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Sammanfattning 
Försvarsmakten är en av de största myndigheterna i Sverige och har som huvuduppgift att 
ansvara för Sveriges militära försvar. Dess unika verksamhet – att kunna delta i väpnad strid – 
kräver ledare som kan fatta snabba och rationella beslut i osäkra och konfliktfyllda miljöer. 
Studiens syfte är att få förståelse för hur individer med chefsroller vid Försvarsmakten 
upplever sitt ledarskap i förhållande till organisationens struktur och kultur. För att uppnå 
studiens syfte har följande frågeställning används: Hur upplever individer med chefsroller att 
deras formella ledarskap påverkas utifrån organisationens struktur och kultur?  
 
Den teoretiska utgångspunkten är Webers organisationsteori, Scheins organisationskulturteori 
samt olika definitioner avseende ledarskap. Metoden som har använts är en kvalitativ ansats 
med semistrukturerade intervjuer, där våra intervjupersoner har fått besvara våra frågor på sin 
arbetsplats. I studiens resultat framkom det att Försvarsmakten anses ha en byråkratisk 
organisationsstruktur och en specifik organisationskultur som inverkar både direkt och 
indirekt på det formella ledarskapet. Bland annat upplever intervjupersonerna att ledarskapet 
ständigt förändras och måste anpassas utifrån var man är verksam som ledare i 
organisationen. En annan organisatorisk påverkan är det faktum att man ofta inom 
Försvarsmakten leder andra ledare. Därför framgick det att det är viktigt att man som ledare är 
lyhörd, står fast vid sina beslut och är ett etiskt och moraliskt föredöme vilket visade sig vara 
en del av organisationens kultur. Ett annat mönster som förekom innebär att 
intervjupersonerna upplever den demokratiska ledarskapsstilen som den mest optimala, vilket 
medför att man inkluderar medarbetarna i beslutsfattandet. Emellertid upplevs denna ledarstil 
inte kunna tillämpas i specifika situationer, då olika organisatoriska strukturer (men även 
ibland kulturella värderingar och normer) förhindrar detta. 
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Abstract 
The Swedish Armed Force is one of the largest authorities in Sweden and has as its primary 
mission to be responsible for Sweden's military defence. Their unique activity - to participate 
in armed combat – requires leaders who can make quick and rational decisions in uncertain 
and conflicted environments.  
 
This study aims to gain an understanding of how individuals with leadership roles in the 
Swedish Armed Forces are experiencing their leadership in relation to the organization's 
structure and culture. In order to achieve the purpose of the study, the following research 
question was created: How do individuals with leadership roles experience the influences of 
the organization's structure and culture on their formal leadership? 
 
The theoretical starting point is Weber's organization theory, Schein's organizational culture 
theory, and different definitions of leadership. The method used is a qualitative approach with 
semi-structured interviews, in which our interviewees have had to answer our questions in 
their workplace. The results of the study revealed that the Swedish Armed Forces is 
considered to have a bureaucratic organizational structure and a specific organizational 
culture that affects both directly and indirectly on the formal leadership. Among other things, 
the respondents experience that their leadership is constantly changing and must be adjusted 
according to where in the organization they are active as leaders. Another organizational 
impact is the fact that you often will lead other leaders in the Swedish Armed Forces. 
Therefore, it is important as a leader to be responsive, stand by decisions and to be an ethical 
and a moral example, which proved to be a part of the organizational culture. Another pattern 
that occurred was that the interviewees perceive the democratic leadership style as an ideal, 
which means including the employees in the decision making process. However, this type of 
leadership was not always possible to apply in specific situations because of different 
organizational structures (but also cultural values and norms) was experienced to prevent this. 
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1. Inledning 
Vår uppfattning om det militära ledarskapet har varit att det präglas av konservativa 
värderingar och hård disciplin. En bidragande orsak till detta är att militära organisationer 
nästan alltid får exemplifiera extrempositioner när det gäller byråkrati och hierarki inom 
organisationslitteratur. Liknande teman tas upp då det gäller litteratur som behandlar olika 
aspekter av militärt ledarskap, vilket ofta fokuserar på önskvärda psykologiska och fysiska 
egenskaper hos enskilda ledare. Å andra sidan tenderar militära ledare att vara eftertraktade i 
det svenska näringslivet. En orsak till detta kan vara försvarets långa och gedigna erfarenhet 
av att producera ledare. Förutom formella ledarutbildningar måste ledaren även lära sig de 
specifika regler, normer och värderingar som råder inom organisationen. Därför är det rimligt 
att anta att detta påverkar ledarna då de utövar sitt ledarskap. 
 
2. Problemformulering och syfte 
Sverige har inte varit i krig på snart 200 år, trots detta grundas det militära ledarskapet i att ha 
krig som sin naturliga miljö. I enlighet med Försvarsmaktens unika verksamhet – att kunna 
delta i väpnad strid – så krävs det ledare inom organisationen som kan fatta snabba och 
rationella beslut i osäkra och konfliktfyllda miljöer.  Utgångspunkten för vår studie baseras på 
Försvarsmaktens unika verksamhet kombinerat med det faktum att det finns ytterst lite 
litteratur som behandlar Försvarsmaktens ”inre ansikte”. Med det menar vi hur ledarna själva 
ser på dessa aspekter av sin organisation och hur de upplever sitt eget ledarskap. Därav blir 
ledarnas egna upplevelser centrala för vår studie.  
 
Studien syftar till att få förståelse för hur individer med chefsroller vid Försvarsmakten 
upplever sitt ledarskap i förhållande till organisationens struktur och kultur. För att kunna 
uppnå studiens syfte behandlas följande frågeställning:  
 

 Hur upplever individer med chefsroller att deras formella ledarskap påverkas utifrån 
organisationens struktur och kultur? 

 
Studien är avgränsad till Marinbasen i Karlskrona och baseras på kvalitativa 
semistrukturerade intervjuer med nio chefer, inom olika sektioner, avdelningar och 
befattningar. Avsikten med studien är inte att generalisera utsagorna från intervjuerna, utan 
istället belysa informanternas upplevelser och tankar kring sitt ledarskap gentemot 
organisationens struktur och kultur. 
 
3. Organisationsbeskrivning  
Försvarsmakten är en av de största myndigheterna i Sverige och styrs av riksdag och regering. 
Myndighetschefen är överbefälhavaren, Sverker Göransson, och tillsammans med 
generaldirektören, Peter Sandwall leder de myndigheten. Försvarsmaktens ledning utgörs av 
Högkvarteret. Högkvarteret är uppdelat i produktionsledning, insatsledning och militära 
underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must). Genom att leda basorganisationen, skolor och 
centrum, ansvarar produktionsledningen för produktionen och ledning för Försvarsmaktens 
krigsförband. Insatsledningen ansvarar för nationella och internationella insatser med 
krigsförband och har som uppgift att övervaka det svenska territoriet. Must ansvarar för 
försvarsunderrättelseverksamhet till stöd för svensk utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik, 
dels militär underrättelse- och säkerhetstjänst för Försvarsmaktens behov.1  
 

                                                           
1 Försvarsmakten. Om vår organisation. 2014.  http://www.forsvarsmakten.se/sv/organisation/om-var-
organisation/ (Hämtad 2014-04-10) 
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Högkvarteret består av en struktur av förband, skolor, centrum och enheter som alla utbildar 
och tränar medarbetarna mot samma mål – att stärka Sveriges militära beredskap. Det finns 
två huvudkategorier för förbanden: utbildningsförband och insatsförband. 
Utbildningsförbandens främsta uppgift är att utbilda rekryter och soldater och består av bland 
annat, regementen (armén), flottiljer (marinen och flyget) och hybrider som 
Amfibieregementet (som heter regemente men tillhör marinen). Dessutom finns det även 
gemensamma förband som Trängregementet och Ledningsregementet som hanterar 
försvarsövergripande uppgifter (stödjande verksamhet i form av leverans av förnödenheter 
och informationshantering). Insatsförbanden har som funktion att stå till förfogande för 
internationella och nationella insatser. Försvarsmaktens skolor utbildar soldater, sjömän och 
officerare både teoretiskt och praktiskt inom alla delar av Försvarsmakten. Centrum består av 
Försvarsmedicincentrum, Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum och 
Försvarsmaktens meteorologi- och oceanograficentrum. Centrums uppgift är att samla den 
högsta kunskapen och kompetensen inom ett visst område och göra den tillgänglig för hela 
organisationen. De olika enheterna har som uppgift att, genom stöd- och specialistfunktioner 
stödja Försvarsmakten inom olika specifika områden. Det kan till exempel röra sig om 
Försvarsmaktens idrotts- och friskvårdsenhet, Combat Camera och Försvarsmaktens 
hundtjänstenhet.2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  3  

 
 
 
Regeringen skickar varje år ett regleringsbrev som anger vilken operativ förmåga och 
insatsorganisation Försvarsmakten ska ha. Regeringen styr Försvarsmakten genom att utföra 
anslagsramar för dess verksamhet. År 2013 fick Försvarsmakten ett anslag på 40 904 mnkr.4 

                                                           
2 Försvarsmakten. Om enheter i Försvaret. 2014.  http://www.forsvarsmakten.se/sv/organisation/om-var-
organisation/forband-skolor-centrum-och-enheter/ (Hämtad 2014-04-10) 
3 Figur 1: Försvarsmaktens organisation. 2014. http://www.forsvarsmakten.se/Global/Myndighetswebbplatsen/3-
Organisation-forband/X-Om-var-organisation/Grund_VidInsats.pdf. (Hämtad 2014-04-10) 
4 Försvarsmakten. Försvarsmaktens årsredovisning 2013. 
http://www.forsvarsmakten.se/Global/Myndighetswebbplatsen/4-Om-
myndigheten/Dokumentfiler/%C3%85rsredovisningar/%C3%85rsredovisning%202013/hkv-2014-02-17-fm-
2013-1839-3-forsvarsmaktens-arsredovisning-huvuddokument.pdf (Hämtad 2014-04-12) 

Figur 1. Försvarsmaktens grundorganisation 
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Den 31:e december 2013 var antalet anställda inom Försvarsmakten (inklusive 
hemvärnsavtal5) 50 385.6 
 
4. Tidigare forskning 
I detta avsnitt presenteras den forskning som vi anser vara mest relevant utifrån syftet med vår 
studie. Avsnittet inleds med en redovisning av tidigare forskning vad gäller Försvarsmaktens 
organisering och det militära ledarskapet. Den första studien är Ydéns avhandling som 
handlar om Försvarsmaktens karriärssystem, formella strukturer och vardagligt handlande. 
Den andra är Larssons studie om militära ledares kompetenser. Vidare behandlas 
organisationskultur och ledarskap i Toors och Oforis studie om etiskt ledarskap. Avsnittet 
avslutas med Keisus studie som behandlar hur organisationsstruktur och kultur påverkar 
chefernas arbetsförhållande och ledarstil. De två sistnämnda studierna behandlar inte militära 
organisationer, men ses ändå som relevant för vår studie eftersom ämnet går i linje med vårt 
syfte. Samtliga studier behandlar de områden som är centrala för vår frågeställning, det vill 
säga organisationsstruktur, organisationskultur och ledarskap. 
 
"Kriget” och karriärsystemet - Försvarsmaktens organiserande i fred” av fil. dr. Karl Ydén 
(tillika officer) lades fram 2008 vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Studien 
handlar om hur den svenska Försvarsmaktens våldsuppgift och beroende av legitimitet tar sig 
uttryck i formella strukturer och vardagligt handlande. Det empiriska materialet för studien 
baserades på tretton månaders observation vid ett svenskt regemente, där civila formas till 
soldater genom disciplinering, fysik- och vapenträning. Studien visar att soldat- och 
förbandsutbildningen delvis används för att legitimera en dominerande institutionell logik, 
nämligen karriärsystemet, som baseras på ett stort antal befattningar och ranger. På grund av 
detta så organiseras Försvarsmakten primärt utifrån det som Ydén benämner som 
”chefsutveckling”, där officerare byter befattningar med täta mellanrum, i många fall utan 
krav på erfarenhet. Mycket lite av det som görs i karriärsystemet blir utan konsekvenser, på så 
sätt har karriärsystemet en mer symbolisk funktion då individer slussas mellan befattningar 
och utbildningar, lite hur som helst, menar Ydén. Kvittot på framgång är i detta system 
belöningar i form av ”finare titlar”, högre status och högre lön. Enligt Ydén är karriärsystemet 
Försvarsmaktens mest styrande aktivitet, eftersom det ges mer fokus än soldatutbildning och 
insatser.  En annan del av karriärsystemet är att högt uppsatta individer inom organisationen 
ofta tilldelas mer administrativa uppgifter, som i andra organisationer skulle förutsätta 
relevant utbildning. I Försvarsmakten får istället militär grad symbolisera generell kompetens. 
I den militäradministrativa apparaten förefaller korttidstjänstgöring ungefär fungera som ett 
traineeprogram, alternativt test av individernas lämplighet för fortsatt karriär.7 
 
