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1 INLEDNING  

De senaste årtiondena har det skett en klar ökning av antalet naturkatastrofer och den andel av 

befolkningen som drabbas. Katastroferna inträffar ofta i de delar av världen där människor är 

sämst rustade för att hantera katastrofer eftersom de redan i många fall lever med knappa 

resurser och under hårda förhållanden. Utifrån denna utveckling är det positivt att även antalet 

hjälparbetare ökat.
1
 

Att vara hjälparbetare vid internationella humanitära insatser ställer ofta stora krav på 

personen då hjälpbehovet många gånger är överväldigande och situationen är ofta förknippade 

med krävande arbetsuppgifter och stress. I sådana situationer ställs ledarskapet av 

arbetsgruppen på sin spets och torde vara av stor betydelse för gruppen och dess prestation. 

1.1 Problemformulering 

Det finns indikatorer som tyder på att ledningen vid internationella humanitära katastrofer 

ofta är bristfällig.
2
 Bland annat framkommer detta i en studie som undersökt svenska 

myndigheters hantering av tsunamikatastrofen 2004. Ledningsproblemen uppkom bland annat 

både horisontellt i samverkan med andra myndigheter eller aktörer, vertikalt inom den egna 

organisationen då exempelvis mandaten och förståelsen mellan olika hierarkiska nivåer var 

bristfälliga, internt inom den egna gruppen och extern gentemot andra grupper.
3
  

Det finns många teorier om vilken ledarskapsstil som är den bästa och mest effektiv vid kris- 

och katastrofhantering. Framförallt brukar den traditionella ledaren (som härhörs till den 

konventionella, transaktionella ledarskapsstilen) lyftas upp som den mest effektiva då denna 

ledare ger tydliga och konkreta instruktioner till medarbetarna som troligen är förvirrade av 

krisen.
4
 Samtidigt betonas allt oftare vikten av att i vardagsarbetet ha ett transformativt 

(utvecklande) ledarskap där relationerna till de anställda sätts i fokus.
5
 Här finns således en 

tvetydighet inom forskningen om vilken ledarskapsstil som är mest lämplig när krishantering 

är en vardaglig arbetsuppgift. Ytterligare komplexitet kan tillfogas problemet genom att 

ledarskapslitteraturen ständigt betonar att ledarskapet är situationsberoende, det vill säga att 

                                                 
1
 Wladis, Andreas & von Schreeb, Johan (2011) ”Internationell katastrofsjukvård måste regleras”, 

Läkartidningen, Vol. 108, Nr. 18, ss. 974-975. 
2
 Berthlin, Per-Anders (2006) ”Räddningsinsatser i internationell miljö” i Fredholm, Lars & Göransson, Anna-

Lena (red.) Ledning av räddningsinsatser i det komplexa samhället, Karlstad: Räddningsverket, s. 275. 
3
 Vrbanjac, Aida, Danielsson, Erna & Larsson, Gerry (2006) När Sverige överrumplades: En studie av ledarskap 

och myndigheters samverkan efter tsunamikatastrofen 2004, Stockholm: Institutionen för ledarskap och 

management, Försvarshögskolan. 
4
 Yukl, Gary A. (2006) Leadership in organizations, 6:e upplagan, Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, s. 38. 

5
 Clegg, Stewart, Kornberger, Martin & Pitsis, Tyrone (2007) Ledning & organisation, Malmö: Liber, s. 261. 
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den bästa ledarstilen beror på situationen och den omgivande kontexten.
6
 Forskning och 

studier om ledarkap vid krishantering har dessutom främst bedrivits inom det militära området 

och ledarskap vid civila internationella humanitära insatser är fortfarande ett tämligen 

outforskat område.
7
  

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är en svensk civil myndighet som 

bedriver hjälpinsatser utomlands. Sedan år 1988 har 2000 personer arbetat i 600 insatser 

världen över.
8
 Insatspersonalen arbetar ofta i krisområden och krishantering blir därför en 

vardag för dem. Här uppkommer en intressant fråga: vilken ledarstil som är mest lämplig i 

dessa situationer? Ett svar på denna fråga torde vara av stor betydelse för att effektivisera och 

förbättra en av många delar inom civil internationell krishantering. 

1.2 Syfte och frågeställningar  

Huvudsyftet med denna uppsats är att studera och analysera vilken ledarstil på den operativa 

nivån som är mest lämpligt vid MSB:s insatsteam vid internationella humanitära insatser och 

varför ledarstilen är mest lämplig. Uppsatsen syftar även till att studera och analysera om 

situationen påverkar vilken ledarstil som är mest lämplig.   

För att besvara det ovanstående syftet används följande frågeställningar (1) vilka 

ledarskapsstilar finns och vad innebär dessa (2) finns det personlighetskarakteristiska för 

ledaren som är viktiga vid internationell civil krishantering (3) vilka krav ställer olika insatser 

på ledaregenskaper vid MSB:s internationella humanitära insatser och (4) vilken ledarstil är 

mest lämplig i olika situationer (5) varför är den ledarstilen mest lämplig?  

1.3 Avgränsningar  

Ledarskap vid krishantering är ett stort och tvärvetenskapligt studieområde då det sträcker sig 

från psykologiska studier till mer renodlade samhällsvetenskapliga studier. Denna uppsats 

fokuserar främst på de samhällsvetenskapliga aspekterna av ledarskap, framförallt inom 

området organisationsstudier. Det är dock oundvikligt att inte beröra vissa psykologiska 

studier och teorier då en del av ledarskapet bygger på personlighetsteorier. På grund av 

studieområdets omfattande karaktär kommer förenklingar att behöva göras. Framförallt gäller 

detta i beskrivningarna av hur personlighetskarakteristiska påverkar vilken ledarstil som 

                                                 
6
 Larsson, Gerry (2010) Ledarskap under stress, Malmö: Liber, s. 86 och Alvesson, Mats & Sveningsson, Stefan 

(2007) ”Ledarskap – hjältemyter och inflytandeprocesser” i Alvesson, Mats & Sveningsson, Stefan 

(red.) Organisationer, ledning och processer, Lund: Studentlitteratur, s. 318. 
7
 Berthlin 2006, s. 275. 

8
 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (2012) ”Pågående insatser”, https://msb.se/sv/Insats--

beredskap/Internationella-insatser/Pagaende-insatser/ (hämtad 2012-03-21). 

https://msb.se/sv/Insats--beredskap/Internationella-insatser/Pagaende-insatser/
https://msb.se/sv/Insats--beredskap/Internationella-insatser/Pagaende-insatser/
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används. Uppsatsen ger här en översiktlig presentation men fokuserar framförallt på 

egenskaper som är betydande vid internationell krishantering. Samma resonemang gäller 

beskrivning av omgivningskarakteristiska, denna del skulle kunna utveckla mycket och därför 

har ett urval gjorts av vad jag som författare anser vara intressant för studien. Intresserade 

läsare hänvisas därför vidare till referenslitteraturen. 

Studien är avgränsad till att endast studera ledarskap utifrån ledares egna uppfattningar, 

eftersom en undersökning som inkluderar fler dimensioner, som exempelvis de underställda 

medarbetarna och ledarnas chefer, skulle bli allt för omfattande. För vidare resonemang kring 

detta hänvisas läsaren till kapitel fyra: metod och material. 

Ytterligare en avgränsning har gjorts till att endast studera internationella humanitära insatser 

gjorda av MSB. Det innebär att MSB:s andra typer av insatser inte är aktuella att studera. 

Denna avgränsning har gjorts eftersom humanitära insatser torde vara mycket påfrestande för 

gruppen då de ofta möter stor misär och i dessa situationen bör ledarskapet bli av stor vikt.  

1.4 Definition av centrala begrepp 

Det finns många olika definitioner av ledarskap. Ledarskap kan exempelvis definieras som en 

personlighet, en symbol, en tanke eller ett attribut. Bernard Bass presenterar många 

definitioner i sin bok The Bass handbook of leadership: theory, research and managerial 

applications.
9
 Gary Yukl har dock försökt att sammanställa flera olika definitioner till en 

enklare precisering:  

”De flesta definitioner bygger på antagandet att ledarskap är en process i vilken en eller 

flera personer avsiktligt påverkar andra, i syfte att leda, strukturera och underlätta 

aktiviteter och relationer i en grupp eller en organisation.”
10

 

Utöver denna gemensamma grund görs ofta en åtskillnad mellan ledarskap (leadership i den 

internationella litteraturen) och chefskap (managment i den internationella litteraturen). 

Översiktligt kan en chef beskrivas genom att denne har ett formellt mandat vilket gör att de 

underordnade medarbetarna lyder order medan en ledare är något som de underordnade 

medarbetarna själva utser och väljer att följa. En person kan vara både en ledare och chef på 

samma gång. Lars Strannegård och Sten Jönsson påpekar dock att denna uppdelning inte är 

produktiv då både ledarskap och chefskap oftast utövas av samma person samtidigt och att 

                                                 
9
 Bass, Bernard M. & Bass, Ruth (2008) The Bass handbook of leadership: theory, research and managerial 

applications, 4:e upplagan, New York: Free Press, ss. 15-24. 
10

 Yukl, Gary A. (2012) Ledarskap i organisationer. Harlow: Prentice Hall, s. 5.  
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dela upp det i två begrepp ger således en felaktig dikotomi.
11

 I denna uppsats kommer ingen 

åtskillnad göras mellan ledarskap och chefskap och begreppen kommer att användas 

synonymt. Ledarskapsdefinitionen kommer även att grundas på Yukls tidigare presenterade 

sammanfattande definition.     

Begreppet lämplig är ett annat centralt begrepp för denna studie och tjänar därför på en kort 

förklaring. Lämplig skall ses som ett brett begrepp och omfattar både resultatmässiga aspekter 

som effektivitet och kvalitet i arbetet och relationsaspekter som välbefinnande hos personalen. 

Synonymer till lämplig skall förstås som passande, användbar, välfunnen och lyckad.       

Med begreppet internationella humanitära insatser vill jag understryka att insatserna är av 

civil karaktär med syfte att hjälpa befolkning i utsatta lägen. Insatserna har dessutom skett i en 

internationell kontext, i detta fall i andra länder än i Sverige.  

1.5 Disposition 

Uppsatsen kommer att struktureras enligt följande: Inledningskapitlet ger läsaren en kort 

introduktion i ämnet, därefter följer en kort bakgrund till MSB:s internationella arbete. 

Kapitel tre behandlar det teoretiska ramverket för uppsatsen. Kapitel fyra, metod och material, 

redovisar den valda forskningsdesignen med tillhörande material och källkritisk diskussion. I 

kapitel fem redovisas en sammanställning av det insamlade materialet. I kapitel sex utvecklas 

det empiriska resultatet och jämförs både gentemot varandra och gentemot teorin. Det 

avslutande sjunde kapitlet kommer att sammanfatta studiens resultat samt placera in 

slutsatserna i ett större perspektiv. Sist följer en förteckning av källor och litteratur. Som 

bilaga till uppsatsen återfinna två mallar för analysen av intervjuerna samt en intervjumatris.  

2 BAKGRUND 

MSB bedriver i enlighet med Förordning med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd 

och beredskap både nationellt och internationellt arbete. Det internationella arbetet består av 

humanitärt hjälparbete, humanitär minhantering, stärkande av katastrofberedskap, tidig 

återuppbyggnad efter en katastrof, civil konflikthantering samt att initialt kunna bistå 

nödställda svenskar och myndigheter utomlands om antalet svenska skadade är mycket stort.
12

   

                                                 
11

 Strannegård, Lars & Jönsson, Sten (2009) ”Ledarskapets lockelse” i Strannegård, Lars & Jönsson, Sten (red.) 

