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- INLEDNING - 

1. Inledning 
I detta kapitel presenterar vi bakgrunden till vårt ämne samt vårt syfte 
och våra frågeställningar. Vi tar även upp avgränsningar vi gjort och 
den målgrupp uppsatsen vänder sig till. För att underlätta läsningen 
har vi förklarat vissa begrepp och slutligen visar vi uppsatsens fort-
satta disposition.  

1.1 Bakgrund 
Då Sverige inte har varit i krig sedan kriget mot Norge år 1814 har 
landet antagit en allt mer defensiv position1. Visserligen fanns bered-
skap för en eventuell väpnad konflikt i början av 1900-talet genom ett 
starkt invasionsförsvar med bas i allmän värnplikt. Efter första världs-
kriget minskades det svenska försvaret med ambitionen att förstärka 
det vid behov, men då detta gick för långsamt under andra världskriget 
beslöt Sverige att behålla försvaret, dock med en någorlunda neutral 
politik. I slutet av 1960-talet påbörjades nedskärningar i försvaret 
eftersom politikerna inte längre var eniga om behovet av ett starkt 
försvar.2  
 
Av ekonomiska skäl uppkom en önskan inom Försvarsmakten 
gällande höjning av pensionsåldern med fem till tio år, något som 
senare skedde för flertalet anställda. Även en utredning gällande om-
skolning av officerare till bland annat lärare inleddes under 1960-talet. 
Detta för att öka möjligheterna för officerarna att byta till ett civilt 
yrke och genom detta utöka sina yrkesverksamma år.3 I 1992 års för-
svarsbeslut flyttades fokus från kvantitet till kvalitet och 1996 över-
gavs principen om invasionsförsvar, då det inte längre är sannolikt att 
Sverige kommer invaderas av en annan nation.4

 
Försvarsmakten ligger som en myndighet under riksdag och regering 
med överbefälhavaren (ÖB), idag general Håkan Syren, som chef. 
Förutom ÖB finns även ställföreträdande ÖB och Högkvarteret med i 
Försvarsmaktens myndighetsledning (se bilaga 1). Under Hög-
                                                 
1 www.mil.se 2003-11-14 
2 Ibid. 
3 Arbetsgrupp inom militära tjänstgöringsåldersutredningen, Omskolning av viss militär personal 

till lärare vid det allmänna skolväsendet, 1967 
4 www.mil.se 2003-11-14 
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- INLEDNING - 

kvarteret är Försvarsmakten i Sverige indelat i armé- marin- och flyg-
förband, skolor och centra samt Försvarsmaktens logistik. Försvars-
makten delas även in i fyra militärdistrikt: södra, mellersta, norra och 
Gotland. Dessa distrikt ska bland annat ha samverkan med total-
försvarets civila delar och stödja frivilliga försvarsorganisationer. 
Sveriges totalförsvar består förutom det militära försvaret (vilken 
beskrivits ovan) av ett civilt försvar. Detta inkluderar samhälls-
funktioner såsom räddningstjänst, sjukvård och energiförsörjning. Det 
finns tre olika yrkesgrupper inom Försvarsmakten: yrkesofficerare, 
reservofficerare och civilanställda vilka tillsammans uppgår till 36 000 
anställda, varav 10 000 yrkesofficerare, 16 000 reservofficerare och 
10 000 civilanställda.5

 
Det nya svenska försvaret har ambitionen att vara ett nätverksbaserat 
försvar (NBF). Genom en koncentration på information och teknik 
samt samverkan mellan system, mellan förband, mellan olika vapen-
grenar samt mellan militärt och civilt försvar ska ett insatsförsvar 
skapas som ska kunna anpassas till de hotbilder som finns i dagens 
samhälle, som till exempel terrorism.6 Strukturförändringen från ett 
invasionsförsvar till NBF har medfört nya kompetenskrav för de an-
ställda och en omorganisering av de resurser som redan finns, både 
vad gäller personal och material. Detta har inneburit nedläggning av ett 
stort antal regementen med följden att många försvarsanställda blivit 
överflödiga. 
 
Förutom Trygghetsstiftelsen (se bilaga 2) som finns för statligt an-
ställda har Försvarsmakten utarbetat egna avvecklingsverktyg för att 
underlätta en övergång till civil verksamhet för sina anställda. De olika 
verktygen var avgångsvederlag, särskild pension, yrkesväxling i form 
av till exempel inskolning i civil verksamhet eller möjlighet att prova 
på annat arbete, studier och hjälp med att starta eget samt övriga åt-
gärder (se bilaga 2).7 De anställda hade möjlighet att söka stöd i form 
av avvecklingsverktyg antingen lokalt (genom regementet) eller cen-
tralt (genom Högkvarteret) beroende på vilken befattning och kompe-
tens de hade.8 Avvecklingsarbetet har fortgående granskats av Riks-
                                                 
5 www.mil.se 2003-11-06 
6 Försvarsmakten, Broschyr om NBF, 2003 
7 Försvarsmakten, Riktlinjer för yrkesväxling av Försvarsmaktens personal med tillämpnings-

föreskrifter, 1999 
8 Intervju med Ulf Richard, 2003-11-11 
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- INLEDNING - 

revisionsverket, både vad gäller material och personal. I de rapporter 
som givits ut av RRV har Försvarsmakten kritiserats för att inte till-
räckligt ta till vara den kompetens de vill behålla, utan främst foku-
serat på att genomföra volymminskningen9. Tanken är dock att För-
svarsmakten i möjligaste mån ska behålla särskilt angelägen kompe-
tens inom försvaret, vilket främst innefattar teknikkunniga officerare 
men också så många kvinnor som möjligt samt övriga unga lovande 
officerare10.  

1.2 Problemformulering 
Då Försvarsmaktens ledarskapsutbildningar är väl beprövade efter alla 
år menar vi att yrkesofficerare, som alla genomgått dessa utbildningar, 
är en stor resurs i det svenska samhället. Samtidigt som det svenska 
försvaret skärs ned finns ett problem i samhället med en stor grupp 40-
talister nära pensionsgränsen och bemanningsbrist inom flera yrken, 
bland annat inom skolväsendet. Polismyndigheten tampas med ett 
annat stort problem, vilket är att få fram kompetenta medarbetare och 
även här är bristen på personal stor11. 
 
Genom sina kompetenser inom bland annat ledarskap har det tett sig 
naturligt att yrkesofficerarna blivit eftertraktade inom just dessa yrken. 
Därför har samarbeten startats med högskolor och universitet för att 
bereda plats på lärarutbildningar för officerare. I samarbete med 
Polishögskolan har yrkesofficerare också fått möjligheten att utbildas 
till poliser i ett förkortat program (se bilaga 3)12. Av de officerare som 
sökte avvecklingsstöd för studier centralt mellan 1998 och 2001 hade 
19 % ambitionen att läsa vidare till lärare och 18 % sökte sig till Polis-
högskolan. Övriga 63 % fördelades på allt från IT-sektorn till kock 
och veterinär13. Vi vill studera lärar- och polisyrket, som dragit till sig 
så pass många officerare, för att se vad det är som attraherar.  
 
I och med yrkesbytet kommer ledarskapet i centrum för vår uppsats, 
eftersom officeren har haft en ledande position inom Försvarsmakten. 
Inom skolan och polisen hamnar den före detta officeren inte nöd-
                                                 
9 RRV2002:14 
10 Ibid. 
11 Intervju med Fredrik Elias 2003-12-11 
12 Intervju med Ulf Richard, 2003-11-11 
13 Material från Ulf Richard 
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vändigtvis på en ledande position, men både läraryrket och polisyrket 
medför inflytande över andra människor, vilket innebär att lärare och 
poliser är ledare per definition.  
 
Vi vill ta reda på om officeren kan dra nytta av sin ledarskaps-
kompetens inom skolan och polisen även om denne inte hamnar på en 
ledande position inom sitt nya yrke. Vi särskiljer därmed den ledarroll 
som uppkommer i och med yrket som officer, lärare eller polis från 
den ledarroll som följer av en ledande position och behandlar den 
förstnämnda i vår uppsats.   

1.3 Syfte 
Vårt syfte är att analysera om en omskolad officer passar in i en ny 
ledarroll som lärare eller polis.  

1.4 Frågeställningar 
• Vilka faktorer är avgörande för om officerare är lämpliga som 

lärare och/eller poliser med bakgrund i deras roll som ledare? 
 

• Vilka likheter och/eller skillnader finns mellan yrkesofficerens 
ledarroll och ledarrollerna inom polis- och läraryrken? 

1.5 Avgränsningar 
Då vi avsett att studera yrkesbyte har vi avgränsat oss från alla andra 
avvecklingsverktyg än yrkesväxlingen.  
 
Då alla poliser arbetar på ordningsenheten till en början är det denna 
avdelning vi främst behandlar.  

1.6 Målgrupp 
Vi har skrivit denna uppsats så att alla som är intresserade av ämnet 
kan ta del av den. Vi anser att uppsatsen kan vara till särskild nytta för 
yrkesofficerare som funderar på att byta karriär och andra personer 
inom Försvarsmakten som är inblandade i personalarbete. Även rekry-
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terare inom skola och polis kan finna värdefull information om 
exempelvis kompetenser som kan nyttjas.  

1.7 Begreppsdefinitioner 
Yrkesofficerare: Personer som arbetar inom Försvarsmakten som 
lärare, chef eller fackman.14  
 
Reservofficerare: Personer med särskilda anställningsavtal som är 
aktiva inom både militära och civila yrken.15

 
Civilanställda: Personer inom Försvarsmakten som är yrkes-
verksamma inom till exempel administration, sjukvård, teknik och 
logistik.16  
 
Fullmakt: Anställda vid Försvarsmakten som innehar en fullmakt får 
inte avskedas, utan bara omplaceras.17

 
Då vi i den fortsatta uppsatsen, undantaget bilaga, använder ordet 
officer syftar vi på en yrkesofficer, då vi inte berör reservofficerarnas 
situation. 
 
Med lärare åsyftar vi alla lärare, oavsett nivå inom skolsystemet.  

1.8 Uppsatsens disposition 
I kapitel två presenteras de metoder vi använt oss av. Detta för att 
läsaren bland annat ska få veta vårt vetenskapliga förhållningssätt, 
under vilka förutsättningar uppsatsen är skriven samt hur vi gått 
tillväga.   
 
Kapitel tre utgör den övergripande delen av vår referensram. Där 
definierar vi begreppen ledare och chef och undersöker bland annat 
olika sorters chef- och ledarskapsroller, ledarbeteenden och ledar-
egenskaper. 

                                                 
14 www.mil.se 2003-12-08 
15 Ibid. 
16 Ibid. 
17 Intervju med Ulf Richard 2003-11-11 
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Kapitel fyra innefattar den sista delen av vår referensram och den 
första delen av vår empiri. I detta kapitel skildras kontexten som 
officeren kommer ifrån och den kontext denne hamnar i.  
 
Kapitel fem är innehåller intervjuer med poliser och lärare, som 
tidigare arbetat inom Försvarsmakten, samt med deras kollegor på den 
nya arbetsplatsen för att få utomståendes perspektiv.  
 
I kapitel sex analyserar vi vår frågeställning genom att tillämpa kapitel 
tre på kapitel fyra. 
 
I kapitel sju låter vi våra åsikter komma fram i en diskussion, där vi 
även tar stöd av respondenternas åsikter i kapitel fem. 
  
Kapitel åtta är det avslutande kapitlet där våra slutsatser presenteras.   
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- METOD - 

2. Metod 
I detta kapitel redogör vi bland annat för det vetenskapliga för-
hållningssätt vi tillämpat, vilket metodval vi gjort samt fastställer 
validiteten i de data vi fått fram genom bland annat intervjuer.  

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt 
Inom ämnet företagsekonomi finns en viss förförståelse, det vill säga 
tidigare kunskap som påverkar vårt angreppssätt som författare18. 
Denna har erhållits genom bland annat personliga kontakter och de 
kurser vi läst under vår ekonomiska utbildning. Vår förförståelse har 
påverkats under uppsatsskrivandet genom att vi studerat artiklar, 
litteratur och genomfört intervjuer. På detta sätt har vi fått utökad och 
tillförd kunskap om ämnet för att få en bredare bild än den vi tagit 
med i uppsatsen då vi på ett bättre sätt kunnat välja bland olika teorier.  
 
Ovanstående har lett till att vi har inspirerats av det vetenskapliga 
förhållningssättet hermeneutik, som även kan kallas tolkningslära19. 
Detta förhållningssätt innebär bland annat att målet för forskningen är 
att uttolka och förstå, att det är omöjligt att bedriva helt opartisk forsk-
ning. Enskilda fenomen kan endast förstås genom det speciella 
sammanhang där de ingår och påverkas även av vem som tolkar 
fenomenet och ut vilket perspektiv detta görs. Detta tolkas senare 
genom att forskarna försöker se verkligheten genom aktörernas ögon 
och på detta sätt hitta förnuftiga sätt att tolka fenomenen genom att till 
exempel se till om det finns överensstämmelse mellan empiri och teori 
och om tolkningen ger nya insikter.20 Vi anser att hermeneutiken 
stämmer väl överens med vårt tillvägagångssätt. 

2.2 Kvalitativ metod 
Vi har valt att använda oss av kvalitativ metod som i första hand har 
till syfte att skapa förståelse för det valda ämnet, då vi söker en 
djupare kunskap för ledarskapet inom de olika yrkena och beskriver 
ledarskapet som fenomen. Vi har haft för avsikt att få mycket infor-
                                                 
18 Holme, I.M. & Solvang, B.K., 1991 
19 Norén, L., 1995 
20 Lundahl, U. & Skärvad, P-H., 1992 
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mation från få personer genom djupintervjuer och vi har intresserat 
oss för sammanhang mellan ledarskap i olika yrken. Detta stämmer 
väl in på den valda metoden då riklig information och sammanhang är 
några av de karaktärsdrag som finns för kvalitativa metoder. I den 
kvalitativa metoden finns möjlighet till flexibilitet då man kan ändra 
frågeställningarna i forskningen och sättet man närmar sig de olika 
undersökningsenheterna.21  

2.3 Hypotetisk-deduktiv metod 
Vår metod har mest drag åt deduktion men bygger också på vissa 
empiriska förutsättningar, vilket därför gör att vi även har använt 
logisk induktion. Vi menar därför att vi har använt en hypotetisk-
deduktiv metod, som är en blandning mellan induktion och deduktion. 
Induktion innebär att forskaren ser till vissa förutsättningar, i vårt fall 
att yrkesmilitärer har en beprövad ledarutbildning och yrken som polis 
och lärare kan ha nytta av dessa kompetenser. Från dessa förut-
sättningar dras slutsatser som bygger på empiriska data, till exempel 
att yrkesofficerare är lämpade att bli lärare och poliser.22 Induktion 
innebär därför att man utgår ifrån empiriska iakttagelser och bildar 
teori utifrån dessa23. 
 
Deduktion innebär att forskaren ser till vissa premisser, i vår uppsats 
att i stort sett alla människor kan bli lärare och poliser och att offi-
cerare är människor. Från detta görs en logisk slutledning som speglar 
verkligheten, det vill säga officerare kan bli lärare och poliser.24 
Deduktion innebär alltså att man utgår från existerande teorier och 
skapar hypoteser som sedan kan testas på verkligheten25. 

2.4 Datainsamling 
I vår uppsats har vi använt vi oss av både primär- och sekundärdata. 
Gällande primärdata, det vill säga data som samlas in av utredaren 
själv, finns möjlighet för utredaren att anpassa datainsamlingen efter 

                                                 
21 Holme, I.M. & Solvang, B.K., 1991 
22 Eriksson, L.T. & Wiedersheim-Paul, F., 2001 
23 Bakka et al., 1999 
24 Eriksson, L.T. & Wiedersheim-Paul, F., 2001 
25 Bakka et al., 1999 
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det valda syftet26. Våra primärdata har utgjorts av de intervjuer vi 
genomfört. Sekundärdata, som är tidigare insamlad data, är inte alltid 
trovärdig då forskaren inte vet på vilket sätt denna data är insamlad27. 
De sekundärdata vi använt oss av är uppgifter och artiklar som vi 
funnit via olika sökmotorer på Internet och utredningar från Riks-
revisionsverket och Statens Offentliga Utredningar förknippade med 
ämnet. Litteraturen vi använt är sammankopplad med ledarskap an-
tingen på ett övergripande eller mer yrkesspecifikt plan.  

2.5 Intervjuer 
I vår undersökning valde vi att göra besöksintervjuer med alla våra 
respondenter. Vi anser det vara positivt att ha möjlighet att genomföra 
en besöksintervju då den blir personlig och ger möjlighet till 
följdfrågor. Vår första intervju var med den ansvarige för avvecklings-
verktygen inom Försvarsmakten för att få ökad förståelse för vad som 
hände med officerarna vid nedläggningarna. Genom intervjuer med 
före detta yrkesofficerare, som genomgått yrkesväxlingen för att bli 
antingen lärare eller polis, har vi samlat information om aktörens 
perspektiv. Vi har även genomfört intervjuer med deras nya kollegor 
för att kunna ge en ännu bredare bild av verkligheten.  
 