Vad gäller militära ledares kompetenser så genomförde Gerry Larsson en undersökning av 
Kaltmans (1998) analys av General Ulysses S. Grants klassiska tankar om militärt ledarskap 
för att därefter relatera resultatet av analysen till ledarskapsteorierna situationsanpassat 
ledarskap och utvecklande ledarskap. Studien resulterade i en utveckling för ett framgångsrikt 
ledarskap som utgår från person, interaktion och situation perspektiv, men har ett 
individinriktat fokus. Det tyder på att en ledares handlingar påverkas av uppgiftsrelaterad 
kompetens, ledningskompetens och social kompetens. Dessa kompetenser i sin tur påverkas 
av ledarens fysiska form, psykologiska element och värdegrund. Med fysisk form menas att 
ledaren bör ha enorm uthållighet medan de psykologiska elementen innefattar egenskaper så 

                                                           
5 Hemvärnsavtal - hemvärnssoldater är inte anställda utan har ett hemvärnsavtal med Försvarsmakten. 
6 Försvarsmakten. Personalsiffror. 2014. http://www.forsvarsmakten.se/sv/information-och-
fakta/forsvarsmakten-i-siffror/ (Hämtad 2014-04-12) 
7 Ydén, Karl.(2008). "Kriget" och karriärsystemet: försvarsmaktens organiserande i fred. Bokförlaget BAS. 
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som självförtroende, lugn, energi samt bestämdhet. Värdegrunden innefattar etik och moral, 
det vill säga att ledaren bör vara ärlig och ta ansvar för sina egna handlingar. En utvecklande 
ledare beter sig på ett sätt som resulterar i att de är förebilder för sina anhängare. Ledaren är 
beundrad, respekterad och tillförlitlig. De kan räkna med att göra det rätta och att visa höga 
krav på etiskt och moraliskt beteende samt att de motiverar och inspirerar sin omgivning 
genom att ge sina anhängare syfte och utmaning i deras arbetsuppgifter. Det 
situationsanpassade ledarskapet å andra sidan är beroende av olika kombinationer av en 
ledares uppgifts- och relationsbeteenden. Uppgiftsbeteenden definieras genom vilken 
utsträckning ledaren bedriver för att framhäva de skyldigheter och ansvar för en individ eller 
grupp. Dessa beteenden inkluderar att dela ut uppgifter till sina anhängare. 
Relationsbeteenden definieras i den utsträckning i vilken ledaren ingriper i två- eller 
flervägskommunikation. Dessa beteenden inkluderar att lyssna, underlätta, och stödja 
beteenden. Slutligen hävdar Gerry Larsson att tyst kunskap är viktigt för 
ledarskapsutvecklingen i de flesta organisationer, inte minst inom militären. Det föreslås 
därför att framtagning av denna kunskap kan vara fruktbart.8 
 
Med utgångspunkt i ledarskap och etik så genomförde Toor och Ofori en studie där de 
upptäckte att ledarskapsstilar inom organisationen påverkar organisationens effektivitet och 
kultur. Med begreppet etik syftar de på ledarens moral, alltså vad som är moraliskt rätt eller 
fel.9  Toor & Ofori hävdar att ledarskap bör vara etiskt för att vara effektiv och framgångsrik 
på lång sikt, det är viktigt att ledare visar de högsta moraliska normer och etiskt uppträdande i 
sitt dagliga samtal med underordnade, handlingar, beteenden och beslut så att andra i 
organisationen följer efter. De anser att ledarskap som saknar etiskt uppförande kan vara 
farligt och destruktivt för organisationer och dess medlemmar. Detta eftersom ledarskapet är 
viktigt för de anställdas prestation och även för organisationskulturen, då det är ledarens 
ansvar att förmedla vidare kulturen till de anställda. Resultatet av studien visade att 
förmedlande/förnyande ledarskapet anses vara etiskt på grund av att den ledaren ser till sina 
underordnades behov, till skillnad från låt-gå (laissez-faire) ledarskapet som inte anses vara 
etiskt eftersom en ”låt gå ledare” är inte aktiv i interaktionen med sina anställda och på så sätt 
inte stödjer sina medarbetare.10 
 
I Keisus studie ”Att peka med hela handen – om arbetsvillkor och kön bland första linjen 
chefer” undersöktes vilka bilder av ledarskap och kön som konstrueras och sammanvävs med 
både organisationsstrukturen och organisationskulturen hos två olika organisationer, en 
tillverkningsindustri och ett äldreomsorgsboende. Studien visade att organisationsstruktur och 
kultur antas ha konsekvenser för chefernas arbetsförhållande och påverkar därmed ledarstilen 
som de är villiga och kapabla till att genomföra. Däremot hade könsfördelningen inte några 
konsekvenser för vilken typ av ledarskap som intervjupersonerna använde sig av i deras 
vardagliga arbete. Dock tydde resultatet på att organisationsstrukturen främst påverkar 
chefernas arbetsvillkor och praxis i deras ledarskap, det vill säga att deras ”val” av ledarroll 
styrdes av organisatoriska faktorer. Eftersom organisationerna genomgick stora förändringar 
så ställde makroekonomiska faktorer enormt med tryck på de både organisationerna. Dessa 
organisationsförändringar ställde nya krav på intervjupersonerna, vilket resulterade i att de var 
tvungna att sätta produktionen över allt annat, vilket upplevdes som utmattande. 
                                                           
8 Larsson, G. (2002). Cigars, whiskey, and winning: a qualitative analysis of Kaltman’s analysis of General 
Ulysses S. Grant’s leadership. Journal of Leadership & Organization Development Journal 23(1), 45-53. Doi: 
10.1108/01437730210421186. 
9 Toor, S., & Ofori, G. (2009). Ethical Leadership: Examining the Relationships with Full Range Leadership 
Model, Employee Outcomes, and Organizational Culture. Journal Of Business Ethics, 90(4), 533-547. 
doi:10.1007/s10551-009-0059-3. 533-547. 
10 Ibid.  
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Intervjupersonerna beskrev att situationen krävde att ledarskapet var tydligt, kontrollerande 
och rationellt, vilket enligt Keisus är en auktoritär och uppgiftsorienterad ledarstil som har 
sina rötter i den tidiga industrialismen. När det gäller organisationskultur antas även det ha 
konsekvenser för chefernas arbetsförhållanden. Organisationskultur uttrycks genom 
organisationens policyer samt genom informanternas skildring av den idealiska ledaren och 
deras interaktion med anställda. I många fall ansåg informanterna att de uppfattar 
förväntningar från sina anställda att vara en auktoritär ledare. Konsekvenserna av 
organisationskulturen blir allt mer uppenbar då det uppstår en konflikt mellan ledaren och de 
anställda. Då det bildas en subkultur med informella ledare som försöker driva sin vilja fram. 
Detta leder i sin tur till att den formella ledaren måste skälla, argumentera, klaga m.m. på sina 
anställda, vilket förstärker en redan förväntad auktoritär och uppgiftsorienterad ledarstil.11 
 
5. Teoretiskt perspektiv 
I detta avsnitt beskrivs studiens teoretiska perspektiv. Som en förutsättning för att kunna 
undersöka hur organisationsstruktur och kultur påverkar ledarna inom organisationen anser vi 
att man först och främst bör studera organisationsstrukturen och kulturen på Försvarsmakten. 
För att göra detta definieras först begreppet organisationsstruktur, därefter presenteras Webers 
organisationsteori i relation till begreppet organisationsstruktur. Sedan följer en 
begreppsdefinition av organisationskultur, där Scheins utgångspunkter för begreppet utgör en 
central punkt. Avslutningsvis behandlas begreppet ledarskap, utifrån olika perspektiv.  
 
5.1 Organisationsstruktur 
Den vanligaste definitionen av begreppet organisationsform avser hur organisationen fördelar 
arbete, ansvar, samordning, ledning och styrning, alltså hur den avgränsar sig mot sin 
omvärld. Organisationsformer har många benämningar, såsom organisationsmodeller, 
organisationsdesigner och organisationsstruktur, men de har alla samma betydelse. I en 
organisation finns två olika typer av former/strukturer, formella och informella. I den formella 
organisationen finns mallar, skrivna och oskrivna regler och planerade styrsätt som följs av 
medlemmarna. Medan den informella strukturen växer med tiden som ett komplement till den 
formella. Här sker anpassningar av arbetsfördelningar istället för att följa specifika mallar och 
regler av hur arbete ska utföras och ansvar som tas. Den informella strukturen är dock inte 
alltid positiv. Enligt Bruzelius & Skärvad kan det finnas nackdelar i form av motverkad 
anpassningsförmåga, kreativitet och effektivitet bland medlemmarna.12 
 
Arbets- och ansvarsfördelning i en organisation utformar och fastställer roller. Dessa roller 
kan vara tillverkare, säljare, övervakare och anger vilken uppgift en medlem ska utföra samt 
på vilket sätt de ska samspela med de andra rollerna. En organisation med flera roller blir en 
differentierad organisation och ju fler roller som skapas desto högre samordning krävs.13 
Avvägning mellan centralisering och decentralisering av beslutsfattandet utgörs av 
fördelningen av beslutsrätt och befogenheter. Med centralisering menas att besluten kommer 
uppifrån och ner medan decentralisering innebär att organisationsmedlemmarna på lägre nivå 
även kan fatta beslut.14  
 
När man talar om organisationsteori går det inte att undkomma Weber. Han såg militär 
hierarki som en förebild för den idealtypiska byråkratiorganisationen, dessutom ville han 

                                                           
11 Keisu, Britt-Inger. (2009).  Att peka med hela handen. Umeå universitets tryckeri.  
12 Bruzelius, Lars H, Skärvad, Per-Hugo. (2011). Integrerad organisationslära. Lund: Studentlitteratur. 183. 
13 Bruzelius & Skärvad.(2011). 183. 
14 Ibid. 184. 
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fånga upp arten av och ursprunget till de byråkratiska organisationernas expansion.15 Webers 
tes är att förutsägbarhet, likartighet och precisering är viktigt vid utförande av arbetsuppgifter 
inom en byråkratisk organisation. Inom byråkratin fastställs regler i förväg där tanken är att 
styra arbetsuppgifterna och att det ska ske per automatik. För att göra detta konstruerade han 
en idealtyp som innebär att egenskaper som är viktigast eller mest väsentliga framhävs genom 
att vissa drag eller verkliga fall betonas.  Det idealtypiska sättet för att känneteckna byråkratin 
följs av fyra olika punkter nämligen; fasta och reglerade kompetensområden, tjänstehierarki 
och insatsordning, åtskillnad mellan yrkesutövning och privatliv samt specialistutbildning. 
Weber beskriver att byråkratin kännetecknas av följande kriterier: 

 Fasta och reglerade kompentensområden. Anställda har inom detta område skyldighet 
att endast utföra arbete inom sitt eget kompetensområde och ska inte engagera sig i 
organisationens arbete utöver detta.  

 Tjänstehierarki. Inom detta område ligger fokus på att de överordnande har en 
arbetsposition som kontrollerar de underordnade. Det innebär således att byråkratin 
liknar en pyramid där makten fördelas tydligt. Detta utgör en typisk hierarki.  

 Åtskillnad mellan yrkesutövning och privatliv. Det finns en tydlig gräns som dras när 
det kommer till användning av organisationens materiella ting så som utrustning, 
pengar och dylikt. Man menar inom byråkratin att dessa ting endast bör användas för 
organisationens ändamål.  

 Specialistutbildning. Eftersom det finns generella regler som följs av 
ämbetsutövningen där kraven om kunskap i juridik, ekonomi eller administration ställs 
förutsätts en specialutbildning.  
 

Man kan genom detta säga att byråkratin inte lämnar utrymme för personliga handlingar, 
alltså en handling efter eget godtycke.16 Således undersöker och belyser Webers teori hur 
arbetsfördelning och arbetsvillkor för organisationsmedlemmar ter sig inom en byråkratisk 
organisation, vilket är användbart för studiens syfte.  
 

5.2 Organisationskultur 
Någon enhetlig definition av organisationskultur existerar inte, därför har vi valt att utgå från 
ett par olika begreppsliga definitioner, som har gemensamma kännetecken. 
 