Ledarskapsboken, Malmö: Liber, ss. 22-23.  
12

 SFS (2008) 2008:1002 Förordning med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 

Stockholm, Försvarsdepartementet.  
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Inom det humanitära hjälparbetat inkluderas både egna akuta räddningsinsatser och insatser 

som syftar till att bistå andra internationella organisationer med bland annat basläger för 

boende och kontor; sjukvård; vatten och sanitet; bostad och förnödenheter; transporter; samt 

specialister inom olika områden.
13

 Utöver detta finns även katastrofrespons i form av 

minhantering, eller av så kallad oexploderad ammunition.
14

  

Kategorin basläger innebär att MSB bygger upp och eventuellt driver baslägret för att annan 

personal skall kunna bo i baslägret under katastrofarbetet.
15

 Inom kategorin bostad och 

förnödenheter återfinns insatser som syftar till att förse en drabbad befolkning med tillfälliga 

bostäder och förnödenheter men även mer renodlade tranportinsatser som inkluderar 

utbildning och administration inom transport och logistik.
16

 Inom vatten och sanitet 

inkluderas områden som latriner, avfallshantering, vattenrening eller transport av vatten.
17

 

Kategorin sjukvård är omfattande och inkluderar hela sjukvårdsteam, i syfte att vårda 

skadade, men det kan även vara insatser i syfte att utbilda lokal befolkning inom sjukvård.
18

    

3 TEORETISKT RAMVERK  

I detta kapitel får läsaren en presentation av tre generella ledarstilar och vad som påverkar 

vilken ledarstil som väljs. Fördjupningar kommer att göras inom de valda ledarstilarna, 

kompletterande ledaregenskaper och omgivningsfaktorer som kan antas påverka utfallet av 

vilken ledarstil som väljs.  

Det teoretiska ramverket för uppsatsen är sammanfattat i en modell, se figur 1. Denna modell 

grundar sig på Gerry Larssons m.fl.
19

 teoretiska modell om ledarstilar men författaren har 

kompletterat modellen med andra delar som ansets som relevanta för uppsatsen. Bland dessa 

finns en specificering av önskvärda ledaregenskaper som anses vara betydande vid 

                                                 
13

 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (2009) ”Så här arbetar MSB med internationella insatser”, 

https://msb.se/sv/Insats--beredskap/Internationella-insatser/Sa-har-arbetar-MSB/ (hämtad 2012-05-14). 
14

 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (2009) ”Minhantering”, https://msb.se/sv/Insats--

beredskap/Internationella-insatser/Humanitar-minhantering/ (hämtad 2012-05-18). 
15

 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (2009) ”Basläger med hög standard”, https://msb.se/sv/Insats--

beredskap/Internationella-insatser/Humanitara-insatser/Baslager/ (hämtad 2012-05-14). 
16

 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (2009) ”Bostäder och transporter av förnödenheter”, 

https://msb.se/sv/Insats--beredskap/Internationella-insatser/Humanitara-insatser/Bostader-och-fornodenheter/ 

(hämtad 2012-05-14). 
17

 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (2009) ”Vatten, sanitet och hygien”, https://msb.se/sv/Insats--

beredskap/Internationella-insatser/Humanitara-insatser/Vatten-sanitet-och-hygien/ (hämtad 2012-05-14). 
18

 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (2009) ”Resurser för sjukvård i fält”, https://msb.se/sv/Insats--

beredskap/Internationella-insatser/Humanitara-insatser/Sjukvard/ (hämtad 2010-05-14) 
19

 Larsson, Gerry, Carlstedt, Leif, Andersson, Jens, Andersson, Lars, Danielsson, Erna, Johansson, Ann, 

Johansson, Eva, Robertsson, Ingemar & Michel, Per-Olof (2003) “A comprehensive system for leader evaluation 

and development”, Leadership and Organization Development Journal, Vol. 24, Nr. 1, ss. 16-25. 

https://msb.se/sv/Insats--beredskap/Internationella-insatser/Sa-har-arbetar-MSB/
https://msb.se/sv/Insats--beredskap/Internationella-insatser/Humanitar-minhantering/
https://msb.se/sv/Insats--beredskap/Internationella-insatser/Humanitar-minhantering/
https://msb.se/sv/Insats--beredskap/Internationella-insatser/Humanitara-insatser/Baslager/
https://msb.se/sv/Insats--beredskap/Internationella-insatser/Humanitara-insatser/Baslager/
https://msb.se/sv/Insats--beredskap/Internationella-insatser/Humanitara-insatser/Bostader-och-fornodenheter/
https://msb.se/sv/Insats--beredskap/Internationella-insatser/Humanitara-insatser/Vatten-sanitet-och-hygien/
https://msb.se/sv/Insats--beredskap/Internationella-insatser/Humanitara-insatser/Vatten-sanitet-och-hygien/
https://msb.se/sv/Insats--beredskap/Internationella-insatser/Humanitara-insatser/Sjukvard/
https://msb.se/sv/Insats--beredskap/Internationella-insatser/Humanitara-insatser/Sjukvard/
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krishantering samt en utveckling av omgivningen inom kategorin omgivningskarakteristiska. 

Komponenterna kommer att beskrivas mer utförligt i det teoretiska ramverket.  

 

3.1 Ledarskapsstilar  

Bass är den som anses ha utvecklat vad han kallar för ett transformativt ledarskap. Bass 

beskriver denna ledarskapsstil med hjälp av att göra en tydlig åtskillnad från det 

transaktionella ledarskapet. Kortfattat kan det transaktionella ledarskapet beskrivas som att 

medarbetarna arbetar i utbyte mot belöning. Den transformativa ledaren appellerar istället till 

medarbetarnas självkänsla och motiverar dem på så sätt till arbete.
20

  

Under 1990-talet kom Bernad Bass och Bruce Avolio att utveckla denna teoribildning när de 

presenterade vad som kom att kallas Full Range of Leadership Model. Modellen kom att 

                                                 
20

 Bass & Bass 2008, s. 618. 

Figur 1, Sammanfattande modell av det teoretiska ramverket 
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grundas i tre generella ledarstilar: det transformativa och det transaktionella (som nämns 

ovan) samt ett låt-gå-ledarskap (Bass och Avoilo benämner det laissez-faire). När modellen 

arbetades fram kom olika beteenden och egenskaper att tillskrivas respektive ledarstil.
21

      

Eftersom synen på ledarskap och vad som kännetecknar ett lämpligt ledarskap påverkas av 

kulturella betingelser har det teoretiska ramverket koncentrerats till teorier som utvecklas och 

prövats i den svenska kontexten.
22

 Den resterande delen av det teoretiska ramverket fokuserar 

därför framförallt på Larssons m.fl. modell som innefattar en beskrivning av både 

ledarskapsstilar och vad som påverkar vilken ledarstil som används.
23

 Modellen presenterar 

tre olika ledarstilar: utvecklande ledarskap, konventionellt ledarskap och ett icke ledarskap, 

vilka alla tar sin utgångspunkt i den tidigare beskrivna Full Range of Leadership Model. De 

betoningar som Bass gjort på ett karismatiskt beteende har Larsson m.fl. valt att bortse ifrån, 

eftersom de hävdar att detta inte passar in i den svenska kontexten där ett utvecklat 

karismatiskt beteende snarare kopplas till elittänkande och en glorifiering av ledarskapet än 

ett produktivt och lämpligt ledarskap.
24

  

Larssons m.fl. del av modellen som beskriver olika ledarskapsstilar har utvecklats och testats 

inom det svenska försvaret.
25

 Det skall dock påpekas att modellen även implementerats inom 

både offentlig och privat verksamhet.
26

 Att modellen utvecklats och prövats i en svensk 

militärisk kontext har både förtjänster och nackdelar för denna studie. Förtjänster i den 

bemärkelsen att militärer liksom civil insatspersonal ställs inför vissa liknade situationer 

framförallt då stress och otillräcklighet kan antas vara vanligt förekommande samt att 

militären bedriver en internationell verksamhet. De problematiska aspekterna som 

uppkommer är framförallt att organisationskulturen med tillhörande normer, kan tänkas 

variera kraftigt mellan en militärisk och en civil organisation. Inom försvaret är dessutom den 

genomsnittliga åldern på de underordnade troligen lägre än de som rekryteras till arbete i 

civila internationell insatser. Dessa faktorer antas påverka vad som ses som ett lämpligt 

ledarbeteende. Trots detta utgör denna modell grunden för uppsatsen då ledarstilarna främst 

fungerar som ett kategoriseringsverktyg för empirin.    

                                                 
21

 Bass & Bass 2008, ss. 619-624 och Yukl 2006, ss. 297 – 298. 
22

 Larsson m.fl. 2003, s. 19. 
23

 Ibid., ss. 16-25. 
24

 Ibid., s. 19.  
25

 Ibid., s. 16. 
26

 Larsson 2010, s. 16. 
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I nuläget finns det få välutvecklade teoretiska modeller som berör ledarskap vid civil 

internationell krishantering, framförallt som kopplar samman önskvärt beteende med en 

ledarstil. Det finns dock mindre studier om ledarskap vid civil krishantering genomförda i den 

svenska kontexten och för att det teoretiska ramverket för uppsatsen skall vara så heltäckande 

som möjligt kommer Larssons m.fl. ledarskapsteorier i möjligaste mån att kompletteras med 

resultatet av dessa civila studier. Dessa ”kompletterande civila ledaregenskaper” återfinns vid 

beskrivningen av ledarskapets grunder.  

3.1.1 Utvecklande ledarskap  

Det transformativa ledarskapet har Larsson m.fl. valt att på svenska kalla för ett utvecklande 

ledarskap. Med utgångspunkt i Bass och Avoilos teorier (deras originalbenämningar återfinns 

inom parenteserna) identifierar Larsson m.fl. tre karakteristiska beteenden för det utvecklande 

ledarskapet: föredöme (idealiserad påverkan), personlig omtanke (individuell omtanke) samt 

inspiration och motivation (intellektuell stimulering och inspirerande motivation).
27

       

Föredöme innebär av att ledarskapet både vilar på och uttrycker en värdegrund med höga 

humanistiska värderingar och en hög standard av etik, moral och lojalitet. Föredöme 

inkluderar även att ledaren är en god förebild där handlingar överrensstämmer med vad som 

tänks, sägs och görs. Det kan även innebära att ledaren erkänner sina misstag som ledare. Den 

tredje aspekten av föredöme består av att ledaren vågar ta ansvar, även om situationen är svår. 

Det kan röra sig om ansvar för arbetsuppgifterna, medarbetarna eller organisationen.
28

 

Att ledaren har en personlig omtanke innebär att ledaren ger stöd, både känslomässigt och av 

mer praktiskt karaktär (som handledning, hjälp eller utbildning). Personlig omtanke innefattar 

även att kunna konfrontera underordnade medarbetare på ett bra och konstruktivt sätt då de 

inte gjort bra ifrån sig.
29

   

Den tredje aspekten som Larsson m.fl. valt att lyfta fram i det utvecklande ledarskapet är 

inspiration och motivation. Detta beteende kan beskrivas som en uppmuntran till delaktighet 

hos de underordnade, exempelvis genom delegering av uppgifter och ansvar. En annan aspekt 

av inspiration och motivation är att det skapar kreativitet hos medarbetarna, detta kan göras 

genom uppmuntran av nya idéer eller genom att den befintliga strukturen ifrågasätts.
30

    

 

                                                 
27

 Larsson m.fl. 2003, s. 19. 
28

 Ibid. och Larsson 2010, ss. 20-22. 
29

 Ibid.  
30

 Ibid.  
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3.1.2 Konventionellt ledarskap  

Det som Bass beskriver som transaktionellt ledarskap har Larsson m.fl. valt att benämna som 

konventionellt ledarskap. Även här tar de sin utgångspunkt i Bass teorier då de identifierar två 

kategorier: krav och belöning (villkorlig belöning) samt kontroll (ledning genom aktiv 

avvikelsesökning).
31

     

Larsson m.fl. har valt att dela upp beteendet krav och belöning i ett mer positivt och ett mer 

negativt beteende. Att eftersträva överrenskommelser är av en mer positiv natur då ledaren 

och de underställda kommer överrens om hur arbetet skall genomföras. Den andra aspekten 

som kallas piska och morot är istället av en mer negativ karaktär då ledaren själv dikterar 

villkoren för belöning.
32

   