Poliserna valdes ut genom att vi tagit del av en artikel som handlade 
om en utav respondenterna som genomgått yrkesväxlingen och bodde 
i Linköping. Hon fick i sin tur välja ut en kollega som hon har ett nära 
samarbete med och som kunde uttala sig om hennes arbetssätt. 
Lärarens namn fick vi genom en av våra kontakter och även han fick 
välja ut en kollega under samma premisser som polisen. När vi 
kontaktade våra respondenter upplyste vi dessa om syftet med 
uppsatsen, så att de hade en aning om vad vi skulle prata med dem 
om. Vi skickade inte ut vårt frågeformulär innan intervjuerna då vi 
inte ville att respondenterna skulle haka upp sig på frågorna utan tala 
fritt från hjärtat.  
 
En besöksintervju går oftast till så att de som ska intervjua möter 
respondenten i hemmet eller på arbetsplatsen28, i vårt fall valdes 

                                                 
26 Bakka et al., 1999 
27 Dahmström, K., 2000 
28 Ibid. 
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arbetsplatsen. Detta slags intervju kan karaktäriseras som dyrbar och 
tidskrävande, men ibland nödvändig för att få fram utförliga svar med 
hög kvalitet.29 Den utformning vi hade på våra intervjuer var ostandar-
diserad vilket innebär att ordningsföljden mellan frågorna och fråge-
formuleringen kunde väljas fritt.30 Då vi till stor del lät respondenten 
styra intervjun passade detta bra då vi kunde inflika med frågor där det 
passade.  
 
Själva intervjuerna tog cirka en timme i anspråk för de som omskolat 
sig och en halvtimme för deras kollegor. Vi började intervjuerna med 
att erbjuda våra respondenter att vara anonyma, men dessa menade att 
de stod för sina åsikter och inte behövde den anonymitet som erbjöds. 
Efter respondenternas godkännande spelades intervjuerna in på band, 
detta för att öka vår möjlighet till att återge intervjuerna korrekt. Att 
spela in intervjuer på band kan leda till hämningar hos respondenten31, 
men då alla de intervjuade har och har haft offentliga yrken vilka har 
inneburit att prata både med och inför människor såg vi inte detta som 
något problem. Frågorna vi ställde byggde på det syfte och de fråge-
ställningar vi tar upp i uppsatsen och var uppdelade i frågor gällande 
det gamla och det nya yrket samt en jämförelse däremellan. Då vi inte 
tidigare hade någon större förförståelse inom ämnet anser vi att vi 
ställde ovinklade frågor och respondenterna fick svara och utveckla i 
den grad som de ville. Våra följdfrågor utgjordes till största del av att 
vi önskade mer information om något respondenten sa.  
 
För att överföra våra intervjuer till skrift valde vi att lyssna på dem 
samtidigt som vi skrev ned intervjuerna på papper. Efter detta gick vi 
igenom dem för att se om det fanns några oklarheter. Sedan sorterade 
vi de olika stycken vi fått fram till att ligga under liknande rubriker för 
att därefter skriva en flytande text av intervjun. Då vi gjort detta 
skickade vi ut sammanställningen till respektive respondent för 
genomläsning och eventuell korrektur vid till exempel missuppfatt-
ningar. Då vi snarast ser våra intervjuer som diskussioner kommer vi 
att i vår fortsatta uppsats referera till dem som samtal. 
 
 

                                                 
29 Dahmström, K., 2000 
30 Lundahl, U. & Skärvad, P-H., 1992 
31 Ibid. 
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2.6 Validitet och reliabilitet 
Validiteten i en mätning kan fastställas genom att se till avsaknaden 
av systematiska mätfel. Inre validitet innebär, i vårt fall, att intervju-
frågorna har mätt vad de var menade att mäta. Här bör forskarna vara 
medvetna om i vilken utsträckning frågorna mäter fel saker eller för 
mycket/lite för att kunna göra en korrekt tolkning. Den yttre validi-
teten blir låg om mätningen och verkligheten inte överensstämmer.32 
Då vi i våra intervjuer erhöll svar som täckte teorin på ett bra sätt 
anser vi att våra frågor hade hög inre validitet. I och med att vi hade 
en öppen diskussion med möjlighet för respondenterna att tala även 
utanför frågorna menar vi att även den yttre validiteten är hög.  
 
Reliabilitet mäter möjligheten att få samma resultat vid upprepade 
försök33. Då detta är en kvalitativ studie lägger vi ingen vikt vid relia-
biliteten eftersom den kvalitativa metoden alltid inbegriper personlig 
tolkning34. 

2.7 Generaliserbarhet 
Då denna uppsats främst utgår ifrån generell teori kan våra slutsatser 
också tillämpas tämligen generellt inom området skola och polis. 
Detta eftersom det är möjligt att generalisera allmängiltig kunskap till 
olika situationer35. Vi undersöker genom vår uppsats om ledarskaps-
utbildningen i Försvarsmakten är så pass generell att den kan tillämpas 
även inom andra yrkesområden. Vår slutsats kan därför sägas vara 
avgörande för uppsatsens generaliserbarhet. 
 
För att resultatet av en intervju ska kunna generaliseras måste resul-
tatet även kunna gälla för andra individer36. Detta är dock inte syftet 
med våra intervjuer, utan de är främst till för att ge ett exempel på 
aktörsnivå. I denna funktion underbygger intervjuerna de slutsatser vi 
drar utifrån teorin.  

                                                 
32 Lundahl, U. & Skärvad, P-H., 1992 
33 Dahmström, K., 2000 
34 Lundahl, U. & Skärvad, P-H., 1992 
35 Eriksson, L.T. & Wiedersheim-Paul, F., 2001 
36 Patel, R. & Davidsson, B., 1994 
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2.8 Källkritik 
Under arbetets gång har vi insett att det finns stora kulturskillnader 
mellan olika enheter inom Försvarsmakten, skolan och polisen samt 
mellan de olika yrkesområdena. Vi har dock enbart behandlat aspekter 
som vi anser vara generaliserbara inom de olika yrkena för att kunna 
jämföra yrkena i sin helhet. 
 
Vi är medvetna om att då vi endast intervjuat en person från vartdera 
yrket som genomgått yrkesväxlingen kan detta ge en alltför personlig 
bild. Denna risk har vi dock minskat genom att vi intervjuat kollegor 
till dem som genomgått yrkesväxlingen gällande arbetet på den nya 
arbetsplatsen. Vi ser även problemet med att personliga intervjuer kan 
ha lett till att vi som intervjuat kan ha påverkat respondenten. Vi 
menar dock att detta har övervägts av möjligheten att ställa följd-
frågor. För att minska den eventuella påverkan som kan ha funnits 
från vår sida har vi låtit respondenterna ta del av sammanställningen 
av intervjun för att kunna komplettera, invända eller förtydliga något 
de sagt. Att vi erbjudit våra respondenter anonymitet styrker vårt 
antagande att respondentens verkliga åsikt framkommit.  
 
Den litteratur vi arbetat med har varit dels kurslitteratur, vilken vi 
anser vara pålitlig av just den anledningen, dels litteratur inom 
respektive yrkes utbildningslitteratur, vilken vi av samma anledning 
ser som trovärdig.  
 
Att vi själva kommit att påverka uppsatsen i hög grad är oundvikligt, 
men inte oönskat. Våra personliga kontakter med officerare, lärare och 
poliser samt våra tidigare uppfattningar av respektive yrke har inte 
påverkat vår bild på annat sätt än att vi fått en generell bild av yrkes-
grupperna, på samma sätt som vi förutsätter att Ni som läser uppsatsen 
även har.  

2.9 Uppsatsens utformning 
För att få en inblick i ledarskap och skapa en begreppsverktygslåda 
har vi först studerat allmän ledarskapslitteratur. Vi har valt att 
behandla teorier från flera erkända forskare och följaktligen tagit upp 
flera olika kompletterande modeller och synvinklar. På detta sätt har 
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vi ökat möjligheten att beskriva fler dimensioner av ledarskapet inom 
de olika yrkena. Vi har heller inte begränsat oss till att bara ta upp 
teorier som är direkt applicerbara på försvar, skola och polis, utan har 
även behandlat teorier som formulerats för att beskriva företags-
ledningar. Detta har vi gjort eftersom vi menar att de behandlar 
beteenden och funktioner som finns även i andra typer av organisa-
tioner. Då teorikapitlet till stor del fungerar som en begreppsordbok 
har vi valt att utforma det på ett kortfattat och överskådligt sätt. 
 
Vi beskriver sedan i kapitel fyra den kontext som officeren kommer 
ifrån och går till. Detta gör vi dels för att se vad hos officeren, läraren 
och polisen som är institutionellt betingat, dels för att kunna se hur 
mycket som är gemensamt för de olika institutionerna. Vi har valt att 
analysera idealfallet och har därför utgått ifrån läroböcker inom 
försvaret, skolan och polisen eller annan litteratur på motsvarande 
nivå.  
 
För att kunna se vad i respektive yrke som beror på personliga faktorer 
har vi också skildrat aktörsperspektivet, vilket vi har gjort genom 
tidigare nämnda intervjuer. 
 
Analysen har vi valt att dela upp i en teoretisk analys och en 
diskussion. I den teoretiska analysen kategoriserar vi de olika yrkena 
genom att se till roller, beteenden, egenskaper och kompetenser med 
hjälp av de begrepp vi samlat i vårt teorikapitel. I diskussionen låter vi 
våra egna åsikter och de intervjuades tankar förenas med det som 
kommit fram i den teoretiska analysen. Detta upplägg har vi gjort för 
att underlätta läsandet. 
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3. Ledarskapsteori 
Eftersom vårt syfte leder till att vi studerar ledarroller tar vi i detta 
kapitel upp ledarskapsteorier i form av ledarbeteenden, -roller, -egen-
skaper och -kompetenser. Då flera chefsteorier till viss del är tillämp-
bara även på ledare har vi också behandlat teorier inom detta om-
råde. Vi inleder dock med att utreda skillnaden mellan ledare och 
chefer och förklarar också vår ståndpunkt i frågan. 

3.1 Ledare eller chef? 
Det finns många definitioner på ledarskap och flertalet inbegriper en 
process vari ledaren genom inflytande förmår andra att åstadkomma 
någonting. En ledare behöver dock inte vara chef, likaså behöver en 
chef inte vara en ledare. Gränsen mellan chef och ledare är emellertid 
svårdragen och Yukl menar att en alltför snäv definition riskerar att 
begränsa perspektiven.37

 
En syn på skillnaden ges av Zaleznik som ser chefskap och ledarskap 
som två skilda beteenden där en chefspersonlighet strävar efter att lösa 
problem som uppstår och ordna verksamheten på bästa sätt, men har 
grundinställningen att saker som inte är sönder inte heller behöver 
lagas. En ledarpersonlighet är däremot mer av en konstnär som drivs 
av sina visioner och är beredd att ta risker för att nå dem. Zaleznik 
menar att uppväxten bestämmer om en person blir en ledare eller en 
chef, då chefer är mer nöjda och harmoniska och därför finner en 
balans mellan vad de förväntar sig och vad de kan få ut av livet. 
Ledare känner sig däremot unika och har ett behov av att prestera för 
att kunna uppskatta sig själva. För att kunna utvecklas till karismatiska 
ledare behöver dessa personer dock få råd och stöd av en mentor.38

 
En annan version ges av Kotter, som karaktäriserar chefskapet som 
bestående av planering och budgetering, organisering och rekrytering 
samt styrning och problemlösning. Ledarskapet åstadkommer rörelse 
genom tre processer: etablera riktning för organisationen, rikta männi-
skor åt samma håll samt motivera och inspirera. Chefskapet kan 
visserligen också åstadkomma viss riktning men inte tillräcklig för-
                                                 
37 Yukl, G., 2002 
38 Zaleznik, A, 1992 
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ändring. På samma sätt håller ledarskapet inte tillräcklig ordning på 
verksamheten för att kunna klara sig utan chefskap.39 Kotter ser inte 
nödvändigtvis ledare och chefer som olika personer, utan båda 
processerna kan utföras av samma person.40

 
Vi anser att chefskapet är en officiell post som man blir utnämnd till. 
Liksom Kotter menar vi att chefskapet begränsar sig till att fullgöra de 
arbetsuppgifter man blivit tilldelad. Ledarrollen är däremot en in-
officiell roll man tilldelas av andra om man uppfattas som motiveran-
de, kompetent, förtroendeingivande och inspirerande med förmågan 
att få med sig folk. Samtidigt finns det flera yrkesroller som kräver en 
ledare, särskilt de som innebär att utöva inflytande över andra männi-
skor. Att vara ledare är mycket tidskrävande och svårt att lära sig då 
det handlar om personliga egenskaper, medan man med rätt kunskap 
och kompetens kan bli chef. Att vara chef innebär inte automatiskt att 
man är ledare och inte heller tvärtom. Dock anser vi att det finns 
många kompetenser som sammanfaller inom chef- och ledarskap. Av 
denna anledning har vi valt att ta med chefsteorier trots att det är 
ledarskapet vi studerar. 
 
Inom både chefskap och ledarskap finns olika roller, beteenden, egen-
skaper och kompetenser. Vi menar att en människas egenskaper är 
avgörande för hur lätt hon har för att utveckla vissa kompetenser. 
Egenskaper i kombination med kompetenser bestämmer i sin tur vilket 
beteende en människa har. Dessa tre faktorer har sedan betydelse för i 
vilken utsträckning hon kan leva upp till de förväntningar som finns 
på de olika roller hon fyller i sitt liv. Därför har vi valt att behandla 
olika teorier inom dessa fyra områden.    

3.2 Roller 
Definitionen av en roll är det sätt att vara som man väntar sig av en 
människa på grund av hennes ställning och uppgift.41 Vi anser att en 
roll kan likställas med en funktion som ska fyllas och kommer därför 
att använda orden synonymt i efterföljande kapitel. Nedan följer kate-

                                                 
39 Kotter, J.P., 1990 
40 Yukl, G., 2002 
41 Bonniers Svenska Ordbok, 1991 
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goriseringar av roller från Adizes, Mintzberg och Goleman. Genom 
dessa olika kategoriseringar vill vi visa olika synsätt på roller.  

3.2.1 Adizes ledarroller 

Adizes har definierat fyra roller som måste fullgöras för att en 
företagsledning ska bli effektiv: att producera, administrera, vara 
entreprenör och integrera. Han poängterar dock att ingen ledare kan 
inneha alla rollerna samtidigt, utan att samarbete mellan ledare med 
olika styrkor ger bäst resultat.42

 
Produceraren: För att kunna producera konkurrenskraftiga varor och 
tjänster måste innehavaren av denna roll vara kunnig på sitt område så 
att han eller hon kan kontrollera att det som produceras har rätt 
kvalitet. 
Administratören: Samordning, planering och kontroll är nödvändig 
för att maximera effektiviteten i ett företag; detta är administratörens 
styrka. 
Entreprenören: Förutom produktion och administration krävs en 
drivande kraft med förmåga att fatta strategiska beslut, formulera mål 
och policy et cetera. Entreprenören behöver kunna välja strategi men 
också kunna byta strategi då omvärlden förändras. Han eller hon tar de 
beslut som sedan ska följas av produceraren och administratören och 
behöver därför kunna ta egna initiativ, vara nyskapande och villig att 
ta risker. 
Integreraren: Sist men inte minst behövs integreraren, den som sam-
ordnar individerna till grupper så att företaget blir en helhet.43  

3.2.2 Mintzbergs chefsroller 

Mintzberg utvecklade tio olika chefsroller utifrån sina observationer. 
Beroende på chefens position i organisationen är de olika rollerna 
olika viktiga. De olika rollerna är kategoriserade efter de aktiviteter de 
ingår i.44

 

                                                 
42 Adizes, I., 1979 
43 Ibid. 
44 Mintzberg, H. i Yukl, G., 2002 
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Informationsbehandlande roller: 
• Överordnad roll: Chefen har till uppgift att sålla den informa-

tion han eller hon har tillgång till för att sedan föra denna vidare 
till underordnade i sin ursprungliga form eller i bearbetat skick. 

• Övervakande roll: Genom att samla information från varieran-
de källor skapar den övervakande chefen underlag för att kunna 
upptäcka problem och möjligheter. 

• Representationsroll: Även personer utanför den egna enheten 
ska informeras, som till exempel aktieägare eller överordnade. 
Vid sådan representation förväntas chefen framhäva sin enhet i 
god dager.45 

 
Beslutsfattande roller: 

• Entreprenörsroll: Som ledare för sin enhet ska chefen främja 
utveckling genom att ta tillvara på möjligheter, till exempel 
genom produktutveckling. 

• Krishanteringsroll: De akuta kriser som kan uppstå i en orga-
nisation ska hanteras av chefen och denna roll prioriteras ofta av 
ledare. Problem som chefen löser frivilligt räknas däremot till 
entreprenörsrollen. 

• Resurstilldelningsroll: Genom sin auktoritära position har 
chefen makt över enhetens resurser och kan på så vis kon-
trollera strategiska frågor. Resurserna allokeras utefter de strate-
giska målen. 

• Förhandlarrollen: Chefens auktoritet möjliggör även närvaro 
vid förhandlingar med exempelvis kunder, leverantörer, fack-
föreningar et cetera.46 

 
Interpersonella roller: 

• Samordnande roll: Denna roll innefattar skapandet av ett 
externt kontaktnät med både grupper och individer för att kunna 
insamla och utbyta information och tjänster. 