Enligt Bruzelius och Skärvad finns det en mer eller mindre tydlig kultur i alla organisationer. 
Den definieras utifrån det sätt som organisationsmedlemmarna tänker, handlar och beter sig 
inom organisationen. Kulturen är ett kollektivt fenomen och därmed holistisk då den inte kan 
knytas till enskilda individer. De organisatoriska normerna som är en central del av 
organisationskulturen kan delas upp i formella och informella normer. Formella normer, som 
sätts av ledare, är riktlinjer för hur en arbetsgrupp ska utföra sitt arbete för att uppnå mål. Då 
informella normer, som kan ses som spontant uppkomna normer, innefattar en process där 
arbetsgruppen gemensamt sätter upp riktlinjer för hur de ska utföra arbetet i sin egen takt. 
Med andra ord är detta något som inte går i linje med organisationens formella riktlinjer, utan 
grundas helt och hållet på medarbetarnas egna preferenser och normer.17 
 
Alvesson menar att organisationskultur bör betraktas som ett system av gemensamma 
symboler och innebörder. Det utgör grundläggande antagande om den sociala verkligheten 
och våra värderingar. Detta system existerar och skapas i människors huvuden, således skapas 

                                                           
15 Giddens, Anthony. (2007). Upplaga: 4:1. Sociologi. Studentlitteratur: Lund. 489-490. Engdahl, Oskar & 
Larsson, Bengt. (2006) Sociologiska perspektiv. Lund: Studentlitteratur AB.166-167. 
16 Engdahl & Larsson.(2006). 166-167.  
17 Bruzelius & Skärvad.(2011). 223-245. 
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systemet under den mänskliga interaktionen och upprätthålls inom individernas sinnen. 
Vidare fortsätter Alvesson och menar att: ”föreställningar och innebörder som är 
gemensamma för en viss grupp, som ofta uttrycks eller förmedlas i symbolisk form och som 
vägleder människorna i gruppen i hur de relaterar sig till sin gemensamma omvärld”.18 Att 
förstå en kultur kan därför också ge förståelse för beteenden, sociala företeelser, institutioner 
och processer. Enligt Alvesson möjliggör kulturen en ram för hur dessa sociala system blir 
begripliga och meningsfulla.19  
 
Utifrån ett ekonomiskt synsätt blir beståndsdelar sammanbundna i organisationskulturen, 
dessa beståndsdelar innefattar organisationens uppgift, regler och normer, dominerande idéer 
och värderingar, signifikanta aktörer och förebilder samt informella kommunikationskanaler. 
Vad gäller dominerande idéer och värderingar om vad som är rätt och fel varierar dessa 
beroende på organisation. En del organisationer har enkla värderingar medan andra har 
striktare värderingar med krav på viss klädsel och en viss personlig moral, till exempel är 
detta tydligt inom Försvarsmakten. De som har tillräckligt med makt och inflytande att 
påverka dessa faktorer kallas för signifikanta aktörer och är oftast också förebilder i 
organisationen. Inom mekaniska organisationer implementeras regler väldigt strikt, medan 
regler inom organiska organisationer betonas med mindre intresse, förutom då de används för 
att lösa problem som uppstår.20 
 
Enligt Schein så har en organisationskultur olika ”lager” vilka man måste tränga sig in bakom 
för att helt kunna förstå en viss organisations kultur. Dessa lager är artefakter, värderingar och 
grundläggande antaganden.21

  
 

 
Figur 2. Scheins artefaktlager22 

                                                           
18 Alvesson (2003). Citerad i Bruzelius & Skärvad.(2011). 325. 
19 Alvesson, Mats. (2001) Organisationskultur och ledning. Malmö: Liber. 11-12. 
20 Bruzelius & Skärvad.(2011). 226-228. 
21 Schein, Edgar H. (2010). Organizational culture and leadership. San Francisco: Jossey-Bass. 111-112. & 
Bruzelius & Skärvad.(2011).  325. 
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Det första lagret, artefakter, består av de tydligaste kulturella uttrycken. Artefakter är skapade 
av människor och utgörs av sådant som man kan se, höra och känner då man undersöker 
kulturen. Det kan bl.a. handla om teknologi, fysisk utformning av lokaler, klädstil, uttalad 
filosofi, myter, historier, årsrapporter, symboler m.m. Det är lätt att upptäcka och observera en 
organisations artefakter, men betydligt svårare att uttyda vad de ”egentligen” innebär. 
Utomstående observatörer kan givetvis reagera på de olika artefakterna men vet trots allt inte 
hur organisationsmedlemmarna agerar på samma artefakter. Artefakterna kan helt enkelt ha 
olika innebörder för medlemmar och utomstående, en utomstående kan inte heller veta vilka 
underliggande värderingar och antagande som har skapat organisationens artefakt.23

 I det 
följande lagret finns gemensamma värderingar, normer och beteendemönster. Detta lager 
innefattar hur organisationsmedlemmarna hanterar olika situationer, både i oklara situationer 
som i det vardagliga arbetet. Enligt Schein är dessa normer och värderingar så pass djupt 
rotade att de har en direkt koppling till organisationens start, då värderingarna fungerade som 
riktlinjer för organisationsmedlemmarna. Värderingarna skapar mening och sammanhang för 
organisationsmedlemmarna, så att de alltid ska veta vad de ska göra och varför.24 
 

I det innersta lagret finns organisationens grundläggande antaganden. Dessa antagande är 
omedvetna och är grunden för organisationsmedlemmarnas upplevelser, tankeprocesser, 
känslor och beteenden. De är så pass djupt rotade att ingen inom organisationen reflekterar 
över dem, de tas för givna. Enligt Schein är de grundläggande antagandena 
”inprogrammerade” hos organisationens medlemmar, vilket betyder att organisationens 
ledning inte måste styra medarbetarna eller organisationen direkt. I och med att medarbetarna 
har fått organisationens värderingar ”inprogrammerade” tar den individuella självstyrningen 
över hos medarbetarna. Schein menar att detta förbättrar samförståndet och kommunikationen 
mellan organisationsmedlemmarna då de delar de grundläggande antaganden. Visserligen 
försvårar de etablerade grundläggande antagandena då organisationsmedlemmarna är tvungna 
att anpassa sig och acceptera nya grundläggande antaganden.25 För att kunna undersöka detta 
lager måste man som forskare ta studien till en annan nivå, då det baseras på undermedvetna 
antagande. Detta ligger inte i linje med syftet för studien, därför undersöks inte det sista 
lagret, grundläggande antagande. Vi anser att de två första lagrena utgör tillräckligt för att 
gestalta en bild av hur kulturen ter sig inom organisationen, för att sedan knyta an det till 
ledarskapet.  
 
5.3 Ledarskap 
Det finns flera hundra definitioner av ledarskap, de mest kända definitionerna innefattar ett 
eller flera av dessa element: mål, måluppfyllelse, grupper, organisation, struktur och 
interaktion, vilket visar på kopplingen mellan organisation och ledarskap. Detta innebär att 
ledarskapet fyller en central funktion inom organisationen.26 
 
I samma riktning skriver Bruzelius och Skärvad att ledarskap krävs inom alla organisationer 
och syftet är att få andra individer på ett frivilligt och engagerat sätt att uppnå mål. De 
definierar ledarskap som: ”Den sociala process genom vilken en person i en organisation 
influerar andra personer i organisationen att nå för organisationen uppställda mål”. 27 Med det 
                                                                                                                                                                                     
22 Bruzelius & Skärvad.(2011). 225. 
23 Schein.(2010). 112. & Bruzelius & Skärvad.(2011). 325. 
24 Ibid.  27. 
25 Schein.(2010). 112. & Bruzelius & Skärvad.(2011). 326.  
26 Abrahamsson, Bengt & Andersen, Jon Aarum.(2000). Organisation – att beskriva och förstå organisationer. 
Malmö: Daleke Grafiska AB. 81. 
27 Bruzelius & Skärvad.(2011). 371. 
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menas att det är en relation mellan ledare och de ledda och att respekt, tillit och förtroende 
från medarbetare ökar beroende på hur väl fungerande ledarskap som finns. Om det är motsatt 
effekt det vill säga om medarbetarnas tillit, respekt och förtroende minskar är det ett dåligt 
fungerande ledarskap. Ledarens huvudsakliga uppgift är att se till så att medlemmarna 
stimuleras och mobiliseras så att de uppnår organisationens mål och detta genom beslut och 
handling. En individ kan tilldelas rollen som ledare på formellt, informellt och reellt sätt 
beroende på omständigheterna. En formell ledare tilldelas rollen genom att utses som chef 
medan den informella ledaren på grund av överlägsna kunskaper, förmåga att entusiasmera 
och påverka andra förvärvar denna roll. En reell ledare blir en individ som har störst 
inflytande och påverkan på de andra i gruppen.28 Ledarstilar varierar således beroende på 
individen och uppgifterna denne har. Det finns flera olika ledarstilar men några som utmärker 
sig något extra är auktoritärt ledarskap, demokratiskt ledarskap och ”låt gå”-ledarskap. En 
auktoritär ledarestil innefattar att endast en person fattar beslut och de underordnade ska 
utföra det. En demokratisk ledarstil innebär att ledaren vill få synpunkter från sina 
medarbetare så att de tillsammans kan fatta ett beslut. Den sista ledarstilen, en ”låt gå”-ledare, 
låter medarbetarna ta besluten själv och sköta sig själva.29 
 
Ur ett sociologiskt perspektiv, får ledarskapets sociala sammanhang mer fokus och 
ledarskapet ses som en symbolisk innebörd. Utifrån det symboliska perspektivet är en central 
del av ledarens funktioner att tjäna som symbol och utgöra en mittpunkt, med andra ord att 
personifiera organisationen, dess aktivitet och resultat. På så sätt beskriver det symboliska 
perspektivet även det sätt ledaren påverkar och interagerar med organisationens medlemmar 
genom användningen av symboler. Den ”symboliska ledaren” arbetar med symboler för att 
kunna påverka medarbetarnas uppfattning om vad deras organisation är nu och vad den ska 
bli i framtiden. Utifrån detta perspektiv uppfattas ledaren som förmedlare och skapare av 
mening och meningsstrukturer, vilket betyder att förhållandet mellan kultur och ledarskap 
starkt sammanfogat.30  
 
De olika ledarstilarna och egenskaperna som nämnts ovan, kommer att användas i analysen 
och sättas i relation till organisationsstruktur och kultur. Begreppsdefinitionerna kommer att 
hjälpa oss att hitta svar på vår frågeställning vad gäller huruvida ledarna upplever sig föredra 
och utöva en viss typ av ledarskap utifrån organisationens struktur och kultur. 
 
6. Metod 
6.1 Bakgrund 
Syftet med studien är att få en förståelse för hur individer med chefsroller vid Försvarsmakten 
upplever sitt ledarskap i förhållande till organisationens struktur och kultur. Mot bakgrund av 
syftet samt de teoretiska perspektiv som vi har valt, så bestämde vi att en kvalitativ ansats 
med semistrukturerade intervjuer var en passande metod för studien då vi söker förståelse för 
individers tolkningar och uppfattningar. Sammanlagt genomfördes nio semistrukturerade 
intervjuer med nio anställda. Intervjupersonerna är samtliga anställda på 
Försvarsmakten/Marinbasen och befinner sig på olika sektioner, avdelningar och befattningar. 
 
6.2 Kvalitativ metod 
Kvalitativa undersökningar utforskar den livsvärld människor har, denna livsvärld bestämmer 
människornas natur och vilka slags människor det är. Genom kvalitativa undersökningar 

                                                           
28 Bruzelius & Skärvad.(2011). 372. 
29 Ibid. 378. 
30 Abrahamsson & Andersen.(2000). 106. 
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försöker man få förståelse för livsvärlden hos en individ eller en grupp individer.31 Även 
Bryman betonar att kvalitativ forskning är tolkande, man försöker få en förståelse för 
individens livsvärld, hur denne tolkar och uppfattar sin sociala verklighet. Kvalitativ 
forskning är därför relevant då man vill utforska mer subtila och komplexa fenomen.32 Vidare 
menar Hartman att det kvalitativa står för att man är intresserad av hur något är beskaffat, det 
vill säga vilken natur eller vilka egenskaper något har. Kvalitativa undersökningar går i 
riktning mot att klassificera efter egenskaper, syftet är dock inte kvantifiering. Syftet är istället 
att få en förståelse för hur människan upplever sin situation och alltså inte isolera variabler 
och hitta samband mellan dem, vilket är fallet i kvantitativ forskning.33 
 
Kvalitativ metod kännetecknas vidare av en närhet till som undersöks, då det finns ett direkt 
subjekt-subjekt relation mellan forskaren och intervjupersonen. Detta är för att kunna möta 
den situation som individen befinner sig i. Att komma det man undersöker, vare sig det är 
individer, grupper eller organisationer, inpå livet är ett måste eftersom man försöker förstå 
dennes situation. Man söker alltså skapa en djupare och mer fullständig uppfattning av den 
företeelse man undersöker, vilket är syftet med det kvalitativa tillvägagångssättet.34 
 
Valet av den kvalitativa metoden grundas i att studiens syfte är att få en förståelse för hur 
individer med chefsroller upplever att organisatoriska faktorer påverkar dem i deras 
ledarskap. Den kvalitativa metoden möjliggör att få förståelse för intervjupersonernas 
livsvärld, vilket är i linje med studiens frågeställning. Närheten till det som undersöks som 
den kvalitativa metoden möjliggör har bidragit till en ökad förståelse kring 
intervjupersonernas livssituation och livsvärld. Denna typ av förståelse och närhet, hade inte 
varit möjligt, via exempelvis kvantitativa enkäter. Subjekt-subjekt relationen fullbordas alltså 
via direktkontakten med intervjupersonen.  
 