Generellt innebär kontroll att regler följs och att avvikelser från det förutbestämda beteendet 

korrigeras av ledaren. Kontroll består även det av ett mer positivt och ett mer negativt 

beteende. Att vidta nödvändiga åtgärder är av mer positiv karaktär medan ett 

överkontrollerande beteende anses vara negativt.
33

  

3.1.3 Låt-gå-ledarskap  

Låt-gå-ledarskapet beskrivs av Larsson m.fl. som en avsaknad av ledarskap i de situationer 

där ledarskapet är väsentligt, ett ignorant beteende och att ledaren undviker ansvar. Även här 

har de tagit sin utgångspunkt i Bass teorier, dock har de valt att placera ledning genom passiv 

avvikelsefokusering (det vill säga att ledaren inte letar fel utan låter dem hända) under låt-gå-

ledarskapet istället för att placera in det i det konventionella ledarskapet (som Bass gör i sin 

teoribildning).
34

   

3.1.4 Kommentarer och kritik kring utvecklande, konventionellt och låt-gå-ledarskap  

Larsson menar att den främsta skillnaden mellan de olika ledarstilarna återfinns i hur 

medarbetarna motiveras. Det konventionella ledarskapet använder sig mer av piska och morot 

och av yttre motivation som plikter och skyldigheter vilket följs av att medarbetarna inte 

finner någon inre motivation till uppgifterna, utan snarare en yttre. Det utvecklande 

ledarskapet jobbar mot långsiktiga mål och här kommer motivationen och drivkraften inifrån 

individerna själva.
35

  

                                                 
31

 Larsson m.fl. 2003, s. 19. 
32

 Ibid., ss. 19-20 och Larsson 2010, ss. 22-23. 
33

 Ibid.  
34

 Larsson m.fl. 2003, s. 20. 
35

 Larsson, Gerry (2003) ”Ledarskapsteori” i Larsson, Gerry & Kallenberg, Kjell (red.) Direkt ledarskap, 

Stockholm: Försvarsmakten, s. 48. 
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Även om de tre ovan beskrivna ledarstilarna kan ses som teoretiska idealtyper skall de inte ses 

som att de utesluter varandra utan snarare som att de kompletterar varandra, det är med andra 

ord möjligt för en ledare att besitta egenskaper från flera ledarstilar. Det tycks dock vara svårt 

att kombinera det utvecklade ledarskapet med låt-gå-ledarskapet eftersom deras olika 

egenskaper direkt motsätter sig varandra, exempelvis som att vara en förebild (utvecklande 

ledarskap) och att samtidigt vara ignorant (låt-gå-ledaren) går inte ihop. De egenskaper som 

kan tänkas överlappa i det utvecklande och konventionella ledarskapet är framförallt de delar 

som i det konventionella ledarskapet beskrivs som mer positiva. De negativa egenskaperna i 

det konventionella ledarskapet kan i större utsträckningen kombineras med låt-gå-

ledarskapet.
36

   

Kritik som lyfts fram mot användandet av de ovan presenterade ledarskapsstilarna är att 

individfokuset är utpräglat.
37

 Yukl lyfter även fram att en uppdelning av det transformativa 

och transaktionella ledarskapet är problematiskt eftersom dess olika delar ofta flyter ihop, 

Yukl exemplifierar med att föredöme ofta är det samma som inspirerande motivation.
38

  

Bass och Larssons m.fl. ledarskapsstilar kan även förstås i förhållande till hur stor omsorgen 

är gentemot produktionen respektive relationen till medarbetarna. Det utvecklande 

ledarskapet ligger högt i både omsorgen om produktionen och relationen till medarbetarna 

medan låt-gå-ledarskapet skattas låg i både dessa dimensioner, det konventionella ledarskapet 

återfinns i mitten.
39

 Andra teorier, framförallt teorier som menar att ledarskapet är 

situationsberoende, menar att ledarstilar varierar i lämplighet mellan olika situationer, 

exempelvis i förhållande till de anställdas mognad, då medarbetarna exempelvis är 

omotiverade behövs en tydligare relationsinriktad ledarstil.
40

 Många andra olika inriktningar 

och synsätt på ledarskap finns.
41

 Anledningen till att denna teoretiska utgångspunkt och 

inriktning har valts är att den för det första är omfattande, för det andra är den välprövad och 

för det tredje ger den möjlighet att själv undersöka vilken ledarstil som är mest lämplig i olika 

situationer. 

                                                 
36

 Larsson 2010, ss. 19-23. 
37

 Alvesson & Sveningsson 2007, s. 308 
38

 Yukl 2012, s. 298. 
39

 Larsson, 2003, ss. 48-50.  
40

 Jacobsen, Dag Ingvar & Thorsvik, Jan (2008) Hur moderna organisationer fungerar, 3:e upplagan, Lund: 

Studentlitteratur, s. 474. 
41

 För uppslag se: Backström, Tomas, Granberg, Otto & Wilhelmson, Lena (2008) ”Alternativa former av 

ledarskap” i Döös, Marianne & Waldenström, Kerstin (red.) Chefskapets former och resultat: två 

kunskapsöversikter om arbetsplatsens ledarskap, Stockholm: VINNOVA. 
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3.2 Ledarstilarnas grunder  

Utöver att redogöra för olika ledarskapsstilar förklarar även Larssons m.fl. modell vad som 

påverkar vilken ledarskapsstil som används. De menar att detta sker genom ett samspel 

mellan personlighets- och omgivningskarakteristiska egenskaper. Denna del av modell tar sin 

utgångspunkt i flera tidigare studier gjorda i både en civil och militär kontext, nationella som 

internationella studier.
42

 Detta gör dess tillförlitlighet och användbarhet god.  

3.2.1 Personlighetskarakteristiska  

Inom denna kategori identifierar Larsson m.fl. två olika kategorier: förutsättningar som är 

grundläggande för ett bra ledarskap respektive önskvärda komponenter. Inom båda dessa 

kategorier kan listan på positiva egenskaper göras lång och mycket forskning har lagts ner på 

detta område.
43

 Beskrivningen nedan kommer därför att hållas kort och endast översiktliga. 

De grundläggande förutsättningarna kan sammanfattas i en god fysik, en bra psykologisk och 

mental status samt en sund livsåskådning. Ju mer en ledare uppfyller dessa grundläggande 

förutsättningar desto större är chansen att ledaren kan utveckla de önskvärda komponenterna.  

De önskvärda komponenterna består av fackkompetens, chefkompetens, social kompetens 

och stresshanteringsförmåga. Fackkompetens innebär att ledaren har tillräcklig kunskap om 

gruppens arbetsuppgifter. Chefkompetens innebär att ledaren besitter egenskaper som att 

planera och koordinera arbetet, att prioritera, fatta beslut med flera. Att ledaren har en social 

kompetens som att inge förtroende, skapa tillit, vara en bra lyssnare och framförallt att vara 

flexibel anses viktigt för en framgångsrik ledare. Att som ledare ha en god 

stresshanteringsförmåga innebär bland annat att kunna ta till sig ny information under stress, 

ha en god simultankapacitet och att kunna skapa en överblick av situationen.
44

      

Dessa önskvärda egenskaper kan utvecklas med en specificering av egenskaper som anses 

vara av stor betydelse vid civil krishantering, i denna uppsats benämns de ”kompletterade 

civila egenskaper”. I en studie av personal som arbetar med krishantering i Sverige 

(ambulans, brandkår, polis och vakthavande befäl vid länsstyrelsen) framkommer att aspekter 

som erfarenhet av krishantering och personlig kännedom inom gruppen är viktiga för ett gott 

ledarskap vid krishantering.
45

  

                                                 
42

 Larsson m.fl. 2003, s. 17.  
43

 För uppslag se Bass & Bass 2008, ss. 81 – 135. 
44

 Larsson m.fl. 2003, ss. 17 -18. 
45

 Sjöberg, Misa, Wallenius, Claes & Larsson, Gerry (2006) Ledarskap och beslutsfattande under stress vid 

komplexa räddningsinsatser: en sammanfattande rapport, Stockholm: Institutionen för ledarskap och 

management, Försvarshögskolan, ss. 23-24. 
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Per-Anders Berthlin, en av delförfattarna i boken Ledning av räddningsinsatser i det 

komplexa samhället, betonar andra aspekter som anses vara av stor vikt för ledarskap vid 

internationella humanitära insatser. Den första poängteringen som Berthlin gör är att en 

direkt, klar och tydlig ledning med distinkta order är av stor betydelse vid internationella 

insatser eftersom både miljön och omgivningen är främmande. Att gruppen har en gemensam 

värdegrund är även det av stor vikt, här antas ledaren som förebild och upprätthållare av 

värdegrunden vara betydande. Att värdegrunden är viktig förklaras dels med att det är 

betydande för att uppförandekoden skall följas, dels eftersom det ökar möjligheterna för att 

gruppen skall arbeta som ett välfungerande team. Att som ledare kunna motivera gruppens 

roll och uppgift i katastrofhanteringen är viktigt då situationen annars lätt kan bli 

oöverblickbar. Ytterligare en aspekt som anses vara viktigt för ledare är att ständigt tänka på 

säkerheten för personalen eftersom en insats ofta sker i en främmande miljö med otydliga och 

främmande säkerhetshot. Insatssituationen riskerar även att ställa höga krav på 

ställningstagande i svåra etiska frågor, exempelvis hur ledaren agerar om någon i gruppen 

bryter mot uppförandekoden. Att som ledare dessutom vara förberedd på det oförberedda vid 

internationell katastrofhantering anses vitalt.
46

   

Internationella insatser ställer även andra krav på ledarskapet i form av att de många gånger 

består av medarbetare från flera länder. Eftersom ledarskap påverkas av kulturella betingelser 

kan det därför antas att olika ledarskapsstilar anses som mer eller mindre lämpliga beroende 

på personens kulturella uppfattningar.
47

 Detta medför att ledning av personer från flera 

kulturer, som svenska utsända, lokal och internationell räddningspersonal ställer krav på bland 

annat kulturell kunnighet, samarbetsförmåga och öppenhet hos ledaren.
48

  

Den teoretiska modellen uppsatsen vilar på visar att personliga egenskaper påverkar vilken 

ledarstil som väljs. På grund av svårigheter att urskilja personliga egenskaper i det empiriska 

materialet kommer inte uppsatsen att empiriskt undersöka hur personligheten påverkar 

ledarskapet. Detta är dock en aspekt som kommer att diskuteras i samband med resultatet av 

studien och i analysen.        

3.2.2 Omgivningskarakteristiska  

Under denna kategori, omgivningskarakteristiska, presenterar Larsson m.fl. endast några få 

exempel på aspekter som påverkar vilken ledarstil som används. Larsson utvecklar detta 

                                                 
46

 Berthlin 2006, ss. 277, 283, 301, 305.  
47

 Backström m.fl. 2008, ss. 39, 43-44. 
48

 Berthlin 2006, ss. 275, 296.  
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resonemang något i sin bok Ledarskap under stress där han betonar tre olika kontextaspekter: 

gruppen, organisationen och omgivningen.  

Gällande gruppen urskiljer Larsson två aspekter. Den ena, gruppkarakteristiska, inkluderar 

aspekter som normer, roller i gruppen och gruppens sammanhållning. Den andra, 

grupprocesser, innehåller aspekter som kommunikation och konfliktlösningsstrategier. 

Organisationen delas upp i fyra delar. Den första, specialisering, innebär hur organisationens 

strutkur ser ut i termer av horisontell, vertikal och rumslig differentiering. Den andra 

aspekten, formalisering, fokuserar hur starka och tydliga lagar som styr organisationen. Den 

tredje delen berör hur hårt kontrollerad organisationen är, om det finns en stark centralisering 

eller om organisationen präglas av decentralisering. Den sista delen, organisationsskultur 

inkluderar aspekter som normer, rutiner, ritualer och stämningen i gruppen.  