• Symbolisk roll: Den formella positionen gör att chefen behöver 
utföra symboliska handlingar, både sociala och legala, såsom 
dokumentunderskrifter och närvaro vid firmafester. 

• Ledarroll: För att de olika enheterna ska fungera var för sig 
och tillsammans behöver chefen stödja sina underordnade 

                                                 
45 Mintzberg, H. i Yukl, G., 2002 
46 Ibid. 
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genom råd, motiverande åtgärder samt genom att förse enheten 
med rätt förutsättningar för att kunna genomföra sina upp-
gifter.47  

 
De många olika människor som en chef agerar med, både i och utan-
för organisationen, har ofta olika förväntningar på vilken roll chefen 
ska fylla vid just detta tillfälle. Då deras krav blir inkompatibla skapas 
rollkonflikter och chefen tvingas välja vilka förväntningar som ska 
prioriteras. Ofta sätts då överordnades krav framför underordnades 
eftersom de överordnade har större makt.48

3.2.3 Golemans ledarroller 

Goleman har utvecklat sex ledarroller från sin teori om emotionell 
intelligens (se 3.4.3). Av dessa ledarroller har endast fyra positiva 
effekter på sin omgivning och för att kunna vara en bra ledare bör 
denne kunna använda var och en av dessa roller i rätt situation.49  
 
Tvingande rollen – Denna roll har en negativ effekt på sin omgivning 
och fungerar bäst när krissituationer uppstår eller när det finns 
problem med de anställda. Den är mycket effektiv när det gäller att 
rädda till exempel företag ur kriser men ytterst ineffektiv när det gäller 
att få personalen nöjda och motiverade. 
Auktoritära rollen – En klart positiv effekt på omgivningen upp-
kommer av denna roll. Den är bäst att tillämpa i situationer där 
förändring ska ske och tydlighet är av stor vikt. Tack vare denna 
tydlighet uppnår ledaren motivation hos sina anställda.  
Förenande rollen – Men hjälp av denna roll kan ledaren få sin 
omgivning positivt inställd genom att sträva efter att skapa harmoni 
mellan de anställda. Ledaren bör använda denna roll när kluvenheter 
uppstått i en grupp eller i stressfyllda situationer när gruppen behöver 
extra motivation.   
Demokratiska rollen – Genom att nyttja den demokratiska rollen kan 
ledaren skapa samstämmighet på arbetsplatsen genom att låta dem 
vara delaktiga i beslut som tas. Av detta uppkommer en positiv 

                                                 
47 Mintzberg, H. i Yukl, G., 2002 
48 Yukl, G., 2002 
49 Goleman, D., 2000 
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atmosfär bland de anställda samt att de anställda känner sig som en del 
av företaget och därför tillför mer.   
Taktsättande rollen – Denna roll bör endast användas vid behov av 
snabbt resultat om kompetenta medarbetare är inblandade. Ledaren 
sätter höga standarder genom sitt eget arbete och kräver detsamma av 
sina medarbetare. Detta leder till en negativ uppfattning hos om-
givningen. 
Coachande rollen – Denna roll skapar en positiv atmosfär bland de 
anställda genom att ledaren uppmuntrar till utveckling hos individen. 
Ledaren använder sig bäst av denna roll när denne ska hjälpa anställda 
att öka sin prestation genom att uppmärksamma deras styrkor och 
svagheter.50

3.2.4 Sammanfattning 

Adizes roller beskriver vad som behövs för att en organisation ska 
fungera effektivt. Mintzberg har observerat en mängd chefer, kartlagt 
deras uppgifter och utformat roller utifrån detta. Goleman har i sin tur 
utgått ifrån de kompetenser han ser som viktigast för ledare (se 3.4.3 
om Emotionell intelligens) och formulerat roller som passar i olika 
situationer. Teoriernas olika dimensioner kompletterar varandra och 
ger oss därmed en möjlighet att analysera och jämföra de olika yrkena 
utifrån flera perspektiv. 

3.3 Ledarbeteenden 
Ordet beteende kan definieras som uppförande eller handlande.51 
Nedan tar vi upp Stewarts teori om förutsättningar för beteenden och 
en sammanställning av olika beteenden gjord av Yukl. Vi behandlar 
också Houses väg-målteori som beskriver ett sätt att nå olika mål 
genom ett visst beteende från ledaren. 

3.3.1 Stewarts teori om krav, begränsningar och val 

Stewart försökte beskriva hur chefer fyller olika positioner genom att 
skapa en modell som bygger på tre olika komponenter:  

                                                 
50 Goleman, D., 2000 
51 Bonniers Svenska Ordbok, 1991 
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• Krav, som innefattar rollförväntningar från personer med makt. 
Dessa plikter, aktiviteter och ansvar måste uppfyllas för att 
chefen ska få behålla sitt arbete och kan inte delegeras. 

• Begränsningar, både internt och externt, som styr chefens 
handlingsutrymme. Dessa utgörs bland annat av regler, resurs-
tillgångar, marknadens preferenser och geografiska avstånd. 

• Val, det vill säga aktiviteter som chefen utför frivilligt. Dessa är 
begränsade på kort sikt på grund av krav och begränsningar, 
men på längre sikt kan en chef utöka sina valmöjligheter.52 

 
Typen av, likväl som förhållandena mellan dessa tre komponenter 
skiljer sig åt mellan olika chefsarbeten och även inom samma arbete 
beroende på chefens uppfattning. Följande aspekter visade sig vara 
viktiga vid jämförelser av chefsarbeten: 

• Relationsmönster: De krav som överordnade, underordnade, 
jämlika och personer utanför organisationen ställer på en chef 
påverkar dennes tidsanvändning och hur stor kompetens som 
behövs för att fullgöra chefsrollen. Om de underordnade 
behöver mycket koordination eller ofta behöver tilldelas nya 
uppdrag kräver dessa mer tid. På liknande sätt kräver över-
ordnade mer tid från chefen om dessa ställer oförutsedda krav 
eller om chefen är beroende av dem för resurstilldelning, leve-
ranser eller annat godkännande. Slutligen kräver kunder, 
leverantörer och liknande mer tid då en chef måste förhandla 
avtal med dessa i en beroende position. Inkompatibla krav från 
olika intressenter leder liksom i Mintzbergs teori till roll-
konflikter. 

• Arbetsmönster: Chefens beteende påverkas av mönstret i de 
rollkrav som ställs och dessa varierar med olika chefsarbeten. 
De kan klassificeras enligt följande faktorer: 

o I vilken utsträckning chefsaktiviteterna är initierade av 
chefen själv eller är svar på förfrågningar, instruktioner 
och andra människors problem.  

o Till vilken grad arbetet är repeterande istället för varie-
rande och unikt. 

o Graden av osäkerhet i arbetet. 
o Till vilken grad chefsaktiviteterna kräver uppmärksamhet 

under lång tid. 
                                                 
52 Stewart, R. i Yukl, G., 2002 
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o Hur mycket press som finns för att klara deadlines. 
Då en person har innehaft en position under en lång tid tenderar 
arbetsmönstret att bli vanebildande och personen växer in i sin 
roll. Vid byte till annan chefsposition med andra beteendekrav 
kan denne därför få svårt att anpassa sig. 

• Utsatt position: Mängden ansvar för beslutstagande med poten-
tiellt allvarliga konsekvenser kallas utsatthet och styr vilket 
beteende och vilken kompetens som behövs. Ju större konse-
kvenserna är desto mer utsatt är chefen.53 

3.3.2 Effektivt ledarbeteende 

Åtskilliga forskare har undersökt ledares beteende. Yukl tar upp tre av 
dessa olika beteenden som är särskilt viktiga för ett effektivt ledar-
skap:54

 
Stödjande: Hänsynstagande samt omsorg om andras behov och 
känslor är kännetecknande för detta beteende, som hjälper ledaren att 
vinna de underordnades lojalitet och vänskap. Eftersom det är trev-
ligare att arbeta med någon som är vänlig, kan det stödjande ledar-
skapet öka de underordnades motivation och arbetstillfredsställelse. På 
detta sätt kan även frånvaro, personalomsättning och stress minskas. 
Studier har visat att anställda med en stödjande ledare ofta är nöjda 
med denne och med sina arbeten.55

 
Utvecklande: Utveckling sker i förhållande till en kollega, oftast 
underställd, och syftar till att öka dennes färdigheter och förståelse för 
förväntningar från andra i organisationen. Genom att utse mentorer 
och karriärvägledare kan en ledare dela ansvaret för utveckling med 
andra i organisationsenheten. Den enskilde anställde vinner på ett 
utvecklande ledarbeteende genom att denne känner sig säkrare på sin 
uppgift och organisationen kan dra nytta av att medarbetarna är 
skickligare och bättre förberedda för eventuell befordran.56

 
Erkännande: Genom att erkänna bra prestationer som de under-
ordnade har utfört kan ledaren förstärka önskvärt beteende. Detta er-
                                                 
53 Stewart, R. i Yukl, G., 2002 
54 Yukl, G., 2002 
55 Ibid. 
56 Ibid. 
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kännande sker främst genom beröm, belöningar och uppskattnings-
ceremonier, där beröm kan ske både enskilt och inför andra, i sam-
band med belöningar eller uppskattningsceremonier. Då en under-
ordnad får erkännande inför övriga på enheten kan ledaren lättare 
understryka vilket beteende som uppskattas. Genom belöningar kan 
också prioriteringar betonas. Viktigt är då att belöningen baseras på 
meningsfulla kriterier snarare än favorisering.57

3.3.3 Väg-målteori   

Denna teori behandlar de underordnades trivsel och motivation som 
en funktion av ledarens beteende. Genom att koppla samman arbets-
insats och resultat kan ledaren motivera sina underställda. Dessa be-
dömer hur troligt det är att de kan uppnå ett lyckat resultat genom att 
anstränga sig lite mer och detta påverkar deras arbetsinsats.58

 
Teorin innefattar fyra typer av ledarskapsbeteende och de samman-
hang då de fungerar bra eller dåligt: 

1. Stödjande ledarskap – att ta hänsyn till de underställdas 
behov, skapa en trevlig arbetsmiljö och visa omtanke. Detta 
beteende kan öka de underordnades självförtroende och minska 
obehag i de fall då arbetsuppgiften är uttråkande, stressande 
eller farlig. Om uppgiften däremot är inspirerande i sig och de 
underställda känner sig säkra har detta beteende mycket liten 
effekt. 

2. Styrande ledarskap – att instruera, informera, planlägga och 
koordinera. Då uppgiften är komplicerad eller de underordnade 
är oerfarna kan detta beteende höja deras förväntningar på att 
klara av uppgiften och därmed även deras prestation. Effekten 
minskar dock ju enklare uppgiften är och ledarbeteendet kan 
snarare minska de underordnades tillfredsställelse om exempel-
vis en erfaren anställd instrueras alltför mycket. 

3. Deltagande ledarskap – att ta tillvara på de underordnades 
åsikter genom konsultation. Genom att klargöra roller förväntas 
detta beteende öka prestationer då uppgiften är ostrukturerad, 
men har liten effekt om uppgiften är strukturerad. 

                                                 
57 Yukl, G., 2002 
58 House, R.J. i Yukl, G., 2002 
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4. Prestationsorienterat ledarskap – att sätta utmanande mål, 
försöka förbättra resultaten, sporra de underordnade genom att 
visa förtroende för deras förmåga. Detta ledarbeteende för-
modas fungera bäst då uppgiften är komplicerad och inte kan 
upprepas genom att de underställdas ökade självförtroende 
höjer deras förväntningar på att klara av uppgiften.59 

3.4 Egenskaper och kompetenser hos ledare 
Mycket forskning har ägnats åt att finna de egenskaper och kompe-
tenser som gör att en ledare blir framgångsrik. Nedan tar vi upp teorier 
vi anser tillämpbara i denna uppsats. 

3.4.1 Ledaregenskaper 

Människans egenskaper uppstår enligt Yukl både genom arv och 
miljö, dock är vissa egenskaper mer miljöbetingade än andra. Egen-
skaper innefattar bland annat personlighet, temperament, behov och 
värderingar. De egenskaper som Yukl tar upp som mest betydande för 
ett effektivt ledarskap är följande:60

 
Energisk och stresstålig: Dessa egenskaper gör det lättare för ledaren 
att stå ut med det höga tempo och de långa dagar som karaktäriserar 
dennes vardag. En lugn och koncentrerad ledare har lättare för att ta 
beslut under press och har inte så stor tendens att skjuta problem ifrån 
sig. Om ledarens beslut är avgörande för medarbetarnas arbete eller 
liv är dessa egenskaper särskilt viktiga. En stresstålig ledare kan också 
få större förtroende från de underordnade. 
Självförtroende: En ledare med högt självförtroende vågar anta ut-
maningar och har höga förväntningar på sig själv och sina med-
arbetare. Även medarbetarna smittas av ledarens optimism och an-
stränger sig därför mer för att nå uppsatta mål. Högt självförtroende 
medför pondus och beslutsamhet och på motsvarande sätt medför lågt 
självförtroende tvivel, som kan smitta av sig på de underordnade. I 
krissituationer är självförtroende särskilt viktigt då de anställda 
behöver kunna lita på sin ledare. Ett allt för högt självförtroende kan 
dock medföra arrogans. 
                                                 
59 House, R.J. i Yukl, G., 2002 
60 Yukl, G., 2002 
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Inre kontroll: Personer som tror att deras egna handlingar, snarare än 
slumpen, är avgörande för hur deras liv artar sig har en tendens att ta 
större ansvar för sitt handlande. En sådan person är att föredra som 
ledare framför en person med yttre kontroll, som tror att ödet är av-
görande för händelser och därmed har låga förväntningar på att kunna 
förändra sitt liv. 
Känslomässig mognad: Människor som uppnått känslomässig mog-
nad kan ha ett konstruktivt samarbete med andra eftersom de är med-
vetna om sina styrkor och svagheter och kan förvandla sina svagheter 
till styrkor. 
Integritet: Ledare med hög integritet är ärliga och trovärdiga och kan 
ta ansvar för sina handlingar även i motgångar. Trovärdigheten är 
dock beroende av andras uppfattningar. 
Maktmotivation: Människor på ledande positioner är ofta i behov av 
makt, vilket till stor del är en förutsättning för avancemang inom en 
organisation. Maktbehov är också nödvändigt för ledare i stora orga-
nisationer då de måste vara villiga att utöva sin makt för att kunna 
genomföra nödvändiga förändringar, hålla disciplin bland med-
arbetarna och förhandla fram fördelaktiga överenskommelser. Ett 
behov av social makt gagnar oftare organisationen än personligt makt-
behov, då det senare driver ledaren till att försöka göra egna vinningar 
på organisationens bekostnad. 
Målinriktad: En ansvarstagande och initiativrik ledare med behov av 
att lyckas sätter höga men realistiska mål, tar lagom stora risker, orga-
niserar arbetet effektivt och utarbetar klara handlingsplaner. De är 
också ofta krävande och har svårt för att acceptera misstag. Om 
ledaren är alltför personligt målinriktad finns det dock risk för att en-
hetens mål blir bortprioriterade eller att ledaren försöker nå målen på 
egen hand och inte delegerar tillräckligt. Målinriktade personer kan 
också ha högt kontrollbehov som gör att de har svårt att arbeta i grupp. 
Samhörighetsbehov: Ledare med denna egenskap strävar efter att bli 
omtyckta och accepterade. Ett alltför stort gemenskapsbehov kan leda 
till att ledaren undviker konflikter och har svårt att ta obekväma 
beslut. En ledare med lågt samhörighetsbehov löper däremot risken att 
bli en ensamvarg som inte tar till vara på tillfällen att knyta nya kon-
takter eller skapa bra relationer till sina anställda.61

                                                 
61 Yukl, G., 2002 
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3.4.2 Ledarkompetenser 

Kompetens inbegriper skicklighet att utföra en uppgift på ett effektivt 
sätt, och bestäms liksom egenskaper både utifrån arv och miljö. De 
kompetenser som Yukl betonar är följande: 
Teknisk kompetens: Genom erfarenhet, formell utbildning eller 
internutbildning skaffar sig ledaren kunskap om de metoder, processer 
och den teknik som används av medarbetarna. Denna kunskap är nöd-
vändig för att ledaren ska kunna övervaka och planera arbetet på ett 
bra sätt samt fungera som ett stöd för sina underordnade. Kunskap om 
konkurrenternas produkter eller tjänster är också viktig för att kunna 
möta konkurrensen på ett bra sätt. 
Konceptuell kompetens: En ledare som är förutseende, kreativ, 
logisk och analyserande har rätt förutsättning för att kunna planera och 
koordinera verksamheten på ett bra sätt. Ju högre upp i organisationen 
ledaren befinner sig, desto viktigare är den konceptuella kompetensen. 
Social kompetens: Ledare som uppfattas som karismatiska, vältaliga, 
taktfulla och diplomatiska av sina medarbetare har med största sanno-
likhet en hög social kompetens. Denna förmåga att läsa av mänskligt 
beteende och uttrycka sig klart och övertygande gör att ledaren har lätt 
för att påverka och samarbeta med sin omgivning.62

3.4.3 EQ - Emotionell intelligens 

Daniel Goleman har gjort en studie där han utvecklat begreppet EQ, 
emotional quotient, vilket handlar om förmågan att känna sig själv och 
att kunna läsa av andras känslor. Studien kan tillämpas på alla 
människor men vi har valt att använda den på ledare. EQ framhävs 
som att vara dubbelt så viktigt som IQ inom yrkeslivet och är något 
som kan tränas upp under hela livet. En människans EQ kan karak-
täriseras genom fem delar i två olika dimensioner som sammanfattas 
nedan: 
 
Personliga kompetenser, vilka bestämmer hur vi uppträder 

1. Självinsikt - vilket innebär att hon är medveten om och känner 
igen sina egna känslor, starka sidor och begränsningar samt 
innehar självförtroende.  