Widerberg menar att olika målsättningar och problemställningar skapar olika frågor, 
angreppssätt och metoder. Beroende på det fält eller tema forskaren försöker belysa så måste 
forskaren ta hänsyn till de olika metoderna som finns tillgängliga inom den kvalitativa 
forskningen. De vanligaste metoderna som används inom kvalitativ forskning är intervjuer, 
observationer och bild/textanalyser. Intervju är sannolikt den mest använda metoden då det 
gäller insamling av data till kvalitativa undersökningar. Enligt Bryman är det flexibiliteten 
som gör intervjuformen så attraktiv.35 Hartman bekräftar detta och nämner att det finns tre 
övergripande kategorier av intervjuformer som används inom både kvalitativ och kvantitativ 
forskning. Den strukturerade intervjun, som används inom kvantitativa sammanhang har en 
hög grad av strukturering och standardisering, vilket innebär att alla intervjupersoner 
intervjuas på samma sätt och svarsalternativen är begränsade. Ett annat sätt att genomföra en 
intervju är genom det som kallas den semistrukturerade intervjuformen. Vilket innebär att 
intervjufrågorna ställs i en specifik ordning men utrymme ges till den intervjuade att 
formulera sig fritt. Den tredje och sista intervjuformen är den som kallas för den 
ostrukturerade intervjuformen. Denna intervju påminner om ett vanligt samtal eftersom 
frågorna inte är färdiga från början och intervjupersonen tillåts i stort sätt att bestämma över 
innehållet. Oftast så samtalar forskaren med en person över en längre tid och i många fall 

                                                           
31 Hartman, Jan. (2004). Vetenskapligt tänkande: från kunskapsteori till metodteori. Studentlitteratur: Lund. 273. 
32 Bryman, Alan. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber. 340-341. & Denscombe, Martyn. 
(2009). Forskningshandboken. Studentlitteratur: Lund. 231-233. 
33 Hartman.(2004). 272-273. 
34 Holme, Idar Magne & Solvang, Bernt Krohn. (1997). Forskningsmetodik: om kvalitativa och kvantitativa 
metoder. Studentlitteratur: Lund. 92. 
35 Bryman.(2011). 412. 
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upprepade gånger.36 Den näst vanligaste metoden är observation, vilket inte förlitar sig på vad 
människor säger eller vad de tänker utan bygger på vad de gör. Den tredje och sista formen är 
det som kallas för bild/textanalyser och är ett alternativ till intervjuer och observationer. 
Metoden kallas även för dokumentanalys och innebär att ett dokument står som en datakälla 
för forskningen men det är inget vanligt som förekommer inom samhällsvetenskapen.37 De 
olika metoderna passar för olika fenomen som ska studeras, vill man belysa ett fenomen ”in 
real life” eller ”in action” så är observationer ett givet val. Om man däremot vill belysa 
människors upplevelser och förståelse av ett visst fenomen så är intervjuformen ett bra val. 
Bild- och textanalysen kan vara ett bra komplement till ovanstående metoder men används 
framförallt då forskare vill visa hur ett visst fenomen kommer till uttryck i bild och text.38 
 
6.3 Semistrukturerad intervju 
Intervju som metod är ett praktiskt tillvägagångssätt för att besvara frågeställningen, som 
kräver djupgående och detaljerad data kring informanternas prioriteringar, åsikter och idéer.39 
Inom intervjumetoden är det forskaren som definierar och kontrollerar situationen då denne 
introducerar ämnet för intervjun och följer kritiskt upp den intervjuades svar på frågorna.40 
Semistrukturerade intervjuer innebär att intervjuaren har en färdig lista (se bilaga 1) med 
teman som ska behandlas och frågor som ska besvaras. En semistrukturerad intervju tillåter 
intervjupersonen att tala utförligt med öppna svar utifrån de ämnen som intervjuaren tar upp.41 
Detta påpekar även Bryman då han skriver att flexibilitet är nyckeln till en lyckad 
kvalitativintervju eftersom intervjupersonen ges en stor frihet att utforma svaren på sitt eget 
sätt. Enligt Bryman så behöver inte frågorna komma i samma ordning som intervjuguiden.42 
Forskningsfrågorna formuleras vanligen i ett teoretiskt språk medan intervjufrågorna bör 
uttryckas i intervjupersonernas vardagsspråk.43 I linje med Kvales resonemang om forskarens 
kontroll över intervjusituationen, menar Becker att man under intervjun, då man ställer en 
fråga utgår från premissen hur en händelse inträffade istället för varför. Becker hävdar att 
styrkorna med detta trick är att informanten känner sig bekvämare i att berätta för intervjuaren 
hur en händelse har inträffat istället för att förklara varför. Vid frågor av varför så provocerar 
man fram en defensiv inställning hos den intervjuade menar Becker. På så sätt tvingas 
intervjupersonerna motivera för en händelse, medan hur frågor istället inriktar sig på 
reaktioner från en händelse, vilket är icke-anklagande.44 Även Wiederberg påpekar att man 
bör fråga sig hur något utförs eller praktiseras eftersom det inte är individen som står i 
centrum för analysen. Istället ska man närma sig individen som bärare av sociala mönster och 
det är dessa mönster man önskar kartlägga och förstå.45 
 
Vår intervjuguide har skapats utifrån det som Bryman benämner som flexibilitet, det vill säga 
att kunna ge intervjupersonerna möjligheten att tala fritt och öppet utifrån de få men stora 
frågor vi har. Vidare är våra frågor formulerade utifrån det som Becker menar är icke-
anklagande, vilket innebär att vi uteslöt varför frågor. 

                                                           
36 Hartman.(2004). 280-281. & Denzin, Norman K & Lincoln, Yvonna S. (1994). Handbook of qualitative 
research. Thousand Oaks, Calif.: Sage. 353. 
37 Denscombe.(2009). 295. & Bryman(2011). 488. 
38 Widerberg, Karin. (2002). Kvalitativ forskning i praktiken. Studentlitteratur: Lund. 17. 
39 Denscombe.(2009). 267.  
40 Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. Studentlitteratur: Lund. 19. 
41 Denscombe.(2009). 235. 
42 Bryman.(2011). 415. 
43 Kvale.(2009). 147. 
44 Becker, Howard. (1998/2008). Tricks of the Trade. How to Think About Your Research While You´re Doing it. 
Chicago: University of Chicago Press. 69-71. 
45 Widerberg.(2002). 67. 
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När det gäller genomförandet av intervjuer så har Bryman och Kvale framställt generella tips 
och kriterier för hur man blir en framgångsrik intervjuare. Det första tipset behandlar 
fördelarna med att vara insatt i studiens fokus och bekant med den miljö där intervjupersonen 
arbetar och rör sig i. Det underlättar tolkningen och förståelsen för intervjupersonens utsagor. 
Man ska även säkerställa att intervjun genomförs i en lugn och ostörd miljö, eftersom oväsen 
kan påverka kvalitén på inspelningen och störa de inblandade. Det är även av vikt att man 
som intervjuare kommer ihåg vad som sagts tidigare i intervjun för att kunna relatera till det 
som sägs i stunden. Det generella förhållningssättet som forskaren bör ha under intervjun är 
det som Kvale benämner som balanserad och etiskt medvetenhet. Detta innebär att 
intervjuaren varken säger för mycket eller för lite. Pratar intervjuaren för mycket finns det en 
risk att intervjupersonen blir passiv och pratar intervjuaren för lite kan det ge intervjupersonen 
intrycket av att de utsagor dem lämnar inte är det förväntade eller att det helt enkelt är ”fel”. 
Den etiska medvetenheten grundas i att intervjuaren ständigt har den etiska aspekten av 
intervjuandet i åtanke. Detta innebär bland annat att intervjupersonen informeras om vad 
undersökningen handlar om och att svaren kommer att behandlas konfidentiellt. Mer om detta 
i etik avsnittet.46 
 
Nackdelar som forskaren bör tänka på då denne använder sig av intervjuer är den så kallade 
intervjuareffekten vilket innebär att intervjupersonens uttalande kan vara påverkade av 
intervjuarens identitet. Faktorer som påverkar hur mycket information respondenterna är 
villiga att ge och hur ärliga de är när de gör så kan grundas på faktorer som intervjuarens kön, 
ålder och etniska ursprung. En annan påverkan av intervjuareffekten är att de intervjuade kan 
svara så som de tror att intervjuaren förväntar sig av dem, det vill säga att de skräddarsyr 
svaren för att tillfredsställa forskaren.47 Vissa frågor kan få informanterna besvärade vilket 
gör att de exempelvis kan inta en försvarsställning. Ett annat skäl som kan hämma 
intervjupersonen är det faktum att intervjun spelas in och ses då som en konstlad situation 
vilket vissa människor anser skrämmande.48 Därför är det uppskattat om intervjuaren kan 
tolka och utveckla innebörden av det intervjupersonen säger, utan att tvinga på 
intervjupersonen sina egna tolkningar.  
 
Vi anser att vi är relativt bekanta med organisationens miljö, då vi utfört intervjuer där 
tidigare i samband med vår B-uppsats. Dessutom har Försvarsmakten/Marinbasen varit 
fadderorganisation för en av oss i tre år där man har haft återkommande kontakt med varandra 
i samband med tillämpningsuppgifter. Enligt Kvale förbättras intervjuprocessen då forskaren 
är insatt i intervjupersonens miljö. Dessutom bidrar det till att intervjupersonerna känner sig 
mer säkra eftersom vi utförde intervjuerna antingen på deras kontor eller i konferensrum i 
samma byggnad. Vidare är vårt förhållningssätt under intervjuprocessen att försöka få 
intervjupersonerna att berätta så mycket som möjligt. Detta görs genom att vi båda är med 
under intervjuerna och är lyhörda samt ställer följd frågor när situationen tillåter, utifrån det 
som Kvale benämner som balanserad och etisk medvetenhet. Intervjuareffekten och det 
faktum att vi spelar in intervjuerna kan hämma intervjupersonerna och det är svårt att påverka 
detta. Detta försöker vi motverka genom att skapa en trevlig stämning genom att ha en positiv 
inställning och visa vårt intresse för intervjupersonerna och organisationen under hela 
intervjuprocessen.  
 

                                                           
46 Bryman.(2011). 420-422. 
47 Denscombe.(2009). 244-245. 
48 Ibid. 269. 
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6.4 Urval 
Urvalsproblematiken existerar inom all typ av forskning, man kan inte studera varje fall av det 
man är intresserad av. Istället måste ett representativt urval väljas så resultatet kan bli 
generaliserbart. Dock går det aldrig att veta om det valda urvalet representerar helheten. 
Urvalet handlar således om vilka individer som ska inkluderas i studien och varför just dessa 
individer har valts ut.49 
 
Urvalet är ett så kallat subjektivt urval. Denna urvalsmetod beskrivs som en process där 
individer handplockas som passar in i fenomenet som man undersöker. Fördelen med 
subjektivt urval är att det utgår från att forskaren kan närma sig de människor som antas ha 
avgörande betydelse för studien. Denna urvalsmetod anses även vara mer ekonomisk och 
informativ än konventionella sannolikhetsurval.50 Eftersom vi har haft en kontaktperson inom 
Försvarsmakten/Marinbasen sedan tidigare, så hjälpte denne oss att få fram intervjupersoner. 
Efter samtalat med kontaktpersonen på Marinbasen om studien och vilka intervjupersoner 
som efterfrågades, fick vi telefonnummer till anställda med chefsroller som var positiva till att 
ställa upp på intervjuer. Sedan bokades intervjuerna in med intervjupersonerna i deras lokaler 
under deras arbetstid. Studiens fokus ligger framförallt på ledarskapet i Försvarsmakten, 
därför valdes nio personer som är formella ledare i Försvarsmakten. Eftersom 
intervjupersonerna ska behålla sin anonymitet anges inte vilken avdelning som de arbetar vid 
samt vilken befattning de har. Samtliga intervjupersoner har genomfört värnplikt, har utbildats 
inom organisationen och besitter i nuläget chefsroller inom organisationen. I resultatet 
kommer intervjupersonerna att refereras till som IP1- IP9.  
  
6.6 Kvalitativ analys 
Att bearbeta och analysera kvalitativ data innehåller många steg där det oftast inte finns någon 
logisk början och slut på analysprocessen. Den kvalitativa analysprocessen har oftast en 
repetitiv karaktär eftersom forskaren många gånger måste hoppa fram och tillbaka då det 
gäller kodning, tolkning och verifiering av data.51 Fejes och Thornberg beskriver, likt 
Denscombe, att kvalitativ analys innebär att forskaren jobbar aktivt med sina data, organiserar 
den, bryter ner den till hanterbara enheter, kodar den och söker efter mönster. På så sätt 
likställs kvalitativ analys med att försöka skapa mening ur en massiv mängd data.52 
 
Då man genomför en kvalitativ analys är det viktigt att man som forskare använder hela sitt 
intellekt för att på ett rättvisande sätt representera de data som samlats in, samt att kunna 
kommunicera vad den visar utifrån studiens syfte. Forskaren själv är ett centralt redskap inom 
den kvalitativa forskningen eftersom dennes egna insikter och erfarenheter generera nya sätt 
att se världen på. Svagheten är dock att analysen är även den starkt beroende av forskarens 
intellekt, disciplin och färdighet etc. Det finns en mängd anvisningar och riktlinjer för hur 
kvalitativ analys kan genomföras, vi har valt att utgå från ett av Kvales fem huvudmetoder för 
kvalitativ analys. Kvales huvudmetod utgår från kvalitativ intervjudata, vilket går i linje med 
vår studie. Kvales analysmetod kallas kategorisering och innebär att datamaterialet kodas 
efter kategorier. Det innebär att man analyserar likheter och skillnader i datamaterialet för att 
sedan reducera och strukturera om det till olika kategorier.53 Bryman menar att själva 
kodningsprocessen utgör startpunkten för kvalitativa analyser av data. Det anses vara en 
fördel att börja med kodning så tidigt som möjligt eftersom det kan öka förståelsen av data 

                                                           
49 Becker.(1998/2008). 78-79. 
50 Denscombe.(2009). 37-38. 
51 Denscombe.(2009). 369. 
52 Fejes, Andreas & Thornberg, Robert. (red.) (2009). Handbok i kvalitativ analys. Stockholm: Liber. 13-14. 
53 Fejes & Thornberg.(2009). 32-33. 
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och bidra till det teoretiska urvalet för kategoriseringen. Dock bör forskaren ha en viss distans 
till kodningen därför att risken finns att man likställer kodning med analys. Forskaren måste 
tolka resultatet utifrån vilken betydelse det kodade materialet har för de inblandade 
individerna. Vidare måste forskaren beskriva kopplingen mellan koderna och samtidigt 
återkoppla till de ursprungliga frågeställningarna och den vetenskapliga litteratur som styrt 
datainsamlingen.54  
 
Då våra intervjuer var färdiga påbörjades transkribering av inspelningarna. Därefter kodades 
det transkriberade materialet utifrån Kvales kategorisering. Kodningsschemat baserades på 
intervjuguiden som användes och de teman och kategorier som kunde urskiljas stod alltså i 
direkt linje med frågeställningen utifrån det teoretiska ramverket (se bilaga 1). 
 