Gällande omgivningen delar Larsson in den i två huvudkategorier: avlägsen omgivning 

respektive närliggande eller operativ omgivning. I den avlägsna omgivningen återfinns 

aspekter som lagar, politiska beslut och ekonomiska förutsättningar. Extra viktig anses 

uppdragsgivarens mål och resursallokering vara. I den närliggande och operativa 

omgivningen finns aspekter (dessa utvalda med fokus på ledarskap i stressade situationer) 

som dynamiska stressorer (en fiende, jordbävning, minhot etc.), klimatförhållanden, 

infrastrukturförhållanden, legala aspekter samt mediakontakter.
49

 För ledare på den operativa 

nivån anses aspekter som gruppen, organisationskulturen, dynamiska stressorer, 

klimatförhållanden och infrastrukturförhållanden vara av störst vikt medan de andra 

aspekterna förväntas vara av större betydelse för chefer högre upp i hierarkin.
50

  

3.3 Operationalisering av teorin  

I beskrivningen av de olika ledarstilar framkommer beteenden och egenskaper som anses vara 

typiska för respektive ledarstil. Utöver dessa beteenden som är kopplade till respektive 

ledarstil beskrivs även mer grundläggande respektive önskvärda ledaregenskaper. 

Operationalisering av denna del av teorin kommer göras genom att dessa 

beteenden/egenskaper försöker återfinnas i ledarskap vid olika insatser. För en 

sammanställning av dessa beteenden, se bilaga ett. Beteenden som återfinns inom flera delar 

har tagits bort för att endast återfinnas under ledarstilarna. Vad gäller de önskvärda 

                                                 
49

 Larsson 2010, ss. 66-69. 
50

 Ibid., ss. 70-71. 
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egenskaperna/beteenden kommer en fokusering att göras på de egenskaper som anses vara av 

störst vikt vid krishantering på grund av de tidsramar som finns för uppsatsen.  

Den del av teorin som beskriver omgivningsförhållanden används för att beskriva olika 

situationer inom vilket ledarbeteendet eventuellt kan variera. Operationaliseringen och 

undersökningen avgränsas till att främst studera variabeln omgivningen och till viss del även 

gruppen. De andra delarna och kategorierna anses vara för svårkontrollerade i denna 

undersökning med det givna tidsutrymmet. De delar som anses som viktiga och intressanta 

enligt det teoretiska ramverket specificeras så att olika kategorier utkristalliserar sig. 

Exempelvis vad gäller gruppen är det möjligt och lämpligt att inom ramen för denna uppsats 

studera variabler som gruppens sammansättning och antal gruppmedlemmar. Dessa två 

kategorier har sedan tilldelats konkreta alternativ för att det skall vara möjligt att återfinna 

dem i materialet. En sammanställning av kategorierna återfinns i bilaga ett.  

I både dessa sammanställningar finns en kategori som benämns som övrigt, detta för att 

beteenden och aspekter som inte återfinns inom någon annan kategori skall kunna placeras in 

där.  

4 METOD OCH MATERIAL 

I detta avsnitt presenteras den valda forskningsdesignen, det vill säga hur de studerande fallen 

valts ut samt vad det får för konsekvenser. Utöver detta beskrivs även hur materialet samlats 

in och hur det analyserats. I kapitlet återfinns även en källkritisk diskussion om det insamlade 

materialet.   

4.1 Forskningsdesign  

Denna studie är en kvalitativ enfallsstudie med flera analysenheter.
51

 Fallet utgörs av MSB:s 

internationella humanitära insatser och analysenheterna är ledarskap inom olika typer av 

insatser som genomförts i olika kontexter. Denna forskningsdesign är lämplig eftersom 

uppsatsen syfte är att bidra med en helhetsbild över vilken ledarskapsstil som är mest lämplig 

samtidigt som uppsatsen syftar till att undersöka hur olika situationer påverkar ledarskapet. 

Vid en jämförande flerfallsstudie riskeras helhetsbilden att försvinna och nedtonas. Uppsatsen 

är kvalitativ i den bemärkelsen att fokus inte kommer att ligga på hur frekvent olika ledarstilar 

förekommer utan uppsatsen har snarare en förklarande ambition, varför ledarstilen är mest 

lämplig.  

                                                 
51
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Syftet för uppsatsen är tacksamt i den bemärkelsen att flera olika forskningsdesigner är 

möjliga. Eftersom syftet är att undersöka vilken ledarstil som är mest lämplig och varför, är en 

kvalitativ studie fördelaktig eftersom utrymme ges för att söka efter mer djupgående 

förklaringar. En kvantitativ studie hade framförallt givit en uppfattning om exempelvis 

förekomsten av olika ledarstilar, när ledarstilar varit lämpliga och vilken ledarstil flest hade 

föredragit. Att finna förklaringar och motiveringar hade då varit svårare.   

Gällande val av fall kan MSB enligt Robert Yins klassifikation ses som ett sällsynt fall.
52

 

Detta eftersom MSB genomför flera olika typer av insatser (se bakgrund) vilket är unikt i 

jämförelse med andra svenska organisationer. Detta gör det möjligt att studera hur olika 

insatstyper och situationer påverkar ledarskapet vilket överrensstämmer med uppsatsen syfte. 

MSB är dessutom en stor myndighet i Sverige som skickar ut många medarbetare till 

hjälpinsatser världen över. Resultatet av studien förväntas därför komma många till gagn, 

framförallt för ledare för insatsteam och de som anställer ledare och sätter samman insatsteam 

inför en insats. 

Populationen, det vill säga ledarskapet för insatser, är avgränsad tidsmässigt för att säkerställa 

att intervjuerna lever upp till det källkritiska kriteriet samtidighet så att respondenten 

fortfarande har händelsen färskt i minnet.
53

 Att detta källkritiska argument är av stor vikt 

framkom framförallt vid pilotintervjuerna då många respondenter exempelvis upplevde att det 

var svårt att minnas arbetsuppgifter och exempel från den insats som de ombads att beskriva. 

På grund av konfidentiella skäl för respondenterna hålls tidsperioden anonym för läsarna. 

Urvalet av respondenter har genomförts genom att alla i populationen kontaktats via mejl och 

tillfrågats om de vill ställa upp i en intervju. De ledare som velat delta i intervjun har sedan 

kontaktat författaren. Denna frivillighet till intervjuer betonas starkt av Peter Esaiasson m.fl.
54

 

Detta medför att urvalet inte är totalt. För studien har fyra ledare intervjuats och de har alla 

varit ledare i olika insatser.  

Urvalet omfattar ledare från flera olika typer av insatser, vilket gör att möjligheten för 

generalisering framförallt till kommande humanitära insatser av MSB är relativt stor, med 

andra ord är den interna validiteten god. Samtidigt kan detta upplevas som tveksamt eftersom 

det endast gjorts fyra stycken intervjuer (på grund av tidsbegränsningar och uppsatsens 

                                                 
52

 Yin 2007, s. 62. 
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 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik & Wängnerud, Lena (2007). Metodpraktikan: Konsten 

att studera samhälle, individ och marknad, 3:e upplagan, Stockholm: Norstedts juridik, s. 320. 
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kvalitativa karaktär) samt att kontexten för olika insatser kan varieras i oändlighet. Författaren 

vill här betona att uppsatsen endast ger en inblick i ledarskap vid internationella humanitära 

insatser gjorda av MSB. Den externa validiteten torde vara svag för humanitära insatser 

gjorda av andra organisationer eftersom de förväntas ha bland annat andra arbetssätt och en 

annan organisationskultur. Vidare och större studier kan bidra med att göra en mer grundlig 

undersökning av vilka ledarskapstyper som är mest lämpliga för fler organisationer, dessa 

undersökningar borde således ha bättre generaliseringspotential. Framförallt behövs 

kvantitativa studier med syfte att inkludera många fler insatstyper men även mer omfattande 

kvalitativa studier skulle vara givande och intressanta.  

4.2 Material  

Som nämndes inledningsvis är denna uppsats avgränsad till att studera ledarskap utifrån 

ledares egna uppfattningar om situationen och om ledarskap. Ledarna för insatsteamen är de 

som borde ha störst inblick i vad situationer kräver för ledaregenskaper eftersom de själva 

varit i den situationen. Att inkludera underordnade medarbetare i studien hade givit flera 

dimensioner till uppsatsen och den hade således kunnat vila på ett brett källmaterial som 

exempelvis hade kunnat ge svar på vad de anställda önskar för egenskaper hos en ledare vid 

krishantering. Som en ledare uttryckte det: 

”De kommer troligen att ge en helt annan bild än den som du får från mig. Man ser ju 

tillvaron från olika perspektiv beroende på vilka befattningar man har.”  

Att inkludera medarbetarnas perspektiv skulle dock bli allt för omfattande för den tidsram 

som finns att tillgå för denna uppsats. Om uppsatsen endast baserats på de underordnades 

uppfattning och tankar kan det tänkas att de hade beskrivit en mer tydlig idealbild av 

ledarskapet medan de som varit ledare kan ge en bild som bättre överrensstämmer med 

verkligheten och ett ledarskap som det går att leva upp till. Andra intressanta perspektiv att 

studera hade varit ledarnas chefer vilket skulle ge ett annat perspektiv på vad situationen 

kräver. Även här har detta valts bort på grund av de ovannämnda tidsbegränsningarna. 

Uppsatsens resultat är därför begränsat och relativt smalt, ytterligare studier kan ge 

kompletterande svar. 

Empirin är inhämtad med hjälp av en intervjuundersökning bland tidigare ledare i MSB:s 

insatsteam i enlighet med resonemanget från ovan. Intervjuerna har varit av en 

semistrukturerad karaktär vilket innebär att en intervjuguide har används som en grund. 

Intervjuaren har dock inte varit strikt bunden till denna utan den har endast fungerat som en 
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guide. Eftersom materialet från intervjuerna utgör ett underlag för en kategorisering menar 

Steinar Kvale att en mer strukturerad intervju är att rekommendera, samtidigt vill jag som 

författare inte vara strikt bunden till denna matris eftersom viss spontanitet riskerar att 

förloras.
55

 På grund av detta är matrisen relativt strukturerad men med möjlighet för viss 

variation. Intervjuerna har på grund av stor geografisk spridning bland respondenterna 

genomförts som telefonintervjuer. Telefonintervjuer innebär att intervjuns omfång har 

begränsat till omkring 20 minuter, antalet frågor i intervjun har därför begränsats utifrån 

denna tidsram.
56

 Intervjumatrisen återfinns som bilaga nummer två.   

Intervjun har inslag av både en informant- och en respondentintervju. Ledarna har behandlats 

som informanter när de ombetts att beskriva situationen vid insatsen. När ledarna uppmanats 

att beskriva hur ett bra respektive mindre bra ledarskap vore i denna situation är frågorna 

riktade till ledare i egenskap av att vara respondenter eftersom det är deras subjektiva åsikter 

och tankar som är intressanta.
57

  

Respondenterna har före intervjun fått veta de teman som intervjun kommer att behandla så 

att de dels veta vad intervjun berör, dels så att de kunnat vara förberedda vid intervjun. 

Intervjuerna har spelats in efter godkännande från respondenten. Respondenten har efter 

intervjun fått ta del av den nedtecknade versionen av intervjun. Respondenten har även 

upplysts om att intervjumaterialet kommer att behandlas med stor konfidentiellitet, vilket 

innebär att materialet inte lämnas ut till obehöriga samtidigt som materialet avkodats så pass 

mycket att läsaren inte skall kunna identifiera respondenterna.  

Intervjuerna har genomförts av författaren till denna uppsats. Efter intervjun har hela intervjun 

nedtecknas, här har viss redigering gjorts av författaren för att skapa ett flytande språk. Detta 

har flera förtjänster. För det första kan talspråk ofta upplevas som förvirrat när det är 

nedtecknat vilket skulle kunna skrämma och såra respondenterna. För det andra kräver inte 

den valda analysmetoden en exakt återgivning av intervjun. Därutöver blir materialet mer 

lättanvänt när en mindre redigering gjorts.
58

 De nedskrivna intervjuerna finns sparade hos 

författaren och lämnas ut till behöriga efter förfrågan.    

                                                 
55

 Kvale, Steinar (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun, Lund: Studentlitteratur, ss. 121-122. 
56

 Esaiasson m.fl. 2007, ss. 271-272. 
57

 Ibid., ss. 257-258. 
58

 Kvale 1997, ss. 156-158. 