                                                 
62 Yukl, G., 2002 
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2. Självstyrning - då hon kan behärska sitt humör och sina im-
pulser, vara ärlig, ta ansvar, vara flexibel, vara förändrings-
benägen och därigenom klara osäkerheter.  

3. Motivation - då hon strävar efter att bli bättre, är beredd att ta 
chanser och försöker trots eventuella motgångar att uppnå till 
exempel gruppens mål.  

Sociala kompetenser, vilka bestämmer hur vi hanterar relationer 
4. Empati - då hon kan ana andra människors känslor och ha ett 

intresse att bemöta dessa, se mångfald som en möjlighet, kunna 
förutse och tillgodose behov samt kunna avläsa bland annat 
maktrelationer i en grupp.  

5. Social förmåga - då hon kan övertala, lyssna, förhandla, in-
spirera, hantera förändring och få människor eller grupper att 
arbeta åt samma håll.63  

 
Dessa kompetenser ger var och en ett bidrag till den arbetsprestation 
som utförs men de bygger även på varandra i en viss utsträckning. 
Kompetenserna är inbördes hierarkiska då självinsikten är väsentlig 
för självstyrningen och empatin. Självinsikten och självstyrningen till-
för i sin tur ett bidrag till motivationen och punkterna ett till och med 
fyra påverkar den sociala förmågan. De olika kompetenserna utnyttjas 
i varierande grad beroende på vilket yrke och vilken befattning indi-
viden innehar.64  

3.5 Sammanfattning 
De teorier vi tagit upp i detta kapitel bildar genom sina olika 
perspektiv en bild av ledarskapet som kan utgöra en modell för jäm-
förelse mellan de olika yrkena. Fler dimensioner kan alltid tilläggas, 
men vi menar att bilden är tillräckligt helhetlig för att vi ska kunna 
svara på våra frågeställningar. Nedan följer en sammanfattande tabell 
som beskriver vad de olika teorierna kommer att användas till i den 
fortsatta uppsatsen. 

                                                 
63 Goleman, D., 2001 
64 Ibid. 
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Tabell 1: Teorianvändning 
Roller Adizes, Mintzbergs och Golemans begrepp kommer 

att användas för att beskriva de roller som krävs för 
officers-, lärar- och polisyrket. 

Beteenden Med hjälp av Stewarts modell kommer vi att skildra 
yrkenas förutsättningar. Yukls modell samt väg-
målteorin använder vi till att beskriva olika beteenden 
samt för att motivera betydelsen av dessa. 

Egenskaper/ 
kompetenser

Yukls och Golemans definitioner används till att 
beskriva vad som är önskvärt inom försvaret, skolan 
och polisen. 
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4. Försvarsmakten, skolan och polisen 
I detta kapitel skildrar vi kontexten som officeren kommer ifrån och 
som denne hamnar i vid yrkesbytet. Detta gör vi genom att ta upp 
yrkesrollen för officerare, lärare och poliser samt därmed även de 
beteenden och egenskaper som krävs för att uppfylla denna roll. Vi 
utgår ifrån föreskrifter för och rekommendationer inom de olika 
områdena och skildrar på så sätt vad som är önskvärt inom respektive 
institution. 

4.1 Försvarsmakten 
Inom Försvaret finns olika sorters ledarskap: centralt och lokalt ledar-
skap65. Vi kommer att behandla de lokala ledarna på regementena, då 
det är dessa officerare som främst har de sociala kontakterna och ut-
bildningskunskaperna. Det är även dessa som i störst utsträckning har 
lämnat Försvarsmakten66. 

4.1.1 Yttre påverkan på Försvarsmakten 

Den service och de tjänster som Försvarsmakten tillhandahåller be-
tecknas som institutionell tjänsteproduktion. Dessa kan inte påverkas 
av enskilda personer, utan fastställs av ombud för unisona intressen. 
För dessa typer av organisationer finns ett antal utmärkande drag som 
även påverkar ledarskapet inom organisationerna: 

• de är inte påverkbara av marknadskrafterna. 
• det finns höga krav på att människor och ärenden hanteras 

korrekt. För att underlätta detta styrs handlingarna av formalia i 
form av exempelvis lagar och förordningar. 

• det måste finnas en konstant kontroll på nytta versus kostnad, 
det vill säga är tjänsten rätt dimensionerad i förhållande till 
nyttan samhället har av den?67 

                                                 
65 www.mil.se 2003-11-06 
66 Intervju med Ulf Richard, 2003-11-11 
67 Giertz, E., 1999 
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4.1.2 Officersyrket 

En av Försvarsmaktens största uppgifter i fredstid är att utbilda 
människor, både för att upprätthålla kunskap och för att utveckla ny i 
takt med samhällets förändringar. Ledarna inom Försvarsmakten inne-
fattar de högsta beslutande cheferna, såsom ÖB och Sveriges konung, 
men det är inte de som syns ute på regementena. De som innehar 
ledarskapet på regementena är de som har en utbildande funktion, det 
vill säga yrkesofficerare av olika rang.68 I och med utbildningen har de 
också en fostrande funktion då de ska hjälpa värnpliktiga att utveckla 
sina goda sidor och kontrollera sina dåliga sidor.69

 
All utbildning inom Försvarsmakten ska byggas från sex grund-
principer för att få ett helhetsbaserat lärande och den pedagogiska 
verksamheten skapar hela tiden nya ledare genom att de som utbildas 
även utbildar.70 Tack vare denna ständiga utbildning får ledare inom 
Försvarsmakten både teoretiska och praktiska erfarenheter och 
därigenom får denne förmågan att kunna situationsanpassa sitt ledar-
skap.71  
 
De sex grundprinciperna i korthet: 

1. Yrkesofficerare (nedan refererad till som ledare) får lära sig att 
förtroende är en av de viktigaste aspekterna när det gäller att 
leda människor. Människor måste känna och få förtroende för 
att kunna arbeta på ett bra sätt. Förtroende kan finnas i flera 
olika former:  
• Socialt förtroende − att förtroende för gruppmedlemmar och 

ledning måste finnas upprepas flera gånger. Här bör ledaren 
kunna få de underställda att uppfatta den gemensamma upp-
giften som ett egenintresse och för att kunna göra detta krävs 
att ledaren har gruppens förtroende.  

• Självförtroende − de viktigaste kännetecknen hos en officer 
är personlighet, utbildning och fysisk form vilka tillsammans 
skapar självförtroende. För att uppmuntra detta måste 

                                                 
68 Ydén, K. et al., 2000 
69 Försvarsmakten, 2000 
70 Ibid. 
71 Chefen för armén, 1976 
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ledaren här kunna leda samtal, förebygga och lösa konflikter 
samt hantera stress.72 

 
2. En ledare inom Försvarsmakten måste fungera på så sätt att 

denne får sina underställda att förstå varför det kan finnas nytta 
i det denne lär sig och varför denna kunskap är nödvändig för 
den enskilde individen. Detta kan ses genom tre aspekter. Dels 
den konstruktiva aspekten, då de underställda aktivt deltar i ut-
vecklingen av kunskapen. Dels den kontextuella aspekten som 
innebär att ledaren sätter möjliga framtida problem i ett 
sammanhang så att det blir lättare för de underställda att ta 
problemen till sig. Till sist den funktionella aspekten, då ledaren 
ser till att den underställda får praktisk kunskap i att lösa 
problemen istället för bara på ett teoretiskt sätt.73  

 
3. Då alla människor påverkas av den egna moralen uppkommer 

många olika reaktioner i en given situation. För att som ledare 
kunna överbrygga detta problem krävs vissa kompetenser hos 
personen i fråga. Dessa kompetenser kallas för ”det goda ledar-
skapets fem bärande element” där etik, det vill säga förmågan 
till reflektion över moral, är det första elementet. De andra 
kompetenserna som krävs är förmågan att få med sig folk, över-
blicksförmåga, förmågan att motstå stress och slutligen struk-
tureringsförmåga.74  

 
4. En ledare måste kunna analysera sitt sätt att se på sina under-

ställda, till exempel måste en ledare ta hänsyn till andras vilja 
att kunna påverka och utvecklas. Detta för att kunna leda på så 
sätt att individer och grupper ska kunna fungera i alla 
situationer.75  

 
5. Ledare inom Försvarsmakten ska stimulera sina underställda till 

att samarbeta, ta egna initiativ och ansvar, leda, klara fysiska 
och psykiska påfrestningar samt att göra etiskt riktiga val. Allt 

                                                 
72 Försvarsmakten, 2000 
73 Försvarsmakten, 2000 
74 Ibid. 
75 Ibid. 
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detta måste baseras på hur samhället i dagsläget ser ut, det vill 
säga huruvida Sverige är i fred, under hot eller i krig.76  

 
6. Kunskapsutveckling står ständigt i centrum. En ledare måste 

kunna balansera mellan ledande genom makt och ledande 
genom handledarskap. Det räcker alltså inte bara med att 
komma med de rätta lösningarna utan de underställda måste 
även ges möjligheten att komma fram till lösningen genom att 
ta hjälp av ledaren.77  

 
Dessa ovanstående punkter är saker som måste användas i ledarskapet 
i vardagens förutsättningar. En ledare inom Försvarsmakten måste 
även ha kännedom om vilka reaktioner som kan uppstå i strid och då 
se vilka reaktioner som är normala och vilka som inte är det. Ledaren 
måste även kunna se vad som försvårar och underlättar anpassning till 
fara och förstå eller förebygga de negativa följdverkningar som kan 
uppstå. Den viktigaste kompetensen som bör påverka ledarrollen inom 
Försvarsmakten är ändå att kunna ingripa för att bevara soldatens 
psykiska stabilitet och bibehålla förbandets möjlighet att göra sin 
plikt.78  

4.1.3 Egen sammanfattning 

De egenskaper och kompetenser som framkommit som de mest ange-
lägna för en ledare inom Försvarsmakten under normala förhållanden 
är: 

• Förmåga att kunna anpassa sig efter vilken sorts människor 
denne arbetar med och under vilka förhållande arbetet sker. 

• Förmåga att skapa förtroende mellan alla inblandade parter. 
• Förmåga att kunna uppmuntra de underställda till utveckling 

inom alla områden.  
Då Försvarsmakten hela tiden arbetar för att snabbt ställa om sig till 
extrema situationer till exempel krig eller terrordåd uppstår den ovan-
stående rangordningen mellan punkterna, med anpassning som högsta 
prioritet.   

                                                 
76 Ibid. 
77 Försvarsmakten, 2000 
78 Chefen för armén, 1976 
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4.2 Skolan 
Vi menar att som lärare har man till uppgift att undervisa men också 
uppfostra och/eller påverka eleverna, beroende på vilken årskurs som 
undervisas. Lärarrollen blir därför per automatik en ledarroll.  

4.2.1 Yttre påverkan på skolan 

En stor del av all undervisning som bedrivs är obligatorisk för barn 
och ungdomar. Den som undervisar har därför ett stort ansvar att 
tillföra den undervisade kunskaper samt att påverka beteenden och 
attityder. Läraren har därigenom en viktig fostrande funktion. Vid 
högre instanser, såsom universitet och högskolor, krävs att under-
visningen är konkurrenskraftig för att dra till sig studerande.79 Utbild-
ningen styrs av läroplaner, nationella mål och en plan för den offen-
tliga skolan som ställs upp av Sveriges riksdag och regering. Utifrån 
dessa utarbetar rektorn på respektive skola en lokal arbetsplan i sam-
råd med lärare och övrig personal.80

4.2.2 Läraryrket 

Lärarens kunskap innefattar personbaserad, utbildningsbaserad och 
erfarenhetsbaserad kunskap. Personbaserad kunskap innefattar framför 
allt värderingar och ideologier.81 Det handlar även om att vara med-
veten om sitt handlande, till exempel måste läraren ha en vilja att sätta 
upp mål. Genom att ordna de medel som krävs för att uppnå målen 
samt att inneha viljan att uppnå de uppsatta målen kan läraren över-
föra målen till undervisningen.82 Utbildningsbaserad kunskap är den 
kunskap som läraren mött i utbildningssammanhang. Erfarenhets-
baserad kunskap är sådan som utvecklas genom erfarenhet och reflek-
tion genom den egna praktiken,83 även kallad tyst kunskap. Det är ofta 
det sistnämnda som eleverna påverkas av till största del. Det handlar 
om att läraren ska kunna ”känna av” sina elever och veta vad som ska 
göras i klassrummet. Denna kunskap är till stor del intuitiv och därför 
svår att lära ut och om läraren inte besitter denna kunskap är det 

                                                 
79 Giertz, E., 1999 
80 Skolverket, Det svenska skolsystemet, 2002 
81 Hartman, S. G., 1995 
82 Alexandersson, M., 1999  
83 Magnusson, A., 1999 
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mycket svårt för denne att nå fram till sina elever. Denna kunskap kan 
uppnås eller förstärkas genom praktik, vilket idag är en viktig del i 
lärarutbildningarna på universitet och högskola.84  
 
Då målstyrningen i skolan är delegerad till läraren läggs ett stort 
ansvar på denne. Karaktärsdrag för en lärare kan därför vara önskan 
om delaktighet och självstyre. Läraren har inte sitt yrke för vinstens 
skull utan för ett intresse att kunna påverka, här krävs att läraren är 
hängiven sitt yrke och har inlevelseförmåga för att kunna nå ut till sina 
elever som har olika förutsättningar.85  
 
Historiskt sett kan två olika ytterligheter inom lärarkåren urskiljas, 
främst på högre utbildningar såsom universitet och högskola: den 
akademiske läraren och seminarieläraren.86  
 
Den akademiske läraren fungerar som teoretiker, arbetar med ämnes-
studier och är oftast styrd av lokala aktörer och värnar om den aka-
demiska friheten gentemot till exempel myndigheter. Den som 
studerar ses av den akademiske läraren som en kunskapssökande 
blivande ämnesspecialist och studierna präglas bland annat av gles 
undervisning, självstudier, skriftliga specialarbeten och eget plane-
ringsansvar.87  
 
Seminarielärarens roll ligger mer åt det praktiska hållet, inriktar sig 
mot yrkesförberedande studier och är lyhörd gentemot myndigheter. 
Undervisningen utmärks av tät undervisning, gruppstudier, yrkes-
praktik och centrala scheman. Den studerande fyller här rollen som en 
kunskapsmottagande blivande lärare.88  

4.2.3 Egen sammanfattning 

De egenskaper och kompetenser som framställs som de mest ange-
lägna för en lärare är: 

• Förmåga att kunna ”känna av” sina elever 
• Ha ett starkt engagemang och intresse för sitt yrke 

                                                 
84 Hartman, S. G., 1995 
85 Alexandersson, M., 1999  
86 Hartman, S. G., 1995 
87 Ibid. 
88 Ibid. 
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• Att vara lyhörd mot de aktörer som påverkar och påverkas  
 
Rangordningen av dessa egenskaper varierar givetvis beroende på 
vilken nivå läraren arbetar.  

4.3 Polisen 
Då polisens uppgift till stor del utgörs av att se till att människor i all-
mänhet följer lag och ordning kan polisrollen ses som en ledarroll. 