6.7 Tillvägagångssätt 
Innan intervjuerna genomfördes skapades en intervjuguide som grundades på våra teoretiska 
perspektiv och vars fokus låg på hurdan organisationsstruktur och kultur upplevdes och 
inverkade på intervjupersonernas formella ledarskap (Se bilaga 1).  
 
Enligt Denscombe använder sig de flesta forskare av ljudupptagningar kompletterande med 
fältanteckningar. Ljudupptagningar erbjuder en permanent och närmast en fullständig 
dokumentation över det som sägs under intervjun, och ger även data som är tillräckligt bra för 
studiens syfte.55 Vidare menar Denscombe att det alltid bör finnas möjlighet att presentera sig 
och hälsa på varandra innan intervjun börjar. Det är viktigt att berätta om undersökningen 
syfte och att redogöra för sitt eget intresse, som forskare i fråga, gällande ämnet. Även 
Widerberg lägger vikt i att man bör presentera studiens ämne och syfte till 
intervjupersonerna.56  
 
Vid intervjugenomförandet är den första frågan viktig för att man ska kunna få 
intervjupersonen avslappnad och finna sig till rätta, därför bör man ha en lämplig fråga som 
ger denne tid att tänka igenom sitt svar. En sådan fråga kan ha att göra med hur individen 
förhåller sig till det generella ämnet som ska diskuteras, och genom detta kan man få 
bakgrundsinformation som är värdefull gällande intervjupersoner.57 Inledande frågor som kan 
få intervjupersonen avslappande är frågor om deras bakgrund, både kring det yrkesmässiga 
samt det privata.   
 
Under själva intervjun bör man som forskare alltid hålla ett diskret öga på klockan. För övrigt 
bör man lägga vikt vid att leta efter motsägelser och inkonsekvenser som respondenten 
eventuellt ger uttryck för. Eftersom sådana motsägelser är värda att undersöka närmare under 
intervjun för att se vad de avslöjar. Man bör även försöka att genomskåda informantens svar 
då de kan innehålla skryt eller vara avsett att behaga intervjuaren. När det gäller att avsluta 
intervjun är det bäst om det sker på ett ordnat sätt under intervjuarens ledning. Däremot är det 
viktigt att den intervjuade ges möjligheten att ta upp saker som han eller hon anser är viktiga. 
Avslutningsvis tackas den intervjuade för att denne har upplåtit sin tid och deltagit i 
intervjun.58 
 
Intervjuerna genomfördes av två personer och tog 30-40 minuter att genomföra. Båda 

                                                           
54 Bryman.(2011). 523-525. 
55 Denscombe.(2009).  259. 
56 Denscombe.(2009). 255. & Widerberg.(2002).  94. 
57 Denscombe.(2009).  256. 
58 Ibid. & Kvale.(2009). 144-145. 
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antecknade och ställde frågor. Intervjuerna spelades in samt transkriberades för att sedan 
använda materialet vid analysen. Redan vid första kontakten som skedde via telefon så 
presenterade vi undersökningens syfte. Det gjordes också då vi träffade deltagarna innan vi 
påbörjade intervjun. Avslutningsvis gavs sista ordet till intervjupersonen ifall de hade något 
att tillägga och efter avslutade intervju tackades intervjupersonen för sin medverkan. 
 
6.8 Validitet, reliabilitet och generalisering 
Validitet handlar om i vilken utsträckning forskningsdata och metoderna för att erhålla data 
anses exakta, riktiga och träffsäkra.” 59 Vad gäller validiteten i de intervjudata som framställs 
kan det vara svåra att bekräfta, eftersom strävan är att finna den intervjuades åsikter och 
uppfattningar kring ett visst fenomen. En hundraprocentig verifiering av det den intervjuade 
säger är alltså inte möjlig. Däremot antas studiens validitet stärkas om forskare kontrollerar 
informationen som den intervjuade förmedlar i relation till andra informationskällor, såsom 
enkätdata och dokument,60 vilket gjordes i denna studie med bl.a. styrdokument och tidigare 
forskning. Validitet handlar även om lämpligheten i data i relation till den forskningsfråga 
som studien syftar att besvara. Därför är det viktigt att den typ av data som används i studien 
är rätt för att undersöka ämnet och att data har uppmätts på rätt sätt.61 Studien har lyckats att 
få fram intervjupersonernas bild av Försvarsmaktens strukturella och kulturella faktorer och 
även intervjupersonernas upplevelser om hur dessa inverkar på deras formella ledarskap. På 
så sätt mäter studien vad den avser, vilket gör att studien uppnår sitt syfte.  
 
Begreppet reliabilitet används inom den kvantitativa forskningen, inom den kvalitativa 
forskningen är det mer relevant att använda begreppet pålitlighet istället. Enligt Denscombe så 
reflekteras studiens pålitlighet i huruvida forskaren redogör för sina forskningsprocedurer och 
beslut. Därav ökar möjligheten för andra forskare att kunna följa arbetet och på så sätt 
bedöma i vilken mån studien innefattar ansedda procedurer och rimliga beslut. Det ska alltså 
vara möjligt att granska forskningsprocessen.62 För att öka studiens pålitlighet har metoder, 
analyser och beslutsfattande redogjorts så tydligt som möjligt. I denna studie har vi valt att ha 
med ett tillvägagångssätt avsnitt, som kastar ljus på hur vi har genomfört studien, vilket ökar 
reliabiliteten. 
 
Kvalitativ forskning baserad på ett mindre antal intervjuer, precis som i denna studie, kan inte 
generaliseras. Å andra sidan kan studiens läsare använda den presenterade informationen vid 
ett särskilt fall bedöma om resultatet är överförbart i andra liknande fall.63 
 
6.9 Etik 
Enligt vetenskapsrådet så påverkas samhället av forskning och därför bör forskaren alltid 
förhålla sig etiskt under forskningsprocessen. Etik är således inte enbart lagar och regler utan 
det har att göra med sunt förnuft och medmänsklighet även om vissa frågor som rör etik måste 
regleras formellt.64 
 
Intervjuerna genomfördes utifrån de etiska principer som, enligt Bryman, gäller för bland 
annat svensk forskning.65 Innan varje intervju har intervjupersonen informerats om den 
                                                           
59 Bryman.(2011). 425. 
60 Ibid. 380-82. 
61 Denscombe.(2009). 378. 
62 Ibid. 381. 
63 Bryman.(2011). 352. & Denscombe.(2009). 380-82. 
64 Vetenskapsrådet. Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 
forskning. Tryck: Elanders Gotab. ISBN:91-7307-008-4 
65 Bryman.(2011). 131. 
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aktuella undersökningens syfte, intervjupersonerna har även informerats om att deras 
deltagande är frivilligt och att de har rätt att avbryta intervjun om de så önskar. Uppgifter som 
behandlar personerna som deltog i intervjuerna har behandlats med största konfidentialitet, 
dessutom försäkrade vi att deras anonymitet är garanterad. Slutligen informerades 
intervjupersonerna om att de uppgifter som samlas in under intervjun endast skulle användas 
för utbildningsändamålet. Intervjupersonerna tillfrågades om samtycke för inspelning, vilket 
samtliga intervjupersoner gick med på.66 Detta går att relatera till Kvales fyra etikkriterier. 
Informerat samtycke, konfidentialitet och forskarens roll har tidigare nämnts i texten och 
dessa utgör tre av de fyra etikkriterierna. Det fjärde och sista kriteriet är konsekvenser, vilket 
innebär att forskaren måste överväga de möjliga konsekvenserna av studien. Detta gäller inte 
bara deltagarna utan även för den större grupp som de representerar.  Konsekvenskriteriet 
grundas alltså i att forskaren bedömer att de vetenskapliga fördelar som studien ger, uppväger 
risken för att deltagarna lider skada på grund av studien. Forskaren bör också vara medveten 
om att intervjuforskningen präglas av öppenhet och intimitet som kan få deltagarna att avslöja 
saker som de kanske senare kommer att ångra. Detta är framförallt vanligt då det gäller långa 
och upprepade intervjuer om personliga ämnen.67 Dock är konsekvenskriteriet, på grund av 
dess betydelse, inte särskilt applicerbart vad gäller vår studie därför att ämnet inte upplevs 
som stötande och personligt. 
 

7. Resultat och analys 
I detta avsnitt kommer våra insamlade data att redovisas och analyseras fortlöpande. Det 
empiriska materialet presenteras utifrån det som Nylén benämner som en sammanhållen 
fallbeskrivning. Strategin syftar till att presentera data som en sammanhållen helhet utifrån en 
logisk struktur. Empirin ska genom detaljrikedom förmedla kunskap av det studerade 
fenomenet, där forskaren har en opersonlig roll i framställningen. Den sammanhållna 
fallbeskrivningen tillsammans med citatpresentation stärker studiens trovärdighet samt 
forskarens tolkningar. 68 
 
För att kunna besvara frågeställningen om hur individer med chefsroller upplever att deras 
formella ledarskap påverkas utifrån organisationens struktur och kultur, är det viktigt att först 
förstå hur organisationens struktur och kultur ter sig. Inledningsvis redovisas och analyseras 
det som handlar om organisationens struktur, därefter behandlas organisationens kultur utifrån 
de teoretiska perspektiven. Avsnittet avslutas med att analysera hur organisationens struktur 
och kultur inverkar på ledarskapet. Eftersom vår intervjuguide arbetades fram utifrån teori och 
tidigare forskning så är det rimligt att inte särskilja resultatdelen och analysdelen då empiri är 
präglad av teori och tidigare forskning. Begreppsdefinitioner, tidigare forskning och teori 
kommer alltså fortlöpande att användas som analysverktyg jämte resultatpresentationen.  
 
Utifrån Nyléns sammanhållna fallbeskrivning så presenteras resultatet många gånger i 
citatform, vi anser att detta blir enklare för läsaren att följa samt att trovärdigheten ökar då 
man kan följa våra tolkningar. Det bör benämnas att citaten från de olika intervjupersonerna 
har redigerats så att felsägningar och inkorrekt talspråk har rättats till, detta för att underlätta 
för läsaren. Intervjupersonerna kommer att refereras som IP1-IP9 för att urskilja utsagorna 
från de olika intervjupersonerna och att hålla dem anonyma. På så sätt framhävs det vem som 
säger vad och omfånget av intervjupersonernas utsagor visualiseras. Gemensamt för samtliga 
intervjupersoner är dock att de alla varit anställda inom Försvarsmakten under många år, 
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67 Kvale.(2009). 89-90. 
68 Nylén, Ulrica. (2005). Att presentera kvalitativa data. Malmö: Liber. 95. 
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samtliga i över 20 år. Intervjupersonerna har chefsroller, inom olika sektioner, avdelningar 
och befattningar inom organisationen.  
 
7.1 Organisationsstruktur  
Då intervjupersonerna berättar om organisationsstrukturen och hur beslutsfattandet sker, 
synliggörs Försvarsmaktens bredd, mångsidighet och variation. Enligt intervjupersoner så 
finns det skillnader i hur beslutsmandat och delegering ter sig, beroende på sektion, 
avdelning, befattning och mandat.  
 
Som tidigare nämn så är det Överbefälhavaren som styr Försvarsmakten. Att det är en enda 
person som leder organisationen är unikt för Försvarsmakten som myndighet, detta 
återspeglas i resten av organisationen på det sätt att ju högre befattning desto större 
beslutsrätt. Varje år får förbanden uppdrag och uppgifter av Högkvarteret som ska 
genomföras. Det är sedan upp till förbandschefen att säkerställa arbetsordningen och att 
delegera arbetsuppgifter. Arbetsordningen beskriver de bestämmelser för vem som har olika 
mandat i organisationen. Förbandschefen har det yttersta ansvaret för verksamheten men kan 
delegera beslutsfattandet, beroende på dess dignitet. Detta exemplifierar en intervjuperson 
som upplever att han påverkas av styrningar från flera olika håll, både från Marinbaschefen 
och från Högkvarteret. Däremot kommer de inte i konflikt med varandra utan går att 
tillgodose på ett tillräckligt bra sätt.  
 

Intervjupersonerna ger uttryck för att även arbetsuppgifterna varierar utifrån var man är chef 
inom organisationen, det vill säga beroende på befattning. Desto högre upp man är i 
organisationen desto mer administrativt arbete utför man. Flertalet av intervjupersonerna 
berättar att arbetet under dagarna ser olika ut men att det är mycket administrativt arbete via 
datorn.  
 