 

18 

 

För att få ut bästa möjliga resultat av intervjuerna har tre pilotintervjuer genomförts.
59

 Dessa 

har genomförts med personer som deltagit i simulationer av internationella insatser och som 

där haft ledarrollen. Efter den första pilotintervjun strukturerades intervjun upp mer vilket 

visade sig vara mer användbart och positivt i de två därefter följande pilotintervjuerna.  

4.3 Källkritik  

Som tidigare diskuterats har populationen begränsats tidsmässigt för att respondenten skall 

kunna relatera till och beskriva situationen så bra som möjligt, detta medför att det källkritiska 

argumentet samtidighet bemötts.
60

 För att ytterligare undvika förväxlingar med eventuella 

tidigare insatser har respondenten i början av intervjun ombetts att återge situationen vid den 

senaste insatsen, eftersom den antas vara färskas i minnet. Denna beskrivning har sedan 

utgjort grunden för den resterande delen av intervjun.  

Intervjuerna har genomförts med ledare för olika insatser vilket innebär att materialet är 

grundat på primärkällor, det vill säga förstahandskällor. Dessa källor präglas av centralitet 

eftersom ledarna borde ha störst kunskap om situationen och gruppens arbetsuppgifter då de 

haft den övergripande kontrollen. De frågor i intervjun som ställts till ledaren i egenskap av 

att vara informant (frågor gällande situationen) behöver värderas utifrån kriteriet trovärdighet, 

det vill säga att uppgifterna går att bekräfta med hjälp av andra källor.
61

 På grund av svårighet 

att få tag i personer som kan bekräfta dessa källor i kombination med de angivna tidsramarna 

har detta inte gjorts.  

En annan kritisk aspekt av materialet är att varje beskrivning av vilka ledaregenskaper som 

behövs vid en specifik insats endast vilar på en person åsikter. Detta är givetvis problematiskt 

men samtidigt är det svårt att komma undan från detta när det oftast endast finns en ledare per 

specifik insats. Detta göra att det kan vara svårt att urskilja om det är personligheten eller 

situationen som påverkar beskrivningen av ett lämpligt ledarskapsbeteende, en mer utförlig 

diskussion om detta återfinns i diskussionen vid slutet av uppsatsen. 

Både innan och vid intervjun har ledarna uppmärksammats på att materialet behandlas 

konfidentiellt och på så sätt har tendenskriteriet försökts bemötas då eventuell känslig 

information inte kommer att kunna spåras tillbaka till avsändaren.
62

 Författarens förhoppning 

är att ledaren på så sätt känt sig fria att mer öppet och obehindrat beskriva ledaregenskaperna. 
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 Esaiasson m.fl. 2007, s. 302. 
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 Ibid., s. 320. 
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Detta har medfört att de citat som finns inte kommer att notbeläggas utan kan vara från någon 

av fyra intervjuade ledarna, på så sätt har konfidentialiteten stärkts hos respondenterna.  

När samtalsintervjuer genomförs bör intervjuareffekten tas i beaktelse, det vill säga att 

intervjuaren påverkar svaret hos respondenten. Då intervjuerna genomförts via telefon bör en 

stor del av intervjuareffekten försvinna eftersom dimensioner som kroppsspråk, mimik och 

utseende inte avslöjas. Samtidigt innebär detta att författaren inte har möjlighet till en mer 

direkt kontakt med respondenten vilket kan påverka resultatet negativt.
63

  

Tidsbegränsningarna vid intervjutillfällena har medfört att resonemangen och förklaringar i 

vissa fall fått hållas korta. Förklaringarna och motiveringarna har även varit olika långa 

beroende på vilken ledare som intervjuats och ledarna har ibland även fokuserat på något 

olika aspekter inom exempelvis en kategori. Att jämföra dessa svar har därför varit svårt. Då 

uppsatsen fokuserar på olika ledarstilar har frågorna och intervjun dock fokuserat på detta 

vilket medfört att det resonemanget är välutvecklat i alla intervjuer. Vad gäller frågor som inte 

direkt berör ledarstilarna kan svaren vara mer spretiga och varierade.  

Utifrån denna källkritiska genomgång har en avvägning gjorts mellan bristerna och styrkorna 

i materialet. Torts att vissa brister finns framförallt vad gäller att primärkällornas 

beskrivningar inte konfirmerats och möjligheten till att få fler berättelser från samma situation 

anser jag som författare att styrkorna med materialet ändå överväger dessa briser. Framförallt 

då uppsatsen inte syftar till att presentera en heltäckande bild av ledarskapet utan snarare ge 

en inblick i det. Den främsta styrkan med materialet är att intervjuerna varit relativt 

djupgående vid de intressanta och relevanta delarna men även att materialet vilar på 

uppfattningar från flera olika insatser. En medvetenhet om bristerna har dock funnits med vid 

sammanställningen av materialet samt vid analysen av materialet.  

4.4 Analysmetod 

De nedtecknade intervjuerna är det som legat till grund för analysen. Analysmetod har skett 

inom ramen för en kvalitativ innehållsanalys.
64

 Mer specifikt med hjälp av 

meningskategorisering där olika kategorier är hämtade ur teorin, se bilaga ett för en 

sammanställning kodningsschemat för ledarstilarna. Att använda denna analysmetod är 

fördelaktigt i denna studie eftersom metoden kan visa om ett fenomen, i detta fall en 

                                                 
63

 Esaiasson m.fl. 2007, s. 301. 
64

 Bergström, Göran & Boréus, Kristina (2005) ”Innehållsanalys” i Bergström, Göran & Boréus, Kristina (red.) 

Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys, 2:a upplagan, Lund: 

Studentlitteratur, s. 44.  
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ledarstil/ledarskapsbeteende, förekommer eller inte samt i vilken grad fenomen förekommer. 

Det anses vara ytterst väsentligt i förhållande till uppsatsens syfte.
65

   

Intervjumaterialet, som totalt omfattar 36 sidor, är kodat utifrån bestämda kategorier. Innan 

kodningen genomfördes har en pilotkodning gjorts på de pilotintervjuer som genomförts med 

den färdigutarbetade intervjumatrisen (de två som gjordes efter uppstruktureringen av 

intervjun). På detta sätt har det undersöks om kategoriseringen är användbar och givande.
66

 

Resultatet av kodningen av pilotintervjuerna var bra, då endast några få egenskaper kunde 

placeras in i kategorin övrigt. Vissa kategorier slogs även samman då det visat sig att 

egenskaper som hög moral, hög etik och en god värdegrund har varit svåra att urskilja var och 

en för sig. En dubbelkodning av materialet har gjorts vid en annan tidpunkt, därefter har dessa 

kodningar jämförts med varandra. På de ställen där kodningarna inte stämt överrens har 

kategorierna i kodningsschemat utvecklats, sedan har texten studerats igen.
67

 På detta sätt har 

författaren säkerställt en god reliabilitet vad gäller kodningen. Denna del av reliabilitet har 

även stärkts genom att andra forskares (i detta fall Larsson, vars beskrivning av ledarstilar 

denna uppsats vilar på) exempel på situationer som är kopplade till respektive 

beteende/egenskap har används som grund för tolkning av olika beteenden.
68

   

Eftersom en meningskategorisering främst visar på frekvensen av ett visst beteende har 

analysmetoden kompletterats med kartläggningsmetoden för att kunna besvara de förklarande 

ansatser som uppsatsen har. Kartläggningsmetoden innebär att olika aspekter kartläggs, 

underbyggs och betonas med hjälp av argument och motiv som framkommit i intervjuerna.
69

 

Dessa argument har förts in i respektive intervjus sammanställning av kategorier. 

Kartläggningsmetoden finns åter igen inom innehållsanalysen ramar.
70

 Denna del av analysen 

har skett efter kategoriseringen.  

Gällande analysen av de delar av intervjuerna som belyser situationen har även här en 

kategorisering gjorts utifrån det kategoriseringsschema som byggts upp utifrån teorins 

relevanta delar. Denna del har inte att kompletteras med hjälp av kartläggningsmetoden.  
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5 EMPIRI  

I detta avsnitt presenteras en sammanställning av materialet från de intervjuerna med 

insatscheferna som genomförts. Först kommer en sammanfattning av vad som kännetecknar 

de olika insatssituationerna. Därefter följer en sammanställning av önskvärda ledaregenskaper 

vid respektive insats.  

5.1 Insatssituationerna 

De insatstyper som ledarna varit insatschef återfinns inom kategorierna basläger; transport; 

vatten, sanitet och hygien; samt katastrofinsats. Presentationen av insatserna nedan har på 

grund av anonymitetsskäl hållits översiktlig. Värt att påpeka är att insatserna skett i olika delar 

av världen och de bakomliggande katastroferna har alla varit av olika karaktär.  

5.1.1 Basläger 

Insatsgruppen var vid denna insats stor, med över nio medarbetare och bestod av flera olika 

nationaliteter. Baslägret var lokaliserat långt från en fungerande marknad vilket gjorde att 

tillgången till material var problematisk. Vad gäller ekonomin vid insatsen var den god. 

Eftersom baslägeruppbyggnaden skedde bakom höga murar var kontakten med 

lokalbefolkningen liten och skedde endast genom lokalanställda. Arbetsdagarna beskrevs som 

normala. Säkerhetsläget gjorde att vistelsen utanför baslägret var begränsad. Det var många 

andra organisationer i området och insatsen genomfördes som sekonderad till en större 

organisation. Vad gäller legala aspekter var det inget som påverkade insatsen nämnvärt och 

om problem uppstod hänvisades de vidare till den större organisationen.  

5.1.2 Transport 

Gruppen som bestod av mer än nio medarbetare hade administrativa arbetsuppgifter kopplade 

till transport. Gruppen bestod av flera nationaliteter men med en majoritet av svenskar. 

Resurserna till denna insats beskrivs som goda medan de legala aspekterna påverkat arbetet i 

stor utsträckning i form av lokala arbetslagar och andra säkerhetsföreskrifter. 

Säkerhetsaspekten beskrivs som betydande och av stor vikt, vilket medförde att arbetstiderna 

var förlagda till de ljusa delarna av dygnet. Kontakten med lokalbefolkningen var även här 

endast genom lokalt anställd personal. Insatsen skedde i ett område där många andra 

organisationer var etablerade.        

5.1.3 Vatten, sanitet och hygien  

Gruppen som deltog i denna insats bestod av mer än nio medlemmar och hade flera olika 

nationaliteter. Även här beskrivs arbetstiderna som förlagda till de ljusa delarna av dyngnet på 
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grund av säkerhetsläget. Till skillnad mot de två tidigare beskrivna insatserna var kontakten 

med lokalbefolkningen stor och även hjälpbehovet beskrivs som mycket stort. Resurserna och 

tillgången till material beskrivs som bra. Gällande de legala aspekterna påverkade detta 

arbetet mycket, framförallt det mandat som insatsen hade, vilket medförde att arbetet ibland 

upplevdes som begränsat och otillräckligt.     

5.1.4 Katastrofinsats  

Gruppen som deltog i denna insats var relativt liten, mindre än fem personer och alla var 

svenskar, utöver detta anställdes lokalbefolkning. Insatsen var i likhet med baslägret och 

transporten en sekonderad insats till en större organisation. Hjälpbehovet beskrivs till en 

början som mycket stort och kontakten med lokalbefolkningen var omfattande och av mycket 

stort vikt. Även i denna insats var säkerhetsaspekterna betydande och begränsande för arbetet. 

Vad gäller både ekonomi och resurser beskrivs de som bra. Gällande de legala aspekterna var 

de inte av någon större betydelse för gruppens arbete.    

5.2 Ledarskapet vid olika insatser  

Här följer en presentation av önskvärt ledarskap vid de olika insatserna. Här har ett urval av 

aspekter gjorts för att betona intressanta och relevanta aspekter samt för att arbetet inte skall 

bli för långt.  

5.2.1 Basläger 

De generella ledaregenskaper som beskrevs som viktiga i denna insats var framförallt 

lyhördhet gentemot välbefinnandet hos de andra i gruppen eftersom omständigheterna, 

exempelvis klimatet, var extrema. Insatsen ställde även stora krav på samarbets- och 

förhandlingsförmågan hos ledaren då gruppen mötte flera olika krav från flera olika håll. 