4.3.1 Yttre påverkan på polisen 

Liksom militären tillhör polisväsendet den institutionella tjänste-
produktionen enligt Giertz indelning och styrs därför inte av mark-
nadskrafter.89 Polisens funktion styrs av Polislagen och syftar till att 
upprätthålla allmän ordning och säkerhet. Sedan 1960-talet är polisen 
en statlig angelägenhet och lyder under Justitiedepartementet.90 
Polisens speciella roll i samhället gör att kraven är höga på korrekthet 
och att formalia följs.91 I polisförordningen finns följande be-
stämmelse:  
 

”Anställda inom polisen skall i arbetet upp-
träda på ett sätt som inger förtroende och 
aktning. De skall uppträda hövligt, hänsyns-
fullt och med fasthet samt iaktta själv-
behärskning och undvika vad som kan upp-
fattas som utslag av ovänlighet eller små-
aktighet.”92

4.3.2 Polisyrket 

Samhället har ofta en bild av polisen som en hierarkisk, regelstyrd, 
välordnad organisation vars ledare har odiskutabel auktoritet. Enligt 
Thomassen bör polisen också vara en lärande organisation med rum 
för reflektion och medarbetarskap.93  
                                                 
89 Giertz, E., 1999 
90 www.polisen.se 2003-11-29 
91 Giertz, E., 1999 
92 Polisförordning (1998:1558) 4 kap 1 §  
93 Thomassen, Å. & Strand, P-O, 2000 
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Polisarbetet är problemorienterat och kräver därför god analysförmåga 
och förmåga att finna orsakssamband. Även följande förmågor är 
viktiga: 

• kunna stödja, hjälpa och hitta positiva lösningar på problem 
• vara bra på att samarbeta och utveckla relationer 
• kunna använda rätt våld i rätt situation 
• god självkännedom, social kompetens och förmåga till inlevelse 

 
• uthållighet och långsiktighet i arbetet 94 

 
Poliser bör ha en förmåga att leda både i vardagen och i krissituationer 
med risk för människors liv och hälsa. Detta medför stora krav på 
flexibilitet. En polis behöver kunna skapa grogrund för reflektion och 
utveckling samtidigt som han eller hon ska kunna ta och ge order, utan 
att det ena sker på bekostnad av det andra. Ledarskapet bör därför 
baseras på strategier för verksamheten samt en etisk kunskap om vad 
olika strategiska val betyder för drabbade, allmänheten och samhället i 
stort. Inom polisen är det också särskilt viktigt att ledarna utgör goda 
förebilder.95

 
En studie har gjorts av elever på polisutbildningen vid Växjö 
Universitet angående hur polischefer i olika nivåer ser på sin ledarroll 
och vilka egenskaper de anser vara viktigast i sitt arbete. De egen-
skaper som lyftes fram var lyhördhet, förmågan att kunna lyssna och 
social kompetens. Cheferna värdesatte i regel sitt sociala arbete med 
exempelvis personaltrivsel högre än sina övriga arbetsuppgifter.96

4.3.3 Egen sammanfattning 

De egenskaper och kompetenser som framträder som mest angelägna i 
polisens dagliga arbete är: 

• Social kompetens 
• Positiv inställning 
• Självkännedom 

 

                                                 
94 www.polisen.se 2003-12-02 
95 Thomassen, Å. & Strand, P-O, 2000 
96 Hallabro, M. & Jeppsson, K., 2003 
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5. Besök i verkligheten 
I föregående kapitel behandlar vi rollerna inom de olika områdena, 
men också de beteenden och egenskaper som krävs för att uppfylla 
yrkesrollen. I detta kapitel låter vi före detta officerare beskriva de 
beteenden och egenskaper de uppfattar som viktiga i sin gamla och 
nya yrkesroll. De får också skildra likheter och skillnader mellan sina 
båda arbetsplatser. För att komplettera bilden av lärar- och polisyrket 
har vi även intervjuat en lärar- och en poliskollega med lång 
erfarenhet inom sitt yrke.  

5.1 Samtal med lärare 
Samtal med Anders Byström och Bo Ekdahl, lärare på Utbildnings-
centrum Facetten i Åtvidaberg. Om inte annat anges är det Byströms 
åsikter som skildras nedan. 

5.1.1 Inledning 

Inom Försvarsmakten var Byström löjtnant och arbetade på transport-
centralen med motorutbildning. Han började arbeta som officer av en 
slump när han blev beordrad att göra lumpen på Gotland, vilket han av 
personliga skäl inte ville. Han fick rådet att söka anställning på ett 
regemente i Linköping för att få möjligheten att göra lumpen där. 
Tanken var att han bara skulle ha stannat ett år och sagt upp sig efter 
värnplikten, men det slutade med att han stannade i femton år. 
Numera arbetar han som gymnasielärare i samhällskunskap, religion 
och som matematiklärare på individuella programmet. Tanken på att 
bli lärare har alltid funnits hos Byström, även under tiden som officer, 
men det är till största del den egna ekonomin som bidragit till att om-
skolningen inte har skett tidigare. Byström ser avvecklingen inom 
Försvaret som en möjlighet att få göra det där som han egentligen ville 
och tack vare att han hade fullmakt fick han hjälp från Försvarsmakten 
med den ekonomiska biten genom avgångsvederlag.  
 
Byström hade en möjlighet att gå en lärarutbildning i Göteborg stödd 
av Försvarsmakten, men då han ville stanna i Linköping valde han att 
gå en lärarutbildning vid Linköpings Universitet i form av fristående 
kurser. Denna utbildning kvalificerade honom dock inte för avveck-
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lingsstöd för studier. Då Byström hade fullmakt och därför inte kunde 
bli uppsagd valde han därför själv att säga upp sig från Försvaret för 
att undvika att bli förflyttad till ett annat regemente.  

5.1.2 Likheter hos Försvarsmakten och skolan 

Samtliga yrkesofficerare arbetar någon gång i sin karriär med utbild-
ning och har i denna aspekt mycket gemensamt med lärare då båda 
yrkena har en undervisande funktion. Byström menar också att För-
svaret länge haft en fostrande funktion, om inte officiell så åtminstone 
inofficiell, vilket har en stor likhet med skolans funktion. Han tyckte 
därför att det var förhållandevis lätt att gå över till läraryrket. Den 
fostrande funktionen gör också att allmänbildning är en fördel inom 
både Försvaret och skolan, för att kunna vidga de värnpliktigas och 
skolelevernas vyer. 

5.1.3 Skillnader mellan Försvarsmakten och skolan 

En stor olikhet som både Ekdahl och Byström observerat mellan de 
båda yrkena är att inom Försvarsmaktens utbildning ligger fokus på 
gruppens mål och de individer som inte klarar av att uppnå målet 
sållas bort. Inom skolan är det snarare den enskilda elevens kunskaper 
som ska utvecklas och lärarna måste därför se till individen på ett helt 
annat sätt. Detta påverkar även själva kommunikationen mellan lärare 
och elever, som inom Försvaret snarast sker enkelriktat till hela 
gruppen medan skolläraren uppmuntrar till dialog i klassrummet. 
 
Den formella auktoriteten utgör en annan skillnad då ansvars-
fördelningen är tydligare inom Försvaret och raka order är en själv-
klarhet. Inom skolan är gränserna mer otydliga och man ber sina 
kollegor, även underordnade, att göra saker snarare än beordrar. 
 
Försvaret är något av en sluten värld utan mycket kontakter ute i sam-
hället och de synpunkter människor i allmänhet har på Försvaret är 
därför inte detaljfrågor utan snarare på den existentiella nivån, exem-
pelvis dess varande eller icke-varande. Vad gäller skolan går syn-
punkterna mer in på utformning och tillämpning.  
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Byström tycker att det finns mindre skarpa gränser mellan eget privat-
liv och yrke inom skolan än vad det fanns inom Försvaret. Som officer 
förväntades han inte vara ett föredöme på fritiden eftersom hans 
arbetsuppgift förknippades med uniformen, vilket gjorde att han 
kunde ha en annan kontakt med de värnpliktiga han mötte utanför 
regementet. Som lärare känner han däremot att han behöver agera 
föredömligt även efter arbetstid, vilket Ekdahl instämmer i.  
 
En annan stor skillnad är det att när Byström gick hem från arbetet 
inom Försvaret var jobbet slut och det började inte förrän nästa 
morgon. Även om han som lärare försöker sköta de flesta arbetsupp-
gifterna på skolan blir det svårt att koppla ifrån funktionen som sam-
hällskunskapslärare då ämnet ständigt uppdateras genom media. 
Arbetstiderna är också mer flexibla för lärare då möjligheterna är 
större att ta med jobbet hem. 

5.1.4 Officersyrket 

En bra officerare måste tycka om att prata inför andra och ha en ledar-
förmåga enligt Byström. Han menar att detta är en förutsättning för att 
kunna stanna kvar inom officersyrket en längre tid. Finns dessa egen-
skaper kan man vara ganska olika och det fungerar i alla fall. Som 
officer måste man kunna acceptera de formaliteter som styr det dag-
liga arbetet, genom till exempel uppställningar och ordergivning. 
Officersyrket kan liknas vid en roll som anpassas efter den situation 
som råder. Exempelvis höjer officeren rösten vid ordergivning på 
kaserngården, medan stämningen kan vara mer avslappnad vid en 
fältövning. 
 
Ekdahl menar att en egenskap som Byström har med sig från För-
svaret är att han är mycket noggrann i sitt sätt att arbeta och kan vara 
bestämd när det behövs. En officer är betydligt mera korthuggen i sin 
framtoning och har lättare att markera när något är fel. 

5.1.5 Läraryrket 

Både Byström och Ekdahl framhåller att förmågan att kunna vara sig 
själv hela tiden är viktig för en lärare. Eftersom denne interagerar med 
eleverna på ett personligt plan blir det svårt för läraren att gå in i en 
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roll. Då lärarna måste anpassa sig efter elevernas förutsättningar 
behöver de vara mångordiga och omväxlande i sitt sätt att vara.  
 
Lärare som sätter betyg på sina elever behöver kunna vara både per-
sonliga och hålla en viss distans för att kunna sätta betyg efter kun-
skapsnivå och inte efter arbetsinsats. Då yrket är komplext behöver 
lärarna fylla många olika funktioner, både socialt och administrativt, 
och enligt Ekdahl gör detta att han ibland känner att han snarare borde 
kallas kommunalarbetare. 

5.1.6 Likheter hos officers- och läraryrket 

Byström tycker att han har bra nytta av sin ledarskapsutbildning som 
lärare. En kompetens han utarbetat inom Försvaret är förmågan att 
skilja mellan sak och person. Detta menar han att han har fördel av i 
sitt arbete som lärare då han kan förmedla till sina elever att han 
tycker om dem som personer trots att de kan ha beteenden som han 
inte tycker om. 
 
Inom både Försvaret och skolan krävs en förmåga att kunna ta 
människor och acceptera olika sorters personligheter eftersom man 
möter en mängd individer dagligen. Man utvecklar också en förmåga 
att kunna utnyttja de resurser som finns och de kontakter man har. 

5.1.7 Personliga reflektioner 

Byström berättar att han aldrig hade någon ambition att göra karriär 
uppåt inom Försvarsmakten eftersom han trivdes bra där han började 
och där han fick arbeta mycket med människor. Detta gjorde att han 
till och med fick kritik för att han hade för bra kontakt med de värn-
pliktiga. 
 
Något som Byström saknade under sin lärarutbildning var kurser i 
ledarskap då fokus snarast låg på pedagogik. Han menar också att 
lärarutbildningen inte heller förbereder den blivande läraren på hur 
denne ska bete sig i föräldrakontakten. Här tycker Byström att han har 
kunnat utnyttja ledarskapsutbildningen från Försvaret, där han lärde 
sig att hantera människor på ett bra sätt. 
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5.2 Samtal med poliser 
Samtal med Susann Anckarman och Fredrik Elias, poliser inom 
Linköpings ordningsenhet. Om inte annat anges är det Anckarmans 
åsikter som skildras nedan. 

5.2 1 Inledning 

Inom Försvarsmakten var Anckarman löjtnant och arbetade inom 
Flygvapnet. Anckarman ser nedläggningen som något positivt för 
henne själv då hon under flera år funderat på yrkesbyte, men det var 
möjligheten som skapades genom nedläggningen som till sist gjorde 
att hon sökte till polisen. Numera arbetar hon som polisassistent på 
ordningsenheten, vilket innebär att hon är med och gör utryckningar 
vid till exempel misshandel eller rån. Alla som utbildar sig till poliser 
blir placerade på ordningsenheten och måste stanna där upp till fem år 
efter att utbildningen slutförts. 
 
Anckarman fick erbjudandet av Försvarsmakten att förflyttas till 
Uppsala, men på grund av bland annat familjesituationen valde hon att 
studera på Polishögskolan i Stockholm på den anpassade utbildningen 
(se bilaga 3). Denna bekostades av Försvarsmakten och hon fick lön 
under hela studietiden. Detta ledde till att hon kunde stanna kvar i 
Linköping och arbeta som polis efter avslutade studier.  

5.2.2 Likheter hos Försvarsmakten och polisen 

En av de likheter som finns mellan de båda yrkena att man inte kan 
förutse vad som händer utan måste anpassa sig efter verkligheten. 
Båda yrkena kräver även lagarbete för att kunna prestera bästa 
resultat.  
 
Anckarman menar att hon har haft stor nytta av sin ledarskaps-
utbildning från Försvarsmakten både inom officers- och polisyrket. 
Hon menar även att intagningskraven är lika på flera punkter, till 
exempel vissa delar av de skriftliga testerna. Ytterligare en sak som är 
visuellt påtagligt inom båda yrkena är att många använder uniform 
och när dessa hängs av lämnas även arbetet kvar för att övertas av 
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andra. Man tar inte med sig arbetet hem på samma sätt som i många 
andra yrken.    
 
Om man ser till yttre faktorer finns även här vissa likheter då det är 
förhållandevis otacksamt att vara både polis och militär. Så länge man 
sköter sitt arbete blir man inte uppmärksammad i någon större ut-
sträckning, men så fort man gör något fel riskerar detta att blåsas upp i 
media. Juridiskt finns likheter i form av att båda yrkena styrs av 
regler, har stora befogenheter och sekretessen inom båda yrkena är 
påtaglig. Det senare kan leda till att både anställda inom Försvars-
makten och polisen ser det som ett problem att de inte kan berätta för 
sina anhöriga och allmänheten om den viktiga roll de fyller.  

5.2.3 Skillnader mellan Försvarsmakten och polisen 

Enligt Anckarman kändes det som om man levde i en låtsasvärld inom 
Försvaret, där man bara såg till den egna myndigheten, till skillnad 
mot inom polisyrket där man möter verkligheten dagligen. Båda 
respondenterna berättar att polisens vardag, särskilt inom ordnings-
polisen, innebär en stor osäkerhet gällande till exempel arbetstider och 
arbetsuppgifter. Som polis blir man även mer granskad, då det är 
allmänheten som påverkas av de beslut som tas av enskilda poliser. 
Detta kan kännas som en börda för polisen då de har mer direkt 
inflytande över enskilda människors liv, till exempel genom 
ordningsböter och gripanden. I och med detta ställs höga krav på den 
enskilda polisen att ha stor kunskap om lagar och dess tillämpning, 
vilket inte krävs i lika stor utsträckning inom Försvarsmakten. Poliser 
måste också ha goda kunskaper i det svenska språket, då deras 
rapporter ligger till grund för åtal. 
 
En erfarenhetsmässig skillnad finns mellan de anställda på grund av 
att officerare ofta börjar arbeta inom Försvarsmakten direkt efter värn-
plikten, menar både Anckarman och Elias. De påpekar att detta är 
mycket ovanligt inom poliskåren där de flesta haft andra yrken till en 
början och senare i livet omskolat sig till poliser. Detta är också något 
som eftersträvas då olika bakgrunder och förutsättningar gör att 
kunnandet inom poliskåren ökar.  
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5.2.4 Officersyrket 

Enligt Anckarman är en oräddhet att prata inför människor typisk för 
officerare. Detta tror hon kommer av den utbildningssituationen som 
finns inom Försvarsmakten, då man vänjs vid att föra sig och tala på 
ett särskilt sätt. En annan egenskap man utvecklar genom att arbeta 
med människor i olika sammanhang är att kunna läsa av människor 
och kunna sortera upp dem i olika kategorier, vilket är både på gott 
och ont. 

5.2.5 Polisyrket 

Poliser bör kunna bedöma, analysera och sortera människor då detta 
underlättar det dagliga arbetet där de hela tiden möter nya människor. 
Även en verbal och social förmåga är därför önskvärd exempelvis för 
att kunna förklara regler så att alla förstår eller reda ut oklara situa-
tioner. Polisen får ofta fungera som problemlösare och måste därför 
vara taktfull och flexibel. En personlig mognad krävs också för att 
kunna hantera den fokus som läggs på deras person genom deras 
yrkestillhörighet. 
 
Den brottsbekämpning som polisen bedriver leder ofta till stora 
psykiska påfrestningar för poliserna. Både Anckarman och hennes 
kollega menar att ett sinne för humor därför är nödvändigt för att 
kunna klara vardagen. Kamratskapet inom arbetslagen är också av-
görande i detta avseende. Utöver detta krävs en förmåga att till viss 
del skärma av de egna känslorna för att kunna göra ett korrekt arbete 
även i påfrestande situationer. 
 
Polisarbetet är mångfacetterat och båda respondenterna menar att de 
därför måste kunna fylla en mängd olika funktioner i sin polisroll, som 
till exempel psykolog, förälder, socialarbetare, sjukvårdare och 
sprängexpert. De måste också kunna vara tydliga och dra gränser för 
vad som accepteras. 

5.2.6 Likheter hos officers- och polisyrket 

Något som gäller för både officers- och polisyrket är att man arbetar 
med människor i stor utsträckning. För att kunna göra detta bör en 
lyhördhet och en tydlighet finnas hos yrkesutövaren. Inom Försvars-
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makten talar man om för soldaterna vad de ska göra och inte göra och 
inom polisen görs samma sak mot allmänheten. Inom båda yrkena bör 
individen vara frimodig, ärlig samt ha en förmåga att kunna handskas 
med folk på ett bra sätt. Även ett stort samhällsengagemang är gemen-
samt för polis och militär, då de arbetar i samhällets tjänst. 