Enligt Weber kännetecknas en byråkratisk organisation av förutsägbarhet, likartighet och 
precisering då det gäller utförande av arbetsuppgifter. Fasta och reglerade kompetensområden 
är det första idealtypiska kännetecknet som innebär att de anställda inom ett visst område 
endast bör arbeta inom sitt eget kompetensområde och inte engagera sig i organisationens 
övriga arbete.69 Då det finns många sektioner och arbetsområden som kräver 
specialistkompetens inom Försvarsmakten kan slutsatsen dras att medarbetarna håller sig 
inom sitt arbetsområde, det vill säga att de utför sådant arbete som de är utbildat till och har 
mandat för. Det andra idealtypiska kännetecknet av en byråkratisk organisation är 
tjänstehierarki. Det innebär att överordnade har en arbetsposition som kontrollerar de 
underordnade så att makt och beslutsrätt fördelas tydligt.70 Flera intervjupersoner beskriver 
sin organisation som hierarkisk vad gäller beslut och befogenheter, två chefer uttrycker sig så 
här: 
 

Vi är väldigt toppstyrda i små beslut och det blir så också att eftersom förbandschefen är toppstyrd, 
så måste han också toppstyra så han lägger inte ut så himla mycket mandat på sina D.U.C (direkt 
underställda chefer) heller, så hela systemet egentligen, det är lite toppstyrd om ni förstår vad jag 
menar.(IP8) 
 
Detta är en militär organisation och militär organisation innebär en hierarki. Det jag pratar om nu 
det är en linje organisation, och det är en hierarkisk nivå på det. Det ska det vara, utifrån ett 
militäriskt perspektiv så måste det finnas olika befälsnivåer. (IP2) 
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Trots dessa utsagor så nämner ett par av intervjupersonerna att de centraliserade besluten inte 
alltid har företräde, ibland är det beroende på situationen och kan decentraliseras nära linjen. 
Beslutsbefogenheter som är situationsstyrda förändras då det är exempelvis övningar eller 
insatser. Generellt är decentralisering någonting som organisationen jobbar mot, det vill säga 
att så många beslut kan tas så långt ut som möjligt i organisationen av chefer med lägre 
befattning. En intervjuperson finner det tvetydigt då viljan finns men arbetet sker på ett annat 
sätt, han menar att: 
 

Det är inte alltid så lätt att göra det (decentralisering) och ibland tenderar organisationen och 
Försvarsmakten att ta detalj beslut på central nivå. Ledningen, vad ska jag säga, teorin eller 
någonting bygger på en långt ut delegerat beslutsrätt. Den gör den egentligen beroende på det 
yttersta syftet för Försvarsmakten att försvara Sverige med vapen makt och det går inte att i en så 
kaotisk situation ha alla beslut centralt… för då kommer man aldrig att ha någon effekt längst ut. 
Man måste i en kaotisk situation, som jag ser det, ha beslutsrätt väldigt långt ut.(IP9) 

 

En annan intervjuperson är inne på samma spår, och ger uttryck för hierarkins styrkor i dessa 
speciella situationer. 
 

Man måste tänka vad som är syftet med Försvarsmakten. I slutändan handlar det om att skicka 
fram folk i den främsta linjen där vi vet att det kommer uppstå både skador och död i det absolut 
ultimata värsta scenariot. Då går det inte med nätverksorganisation. Det handlar om befäl, beslut 
och order.(IP2) 

 
Utöver de utsagor ovan som behandlar hierarki inom organisationen var det många 
intervjupersoner som berättade om en annan typ av hierarkisk arbetssätt inom organisationen.  
Detta arbetssätt är situationsanpassat och benämns som uppdragstaktik, vilket är utmärkande 
för Försvarsmakten, två chefer berättar: 
 

Det som Försvarsmakten har slagit sig för bröstet för är det som benämns uppdragstaktik. 
Uppdragstaktiken innebär att högre chefer ställer uppgifter och lämnar över dem till underställda. 
De påverkar inte hur man löser uppgiften utan det är mottaganden som får i uppgift att lösa den på 
sitt eget sätt men ser till att uppgiften blir löst. Pratar vi strid då är det mer uppdragstaktik som 
gäller för att det funkar inte annars. Pratar vi administrativt arbete då är vi mer detaljstyrda, detta 
ska göras osv. (IP6) 

 
(…) vi jobbar mycket med uppdragstaktik för att inte skriva folk på näsan, du ska göra exakt si och 
så. Jag tycker detta med uppdragstaktik är ett signum för Försvarsmakten, det är så man jobbar 
liksom. (IP7) 

 
Skillnaden mellan yrkesutövning och privatliv är enligt Weber ett kännetecken för en 
byråkratisk organisation. Vidare menar Weber att det finns en tydlig gräns då det gäller 
användning av organisationens utrustningar och dylikt, vilket endast bör användas för 
organisationens ändamål.71 Detta kan tolkas som att distinktionen mellan arbetssysslorna och 
arbetsutrustningen inom Försvarsmakten och privatlivet skiljer sig avsevärt åt eftersom 
Försvarsmaktens utrustning och dylikt är vanligtvis inte sådant som man har hemma. En 
intervjuperson berättar: 
 

Vi är ändå i det yttersta, det vi ska kunna göra, det är en stor spännvidd från att vara den goda 
fadern som är pappaledig till att åka ut med ett gevär mot axeln och använda det. Det tror jag är 
unikt. (IP4) 

 
Det fjärde och sista idealtypiska kännetecknet kallar Weber för specialistutbildning. Detta 
förklarar Weber med att en byråkratisk organisation förutsätter en specialistutbildning för att 
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kunna utöva sitt ämbete.72 Samma ämne togs upp då vi diskuterade det första idealtypiska 
kännetecknet ”Fasta och reglerade kompetensområden”. Eftersom samtliga intervjupersoner 
berättade om alla sektioner, befattningar och utbildningar kan det tolkas som att 
Försvarsmakten är en organisation som präglas av kompetent och specialistutbildad personal. 
Detta återspeglas i två av intervjupersonernas utsagor: 
 

Att vara militär från början är att vara lärare för ända sedan man börjar ska man utbilda sig på rätt 
sätt. Det är mycket förberedelser när man inte är i krig, och det är mycket praktiska övningar till 
teori. Det var någon som sa att det är få yrken som är lärande hela livet igenom och att vara militär 
är ett sådant jobb.(IP1) 
 
(…)under en karriär i Försvarsmakten får du göra väldigt många olika saker, man kan jobba 
utomlands och inom andra myndigheter osv. Det är en väldigt skiftande arbetsmiljö och skiftande 
arbetsuppgifter. Du kan med dina personliga val styra det. Du kan visa intresse för att du vill göra 
någonting och du kan utvecklas inom det området då. Du kan också kompetensutveckla dig, under 
hela din karriär. Och just det här med kompetensutveckling i jobbet, att det är en naturlig del, det 
ser jag som en stor lyx. 

 
Utifrån utsagorna från intervjuerna går det att hitta gemensamma nämnare med de kriterier 
som Weber beskriver i sina fyra idealtyper för en byråkratisk organisation. 
 
7.2 Organisationskultur 
Enligt Scheins första lager i det så kallade artefaktlagret finns det allra tydligaste kulturella 
uttrycken. Det kan handla om organisationens fysiska utformning, dess lokaler, klädstil, 
filosofi och myter m.m.73 Vid intervjutillfället kunde vi observera en del artefakter så som 
Schein beskriver det i sin teori. Försvarsmakten/Marinbasen är ett slutet område som är 
välbevakat med höga staket och grindvakter, vi var därför tvungna att invänta våra 
intervjupersoner och tillsammans med dem få tillträde in till organisationen. Inne på området 
fanns andra artefakter så som uniformklädda soldater och stridsfartyg. En annan tydlig 
artefakt var att samtliga intervjupersoner bar uniform med gradbeteckning. Enligt Schein har 
artefakterna olika innebörder för medlemmar och utomstående, vi som utomstående känner 
alltså egentligen inte till de underliggande värderingar och antagande som skapat 
organisationens artefakt.74 Att artefakten är många, abstrakta och svårtolkade framgick tydligt 
då vi äntrade områdets grindar. Intervjupersonerna berättar att en officer i tjänst alltid bär 
uniform. Citatet belyser vikten av att bära uniform i organisationen.  
 

(…) ibland går jag civilklädd, då tittar alla och tycker det är jättekonstigt. Jag är stolt över att ha 
uniform, det är en signal också, man ser på namnbrickor och gradbeteckningar. Då får folk en 
uppfattning, då kan han ungefär det här och det där. Jag tycker det är jättebra, och praktiskt. (IP4) 

 
Det följande lagret som Schein beskriver kallas värderingar och innefattar även normer och 
beteendemönster. Dessa värderingar skapar mening och sammanhang samt innefattar hur 
organisationsmedlemmarna hanterar olika situationer.75 Här urskildes tre gemensamma 
kategorier av värderingar som delades av intervjupersonerna. De tre kategorier av värderingar 
som vi kommit fram till är beteendemönster, arbetssituation och syn på ledarskap. Nedan 
följer en beskrivning av varje kategori.  
 
Gemensamma värderingar definieras som det beteende som antas vara gott utifrån 
intervjupersonernas gemensamma utsagor. Det nämns bland annat att organisationen ska 
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spegla samhället, vilket många av intervjupersonerna tar upp. Arbetet med värdegrunden 
förklaras och beskrivs som något viktigt och positivt av samtliga. I följande två intervjucitat 
illustreras detta: 
 

Jag tycket att den officiella värdegrunden som Försvarsmakten har tagit fram är fantastiskt bra och 
den representerar det politiska uppdraget, månkultur, jämlikhet och jämställdhet.(IP9) 
 
(…)värdegrunden i Försvarsmakten, har vi något som förkortas ÖRA, öppenhet, resultat, ansvar. I 
den värdegrunden ryms allt detta som vi som den yttersta väpnade resursen för det demokratiska 
konungariket Sverige står för. Vi ska stå för de värden samhället står för. Det e mer uttalat nu än 
vad det var förr. Förr var det mer en för alla, alla för en man ställde upp för varandra och pratade 
om kamratuppfostran när någon inte riktigt var med så såg man till att man kom med.(IP1) 

 
 
Vidare uppfattas de gemensamma värderingar vara allmänt förankrade hos all personal. Det 
nämns att det jobbas mycket med värdegrundsarbetet och värdegrundsutveckling genom 
exempelvis utbildningar och diskussioner för att ge organisationsmedlemmarna en bredare 
och gemensam förståelse i ämnet. En intervjuperson beskriver värdegrundsarbetet som en 
”uppfostringssak”. Dock betonas det att det finns anställda, precis som i andra företag, som 
avviker från värdegrunden och de principer som krävs av organisationen. En annan vinkel på 
de gemensamma värderingar går att urskilja då flertalet av intervjupersonerna berättar om den 
unika kamratskap som råder inom organisationen. Två intervjupersoner berättar:  
 

Det är tight, man känner förtroende för varandra, man måste göra det, för tänker man på det här 
med väpnad strid som är grunden så måste man känna förtroende för varandra i 
organisationen.(IP7)   
 
Jag har aldrig arbetat utanför Försvaret sedan jag klev in som 20 åring men jag har hört från 
kollegor som lämnat organisationen och kollegor som gått i pension och det de saknar är 
kamratskapet. Det tror jag är unikt för just Försvarsmakten att du under hela din karriär så blir det 
särskilda band man skapar. För att det finns ingen i samhället som pysslar med det som försvaret 
pysslar med egentligen. Så kamratskapet är det som är det unika. (IP2) 
 

 

Trots att de flesta utsagor om de gemensamma värderingarna och normerna kan uppfattas som 
positiva så nämner en intervjuperson baksidan av denna homogenitet. Intervjupersonen 
berättar att det var enbart män då han gjorde lumpen, och att det bidrog till att det var en 
grabbig jargong. I citatet nedan går det även att urskilja Scheins artefakt för en 
organisationskultur vad gäller de utsagor som behandlar klädkod.  
 