Tålamod identifierades även som en viktig egenskap framförallt eftersom arbetet var beroende 

av lokalt material, varor och leveranser, vilka ofta var försenade eller av dålig kvalité.  

Vad gäller ledaregenskaper som kan härledas till olika ledarstilar så är det framförallt 

egenskaper kopplade till det utvecklande ledarskapet som beskrivs som viktiga vid insatsen. 

Framförallt gäller detta det som Larsson m.fl. kallar för inspiration och motivation. Under 

intervjun betonas vikten av delegering eftersom ledaren annars ensam får väldigt mycket 

uppgifter. Att göra medarbetarna delaktiva i arbetet och planeringen anses också betydande, 

ledaren betonar att detta framförallt gäller skandinavisk personal eftersom de är mer vana vid 

en ”resonerande” ledarstil. Att ledaren är ett föredöme ses som en självklarhet, framförallt vad 

gäller uppförandekoden och dess efterlevnad. Egenskaper som är kopplade till den personliga 
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omtanken anses vara viktiga men samtidigt betonas att vad gäller det känslomässiga stödet 

kan det finnas ett behov av en distans mellan chefen och gruppen. Ledaren förklarar det med 

att man ”inför chefen inte vill visa sig svag”. Här identifierades lösningen att låta en annan 

person, exempelvis sjuksköterskan, få ansvara för det psykosociala stödet och måendet.    

De egenskaper som är kopplade till konventionella ledarskapet beskrivs inte som lika viktiga 

som det utvecklande ledarskapet. Vad gäller att ställa krav på medarbetarna och så kallade 

överenskommelser, behövdes inte detta eftersom personalen var så pass motiverade. Att vidta 

nödvändiga åtgärder om arbetet är på väg att gå fel beskrivs som en naturlig del av arbetet 

eftersom medarbetarna rapporterade till chefen om hur arbetet fortskred. Om något då var på 

väg åt fel håll kunde det identifieras och lösas.  

5.2.2 Transport 

En av de generella ledaregenskaper som identifierats som viktiga vid denna insats var 

samarbetsförmåga eftersom arbetet inkluderade kontakt och samarbete med många andra 

organisationer i området. Flexibilitet och lyhördhet ansågs även vara väsentligt, dels gentemot 

lokalbefolkningen och de lokalt anställdas behov, dels gentemot de ”egna” anställda då teamet 

bestod av flera olika nationaliteter med olika arbetssätt och uppfattningar. Att jobba 

tillsamman i team identifierades även som viktigt vilket skilde sig gentemot andra 

organisationer i området som var mer hierarkiska. Att som ledare vara ödmjuk, att själv söka 

hjälp när det behövdes och att reflektera över sitt ledarskap var även en egenskap som ansågs 

som viktig.          

Ledaregenskaper kopplade till det utvecklade ledarskapet beskrevs alla som viktiga under 

intervjun. Ledaren behöver vara ett föredöme för att det skall kunna finnas en tillit mellan 

ledaren och medarbetarna. Vad gäller de egenskaper som återfinns inom inspiration och 

motivation ses de som väsentliga och betydande, exempelvis då ledaren uppmuntrar till och 

tar till sig idéer från de anställda vilket gör att motivationen växer hos medarbetarna. Här 

poängteras att medarbetarna är mycket motiverade men att positiv uppmuntran och 

bekräftelse ändå behövs. Delegering och delaktighet är vitalt både för att ledaren skall kunna 

klara av arbetsbördan och för att de anställda skall känna sig delaktiga. En personlig omtanke 

gentemot medarbetarna och att vara ett känslomässigt stöd beskrivs som viktig eftersom 

situationen är påfrestande.  

Vad gäller ledaregenskaper kopplade till det konventionella ledarskapet beskrivs dessa som 

inte särskilt betydande. Överrenskommelser framställs som att det är viktigt att ha en tydlig 
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arbetsbeskrivning och om arbetet är på väg att gå åt fel håll förväntas medarbetarna komma 

till ledaren och tala om det så att problemen kan lösas i en diskussion. Som nämnt tidigare 

beskrivs belöning och positiv feedback som viktigt och till viss del som en morot för gruppen.  

5.2.3 Vatten, sanitet och hygien  

Generella ledaregenskaper som anses som viktiga vid denna insats var framförallt att ledaren 

var lyhörd och diplomatisk. Detta ansågs som viktigt eftersom gruppen bestod av flera olika 

nationaliteter vilka hade olika arbetsgivare. Då en arbetsuppgift och/eller lösning skulle 

utformas måste den utformas så att den passar alla uppdragsbeskrivningar och personer. Här 

betonades även vikten av att ledaren skall ha en social kompetens och både kunna ta och prata 

med människor.   

Vad gäller de egenskaper som tillskrivs det utvecklande ledarskapet beskrivs i princip alla 

egenskaper som viktiga. Att föredöme är viktigt beskrivs med liknelsen att ”barn gör inte som 

man säger utan barn gör som man gör”. Även här refereras det indirekt till den uppförandekod 

som MSB har för sina internationella uppdrag. Den personliga omtanken anses som 

betydelsefull och här beskrivs det som en fördel att låta sjuksköterskan ha en del av detta 

ansvar. Att delegera är viktigt eftersom det skapar ett förtroende hos medarbetarna, att de är 

betrodda att kunna utföra uppgifter. Vad gäller att ledaren skall kunna motivera och inspirera 

är det av betydelse framförallt när det går tungt för gruppen, samtidigt betonas, i likhet med 

de andra intervjuerna, att medarbetarna generellt är mycket motiverade inför 

arbetsuppgifterna.    

Bland de ledaregenskaper som härleds till det konventionella ledarskapet är det framförallt de 

mer positiva egenskaperna som anses som viktiga och de som beskrivs som mer negativa 

förkastas. Vad gäller krav och piska beskrivs det som nästan som onödigt. I likhet med 

transportinsatsen likställs krav på gruppen och dess medarbetare med den 

uppdragsbeskrivning som insatsen hade.   

5.2.4 Katastrofinsats  

Vid denna insats, i likhet med de tidigare, anses lyhördhet vara en viktig egenskap hos 

ledaren. Här beskrivs lyhördhet både gentemot medarbetarna men även gentemot 

lokalbefolkningens behov vilket insatsen syftar till att hjälpa. Att skapa en fungerande laganda 

beskrivs som vikigt. Utöver detta identifierades ett behov av att som ledare skapa en struktur 

för arbetet och se till att alla i gruppen får en tydlig helhetsbild av situationen.     
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I likhet med de andra insatserna betonas här de egenskaper som återfinns inom det utvecklade 

ledarskapet. Att ledaren är ett föredöme är viktigt dels då ledaren sätter standarden för hur 

gruppen skall bete sig, dels då ledaren är den som skall representera gruppen utåt. Att 

delegera och att få medarbetarna att känna sig delaktiga i arbetet och teamet beskrivs som 

viktigt. Samtidigt är det chefen som har det övergripande ansvaret och är ansvarig för att följa 

upp arbetet. Att ledaren motiverar och inspirerar är även en del av ledarskapet som är viktigt 

för att hålla god stämning i gruppen. Den personliga omtanken är betydande, framförallt 

gäller detta känslomässigt stöd. För att undvika en krock mellan ledarens uppgifter och den 

personliga omtanken behövs tydliga roller.  

Vad gäller det konventionella ledarskapets egenskaper beskrevs de som mindre viktiga. Att 

arbeta med mål och överrenskommelser, inte på individuellt plan utan på gruppnivå, beskrevs 

som användbart. Att kunna ingripa om arbetet är på väg att gå åt fel håll beskrivs som viktigt, 

hur detta sker är dock situationsanpassat men med fördel i någon form av dialog.  

6 DISKUSSION OCH ANALYS 

I denna del av uppsatsen kommer den presenterade empirin från förgående kapitel att 

utvecklas, jämföras och analyseras både i förhållande till varandra och i jämförelse med det 

teoretiska ramverket. Sist kommer en diskussion om vilken ledarstil som är mest lämplig att 

föras tillsammans med en diskussion om situationens och eventuella andra faktorers 

betydelse. I denna sista del presenteras endast de delar som framstått som tydligast. Andra 

aspekter, om än intressanta, som fått lågt stöd i teorin och empirin berörs därför inte i någon 

vidare utsträckning.   

6.1 Jämförelse av situationerna  

Förutom de skillnader som finns vad gäller typ av insats, arbetsuppgifter, bakomliggande 

katastrof och geografisk lokalisering har situationerna beskrivits som relativt liknande i flera 

av insatserna. Framförallt gäller det arbetsdagarnas längd, typ av bostad under insatsen (där 

alla bott i mer eller mindre tillfälliga baracker, mindre hotell eller byggnader) samt tillgången 

till resurser. Vad gäller resurser är det framförallt baslägersinsatsen som sticker ut eftersom 

material som inhandlats lokalt varit svåråtkomligt. Detta torde förklaras av insatsen natur 

eftersom denna typ av insats kräver byggmaterial som inte kan medtas från Sverige. 

Skillnader finns även vad gäller hur infrastrukturen beskrivs, dessa delar bör dock tolkas 

utifrån hur beroende insatserna varit av infrastrukturen. En insats som är beroende av att ha en 

god tillgång till marknader blir infrastrukturen av större betydelse, samma sak bör gälla för 
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transportinsatsen samt vatten, sanitet och hygieninsatsen eftersom arbetet var tills stor del 

beroende av infrastrukturen för att ta sig fram i landet.  

Vad gäller dynamiska stressorer har säkerhetssituationen vid respektive insats beskrivits som 

att den påverkat arbetet. De dynamiska stressorerna består dock av många olika aspekter där 

även typ av katastrof inkluderas, den osäkerhet som beskrivits här är dock inte direkt kopplad 

till den bakomliggande katastrofen utan snarare kopplad till det ostabila läget i respektive 

land, därför kan det vara svårt att urskilja skillnader mellan de olika insatserna.  

Några andra av skillnaderna som uppkommer vad gäller situationen berör framförallt i vilken 

utsträckningen insatserna har haft kontakt med lokalbefolkningen, insatsens beroende och 

bundenheten till lagar samt gruppens sammansättning. Vid kontakten med lokalbefolkningen 

framkommer två tydliga skillnader i de beskrivna situationerna, de som hade mycket kontakt 

respektive de som hade lite kontakt med lokalbefolkningen. Förklaringen till detta ligger åter 

igen i arbetsuppgifternas natur, om de kräver kontakt med lokalbefolkningen eller ej. 

Gruppens sammansättning skiljer sig framförallt åt vad gäller de anställdas nationaliteter men 

även gruppens storlek. Katastrofinsatsen är den insats som särskiljer sig då alla 

gruppmedlemmar var svenska och gruppen var liten. I de andra insatserna hade gruppen 

medlemmar från flera länder samtidigt som grupperna var större, mer än nio medlemmar. Vad 

gäller bundenhet till lagarna har två ledare beskrivit att det påverkar arbetet mycket medan de 

två andra ledarna menar att det inte påverkat arbetet i någon större utsträckning. Förklaringen 

till detta ligger antagligen i arbetets natur.  

6.2 Jämförelse av ledaregenskaper 

När ledarna fritt ombetts identifiera egenskaper som är bra i den insatsen de varit ledare för 

har alla direkt eller inom en kort tid urskiljt lyhördhet. Hur ledarna väljer att definiera 

lyhördhet är dock något olika: lyhördhet gentemot lokalbefolkningens behov, gentemot de 

anställdas psykiska och fysiska välbefinnande samt gentemot de anställdas synpunkter och 

förslag. Grunden i dessa olika definitioner är dock densamma, att ledaren tar in information 

från omgivningen och aktivt använder sig av den för att förbättra arbetet. Detta borde skapa 

motivation och delaktighet hos medarbetarna.    