5.2.7 Personliga reflektioner 

Både Anckarman och Elias bedömer överföringen av arbetskraft från 
Försvarsmakten till polisen genom anpassningen av polisutbildningen 
som en bra idé, då de båda yrkena är så pass lika enligt deras åsikt. 
Anckarman menar att det inte var några problem att gå från en ledande 
befattning som officer till att vara lågt i rang bland poliserna. Hon ser 
det snarare som något positivt då hon har kunnat träda tillbaka, obser-
vera och därigenom anpassa sig till sitt nya yrke. Hon har inte någon 
ambition i dagsläget att söka sig till någon högre tjänst inom polisen 
men hon känner ändå att hon har stor nytta av sin ledarskapsutbildning 
i sitt dagliga arbete.  
 
Elias framhäver flera gånger under intervjun att kollegornas olika bak-
grunder ses som styrkor och man fäster därför ingen större vikt just 
vid det tidigare yrket. Viktigast är de kompetenser som medförts och 
hur man fungerar tillsammans. Till sist menar Elias att det till stor del 
är personligheten som gör att man väljer ett visst yrke och när det 
gäller polisyrket är kvalifikationskraven så hårda att de som väl blivit 
poliser får stark sammanhållning. Detta tror han är anledningen till att 
så få frivilligt lämnar poliskåren. 
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6. Teoretisk analys 
Vi har nu studerat roller, beteenden och egenskaper i teorin och prak-
tiken. I detta kapitel tillämpar vi teorierna i kapitel tre på den infor-
mation om de olika yrkena som framkommit i kapitel fyra. 

6.1 Ledare eller chef? 
Försvarsmakten 
De yrkesofficerare som genom sin arbetsposition har underställda 
måste kunna hantera problem och samordning inom ansvarsområdet. 
Dessa kan därför ses som chefer enligt Kotters teori om chef- och 
ledarskap. Dock innehar alla yrkesofficerare till en början en under-
visande funktion. Denna funktion innebär att de måste inspirera sina 
elever och rikta dem åt samma håll och för detta behövs även ett 
ledarskap hos officeren. 
 
Skolan 
Lärarens kunskap baseras på erfarenhet och värderingar och ger en 
påverkad bild till eleverna. Då personligheten till stor del spelar in är 
det även denna som enligt Zaleznik bestämmer om man är ledare eller 
chef. Genom att läraren har till uppgift att planera undervisningen 
innehar denne Kotters chefsroll, men då den undervisande funktionen 
kräver att läraren kan motivera och inspirera eleverna bör denne även 
kunna uppfylla Kotters ledarroll. 
 
Polisen 
Polisens ledarroll skiljer sig från officerens och lärarens i det av-
seendet att poliser inte utövar ledarskap för någon klart definierad 
grupp människor. Snarare ska de fungera som förebild för alla männi-
skor i samhället och påverka enskilda individers beteende vid behov.  
 
Då polisens beteende styrs av polisförordningen kan poliser ha både 
den chefs- och den ledarpersonlighet som Zaleznik definierat så länge 
deras uppförande stämmer överens med de regler som gäller. Polis-
rollen utgörs till stor del av kontakt med människor och i många av 
dessa möten behöver polisen ha en ledarroll för att kunna påverka 
människors beteende. 
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6.2 Roller 
Nedan analyserar vi de olika yrkesrollerna utifrån teorin. Visserligen 
är varken Försvarsmakten, polisen eller skolan direkt jämförbara med 
företag, men vi ser ändå likheter mellan dessa yrken och de olika 
rollerna som Adizes och Mintzberg tar upp som viktiga i en företags-
ledning.  
 
Försvarsmakten 
Officeren innehar ett antal roller genom sitt arbete som utbildare. Då 
officeren har till uppgift att upprätthålla kunskap krävs att denne är 
kunnig på sitt område och kan kontrollera att de utbildade håller de 
standarder som satts inom området. Detta gör att officeren innehar 
Adizes producerarroll. Officeren måste också sålla den information 
som ska läras ut, vilket medför att Mintzbergs överordnade roll är 
aktuell. 
 
Den sjätte grundprincipen för Försvarsmaktens utbildning som inne-
fattar kunskapsutveckling i kombination med den andra grund-
principen om problemlösning leder till att officeren har Golemans 
coachande roll då denne hjälper individen att utvecklas. Även entre-
prenörsrollen, som är gemensam för Adizes och Mintzberg, är en del 
av officerens vardag då denne främjar utveckling genom att ta tillvara 
på de möjligheter för utveckling som uppkommer samt vara flexibel 
för att nå bästa möjliga resultat. 
 
I Försvarsmaktens ledarskapsteori läggs stor vikt vid att kunna bi-
behålla ordningen och lugnet i utsatta lägen, vilket medför att 
Mintzbergs krishanterarroll blir påtaglig hos officeren.  
 
Skolan 
Som lärare måste man ha hög kvalitet på undervisningen för att kunna 
tillföra kunskaper som medför en konkurrenskraftig utbildning. Detta 
gäller inte minst inom högre instanser såsom högskola och universitet 
och gör att läraren innehar Adizes producerarroll. Läraren förväntas 
också formulera mål samt ta initiativ för att eleverna ska uppnå dessa. 
Därmed stämmer även Adizes och Mintzbergs entreprenörsroll in på 
läraren. Då det är läraren som för vidare information har läraren även 
Mintzbergs överordnade roll.  
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Lärarens främsta roll är ledarrollen, då det är lärarens uppgift att ge 
sina elever förutsättningar att klara skolgången. Då läraren upp-
muntrar eleven till utveckling genom utbildning uppfyller den först-
nämnde Golemans coachande roll. 
 
Polisen 
Samarbetsförmåga och relationsutveckling framhävs som viktigt för 
poliser, vilket tyder på att de fyller funktionen av Adizes integrerare 
och underlättar samverkan inom enheten. Externt leder relations-
utvecklingen till att polisen intar Mintzbergs samordnande roll. 
Polisen innehar representationsrollen i sitt dagliga arbete, vilket vi 
utläser av Polisförordningen där det föreskrivs att en polis ska upp-
träda på ett föredömligt sätt.  
 
Då polisen har till uppgift att upprätthålla lag och ordning i samhället 
är det polisen som ska lösa de akuta kriser som kan uppstå inom detta 
område. Mintzbergs krishanteringsroll stämmer därför bra in på polis-
rollen. 

6.3 Ledarbeteenden 
Nedan analyserar vi vilka beteenden som krävs inom och följer av de 
olika yrkena. Vi börjar dock med att utreda förutsättningarna för de 
olika yrkena utifrån Stewarts teori. 

6.3.1 Krav, begränsningar och val för en ledare 

Försvarsmakten 
En officer inom det svenska Försvaret är styrd av många regler i form 
av plikter och ansvar inom yrkesrollen och kraven är därför många. 
Detta leder också till stora begränsningar, vilka påverkas av den 
försvarspolitik som förs, i form av resurstilldelning et cetera. Kraven 
och begränsningarna ger liten möjlighet till egna val för officeren. 
 
Den undervisande funktionen leder till att de underordnade kräver 
mycket tid från officeren. Då de statliga resurserna är begränsade 
finns kanske inte möjligheten att möta dessa krav och detta relations-
mönster leder till rollkonflikter hos officeren. 
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Skolan 
Läraren har krav på sig att undervisa och påverka eleverna samt upp-
fylla läroplanen. Denna utgör även en begränsning, liksom de resurser 
skolan har i form av statliga medel, arbetskraft et cetera. Valmöjlig-
heterna för läraren uppkommer i samband med den lokala arbetsplan 
som upprättas på varje skola. Relationsmönstret för en lärare karak-
täriseras av att statens krav i form av läroplansuppfyllelse ställs i kon-
flikt med elevernas förutsättningar och tidsanspråk. 
 
Polisen 
Poliser har ett granskat yrke där de förväntas upprätthålla ordningen i 
samhället, vilket ökar kraven på att arbetet ska utföras korrekt. Genom 
detta är även begränsningarna höga, då lagar och regler samt statliga 
medel är något som påverkar det dagliga polisarbetet.  
 
Då polisens angelägenheter är något som påverkar individerna i 
samhället på olika sätt ställer allmänheten motstridiga krav på polisen. 
Detta leder till konflikter i polisens relationsmönster, vilket kompli-
ceras ytterligare av begränsade resurser från den svenska staten. Ett 
beslut från polisens sida gällande till exempel bot eller gripande kan få 
stora konsekvenser för den enskilde individen, vilket medför att 
polisens utsatta position är stor. 

6.3.2 Ledarbeteende 

Försvarsmakten 
Enligt de sex grundprinciperna i Försvarsmaktens utbildningsprogram 
uppmuntras det utvecklande ledarskapet. Detta genom att ledarna bör 
få sina underställda att utvecklas genom att visa dem olika aspekter av 
problem. Ledare uppmuntras även att acceptera sina underställdas 
behov av utveckling och att stimulera detta behov genom att låta dem 
samarbeta, ta egna initiativ och ansvar. Till sist bör ledarna kontinuer-
ligt utveckla de underställdas kunskap genom hjälp och stöd. Detta 
gör det utvecklande beteendet avgörande för en ledare inom Försvars-
makten, eftersom Försvarsmaktens utbildningar tar officeren framåt i 
karriären. 
 
Då förtroende och utveckling utmärks som mycket viktigt i de sex 
grundprinciperna blir officerens ledarskap prestationsorienterat. Dessa 
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faktorer i kombination med kompetenser som god moral och att vara 
en god människokännare leder till ett stödjande beteende, som åter-
finns både i teorin om effektivt ledarbeteende och i väg-målteorin.  
 
Skolan 
Det utvecklande beteendet är viktigt för en lärare, då dennes uppgift är 
att uppfostra och påverka eleverna genom utbildning. Beteendet 
skiljer sig åt mellan de olika lärartyperna som nämns i kapitel fyra. 
Den akademiske läraren ger eleven eget planeringsansvar, vilket tyder 
på ett förtroende för elevens förmåga. Detta visar i sin tur på ett 
prestationsorienterat ledarskap enligt väg-målteorin. En seminarie-
lärare styr däremot undervisningen genom ett centralt schema, vilket 
kräver god koordination och planläggning. Detta är karaktäristiskt för 
ett styrande ledarskap enligt samma teori. 
 
Polisen 
Det stödjande beteendet är något som genomsyrar polisyrket och detta 
visas framför allt i polisförordningen där hänsynstagande och korrekt 
beteende framhävs. Poliser behöver också kunna ge order och då detta 
sker utövar de ett styrande ledarskap. 

6.4 Egenskaper och kompetenser  
Utifrån teorierna om vilka egenskaper och kompetenser som bidrar till 
ett framgångsrikt ledarskap kommer vi här att analysera de egenskaper 
och kompetenser som framkommer som önskvärda inom respektive 
yrke. 

6.4.1 Ledaregenskaper 

Försvarsmakten 
Den första grundprincipen för Försvarsmaktens utbildning föreskriver 
att en officer måste ha självförtroende, vilket också Yukl framhäver 
som en viktig ledaregenskap. Grundprincip tre framhäver att förmågan 
att motstå stress är en viktig egenskap hos en officer. Denna egenskap 
kan enligt Yukl leda till större förtroende för ledaren, vilket knyter 
tillbaka till grundprincip ett om förtroende. Om en officer följer de sex 
grundprinciperna leder detta till att denne får en hög integritet. 
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Skolan 
Ju större lärarens kunskap är, desto större blir dennes trovärdighet och 
detta kan påverka lärarens integritet på ett positivt sätt. Genom att 
läraren påverkar skolans arbetsplan dikterar denne upp mål som ska 
omsättas i undervisningen. På detta sätt uppstår ett målinriktat 
beteende hos läraren. 
 
Polisen 
Polisernas krishanterande funktion gör att de kan tvingas ta beslut som 
är livsavgörande, vilket kräver att de är energiska och stresståliga 
enligt Yukl. Den självkännedom som föredras hos poliser är en förut-
sättning för att uppnå känslomässig mognad, vilket enligt Yukl inne-
bär att man är medveten om sina styrkor och svagheter. Integritet 
krävs också av poliser för att de ska kunna leva upp till polisförord-
ningens bestämmelse. 
 
I utsatta situationer måste polisen utöva sin makt för att bevara 
ordningen och social maktmotivation är därför nödvändig. Dock är det 
viktigt att polisen kan avväga hur makten ska användas för att kunna 
använda rätt våld vid rätt tillfälle.  

6.4.2 Ledarkompetenser 

Då självinsikt är en förutsättning för att kunna utveckla emotionell 
intelligens menar vi att alla de tre ledarrollerna innehar denna 
kompetens.  
 
Försvarsmakten 
För att kunna upprätthålla och utveckla kunskapen inom Försvars-
makten behöver en officer ha en hög teknisk kompetens, där ledaren 
skaffar sig nödvändig kunskap för att kunna stödja sina underordnade. 
 
Den ständiga interaktionen med andra människor inom Försvars-
makten gör att en social kompetens är nödvändig, i form av både 
empati och social förmåga enligt Golemans indelning. Denna kom-
petens möjliggör socialt förtroende, moral, hänsyn och uppmuntran, 
vilket krävs för att uppfylla Försvarsmaktens sex grundprinciper. För-
utom den integritet som vi tidigare nämnt behövs även anpassnings-
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förmåga som officer. Dessa kompetenser är enligt Goleman grund-
läggande för att kunna utöva självstyrning. 
 
Skolan 
Genom lärarens erfarenhetsbaserade kunskap skapas möjligheter att 
anpassa det fortsatta arbetet efter elevernas behov och förutsättningar. 
Denna kunskap utgör därför en teknisk kompetens för läraren och gör 
det möjligt för denne att fungera som ett stöd för eleverna. Den 
konceptuella kompetensen är av vikt för seminarieläraren, då denne 
behöver kunna planera och koordinera sin verksamhet för att kunna 
genomföra en tät undervisning under ett centralt schema. 
 
Lärarens förmåga att få ut sitt budskap till eleverna handlar till stor del 
om dennes tysta kunskap, att kunna känna av sina elever. Därför behö-
ver läraren den sociala kompetens som definieras av Yukl och Gole-
man, i vilken förmågan att kunna läsa av mänskligt beteende ingår. 
 
Som lärare är ansvar oundvikligt och läraren bör därför själv ha en 
önskan om delaktighet. Läraren behöver således ha vad Goleman 
betecknar som självstyrning. Genom empati har läraren också för-
mågan att anpassa sin undervisning efter elevernas olika förut-
sättningar. 
 
Polisen 
För att kunna uppfylla polisförordningens bestämmelse om upp-
förande krävs att polisen har en hög social kompetens. Detta då väl-
talighet, taktfullhet och lyhördhet möjliggör ett hövligt och hänsyns-
fullt uppträdande. Förmågan till självbehärskning, som även den ingår 
i polisförordningen, följer i sin tur av den kompetens som Goleman 
betecknar som självstyrning.  

6.5 Sammanfattning 
För att ge en överblick av analysen gör vi här en sammanställning av 
de roller, beteenden, egenskaper och kompetenser som framkommit 
som viktiga inom respektive yrke. Tabellen möjliggör en enkel jäm-
förelse mellan de olika yrkena med avseende på de huvudrubriker som 
behandlats. 
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Tabell 2: Kontextkategorisering 
 Försvarsmakten Skolan Polisen 

Roller Producerare Producerare  
 Entreprenör Entreprenör  
   Integrerare 
 Överordnad Överordnad  
   Representation 
 Krishanterare  Krishanterare 
   Samordnande 
  Ledare  
  Coachande  

Beteenden Stödjande  Stödjande 
 Utvecklande Utvecklande  
  Styrande/ Styrande 
 Prestationsorienterat prestationsorienterat  

Egenskaper/ 
kompetenser 

Energisk, stresstålig  Energisk, 
stresstålig 

 Självförtroende   
   Känslomässig 

mognad 
 Integritet Integritet Integritet 
   Maktmotivation 
  Målinriktad  
 Teknisk kompetens Teknisk kompetens  
  Konceptuell 

kompetens 
 

 Social kompetens Social kompetens Social kompetens 
 Självinsikt Självinsikt Självinsikt  
 Självstyrning Självstyrning Självstyrning 
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7. Diskussion 
I detta kapitel utgår vi ifrån våra och våra respondenters praktiska 
erfarenheter för att diskutera ytterligare aspekter av vad som krävs av 
officerare, lärare och poliser. Dessa knyter vi samman med kapitel tre 
och fyra för att få en bredare bild än den som framkommit i vår 
teoretiska analys. 

7.1 Roller 
Försvarsmakten 
Vi menar att officersyrket egentligen är två olika yrken – ett yrke i 
fredstid och ett i krigssituation. I fredstid förbereds försvarsstyrkan på 
en eventuell krigssituation genom utbildning och övningar, men vad 
som skulle ske i en krigssituation är omöjligt att förutse. Vi finner det 
dock rimligt att anta att officeren arbetar under helt olika förut-
sättningar i de båda situationerna. 
 