Det blir ju en kåranda i Försvarsmakten, liksom att man har en identitet, man har speciella kläder 
på sig, man känner varandra ofta väldigt bra. Personkännedomen är stor i organisationen. (…) sen 
är det väl tyvärr också så att det fortfarande är en väldigt manlig kultur. Vi har ju ett problem med 
att få in kvinnor i organisationen, till dess att vi har en tillräckligt hög andel kvinnor så är ju tyvärr 
en del av kulturen att det kan vara lite grabbigt. Men det är saker som vi jobbar rätt mycket med, 
att få bort då.(IP7) 

 
Då det gäller nästa kategori, arbetssituation, så avses intervjupersonernas utsagor om hur de 
uppfattar sin arbetssituation. I samtliga intervjuer framkommer det att intervjupersonerna trivs 
på sin arbetsplats. Framförallt eftersom de tycker att Försvarsmakten/Marinbasen är en 
händelserik och omväxlande arbetsplats. Intervjupersonerna berättar att man som anställd har 
otroligt stora möjligheter att påverka sin egen situation då det gäller vart man vill jobba. De 
nämner även att om man har ambition så kan man utbildas vilket är väldigt positivt enligt 
intervjupersonerna. En annan bidragande faktor till varför de trivs inom organisationen är det 
goda klimatet mellan medarbetare. Här följer två exempel: 
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Omväxling, det är det bästa med jobbet. Att man kan byta och testa på nya saker. Sen tycker jag att 
det är kul att representera staten Sverige i uniform.(IP1) 
 
Det bästa är att jag tycker om personalen, det är kompetenta medarbetare inom olika områden, 
varierande kön och åldrar och erfarenheter. Den dynamiken tycker jag är väldigt rolig och 
tilltalande att arbeta med, och att tillsammans få utveckla verksamheten.(IP5) 

 
Den tredje och sista kategorin, syn på ledarskap, innefattar intervjupersonernas gemensamma 
utsagor om vad de anser som viktigt i deras uppdrag som ledare. Förutom de konkreta 
arbetsuppgifterna så framkom det att intervjupersonerna lade vikt vid att de som ledare 
skapade förutsättningar för medarbetarna men även att föregå med ett gott föredöme. En 
annan återkommande egenskap som intervjupersonerna ansåg var viktiga då de utövar sitt 
ledarskap var att vara lyhörd. Att vara en empatisk och moraliskt stark ledare och hela tiden 
jobba mot de bästa förutsättningarna för att medarbetarna ska kunna göra ett så bra jobb som 
möjligt delades av samtliga intervjupersoner. Här är tre citat som exemplifierar detta:  
 

Därför gäller det framförallt, tycker jag som chef och ledare, att i alla situationer vara ett så bra 
föredöme som möjligt… det är det mest effektiva sättet att få de som man beslutar över att leva 
upp till det jag förväntar mig av dem. (IP8) 
 
Jag tror de förväntar sig att jag ska vara tillgänglig, engagerad och vara lyhörd men också bidra 
med struktur och fatta beslut. döma av, sätta ner foten. Det är nog det... De har nog förväntningar 
av mjuka nypor och hårda nypor. Att de kan lita på mig, och ha förtroende för mig. (IP5) 
 
(…) han ska vara tydlig, en ledare är föregångsman och med det menar jag vad man har för syn 
osv. Ledaren bör ha en stabil moral och värdegrund, alltså veta var gränserna är för rätt och fel och 
bra och dåligt.(IP3) 

 
I föregående avsnitt samlades de värderingar och artefakt som kunde urskiljas ur 
datamaterialet. Förutom alla de artefakter vi såg så förklarar även ett par intervjupersoner 
innebörden av, och identitetsskapandet av t.ex. att bära uniform. Detta kan ses som 
utmärkande för organisationen och kan även som ett verktyg för upprätthållandet av en 
organisationskultur. Vad gäller värderingar och normer så utgörs de kategorier vi hittade av 
konsensus, vilket enligt Schein kan förklaras med att de är så pass djupt rotade att de har en 
direkt koppling till organisationens start, då värderingarna fungerade som riktlinjer för 
organisationsmedlemmarna. Värderingarna skapar mening och sammanhang för 
organisationsmedlemmarna, så att de alltid ska veta vad de ska göra och varför.76 
Försvarsmaktens huvuduppgift är att skydda Sverige i väpnad strid och samtliga 
intervjupersoner återgav detta någon gång under intervjun. Vilket utifrån Scheins perspektiv 
kan tolkas som en bärande kulturell faktor för organisationsmedlemmarna.   
  
Ett annat utmärkande förhållningssätt som intervjupersonerna hade var att de gav 
värdegrunden en central roll då de skulle beskriva organisationens värderingar. I och med 
värdegrundens centrala roll då den fungerar som förhållningssätt och riktlinjer för 
organisationsmedlemmarna stämmer den överens med Scheins beskrivning av hur 
kulturlagret, värderingar, skapar mening och sammanhang för organisationsmedlemmarna.77  
 
7. 3 Det upplevade ledarskapet i förhållande till struktur och kultur 
Denna del av resultatredovisning och analys syftar till att besvara vår frågeställning om hur 
individer med chefsroller upplever att deras formella ledarskap påverkas utifrån 
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organisationens struktur och kultur. Av det som framkom ur intervjuerna i relation till Webers 
teori om den byråkratiska organisationen och Scheins kulturlagerteori så konstaterades det att 
Försvarsmakten upplevs och beskrivs som en byråkratisk organisation med en relativt stark 
kultur. Resultatet som presenteras i denna del analyseras utifrån tidigare avsnitt om 
organisationsstruktur och kultur, begreppsdefinitioner och tidigare forskning. När vi började 
analysarbetet för detta avsnitt upptäckte vi att det upplevda ledarskapet varierar vad gäller 
omfång och karaktär. Därför har vi valt att dela upp följande avsnitt i tre delar utifrån det som 
framkom i våra intervjuer. 
  
7.3.1 Den strukturella mångsidighetens påverkan på ledarskapet  
Eftersom föreställningarna och innebörden av ledarskapet var någorlunda gemensamt för 
intervjupersonerna kan detta tolkas som att strukturen och kulturen påverkat deras förståelse 
och beteende som ledare.78  Flertalet intervjupersoner påpekade att de upplever att ledarskapet 
ständigt förändras och måste anpassas utifrån var man är verksam som ledare i 
organisationen. En förklaring till detta är Försvarsmaktens mångsidighet som organisation och 
att man som ledare i många situationer leder andra ledare, byter tjänster samt att kunskap och 
erfarenhet påverkar ledarskapet. Två intervjupersoner berättar:  

 
(…) när man är chef i Försvarsmakten så är du alltid chef för andra chefer. De funkar så, väldigt 
långt ner i hierarkin så är man chef för någon del av organisationen. Du leder ju andra ledare, och 
det får man ju ha lite respekt för, för alla har inte samma syn på ledarskap osv. I ditt 
beslutsfattande och ledarskap så måste du ge nästa steg i organisationen möjlighet att utöva sitt 
ledarskap mot sin organisation.(IP7) 
 
(…) beroende på var man är i organisationen så blir det lite olika, för man måste anpassa sitt 
ledarskap. Det är en väldigt stor skillnad att vara ledare för 20-åriga soldater och att vara ledare för 
55-åriga män och kvinnor. Det är en stor skillnad. Och vi har den spännvidden, det måste man vara 
medveten om. För det är olika sätt att hantera dem.(IP4) 
 

Av det som framkommer i intervjupersonernas utsagor så är, i likhet med Ydéns studie, 
karriärsystemet inom Försvarsmakten en central del av organisationsstrukturen och påverkar i 
allra högsta grad det upplevda ledarskapet. Enligt Ydén så upprätthålls denna institutionella 
logik genom att främst officerare byter befattning med jämna mellanrum.79 Samtliga 
intervjupersoner har en lång karriär inom försvaret, vilket har inneburit att de har haft en rad 
olika befattningar och arbetsuppgifter innan de blev tillsatta i sin nuvarande tjänst. En 
intervjuperson berättar: 
 

När man byter tjänster ställs man inför nya utmaningar. Man jobbar med olika åldrar och 
människor och det påverkar ledarskapet. (…) Jag tror att det är specifikt med Försvaret att byta 
befattning. Man har haft som grundprincip att man ska vara allsiktlig, så man ska ju byta rätt 
ofta.(IP1) 
 

7.3.2 Kulturella förhållningssätt i ledarskap 
Något som nämnts tidigare är att majoriteten av intervjupersonerna berättar att de bedriver sitt 
ledarskap och arbete utifrån det som kallas för uppdragstaktik. Detta arbetssätt innebär att 
högre chefer ställer uppgifter till underställda. De underställda får i regel ett lösare ramverk 
vilket de måste förhålla sig inom när dem ska lösa sin uppgift. För ledarna i vår studie innebar 
detta att både få liknande uppdrag till sig och ansvara över att de blir utförda, men även att 
delegera uppdrag till lägre nivåer i hierarkin. Denna typ av uppgifts- och relationsbeteende 
hos ledare beskriver Larsson som ett vanligt förhållningssätt i en militär organisation. Vidare 
menar Larsson att framgångsrika ledare som bedriver denna typ av ledarskap måste ha en hög 
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uppgiftsrelaterad kompetens, ledningskompetens och social kompetens. Fysisk form, 
psykologiska element och värdegrund är faktorer som påverkar dessa kompetenser. Dessa 
faktorer tas med av två intervjupersoner:  

 
Man ska vara lyhörd och lyssna på sin omgivning. Man ska vara tydlig, en ledare är förgångsman 
och med det menar jag vad man har för syn, ledaren bör ha en stabil moral och värdegrund, alltså 
veta var gränserna är för rätt och fel, bra och dåligt… jag tror ändå att soldaterna förväntar sig en 
kunnig person som ledare som vet vad han gör. Som är utbildad för det och rättvis… sen tänkte jag 
säga att man ska lyssna. Där utöver förväntar de sig en fysiskt och mentalt stabil person. (IP3) 
 
En ledare föregår med gott exempel. Jag kan säga till mina medarbetare att de ska idrotta och sköta 
sig fysiskt, men om jag inte själv gör det så skiter dem i det. Jag brukar säga, jag leder från täten, 
inte från kön. Täten är längst fram, och kön är längst bak. Jag är med där framme, jag visar att jag 
också gör den där skiten som alla andra ska göra.(IP4) 
 
 

Intervjupersonerna lägger stor vikt vid, precis som Larsson beskriver, fysisk och psykisk form 
samt att föregå med gott exempel vad gäller etik och moral när de utövar sitt ledarskap. Andra 
viktiga faktorer för en ledare som utövar situations- och utvecklandeledarskap är enligt 
Larsson att kunna lyssna, underlätta och stödja beteenden. Det är även viktigt att ledaren 
framhäver de skyldigheter och ansvar för en individ eller grupp då denne delar ut uppgifter till 
sina anhängare.80 Många av intervjupersonerna beskriver att lyhördhet är en av de viktigaste 
egenskaperna när man utövar sitt ledarskap. Vad gäller ansvar och skyldigheter i delegering i 
uppdragstaktiksarbetssättet så nämner intervjupersonerna att stå fast vid sina beslut och att 
vara tydlig som viktiga komponenter för det arbetssättet. Tre intervjupersoner berättar: 
 

Hård men rättvis. En sån chef brukar gå hem. Man måste vara jättelyhörd för vad som händer i 
organisationen. Sedan måste man även visa att man hör inte bara lyssnar. Det visas genom fattade 
beslut det är enda sättet. (IP2) 
 
Då måste man också kunna lyssna på folk, och inte vara för snabb och fatta beslut. sen tycker jag 
att när man väl fattat beslut, att man står för det och tar ansvar för det. (IP6) 
 
Öppenhet, att man lyssnar, demokratiskt delegerat ledarskap och inte auktoritärt. Sedan att man är 
rättvis, noggrann, korrekt, att man är pålitlig det är de viktigaste egenskaperna man bör ha. (IP1) 
 
 

I och med att arbetsförhållningssättet och de egenskaperna som upplevs viktiga i ledarskapet 
delades av majoriteten av intervjupersonerna är det rimligt att anta att det kan vara 
organisationskulturella influenser som ligger till grund för utsagorna. Många av 
intervjupersonerna upplever att lyhördhet, empati och att föregå med ett gott exempel är 
centrala delar i deras ledarskapsutövning. Vikten av att vara ett etiskt och moraliskt föredöme 
är återkommande i intervjupersonernas utsagor och tas oftast upp i samband med 
organisationens värdegrund. Enligt Schein är det värderingarna som skapar mening och 
sammanhang för organisationsmedlemmarna, och detta upplevda förhållningssätt i 
ledarskapet kan ses som en kulturell betingelse.81  
 
Det finns många likheter mellan det symboliska perspektivet applicerat på 
intervjupersonernas utsagor och den studie som Toor och Oforis gjorde om kultur, ledarskap 
och moral. Toor och Ofori menar att ledarskap bör vara moraliskt korrekt för att vara effektivt 
och framgångsrikt på lång sikt. Det är även viktigt att ledarna nyttjar dessa moraliska normer i 

                                                           
80 Larsson. (2002). 
81 Schein.(2010). 27. 
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sin dagliga interaktion med underordnade så att andra i organisationen tar efter.82 Även 
intervjupersonerna anser att empati, föredöme och beslutskraft är viktiga egenskaper för en 
ledare i sin interaktion med medarbetarna. Det symboliska perspektivet innefattar att 
ledarskapet får mer fokus i ett socialt sammanhang och den ses som en symbolisk innebörd. 
Ledarens centrala del är att tjäna som symbol och utgöra en mittpunkt, det vill säga 
personifiera organisationen, dess aktivitet samt resultat. 83 
 
Utifrån dessa utsagor kan man alltså tolka det som att ledaren utgör en mittpunkt för 
organisationen men även fungerar som en symbol då det gäller beteende och värderingar. 
Kulturens inverkan och förhållande till ledarskapet är starkt sammanfogat med själva ledaren 
(som vill verka som förebild) som använder sig av sådana symboler för att kunna skapa en 
mening och påverka medarbetarna uppfattning om organisationen.84 
 
7.3.3 Situationsanpassat ledarskap 
Utsagorna om det upplevda ledarskapet som intervjupersonerna beskriver kan närmast liknas 
vid den ledarskapsstil som Bruzelius och Skärvad benämner som en ”demokratiskt ledare”. 
Den demokratiska ledaren diskuterar gärna och vill helst få in synpunkter från sina 
medarbetare så att de tillsammans kan fatta ett beslut.85 Detta är även ett viktigt inslag i 
uppdragstaktikarbetssättet. Detta framkom av två intervjupersoner angående detta: 
 