Alla ledare har urskiljt samarbetsförmågan som en viktig egenskap. Samarbetsförmågan har 

framförallt betonats av de ledare vars grupp bestått av flera olika nationaliteter eftersom olika 

nationaliteter medför olika arbetsuppdrag, följande exempel illustrerar detta:   
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”[Ä]ven om vi hade ett gemensamt uppdrag så är det så att varje av dessa organisationer 

har sitt eget uppdrag från sitt land som de kommer ifrån. Då gäller det att se till att man 

inte kör över eller inte ställer till problem på det sättet utan att man har förståelse för att 

även om vi har ett gemensamt mål […] så har vi ändå ett eget uppdrag från respektive 

land där en regering har ställt krav på sin personal om att en sak skall utföras på sitt sätt.”  

Samma resonemang urskiljs då en ledare beskriver att det är viktigt att vara en bra förhandlare 

eftersom gruppen måste förhålla sig till många intressen.  

Även om bara två av ledarna uttryckt betydelsen av att ha en överblickande funktion som 

ledare är det något som kan utläsas från de andra två ledarnas berättelser och svar, framförallt 

när de resonerar kring kontroll och delegering. En ledare beskriver denna övergripande 

kontroll som att ledaren skall vara som ett paraply för insatsen och gruppen. Att ha den 

övergripande kontrollen över arbetet identifieras som en av chefens arbetsuppgifter eftersom 

den har det övergripande ansvaret för insatsen.  

Majoriteten av ledarna identifierade vikten av att ledaren är tydlig vad gäller de anställdas 

arbetsuppgifter, framförallt beskrivs denna egenskap i vissa situationer vara av stor betydelse. 

Detta överrensstämmer med Berthlins resonemang om att en tydlighet är viktig vid 

internationella uppdrag eftersom det är många andra aspekter som är främmande, nya och 

förvirrande. Alla ledare är dock överrens om att denna egenskap ibland, i de fall där en viss 

situation kräver det, är av ännu större betydelse. En flexibilitet i ledarskapet anses därför vara 

viktig. 

Likheten mellan de beskrivna egenskaperna är som sagt stor, framförallt vad gäller 

egenskaper kopplade till olika ledarstilar. Föga förvånande blev svaret när ledarna ombads 

beskriva egenskaper som anses som mindre lämplig vid respektive situation och svaren kom 

att stämma väl överrens med det som karakteriserar ett låt-gå-ledarskap. Alla var eniga om att 

en ledare som är ignorant, som inte samverkar och som kör över medarbetarna innebär att en 

dålig stämning i gruppen skapas och arbetet blir svårlett. 

Vad gäller inspiration och motivation, som tillhör det utvecklade ledarskapet, identifierades 

dessa delar som betydande av alla ledare. Framförallt vad gäller delegering av arbetsuppgifter. 

En ledare förklarar:  

”Delegera är något som verkligen behövs för att man skall få en delaktighet i teamen. 

[…] Då höjer man samtidigt människorna. Man är ett team, man är inte ett antal 

individer, utan ett team.” 
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Delegering går således hand i hand med att skapa en delaktighet i gruppen och det appellerar 

till medarbetarnas inre motivation. Att delegering är viktigt har även uttryckts inte bara i 

relation med de anställda utan även för att ledaren skall kunna hantera situationen eftersom 

ledarrollen beskrivs inkludera många uppgifter som en person omöjligt kan hantera själv.   

Att ta till sig medarbetarnas idéer och att uppmuntra dem till att själva komma på nya 

arbetssätt identifierades i två av ledarnas resonemang. Att det inte återfinns hos de andra två 

behöver dock inte innebära att det inte är viktigt eller väsentligt, utan när de ombetts att 

resonera kring denna kategori har svaren inte kommit spontant. Att försöka tvinga eller pressa 

fram åsikter kring denna aspekt har inte gjorts vid intervjuerna eftersom svaren och 

resonemanget då riskerar att bli platta och ogenomtänkta. De ledare som identifierat denna 

egenskap menar att denna aspekt är viktig framförallt för att skapa en (inre) motivation och 

delaktighet bland medarbetarna men även för att arbetet skall bli väl utfört. 

Att ledaren bör föregå med ett gott exempel är ledarna mycket överrens om. Många refererar 

här (även om indirekt) till uppförandekoden. Att denna anses som viktig är inte förvånande 

eftersom uppförandekodexen var uppe i debatt under början av år 2010 efter ett reportage i 

Uppdrag granskning.
71

 Ledarna gör dock inte enbart referenser till uppförandekoden utan 

även till att ledaren skall vara ödmjuk och exempelvis själv kunna be om hjälp både vad gäller 

praktiskt och känslomässigt stöd. En förklaring till detta kan återfinnas i en ledares 

resonemang om att ledarskapet och organisationer är mer platta i den skandinaviska 

kontexten, den hierarkiska ordningen är inte utpräglad utan ledaren är en i teamet. 

Viss oenighet finns bland ledarna vad gäller det känslomässiga stödet. Alla är dock överrens 

om att det är betydande vid de olika insatserna eftersom situationen ofta är extrem och kräver 

mycket, både fysiskt och psykiskt av medarbetarna. En ledare menar dock att det är en svår 

balansgång att gå mellan att vara chef och att samtidigt vara ett känslomässigt stöd och att det 

därför kan vara lämpligt att låta en annan person, exempelvis en sjuksköterska, ha detta 

ansvar. En annan ledare svarar så här på frågan om det finns någon krock mellan ledarskapet 

och att vara ett känslomässigt stöd:  

”Det handlar nog om hur mycket man kan lägga i det själv. […] Man måste kunna 

härbärgera de problem som kommer i den här formen utan att själv gå ner i det eller 

hamna i något personligt ställningstagande. Det har att göra med vad man har för 

förkunskaper och vad man tidigare har varit med om själv.”  

                                                 
71

 SVT, Uppdrag Granskning (2010) ”Här köper fredsarbetarna sex”, 

http://svt.se/2.127084/1.1860757/har_koper_fredsarbetarna_sex?lid=puff_1871818&lpos=rubrik (hämtad 2012-

05-09). 

http://svt.se/2.127084/1.1860757/har_koper_fredsarbetarna_sex?lid=puff_1871818&lpos=rubrik
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Här ser vi att personligheten och erfarenheten således påverkar hur ledarskapet blir. Om 

ledaren är bekväm och van vid att vara ett stort känslomässigt stöd faller det sig naturligt att 

en krock inte uppstår men om ledaren inte är bekväm eller saknar erfarenheter är en lämplig 

lösning att låta någon annan ta det ansvaret. Vidare resonemang om erfarenhet och 

personlighetens påverkan på ledarskapet förs senare.    

När det gäller de egenskaper som är kopplade till det konventionella ledarskapet finns även 

här många likheter mellan ledarnas svar, dock finns vissa mindre oenigheter. Vad gäller krav 

och belöning uttrycker en ledare sig så här:   

”Gällande belöning, i många fall har jag stött på en missuppfattning om att man skall 

springa med en piska och jaga på folk men jag upplever att det inte är det som är 

problemet utan det är snarare så att man får bromsa människor, framförallt de som är ute 

på ett första uppdrag. Då har man så hög målsättning och vill så mycket att om man 

skulle jobba i den takt som man gör i början av en insats och fortsätter med det skulle 

man vara slutkörd i halvtid och bli tvungen att bli hemskickad.” 

Att medarbetarna framställs som mycket motiverade är genomgående i intervjuerna vilket kan 

förklara varför vissa beskriver att krav och morötter inte behövs. Andra menar däremot att en 

morot kan vara användbart för att motivera gruppen mot ett mer långsiktigt mål men 

resonemanget bygger på att det utförs på gruppnivå, exempelvis om gruppen arbetar i två 

veckor kan de sedan få två dagars ledigt. Några av ledarna betonade även vikten av att ge 

positiv feedback och beröm till medarbetarna, gärna inför hela teamet eftersom detta då kan 

smitta av sig till andra.        

Vad gäller att ställa krav på medarbetarna identifierade några av ledarna arbets- och 

uppdragsbeskrivningarna som en form av krav på gruppen. Detta kan kopplas samman med 

det som tidigare beskrivs om vikten av tydlighet vid internationella uppdrag. Vid kategorin 

kontroll har ledarna tillfrågats om hur en ledare bör bete sig om de ser att arbetet är på väg att 

gå snett. Här identifierades framförallt ett vanligt samtal och en dialog som bästa sättet att 

handskas med dessa situationer. Kopplingar kan här dras till vad som utmärks för en 

konstruktiv konfrontation i det utvecklade ledarskapet. Betoningar och reservationer har dock 

gjorts från ledarna vad gäller att detta beteende är högst situationsberoende. 

Utifrån resonemanget om likheter och skillnader i egenskaper kopplade till det konventionella 

ledarskapet är det framförallt beteende som är mer positivt betingat (enligt teorin) som 

identifierats som viktigt, exempelvis att vidta nödvändiga åtgärder. Dock identifierades beröm 

och morötter som viktiga element vilket enligt teorin anses som mer negativt betingade. Värt 
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att notera är att när morot identifierades av ledarena beskrivs den ensam i frånvaro av piska. 

När morot och piska samverkar framkommer den negativa klangen. Att arbeta med beröm och 

morot bör därför inte ses som att det är en negativt klingande egenskap.  

6.3 En lämplig ledarstil vid insatser  

6.3.1 En övergripande ledarstil  

Diskussionerna ovan som berör likheter och skillnader i de beskrivna situationerna respektive 

ledarskapet visar att det framförallt är egenskaper i det utvecklande ledarskapet som 

överrensstämmer med alla de intervjuade ledarnas beskrivning av ett bra ledarskap. Det 

utvecklande ledarskapet utgör därför en lämplig grund för ett gott ledarskap. Det utvecklande 

ledarskapet är dock mycket omfattande. Det är framförallt egenskaperna som återfinns inom 

inspiration och motivation som poängteras av ledarna, men även att ledaren är en god förebild 

och att det finns en personlig omtanke inom gruppen.   

Vad gäller inspiration och motivation är det intressant att notera att alla ledarna beskriver 

gruppens medarbetare som mycket motiverade inför uppdraget och insatsen. Om detta läggs 

samman med det resonemang som teorin presenterat om att det som anses som den största 

skillnaden mellan det konventionella och det utvecklande ledarskapet är hur medarbetarna 

motiveras kan två tolkningar i olika riktningar göras. Å ena sidan kan det hävdas att om 

medarbetarna redan har en stark inre motivation kan detta behöva vägas upp med mer regler 

och restriktioner från ledaren för att medarbetarna inte skall blir överbelastade. Om ledaren 

drivs och uttrycker samma starka motivation kan begräsningar vara svåra att göra. Å andra 

sidan kan det utvecklande ledarskapet vara bra då gruppen möter motgångar och 

motivationsbrister. Om människor som drivs av en stark inre motivation motiveras utifrån 

genom regler, krav och lagar kan det tänkas att förtroendet för ledaren minskar eftersom 

ledaren skall vara som en förebild för gruppen. En ledare, vars grund återfinns i det 

utvecklade ledarskapet, måste därför i likhet med tidigare resonemang kunna vara tydlig.            

Den beskrivna idealbilden av ledarskapet som grundas i det utvecklande ledarskapet visar sig 

i intervjuerna med de fyra ledarna och i den tidigare presenterade diskussionen inte vara 

heltäckande utan det utvecklade ledarskapet bör kompletteras dels med egenskaper hämtade 

från det konventionella ledarskapet, dels med egenskaper hämtade från de ”kompletterande 

civila egenskaperna”. Vad gäller egenskaperna från det konventionella ledarskapet är det 

främst de med en mer positiv ansats som överrensstämmer, vilket teorin visar är en möjlig 

kombination. Vilka dessa egenskaper är beror både på vad situationen kräver men även 
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ledarens personlighet och tidigare erfarenheter. Bland de ”kompletterande civila 

egenskaperna” är det framförallt lyhördhet som alla ledare oberoende av den beskrivna 

situationen betonat.   