Inom Försvarsmakten krävs att yrkesutövarna är så pass kunniga att de 
kan kontrollera kvaliteten på utbildningarna, det vill säga att de inne-
har rollen som producerare. Vi menar att detta kan vara mycket svårt 
då det inte varit krig i Sverige sedan 1814. Det enda som går att kon-
trollera är hur soldaterna uppfyller de krav som ställs genom utbild-
ningen, men utbildningen i sig går inte att testa då man inte vet vilka 
kompetenser som verkligen behövs i strid. Att det inte finns någon 
konkurrens inom området leder även detta till ökad risk för sämre 
kvalitet på utbildningen. Vårt antagande stärks ytterligare om vi ser 
till den yttre påverkan på Försvarsmakten där inte enskilda personers 
önskan eller marknadskrafterna spelar in utan det handlar till största 
delen om lagar och statliga medel.  
 
Vi menar att en yrkesofficer behöver ha Adizes integrerarroll för att få 
den undervisade gruppen att fungera som en helhet. Detta påstående 
stärks av Byström då han berättar att inom Försvarsmakten är 
gruppens mål i fokus, snarare än individens. Detta tyder också på att 
officeren behöver ha Mintzbergs ledarroll.  
 
Golemans auktoritära roll uppfattar vi som tydlig hos officeren, vilket 
bekräftas av Byström. Han menar att raka order och tydlig ansvars-
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fördelning är typiska för Försvarsmakten. Den coachande rollen hos 
officeren framhävs av Byström som menar att officeren förutom en 
utbildande funktion även har en fostrande funktion. 
 
Skolan 
Vi tror att läraren kan behöva ha Golemans förenande roll i vissa 
situationer, till exempel om en tvist uppstår i klassen. Då läraren har 
till uppgift att se till att klassen som undervisas fungerar som grupp, 
medför detta att denne har en integrerarroll. Denna roll sammanfaller 
med officerens och genom detta tror vi att officerens övergång till 
läraryrket underlättas. Dock framhäver Byström och Ekdahl att läraren 
även behöver se till individens förutsättningar för att kunna underlätta 
elevens kunskapsutveckling. För att uppnå detta bör läraren kunna ut-
nyttja vad samhället och skolan erbjuder för att få fram varje elevs 
unika kompetenser. Genom detta får läraren en entreprenörsroll.  
 
Den fostrande funktionen är en del av Mintzbergs ledarroll och är 
gemensam för officers- och läraryrket enligt Byström. Vi ser även 
skillnader i ledarrollen när det gäller Försvarsmaktens och skolans 
arbetssätt och vi tror att detta kan bli problematiskt då det handlar om 
övergången från officer till lärare. Från att ha arbetat med en hel grupp 
ska man som lärare inta den coachande rollen och se till varje individ, 
vilket påpekas av Byström. Som lärare finns även ett samhällsansvar 
att utbilda varje enskild elev efter dess förutsättningar. Här ser vi en 
skillnad mot inom Försvarsmakten där de som inte klarar kraven sållas 
bort.  
 
Både Byström och Anckarman berättar att officersrollen sitter i uni-
formen och därför kan kopplas bort på fritiden. Som lärare behöver 
man däremot fungera som en förebild även utanför skolan, vilket 
Byström och Ekdahl påpekar. Detta menar vi gäller i högre grad ju 
lägre ned i åldrarna läraren undervisar. Vi tror att problem kan uppstå 
för den före detta officeren då skillnaden i hur yrkesrollen påverkar 
individen privat är tydlig. 
 
Polisen 
För att kunna förebygga och lösa brott anser vi att polisen behöver ha 
bra tillgång till information genom ett stort kontaktnät. Därför menar 
vi att polisen innehar Mintzbergs samordnande roll. I polisförord-
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ningen föreskrivs att en polis ska uppträda på ett föredömligt sätt. 
Genom detta framställs polisen på ett bra sätt gentemot samhället och 
förtroende skapas för poliskåren. Detta förtroende underlättar när 
polisen intar den symboliska rollen vid större händelser, till exempel 
demonstrationer. Här behöver polisen inte alltid gripa in, men deras 
närvaro gör att risken för upplopp minskar. Om problem uppstår bör 
polisen kunna fylla funktionen som krishanterare. Att kunna sätta sig 
in i denna roll är en förmåga som är av största vikt för polisen, då 
denne dagligen ställs inför svåra problem enligt Anckarman och Elias.  
 
Vid ett yrkesbyte till poliskåren får officeren stor nytta av sin kris-
hanteringsroll och får även möjlighet att utveckla denna i och med sitt 
nya yrke. Inträdet i den offentlighet som polisyrket för med sig kan 
ställa till problem för den före detta officeren. Att alltid vara påpassad, 
granskad och behöva uppträda korrekt innebär en stor skillnad gent-
emot det tidigare yrket och kräver god anpassningsförmåga menar 
Anckarman. Både officerare och poliser måste uppträda korrekt då de 
är iförda uniform, dock rör sig poliser mer ute i samhället under 
arbetstid än officerare gör, vilket gör att uppförandekravet blir mer 
påtagligt.  
 
Liksom hos officerarna menar Anckarman att polisarbetet sitter i uni-
formen och yrkesrollen kan därmed lämnas på arbetet. Som polis har 
man dock en skyldighet att ingripa på sin fritid om man uppmärk-
sammar en kriminell handling. 

7.2 Beteenden 
Nedan beskriver vi vilka beteenden som krävs inom varje yrke och 
diskuterar likheter och skillnader mellan officerare och lärare, 
respektive polis.  

7.2.1 Krav, begränsningar och val för en ledare 

Försvarsmakten 
Den tydliga ansvarsfördelning som Byström beskriver menar vi kan 
minska rollkonflikterna i officerens relationsmönster. Detta då an-
svaret och därmed arbetsuppgifterna är tydligt uppdelade så att färre 
diskussioner uppstår om vem som ska göra vad och antalet oförut-
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sedda krav minskar. Ordergivning är en del av vardagen och för att 
kunna arbeta inom Försvarsmakten måste man kunna acceptera detta, 
då det blir av största vikt i krigssituationer. Vi tror att ordergivningen 
minimerar oklarheter mellan inblandade parter och att den därför kan 
spara mycket tid.  
 
Inom Försvarsmakten är den auktoritära rollen stark då den påverkar 
varje del av officerens arbete. Det finns därför en risk att officeren 
fastnar i sitt beteende och tenderar att inta en dominerande position 
även efter ett yrkesbyte. 
 
Hur utsatt yrkesofficerens position är påverkas av om landet befinner 
sig i en krigssituation eller inte. I fredstider får inte officerens hand-
lingar så stora konsekvenser medan de i krigstid kan vara av stor vikt 
och positionen blir då mycket utsatt.  
 
Skolan 
Skolan engagerar många människor genom att den är obligatorisk. 
Enligt Byström finns det många åsikter om skolans tillämpning och 
utformning från elever, föräldrar, skolledning och övriga samhället. 
Här uppkommer en ovan situation för den före detta officeren som 
levt i något av en skyddad verkstad enligt både Byström och 
Anckarman. Om läraren försöker uppfylla intressenternas alla önske-
mål leder detta till att lärarens handlingsfrihet begränsas. Trots de be-
gränsningar som finns internt och externt ser vi lärarens valmöjlig-
heter som goda då möjligheten finns att själv planera sina lektioner, 
sin arbetstid och aktiviteter för eleverna.  
 
Gällande lärarens arbetsmönster ser vi att då denne har en utbildande 
funktion påverkas yrket till stor del av elevernas reaktioner. Arbetet är 
ganska omväxlande då läraren kontinuerligt träffar nya elever, som 
denne skapar personliga relationer till. Dock finns vissa åter-
kommande moment, till exempel som att rätta prov, men vi tror att 
risken för vanebildande arbetsmönster är större inom vissa ämnen. 
Inom matematik, där ämnet sällan uppdateras, är det lättare för läraren 
att falla in i ett vanebildande mönster till skillnad mot samhälls-
kunskap där denna risk är mindre.  
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Vi menar att officeren har stor möjlighet att identifiera sig med 
arbetsmönstret inom skolan då detta liknar det som finns inom För-
svarsmakten eftersom tyngdpunkten ligger på utbildning inom båda 
yrkesgrupperna.  
 
Polisen 
Sekretessbeläggningen inom polisen påverkar relationsmönstret 
genom att allmänheten inte är medvetna om allt polisen gör, vilket kan 
leda till frustration från samhällets sida över små resurser och detta 
bekräftas av Anckarman och Elias. Anckarman menar att sekretessen 
även är påtaglig inom Försvarsmakten och anställda inom de båda 
organisationerna måste därför handskas med restriktioner som 
påminner om varandra. 
 
Arbetsmönstret är i högsta grad styrt men detta utesluter inte att det är 
varierande, då arbetet till stor del påverkas av mänskliga faktorer. 
Graden av osäkerhet är därför stor och anpassningsförmågan hos 
polisen måste vara god.  

7.2.2 Ledarbeteende 

Försvarsmakten 
Det stödjande beteende som uppmuntras i Försvarsmaktens grund-
principer kan dock hindras av den formella strukturen inom Försvars-
makten, något som bekräftas av Byströms uttalande om att goda rela-
tioner med de värnpliktiga i hans fall ledde till kritik.  
 
Då Försvarsmaktens uppgift är att utbilda en soldatstyrka som ska 
kunna fungera i krissituationer behöver officerarna ha ett styrande 
ledarskap. Genom detta kan de instruera och koordinera Försvars-
maktens styrkor till att utföra sin uppgift på bästa sätt. 
 
Skolan 
För att förstärka en elevs goda prestation anser vi att läraren genom ett 
erkännande beteende kan belöna eleven. Detta kan göras genom 
betygssättning, beröm eller olika belöningsceremonier som till exem-
pel utdelande av guldstjärnor. Utvecklande och stödjande beteende är 
något som uppmuntras inom både Försvarsmakten och skolan, då både 
lärare och officer har utbildande funktioner. Däremot är det 
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erkännande beteendet något som utgör en skillnad mellan de båda 
yrkena. Från att som officeren arbeta i en organisation där ett 
erkännande kan ses som något utöver det vanliga är steget stort till att 
förhållandevis ofta ge erkännande på ett eller annat sätt som lärare.  
 
En annan stor skillnad vi ser mellan officerens och lärarens sätt att 
bete sig är att officeren talar till människor och läraren talar med dem. 
Detta är en följd av officerens auktoritära roll och det faktum att offi-
cerens order ska lydas av underordnade utan diskussion. Läraren har 
inte möjligheten att ge order och måste därför motivera eleverna att 
göra det de ska. Finns tålamodet hos officeren att förklara i stället för 
att befalla?  
 
Polisen 
Polisernas funktion bygger till stor del på att de har allmänhetens för-
troende, då detta är en av förutsättningarna för att brott ska anmälas. 
Om allmänheten inte har tillit till poliserna och deras förmåga att lösa 
brott är chansen mindre att polis kontaktas vid händelse av brott. Vi 
tror att ju mer det stödjande beteendet används hos polisen desto 
större blir allmänhetens förtroende och lojalitet gentemot polisen. 
 
Vi har uppmärksammat att arbetsmiljön inom Försvarsmakten och 
polisen har vissa likheter då båda instanserna är hårt styrda av lagar 
och regler, vilket bekräftas av Anckarman. Detta leder till att formali-
teten är hög inom organisationerna. Vissa likheter finns också i kul-
turen; till exempel används efternamn vid tilltal inom både Försvars-
makten och polisen. 

7.3 Egenskaper och kompetenser 
Samhällets önskan att överföra officerare till lärar- och poliskåren ser 
vi som en indikation på att officerare har vissa kompetenser och egen-
skaper som kan vara positiva för de sistnämnda yrkena. 

7.3.1 Ledaregenskaper 

Försvarsmakten 
Självförtroende är viktigt hos en officer menar Anckarman då hon 
framhäver att denne bör kunna tala inför andra människor och ge ett 
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pålitligt och säkert intryck. Vi menar att även en stark inre kontroll 
enligt Yukls definition är önskvärd hos officeren, framför allt i en 
krissituation. Om officeren tror på sin egen möjlighet att påverka är 
chansen större att denne griper in i en nödsituation då denne känner ett 
ansvar att handla. Den sociala maktmotivationen är viktig då officeren 
måste ha viljan att utöva sin makt för att hålla disciplin hos sina 
underställda.  
 
Vi anser att känslomässig mognad är något som varje officer bör ha 
uppnått eftersom en utsatt situation kräver att officeren känner till sina 
styrkor och svagheter för att kunna utnyttja dessa på bästa sätt. Vi 
tycker därför att det är underligt att det i stort sett är ett krav att man 
väljer officersbanan tidigt i livet, det vill säga direkt efter avslutat 
värnplikt, då den känslomässiga mognaden ofta inte hunnit utvecklats 
tillräckligt för att man ska kunna hantera krissituationer. 
 
Skolan 
Byström och Ekdahl är överens om att det bästa sättet att få elevernas 
respekt och uppmärksamhet är att våga bjuda på sig själv. Vi tror att 
detta förutsätter ett högt självförtroende, vilket även är viktigt för att 
läraren ska kunna ha pondus i klassrummet. Disciplinen bland 
eleverna hålls också bättre om läraren har en viss social makt-
motivation.  
 
Då läraren ska utgöra ett föredöme för klassen är lärarens integritet av 
stor vikt. Denna integritet sätts på prov då en personlig relation till 
individen uppstår och läraren måste ha egenskapen att kunna skilja på 
sak och person för att sätta prestationsrelaterade betyg i stället för 
personrelaterade. 
 
De egenskaper som krävs för att klara arbetet som lärare eller officer 
på ett bra sätt är snarlika då de har i stort sett samma funktioner. Den 
stora skillnaden är att som lärare påverkas enskilda liv av de beslut du 
tar, genom att till exempel ett betyg sätts.  
 
Polisen 
Anckarman och Elias beskriver ordningspolisens arbete som tungt och 
svårförutsägbart. Vi tror att arbetet underlättas om de är energiska och 
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stresståliga enligt Yukls definition då deras arbetsuppgifter gör att de 
måste arbeta under press. 
 
Då yrket medför en formell auktoritet krävs självförtroende för att 
kunna understödja denna. Det påfrestande arbetet kräver även att 
polisen har uppnått en känslomässig mognad enligt Anckarman och 
Elias, vilket undersöks i de psykologiska tester som görs i samband 
med intagningsproven. En egenskap utöver dessa som vi ser som 
mycket viktig är förmågan att inte tänka på negativa saker som skett 
under arbetstiden utan ha en positiv inställning, annars kan arbetet bli 
allt för psykiskt påfrestande. Denna förmåga framhävs också av 
Anckarman och Elias. 

7.3.2 Ledarkompetenser 

Då självinsikt är en förutsättning för att kunna utveckla emotionell 
intelligens menar vi att de tre ledarrollerna alla innehar denna 
kompetens.  
 
Försvarsmakten 
Vi tror att självstyrning är av största vikt hos en officer, speciellt i en 
krissituation då förmågan att kunna kontrollera sitt humör, vara 
ansvarstagande och klara osäkerheter genom förändringsbenägenhet 
kan bli livsavgörande.  
 
Anckarman menar att en officer utvecklar förmågan att kunna läsa av 
och kategorisera olika typer av människor. Denna sociala kompetens 
menar även Byström utvecklas genom arbetet med utbildning inom 
Försvarsmakten. Enligt Anckarman behöver officeren vara lyhörd och 
detta återfinns i Golemans definition av empati. Tydlighet hos offi-
ceren framhävs som avgörande av både Byström och Anckarman, 
därför blir den sociala förmågan viktig. 
 
Skolan 
Den tekniska kompetens som är gemensam för lärare och officerare är 
pedagogiken. För en officer som undervisat värnpliktiga och sedan 
omskolat sig till lärare tror vi att pedagogiken är tillämpbar så länge 
denne undervisar på gymnasienivå. Blir officeren däremot lärare på 
grundskolenivå ifrågasätter vi om denna tilllämpning är möjlig då 
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elevernas ålder påverkar vilken pedagogik som krävs. Problemet kan 
avhjälpas genom en hög konceptuell kompetens hos läraren då denne 
genom att känna av eleverna kan anpassa sin pedagogiska metod. 
Officeren bör arbeta på att öka sin sociala kompetens då denna i hög 
grad bestämmer elevernas inställning till läraren och ämnet.  
 
Den självstyrning och sociala förmåga som är önskvärda kompetenser 
hos officeren är även användbara i läraryrket, då också läraren be-
höver kunna ta ansvar, lyssna, inspirera och få människor att arbeta åt 
samma håll. Den sociala kompetensen uppkommer även då läraren 
utnyttjar sin tysta kunskap för att känna av sina elever och på detta sätt 
nå fram till dem. Denna kunskap är inget som ingår i lärarutbildningen 
utan uppkommer genom lärarens praktiska erfarenhet. De officerare 
som arbetat med utbildning inom Försvarsmakten har utvecklat sin 
tysta kunskap, vilket är en stor fördel vid yrkesväxling. 
 
Polisen 
Hos polisen gäller inte att den konceptuella kompetensen blir viktigare 
ju högre upp i organisationen man kommer enligt vår åsikt, utan det är 
minst lika viktigt att den enskilde polisen har en logisk, analyserande 
och kreativ förmåga för att kunna lösa ett brott. Den sociala kompe-
tensen har en stor betydelse hos poliser för att de ska kunna driva 
igenom bestämmelser och utöva sin auktoritet. 
 