(…) dessa egenskaper delas av andra ledare inom Försvaret men sen tror jag att vi alla är olika så 
klart. De flesta har ett demokratiskt ledarskap. Jag fattar inte ett beslut utan att höra med andra då 
det ges utrymme för diskussion. (IP1) 
 
Det finns ett visst utrymme(för diskussion) men eftersom vi har ett snävt område och inte mycket 
att variera så blir det ganska rutinartar då. Det man kan göra är föra en dialog, en diskussion, den 
möjligheten finns. Sen har vi en organisation för en viss verksamhet och det funkar inte att säga, 
”det här vill vi inte göra”. (IP3) 
 

Precis som det nämns i ovanstående citat så ges det inte alltid utrymme för diskussion då 
beslut ska fattas. Detta kan bero på olika organisationsstrukturella hinder i form av, 
exempelvis mandatfördelning och beslutsbefogenheter. Två intervjupersoner berättar: 
 

Den här strukturen med det toppstyrda, den påverkar givetvis mitt ledarskap för jag är definitivt 
inte överens med det. Jag vill att mina medarbetare, för att må så bra som möjligt och göra så bra 
jobb som möjligt, ska ha sina mandat. Jag vill inte peta i allting, jag vill att de jobbar lite fritt i det 
lilla området. Det är nog det negativa med det toppstyrda, tycker jag då.(IP8) 
 
Man försöker ha en så öppen dialog som möjligt kring olika frågeställningar. Medverkan och 
påverkan så långt det är möjligt.(IP5) 

 
I dessa situationer upplever intervjupersonerna att organisationens byråkratiska struktur 
tvingar in de i den ledarskapsstil som Bruzelius och Skärvad benämner som ”auktoritär 
ledarstil”. Eftersom denna ledarstil innefattar att endast en person fattar beslut och att de 
underordnade ska utföra dem.86 Trots kulturens inverkan och den personliga preferensen mot 
det mer demokratiska ledarskapet så kan de strukturella reglerna få ledaren att agera mer 
autoritärt. Dock är det beroende av situationen.  
 

                                                           
82 Toor & Ofori.(2009). 533-547. 
83 Abrahamsson & Andersen.(2000). 106.  
84 Ibid. 
85 Bruzelius & Skärvad.(2011). 378. 
86 Bruzelius & Skärvad.(2011). 378. 
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I situationer då medarbetare missbrukar förtroende, så gäller det att tillämpa ett mer direkt 
ledarskap och detalj styra hårdare.(IP9) 
 
Vi har börjat minskat på det där med åren så det har blivit mer och mer detaljstyrning som sker i 
Försvaret. Men om vi pratar strid då är det mer uppdragstaktik som gäller för att det funkar inte 
annars. Pratar vi administrativt arbete då är vi mer detaljstyrda, detta ska göras osv. och sedan 
kommer det... detta ska göras på det här sättet. (IP2) 

 
Sammanfattningsvis så delas uppfattningen om hur det formella ledarskapet upplevs. 
Intervjupersonernas konsensus gällande deras uppfattning om ledarskapet kan ses som 
kulturellt betingat. Den ledarskapsstil som upplevs optimal är den så kallade demokratiska 
ledarstilen. Dock så upplevs inte denna ledarskapsstil kunna tillämpas i specifika situationer 
eftersom olika organisatoriska strukturer hämmar det.  
 
Kopplingarna mellan Keisus resultat och våra intervjupersoners utsagor kring det upplevda 
och prefererade ledarskapet är påtagligt. Cheferna inom Försvarsmakten/Marinbasen berättar 
precis som intervjupersonerna i Keisus studie om hur organisationsstrukturerna påverkar det 
upplevda ledarskapet. Det framgick även att de i många situationer kunde och föredrog att 
tillämpa ett demokratiskt ledarskap, då många beslut och ärende kunde diskuterades 
tillsammans med medarbetarna. Däremot, under specifika organisationsstrukturella 
förhållanden upplevde cheferna att de var tvungna att tillämpa ett mer auktoritärt ledarskap. 
Det kunde t.ex. vara en viss typ av administrativt arbete, direkta order från högkvarteret eller 
under övningar och mer krisartade situationer. Precis som i Keisus studie förändrades även 
det upplevda formella ledarskapet för intervjupersonerna då någon bryter mot den rådande 
organisationskulturen. I Försvarsmakten uppfattades det som att ledarskapet förändrades mot 
det auktoritära hållet då någon av medarbetarna bröt mot värderingarna, de då var tvungna att 
tillämpa ett mer direkt ledarskap och detaljstyra hårdare. 
 
8. Slutsatser och metoddiskussion  
I detta avsnitt görs en återkoppling till syftet utifrån de slutsatser som studien resulterat i. 
Vidare förs en kritisk reflektion över studiens teori och metod. Avslutningsvis ges förslag på 
framtida forskning inom området.  
 
8.1 Slutsatser  
Det övergripande syftet med studien är att få förståelse för hur individer med chefsroller vid 
Försvarsmakten upplever sitt ledarskap i förhållande till organisationens struktur och kultur. 
Genom en analys av intervjupersonernas utsagor i förhållande till Webers byråkratiska 
idealtyper så uppfyllde Försvarsmakten alla kriterier för att, enligt Weber, klassas som en 
byråkratisk organisation. Under intervjuerna framgick det bland annat att Försvarsmakten har 
många kompetensområden som kräver olika specialistutbildningar. Intervjupersonerna 
berättar även om hur hierarki präglar organisationen, med ett särskilt fokus på att de 
överordnade har beslutsbefogenhet i de flesta situationerna. Dessutom kan det tolkas som att 
de anställda på Försvarsmakten åtskiljer mellan yrkesutövning och privatliv, eftersom 
arbetssysslorna och arbetsutrustningen inom Marinbasen vanligtvis inte är sådant som man 
har hemma. 
 
Det framkom bland annat att Försvarsmakten har distinkta kulturella artefakt, det mest 
framträdande är det inhägnande området, stridsbåtar och uniformer. Då det gäller värderingar 
urskiljdes tre kategorier utifrån intervjupersonernas utsagor, vilka var beteendemönster, 
arbetssituation och syn på ledarskap. Den första kategorin, beteendemönster, speglar det som 
intervjupersonerna uppgav då de berättade om vilka värderingar som prefererades inom 
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organisationen, en särskild konsensus kunde uppfattas då det gällde värdegrunden och arbetet 
med den. Under kategorin arbetssituation delades utsagorna om organisationens 
utbildningsmöjligheter och omväxlande karaktär. Den tredje och sista värderingskategorin, 
syn på ledarskap, berör det som intervjupersonerna anser viktigt i deras roll som ledare. I 
denna kategori noterades värderingar som lyhördhet, empatiförmåga, och att kunna föregå 
med ett gott exempel. Då artefakterna är så pass organisationsspecifika och då det finns en 
märkbar konsensus kring värderingarna kan slutsatsen dras att kulturen är stark hos 
Försvarsmakten. 
 
Genom att analysera den data som framkom i intervjuerna utifrån Webers fyra byråkratiska 
idealtyper och Scheins kulturlager teori, uppenbarades en översiktlig bild av hur Marinbasens 
organisatoriska kultur och struktur ter sig. Denna information har sedan utgjort grunden för 
den analys som direkt behandlar vår frågeställning om hur individer med chefsroller upplever 
att deras formella ledarskap påverkas utifrån organisationens struktur och kultur. Svaren på 
frågeställningen framkommer först då intervjupersonernas utsagor om hur deras formella 
ledarskap upplevs sammankopplas med tidigare forskning om ledarskap samt det som 
framkom i den teoretiska analysen kring organisationens struktur och kultur.  
 
Sammanfattningsvis urskiljdes tre övergripande mönster som intervjupersonerna på ett eller 
annat sätt berört gällande upplevelserna om sitt formella ledarskap. Dessa tre övergripande 
mönster kan ses som svar på frågeställningen eftersom upplevelserna kan relateras till 
organisationens struktur och kultur. Det första mönstret är struktur betingat och behandlar det 
faktum att intervjupersonerna påpekar att de upplever att ledarskapet ständigt förändras och 
måste anpassas utifrån var man är verksam som ledare i organisationen. Det andra mönstret är 
både struktur och kultur betingat och har sin grund i det strukturorganisatoriska faktum att 
man leder andra ledare. Därför anser intervjupersonerna att det är viktigt att man som ledare 
är lyhörd, står fast vid sina beslut och är ett etiskt och moraliskt föredöme vilket är en del av 
organisationens kultur. Det tredje och sista mönstret har sin utgångspunkt i det första och 
andra mönstret. Det innebär att intervjupersonerna upplever den demokratiska 
ledarskapsstilen som den mest optimala, vilket medför att man inkluderar medarbetarna i 
beslutsfattandet. Emellertid upplevs denna ledarstil inte kunna tillämpas i specifika 
situationer, då olika organisatoriska strukturer (men även ibland kulturella värderingar och 
normer) förhindrar detta. 
 
8.2 Teori- och metoddiskussion 
Att hitta teorier som behandlade vår frågeställning var svårt, det fanns inga kompletta sådana. 
Forskningsinriktningen lutar snarare åt det andra hållet, det vill säga hur formellt ledarskap 
påverkar organisationsstruktur och organisationskultur. Därför valde vi Webers och Scheins 
teorier för att kunna få en bild av hur organisationsstruktur och kultur ter sig, för att sedan 
applicera den informationen på tidigare forskning om vilka sorts ledarskap som existerar och 
hur de ter sig. Utifrån det arbetssättet påträffades resultat som direkt berörde vårt syfte, vi 
anser oss därför att ha kunnat besvarat vår frågeställning och uppnå studiens syfte.  
 
Det finns både för- och nackdelar vad gäller vårt teorival. Webers organisationsteori är 
relevant för att belysa byråkratiska organisationer. Dock anser vi att teorin kan vara för 
övergripande och lättillgänglig, samt att Webers idealtyper kan fungera mer som en 
”checklista” än ett analysverktyg. Med tanke på teorins simpla applicerbarhet på 
Försvarsmakten så ställer vi oss frågan om resultatet hade varierat om vi utfört studien inom 
en annan myndighet.  
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När det gäller Scheins organisationskulturteori anser vi att resultat och analys hade varit mer 
utförlig om vi hade kunnat använda oss av observation som en kompletterande metod. För att 
nyttja Scheins teori till fullo, att komma nära organisationen så att samtliga lager synliggörs 
och uppenbar sig för utomstående, så måste man som forskare vara en del av organisationen 
en längre tid. Detta var inte möjligt för oss på grund av studiens omfång.  
 
Eftersom vårt urval enbart bestod av formella chefer så är vi medvetna om att kritik kan riktas 
mot att högt uppsatta chefer inom organisationer kan ha en tendens att försköna bilden av 
både sig själv och organisationen som helhet. 
 
8.3 Framtida forskning 
Utifrån vårt resultat skulle det vara intressant att följa upp studien med att undersöka hur 
medarbetarna upplever att deras arbete påverkas av organisationens struktur och kultur. 
Studien skulle alltså kunna ligga till grund för vidare studier kring en mer generell 
medvetenhet om hur Försvarsmaktens struktur och kultur påverkar ledarskap och arbetssätt.  
Ett annat förslag till framtida forskning är att göra samma studie inom andra myndigheter för 
att se om resultaten skiljer sig från varandra. Hur unik är Försvarsmakten egentligen? 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

 Bakgrund 
 Ålder? 
 Befattning? 
 Hur länge har du jobbat inom försvaret/marinen? 
 Beskriv dina arbetsuppgifter? 
 Har du några tidigare arbetslivserfarenheter/utbildningar? 
 Hur kom det sig att du ville arbeta inom försvarsmakten? 
 

 Organisationsstruktur 
 Berätta lite om organisationens struktur och hur den styrs? 
Hur sker beslutsfattandet inom organisationen?  
Inom ditt område/enhet? 
Anser du att Försvarsmaktens struktur har påverkat ditt ledarskap? 
På vilket sätt har det påverkat? 
Hur fungerar det om man vill byta arbetsuppgifter?  
Är det enkelt att byta befattning?  
 

 Organisationskultur 
 Vad tycker du är unikt med Försvarsmakten som organisation? 
 Tycker du organisationen har/upprätthåller några speciella värderingar eller normer? I 
så fall hur och vilka?  
 Upplever du att värderingarna är väl förankrade hos personalen? 
 Berätta lite om värdegrunden? 
 Hur används det i ert arbete? 

            Anser du att Försvarsmaktens kultur har påverkat ditt ledarskap? 

 
 Ledande position 

 Vilka egenskaper anser du viktiga för en ledare? 
Vad anser du är negativa egenskaper för en ledare? 
Tror du att din syn på positiva och negativa ledaregenskaper delas av andra ledare 
inom organisationen? 
Vad tycker du är allra viktigast i ditt uppdrag som ledare? 
Vad är specifikt för ledarskap inom en militär organisation? 
Vad tror du de anställda har för förväntningar på dig som ledare? 

 
 Avslutning 

Vad är det bästa med att jobba hos Försvarsmakten? 

 

 