Då polisen dagligen arbetar med människor och har till uppgift att 
verka som förebilder för dessa är självstyrningen den viktigaste 
kompetensen att inneha som polis. Denna kompetens möjliggör det 
känslomässiga avskärmande som Anckarman framhäver som mycket 
viktigt i polisens arbete genom att man behärskar sitt humör och där-
med styr sitt uppträdande. Empati kan vara till stor hjälp i polisens 
brottsförebyggande arbete då denna kompetens möjliggör att polisen 
kan tänka sig in i andras beteende.  

7.4 Sammanfattning 
Nedan återknyter vi till de roller, beteenden, egenskaper och kompe-
tenser som vi analyserade i kapitel sex. Dessa har vi kompletterat med 
roller, beteenden, egenskaper och kompetenser som har framkommit 
som viktiga för respektive yrke under uppsatsens gång, både utifrån 
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våra uppfattningar och vad våra respondenter har berättat under våra 
samtal. Kompletteringarna presenteras i kursiv stil. 
 
Tabell 3: Kompletterande kategorisering 

 Försvarsmakten Skolan Polisen 

Roller Producerare Producerare  
 Entreprenör Entreprenör  
 Integrerare Integrerare Integrerare 
 Överordnad Överordnad  
   Representation 
 Krishanterare  Krishanterare 
   Samordnande 
   Symbolisk 
 Ledare Ledare  
 Auktoritär   
  Förenande  
 Coachande Coachande  

Beteenden Stödjande Stödjande Stödjande 
 Utvecklande Utvecklande  
  Erkännande  
 Styrande Styrande/ Styrande 
 Prestationsorienterat prestationsorienterat  

Egenskaper/ 
kompetenser 

Energisk, stresstålig  Energisk, 
stresstålig 

 Självförtroende Självförtroende Självförtroende 
 Inre kontroll   
 Känslomässig 

mognad 
 Känslomässig 

mognad 
 Integritet Integritet Integritet 
 Maktmotivation Maktmotivation Maktmotivation 
  Målinriktad  
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 Teknisk kompetens Teknisk kompetens  
  Konceptuell 

kompetens 
Konceptuell 
kompetens 

 Social kompetens Social kompetens Social kompetens 
 Självinsikt Självinsikt Självinsikt  
 Självstyrning Självstyrning Självstyrning 
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8. Slutsatser 
I detta kapitel kommer vi att redogöra för de slutsatser vi kommit fram 
till utifrån den teori, empiri, analys samt diskussion som utgör 
uppsatsen.  
 
Roller 
Vid närmare studie av rollerna inom de tre yrkena ser vi att rollerna i 
högre grad sammanfaller mellan Försvarsmakten och skolan än mellan 
Försvarsmakten och polisen. Vår teori är att detta till hög grad beror 
på att arbetsuppgifterna för både officerare och lärare utgörs av ut-
bildning i någon form. Vi kan konstatera att polisens ledarroll däremot 
skiljer sig från officerens i större utsträckning, eftersom deras yrken är 
mycket olika vad gäller arbetsuppgifter. Av de tre yrkena ser vi att 
rollen är tydligast inom Försvarsmakten i och med att officersyrket har 
tydligast definierade riktlinjer vad gäller handlande. 
 
Beteenden 
Ledarens beteende är en följd av ledarrollen, men beteendena inom 
Försvarsmakten stämmer väl överens både med skolan och med 
polisen. Vi menar att detta beror på att de beteenden som är gemen-
samma för de olika yrkena följer av de roller som är gemensamma. Ett 
exempel är de stödjande och styrande beteendena som har stark 
koppling till integrerarrollen och krishanterarrollen. 
 
Egenskaper och kompetenser 
Vi kan konstatera att egenskaperna och kompetenserna sammanfaller 
för de tre yrkena i mycket högre grad än vad rollerna gör. Officerare 
inleder ofta sin karriär i unga år och fostras då in i sin yrkesroll, vilket 
leder till att de utvecklar önskvärda egenskaper och kompetenser. 
Inom Försvarsmakten är intagningskraven både fysiskt och psykiskt 
hårda och detta sållar fram möjliga officerskandidater med önskvärda 
egenskaper och kompetenser redan inför värnplikten.  
 
Inom skolan och polisen är det snarare så att egenskaperna och 
kompetenserna bestämmer om man kan bli lärare eller polis. Intag-
ningskraven är hårda till Polishögskolan, liksom till Försvarsmakten, 
och de fysiska och psykiska krav som ställs på officeren gör att denne 
har bra förutsättningar att kvalificera till polisyrket. Läraren måste 
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själv upptäcka om en fallenhet för yrket finns genom praktik och vi 
menar att då officeren redan har arbetat med utbildning har denne 
goda möjligheter att veta om läraryrket är passande för honom eller 
henne. 
 
För att få en längre karriär inom något av de tre yrkena krävs att man 
innehar en mängd egenskaper och kompetenser. Eftersom de samman-
faller i så hög grad mellan Försvarsmakten, skolan och polisen är möj-
ligheterna goda för en officer med dessa kompetenser och egenskaper 
att starta en ny karriär som lärare eller polis.  
 
Vi kan alltså konstatera att en officer passar väl in som lärare eller 
polis. Detta menar vi beror främst på att alla yrkena inbegriper 
ledarroller. Dock vill vi påpeka att detta är beroende av om officeren 
har utvecklat de egenskaper och kompetenser som krävs inom de 
aktuella yrkena, snarare än av det faktum att denne har varit officer. 
 
Förslag till fortsatt uppsatsämne 
Vi kan konstatera att många officerare som hade fullmakt inte gavs 
något egentligt val, då Försvarsmakten har rättigheter att omplacera 
men inte avskeda dem. För vissa officerare var dock en geografisk 
förflyttning inte ett realistiskt alternativ. Detta får oss att undra om 
människor sökt till exempel yrkesväxling för att slippa förflyttning 
trots att intresset för det nya yrket egentligen inte fanns. Om så är 
fallet, kan detta leda till lägre motivation inom det nya yrket hos 
dessa? Detta skulle kunna utgöra en intressant frågeställning i en 
uppsats. 
 
I denna uppsats har vi studerat officers-, lärar- och polisyrket utifrån 
en idealiserad bild, alltså som det är tänkt att vara. En intressant aspekt 
skulle vara att jämföra denna bild med verkligheten. 
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Bilaga 1 - Organisationsschema för Försvarsmakten 
 
 

 
Källa: www.mil.se, 2003-11-06 
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Bilaga 2 – Avvecklingsverktyg 
 
Avgångsvederlag 
Syftet med avgångsvederlag är att ge yrkesofficerare med fullmakt 
möjlighet att avgå på frivillig basis. Detta får dock inte utnyttjas för att 
direkt övergå till annan anställning.97 Detta avgångsvederlag innebär 
att yrkesofficerare, mellan 40-54 år och med fullmakt, kan erhålla tre 
årslöner vid avgång under vissa förutsättningar.98 Detta beräknas att ha 
utnyttjats av 275 yrkesofficerare fram till slutet av år 2004.99

 
Särskild pension 
De som kan få särskild pension är de yrkesofficerare med fullmakt, 
eller som är utnämnda till nivå 1 (överste) och högre (general). Detta 
gäller även endast de som är födda senast 1949.100 Detta beräknas att 
ha utnyttjats av 2197 yrkesofficerare fram till slutet av år 2004.101

 
Yrkesväxling 
En förutsättning av få genomgå yrkesväxling är för civilanställda att de 
måste ha varit anställda inom Försvarsmakten i 15 år.102 När det gäller 
yrkesofficerare bör denne vara i 35-årsåldern, detta för att behålla en 
önskat åldersstruktur inom Försvarsmakten.103 Detta verktyg innebär är 
lön utbetalas av Försvarsmakten upp till 30 månader efter det att den 
anställde slutat inom Försvarsmakten, under förutsättning att denne gör 
någon av det som räknas upp nedan. Totalt beräknas detta ha utnyttjats 
av 404 yrkesofficerare fram till slutet av år 2004.104

 
Inskolning  
Genom inskolning ska officeren få en internutbildning och/eller 
arbetsträning i den nya anställningen. För att säkerställa att den nya 
anställningen verkligen leder till en varaktig sysselsättning bör det 

                                                 
97 Försvarsmakten, Riktlinjer för yrkesväxling av Försvarsmaktens personal med tillämpnings-

föreskrifter, 1999 
98 Försvarsmakten, Personalhantering, 2001 
99 Material från Ulf Richard  
100 Försvarsmakten, Personalhantering, 2001 
101 Material från Ulf Richard 
102 Ibid. 
103 Försvarsmakten, Riktlinjer för yrkesväxling av Försvarsmaktens personal med tillämpnings-

föreskrifter, 1999 
104 Material från Ulf Richard 

   



- Bilaga 2 - 

finnas en samverkan med den nye arbetsgivaren.105 Detta bör ha 
utnyttjats av 151 yrkesofficerare fram till slutet av år 2004.106

 
Prova på annat arbete 
Det ges möjlighet för officeren att begära tjänsteledigt för att prova 
annat arbete. Denna tjänstledighet begränsades till högst ett år.107

 
Studier 
En annan möjlighet för officerarna är att studera med bibehållen lön 
under studietiden, dock under förutsättning att studierna ska ha ett nytt 
yrke med rimliga möjligheter att få anställning som mål. Detta sker 
bland annat i samarbete med arbetsförmedlingen, universitet/högskola, 
förbands- eller skolchef och officeren. Studielämplighet testas även 
genom till exempel högskoleprov.108 Denna möjlighet räknar Försvars-
makten med att 190 yrkesofficerare ska ha utnyttjat fram till slutet av 
år 2004.109

 
Starta eget  
Efter en utredning gjord av till exempel ALMI eller Företagarcentrum 
gällande bransch-, marknads-, konkurrens- samt verksamhetsanalys 
och en ekonomiplan över de närmaste tre åren har officeren möjlighet 
att starta ett företag med lön till en början från Försvarsmakten. Kost-
nader för analyser och utredningar samt möjliga utbildningar i ”starta 
eget” ska bekostas av Försvarsmakten.110 Omkring 65 yrkesofficerare 
beräknas i slutet av 2004 att äga sina egna verksamheter.111

 
Övrigt 
En stor del av Försvarsmaktens anställda, 1262 stycken, slutade även 
på egen begäran. 246 yrkesofficerare fick annan pension i form av 
ålders-, förtids- eller sjukpension.112

                                                 
105 Försvarsmakten, Riktlinjer för yrkesväxling av Försvarsmaktens personal med tillämpnings-

föreskrifter, 1999 
106 Material från Ulf Richard 
107 Försvarsmakten, Riktlinjer för yrkesväxling av Försvarsmaktens personal med tillämpnings-

föreskrifter, 1999 
108 Försvarsmakten, Riktlinjer för yrkesväxling av Försvarsmaktens personal med tillämpnings-

föreskrifter, 1999 
109 Material från Ulf Richard 
110 Försvarsmakten, Riktlinjer för yrkesväxling av Försvarsmaktens personal med tillämpnings-

föreskrifter, 1999 
111 Material från Ulf Richard 
112 Ibid. 
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Tabell 4: Tidsplan 
Årtal Antal officerare som avgått/avgår  
2000 1386 
2001 1311 
2002 843 
2003 517 
2004 503 
Totalt 4560 
Källa: Material från Ulf Richard 
 
Trygghetsstiftelsen 
Arbetet på Trygghetsstiftelsen baseras på trygghetsavtalet för stats-
anställda. Detta innebär att bästa möjliga resultat, gällande bland annat 
ekonomiska villkor, ska uppnås vid uppsägning eller omlokalisering. 
Stiftelsen hjälper till när någon statsanställd blir överflödig på sin 
arbetsplats och den finansieras genom en andel av lönesumman. 
Hjälpen som ges innebär att stiftelsen underlättar för den tidigare 
statsanställde att hitta ett nytt arbete eller att klara sig på annat sätt, till 
exempel starta eget. På detta sätt bedriver Trygghetsstiftelsen sitt 
arbete direkt anpassat till individen. Detta görs med hjälp av kontakter 
med olika arbetsgivare och fackliga organisationer och genom stöd 
och råd till den uppsagde.113 Denna stiftelse hade de civilanställda och 
de som gick på egen begäran störst nytta av, då de sistnämnda fick 
bättre villkor här än genom Försvarsmaktens avvecklingsverktyg.114  

                                                 
113 www.tsn.se besökt 2003-11-18 
114 Intervju med Ulf Richard 2003-11-11 
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Bilaga 3 – Anpassade utbildningar 
För att underlätta yrkesväxlingen har Försvarsmakten haft samarbete 
med flera olika parter, exempelvis ICA, Skanska, Länsförsäkringar 
och Utbildningsdepartementet115. Bland annat har vissa yrkesutbild-
ningar anpassats efter de förkunskaper en yrkesofficerare innehar.  

 
Lärarutbildning för officerare  
Göteborgs Universitet har skapat en lärarutbildning speciellt för 
personer som tidigare arbetat inom Försvarsmakten. Denna utbildning 
riktar sig både mot grundskolan och gymnasiet och har utformats så 
att officerarna kan tillgodoräkna sig viss del av sin tidigare utbildning 
inom det militära och därigenom kortas utbildningen ned. 1993 trädde 
detta samarbete i kraft med 95 elever på olika lärarprogram.116 Även 
Luleå Tekniska Universitet och Högskolan i Halmstad har utformat 
liknande utbildningar för att utbilda sammanlagt 40 officerare under 
åren 2000-2003. Omskolningen av officerare till lärare är en del av ett 
åtgärdsprogram som startats för att göra läraryrket mer attraktivt för 
officerare. Initiativet har alltså inte tagits av Försvarsmakten.117

 
Polisutbildning för officerare 
År 1999 tillsattes en arbetsgrupp med representanter från Försvars-
makten, Polishögskolan och Personalbyrån. Denna grupp utredde 
frågan om hur omskolningen av yrkesofficerare till poliser skulle se 
ut. Resultatet blev att den ordinarie utbildningen skulle kortas ner med 
sammanlagt 81 dagar, till drygt ett år, då officersutbildningen anses ha 
uppfyllt en del av de delar som krävs för att slutföra polisutbildningen. 
Utbildningen avslutas sedan med ett halvårs praktik. De kurser som 
kortades ner var förvaltnings- och civilrätt, kriminologi, utrednings-
verksamhet, ordningsverksamhet, etik, kommunikation, självskydd/ 
hälsa, vapenhantering, polisbilskörning, akutsjukvård, grundläggande 
informationsteknik, skriftlig och muntlig framställning och framför 
allt beteendevetenskap. Rikspolisstyrelsen räknar med att utbilda drygt 
200 officerare till poliser enligt konceptet ovan men trots de förmåner 

                                                 
115 Intervju med Ulf Richard 2003-11-11 
116 Bentley, P-O, 1992 
117 Regeringsbeslut – Uppdrag till vissa universitet och högskolor att anordna lärarutbildning för 

officerare, U2000/644/UH, Utbildningsdepartementet, Regeringen, 2000 
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som ges till officerare som vill omskola sig gäller samma urvalstester 
och krav för dem som för andra blivande polisstuderande.118

                                                 
118 Rikspolisstyrelsen, Uttagning och utbildning av officerare till poliser, 2000, Rapport från 

Rikspolisstyrelsen PEB-709-5611/99 
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Bilaga 4 - Intervjumall 
 
Frågor till f.d. officer: 
 

1. Vilken yrkestitel hade du tidigare och vilken har du nu? 
 

2. Varför valde Du att lämna Försvaret med hjälp av 
avvecklingsverktyg? 

 
3. Hur upplever Du att yrkesväxlingen skett?(bra eller dåligt?) Hur 

har stödet från Försvarsmakten och från Din nya arbetsgivare 
varit? 

 
4. Vilka egenskaper anser Du vara typiska för officerare? Vilka är 

typiska för poliser/lärare?  
 

5. Vilka egenskaper är viktigast för att man ska vara en bra officer 
respektive polis/lärare? 

 
6. Finns det egenskaper som Du utvecklat under din tid som 

officer som Du kunnat dra nytta av i Ditt nya yrke, i så fall 
vilka? 

 
7. Finns det egenskaper Du utvecklat under din tid som officer 

som Du känner har hindrat Dig i utvecklingen inom det nya 
arbetet, det vill säga egenskaper som inte passar det nya yrket? I 
så fall vilka? 

 
8. Har du kunnat dra nytta av din ledarskapsutbildning inom 

Försvaret i din nya yrkesroll? (Har din ledarroll förändrats i och 
med yrkesväxlingen och i så fall hur?) 

 
9. Vilka skillnader finns i Din utbildning gentemot det den vanliga 

polis-/lärarutbildningen? 
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Frågor till kollega: 
 

1. Hur länge har du arbetat som polis/lärare?  
 
2. Kan du urskilja någon skillnad i din kollegas arbetssätt och/eller 

kompetenser/egenskaper jämfört med andra kollegor? I så fall 
vilka? 

 
3. Vilka fördelar eller nackdelar ser du hos din kollegas arbetssätt i 

och med det tidigare arbetet inom Försvarsmakten? 
 

4. Vilka egenskaper tycker du är typiska för en polis/lärare?  
 

5. Vilka egenskaper är viktiga för att man ska vara en bra 
polis/lärare? 
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