6.3.2 Situationsberoende ledarskap  

Vad gäller situationens påverkan på ledarskapet och vilken ledarskapsstil som är mest effektiv 

har framförallt två olika dimensioner av situationen uppdagats. För det första en mer generell 

definition av situationen som omfattar hela insatsens situation och kontext. För det andra att 

det inom varje insats finns flera olika situationer som kräver olika ledaregenskaper. Här nedan 

följer först en diskussion om den första, allmänna, situationen och sedan en kortare diskussion 

om den andra, mer specifika, situationen. Som tidigare betonat så har ett urval gjorts för att 

betona de delar som framkommit som tydligast, detta innebär att aspekter som resurser, 

säkerhet, krav och belöning exempelvis inte berörs i denna del.   

Då en av ledarna, som varit ute som insatschef på många olika typer av uppdrag, fick svara på 

frågan ledarskapet skiljer sig mellan olika typer av insatser gavs detta svar:  

”Inte i stort skulle jag säga det. […] För mig är det inga gigantiska skillnader att vara 

arbetsledare här hemma i Sverige eller på olika typer av insatser vad gäller olika 

egenskaper. Vad som är framgångsfaktorer här hemma i Sverige är framgångsfaktorer på 

ett utlandsuppdrag ute på uppdrag, fast de blir mycket viktigare. […] Det är en speciell 

miljö med speciella utmaningar och det är kanske inte så att man behöver ha några andra 

egenskaper men det ställer högre krav på egenskaperna.”  

Även om likheterna är betydande och övervägande verkar det dock finna några egenskaper 

som blir av något större vikt vid olika insatser. Egenskaperna är säkert inte i sig avgörande för 

om ledarskapet är gott och effektivt men det kan ses som en hjälp på traven för ett gott och 

lämpligt ledarskap.  

Situationerna har generellt beskrivit som ganska likartad och vad gäller egenskaper kopplade 

till olika ledarstilar har ingen större skillnad framkommit vad gäller dessa egenskaper. De 

skillnader som hittas återfinns inom kategorin ”kompletterande civila ledaregenskaper”. Det 

kan dock vara svårt att jämföra ledarnas resonemang kring dessa” kompletterande civila 

ledaregenskaper” med varandra eftersom inga specifika frågor har ställts kring just dem. 

Dessa egenskaper har istället framkommit dels från en allmän fråga om vilka ledaregenskaper 

som anses som bra, dels från resonemanget kring andra aspekter och egenskaper. Logiken och 

resonemanget bakom detta är att egenskaper som spontant beskrivits anses som viktiga och 

betydande för den insatsen. 
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Då insatsgruppen har bestått av flera olika nationaliteter har samarbetsförmågan framförallt 

betonats och beskrivits som betydelsefull eftersom personer med olika nationalitet har både 

olika mandat, arbetssätt och förväntningar på ledarskap och gruppkulturen. Detta stämmer väl 

överrens med Backströms m.fl. resonemang om att ledarskapet skiljer sig åt mellan olika 

kulturer. Även Berthlins påpekande att en kulturell kunnighet, samarbetsförmåga och en 

öppenhet är viktigt för ledarskap vid internationella insatser med flera olika nationaliteter 

stämmer väl överrens med resultatet av studien. En reservation skall dock göras eftersom den 

grupp som inte haft flera nationaliteter i gruppen även har varit den grupp som har varit minst 

vad gäller antalet gruppmedlemmar. Dock är teorin tydlig vad gäller flera nationaliteters 

påverkan på samarbetsförmågan så slutsatsen bör inte förkastas. Samarbetsförmågan anses 

även vara viktig i de situationer då många organisationer samverkar med varandra eller då 

gruppen är sekonderas någon större organisation.  

En annan intressant skillnad är att tydlighet betonas spontant av tre insatsledare, var av en i 

förbifarten, dessa har samtidigt beskrivit att de haft relativt mycket kontakt med 

lokalbefolkningen. Den ledaren som inte spontant identifierat tydlighet har samtidigt beskrivit 

att kontakten med lokalbefolkningen varit liten. Då kontakten med lokalbefolkningen är stor 

kan ledaren behöva vara mer tydlig med både arbetsbeskrivning och arbetsuppgifter eftersom 

hjälpbehovet kan tänkas framkomma tydligare om kontakten med lokalbefolkningen är stor. 

Även Berthlins resonemang om att en främmande miljö kräver tydlighet hos ledaren stärks i 

detta resonemang då kontakten är stor med lokalbefolkningen blir det främmande antagligen 

mer påtagligt.    

Om kontakten med lokalbefolkningen är stor kan det dessutom tänkas att medarbetarna möter 

starkare känslor som hjälplöshet eller tacksamhet hos lokalbefolkningen. Vilka 

konsekvenserna för ledarskapet blir är svårt att säga, dock bör ledaren vara observant på vilka 

reaktioner som teamet möter och hur gruppen bemöter detta. Om en negativ spiral 

uppkommer behöver den givetvis brytas. Om gruppen inte har någon större kontakt med 

lokalbefolkningen kan det i likhet med Berthlins resonemang tänkas att gruppen behöver 

motiveras och påminnas om vad deras insats faktiskt gör och har för syfte. Detta kan även 

kopplas samman med hur en ledare beskriver att bundenheten till olika lagar förhindrar 

arbetet vilket gör att en känsla av otillräcklighet kan uppkomma. 

Vad gäller den andra dimensionen, det vill säga att olika situationer uppstår under en insats, 

har det fler än en gång under intervjuerna poängterats att ledarskapet är situationsberoende 
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vilket tyder på att ledare vid internationella insatser behöver vara flexibla. Följande citat 

belyser detta:  

”Det [= de tidigare beskrivna egenskaperna, författarens förtydligande] är inte i 

motsatsförhållande till att man måste vara bestämt och tydlig i vissa situationer, att man 

måste ibland peka med hela handen som man brukar säga. Det står ju inte i 

motsatsförhållande till det.”  

6.3.3 Personligheten och andra dimensioner på ledarskap  

Att personligheten påverkar vilken ledarstil som är mest lämplig urskiljs även i den teoretiska 

modell som ligger till grund för denna uppsats. Det är inte bara situationen som påverkar 

vilken ledarstil som är mest lämplig, utan även personligheten i den bemärkelsen hur en 

ledare känner sig bekväm att agera och att vara i olika situationer. Detta medför att det kan 

vara personligheten och inte situationen som kan förklara varför olika ledaregenskaper 

poängterats av olika ledare. Detta blir givetvis problematiskt vad gäller uppsatsens resultat 

vilket gör att vidare studier som tar hänsyn till denna aspekt är av betydelse. Larsson gör dock 

en intressant notering vad gäller de grundläggande förutsättningarna där han menar att dessa 

inte kan påverkas i någon större omfattning med utbildning. Egenskaper som är kopplade till 

olika ledarstilar kan däremot utvecklas och läras ut genom utbildning.
72

 Detta medför att 

personligheten, med tillhörande egenskaper, inte är statisk utan att den går att påverka och de 

tidigare beskrivna egenskaperna kan då ses som mer fristående från personligheten. Detta 

visar även på att det är både gynnsamt och motiverande att jobba med ledarskapsutveckling 

för insatsledare.  

En annan del av personligheten är tidigare erfarenheter. I teorin beskrivs erfarenhet som en 

viktig egenskap vid krishantering. En av ledarna betonar även detta genom följande 

resonemang:  

”Det är en viktig faktor att man har varit ute en gång, det behöver inte vara så att man har 

varit ute många gånger. Man skall ha provat på det en gång så att man kan känna av 

stämningen, hur det är, hur det funkar, det är jätteviktigt.” 

Om erfarenhet finns av tidigare ledarskap eller deltagande i internationella insatser kan beslut 

vila på igenkännande vilket enligt teorin används framförallt vid den operativa nivån vid civil 

krishantering. Även denna aspekt framkommer hos en annan ledare när det känslomässiga 

stödet diskuteras då ledaren menar att agerande beror på tidigare erfarenheter och 

personligheten.  
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En annan intressant dimension till ledarskapet, som även till viss del inkluderas i den 

teoretiska modellen men som inte utforskas vidare i denna uppsats, är gruppens påverkan på 

ledarskapet. Detta har som tidigare nämnts lyfts fram som kritik till de beskrivna ledarstilarna 

då vi även behöver se hur gruppen reagerar och interagerar med ledaren för att kunna förstå 

ledarskapet.
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 En av ledarna lyfter även fram detta under intervjun då det beskrivs att 

individperspektivet på ledarskap ofta är det som betonas istället för att se ledarskapet som en 

interaktion mellan ledaren och gruppen. Även här behövs fler och mer omfattande studier.  

Ytterligare en aspekt att ta i beaktelse för ledarskapet är kön, även om detta inte varit fokus i 

denna uppsats förtjänar det en kort reflektion eftersom det kan antas påverka ledarskapet. En 

ledare beskriver:   

”Man blir väldigt hårt dömd som kvinnlig ledare, överhuvudtaget upplever jag. Som att 

man blir väldigt hår bedömd och synad med lupp och att män kan komma undan mycket 

lättare med att vara udda än vad en kvinnlig ledare kan vara.”    

Utöver dessa nämnda dimensioner finns många fler och allt detta visar på hur mångfacetterat 

och komplext ledarskapet är och hur liten del av ledarskapet som denna studie berör.    

7 AVSLUTNING 

Syftet med denna uppsats var att studera vilken ledarstil på den operativa nivån som är mest 

lämpliga vid MSB:s internationella humanitära insatser och varför den är mest lämplig. 

Uppsatsen syftade även till att studera om situationen påverkar vilken ledarstil som är mest 

lämplig. Då det i teorin presenterades tre ganska distinkta ledarstilar, om än med flera 

beröringspunkter, samt ett antal kompletterande egenskaper har dessa ledarstilar och 

egenskaper försökts återfinnas i önskvärda egenskaper i ledarskap vid olika internationella 

insatser.  

På basis av fyra intervjuer har jag kunnat konstatera att de i teorin beskrivna ledarstilarna är 

mer nyanserade i verkligheten, att det utvecklande ledarskapet utgör en god grund för ett 

lämpligt ledarskap men att det sedan bör kompletteras med andra egenskaper, framförallt 

lyhördhet. Vilka dessa egenskaper är beror både på situationen och på ledarens personlighet 

och tidigare erfarenheter. Utöver detta kan det även konstateras att ledarskap är en mycket 

komplex företeelse och bör betraktas och studeras med flera dimensioner och perspektiv, 

exempelvis gruppens och könets påverkan på ledarskapet.  
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På frågan om varför det utvecklande ledarskapet utgör en god grund för ledarskap vid 

internationella humanitära insatser är svaret svårt att hålla kort, eftersom varje specifik 

egenskap har sin egen förklaring och motivering. En övergripande förklaring, som även 

återfinns i teorin, ligger i hur medarbetarna motiveras och engageras. I mångt och mycket har 

en delaktighet i arbetet betonats vilket kopplas samman med en känsla av att vara en i 

gruppen och att få vara delaktiv i hjälparbetat och slutresultatet, det vill säga att hjälparbetarna 

drivs av en inre motivation. Att medarbetarna har en stark inre motivation har genomgående 

betonats under intervjuerna. Detta kan förklaras med att arbetet annars hade blivit tungt på 

grund av de extrema omständigheterna och en yttre motivation hade nog inte varit tillräcklig.   

Att studien endast grundats på fyra intervjuer innebär att generaliseringspotentialen är relativt 

låg men studiens resultat bör ändå kunna ge en inblick i ledarskap vid internationella 

humanitära insatser, framförallt då resultatet både jämförts och underbyggts av teorin. Denna 

inblick visar att vidare studier inom området skulle vara givande då ledarskapet sker under 

speciella och extrema omständigheter. Framförallt behöver denna studie genomföras i en 

större omfattning som inkluderar både flera ledare men även andra dimensioner som 

medarbetarnas perspektiv och även ledarnas chefer. Bilden skulle således bli mer rättvis. Både 

kvalitativa och kvantitativa studier behövs för att kunna täcka in relevanta aspekter. På detta 

sätt skulle ledarskap, för det som beskrivs som en speciell situation, blir mer förståligt och 

tydligt. Många skulle gynnas av sådana studier, bland annat insatsledar, gruppens medarbetare 

och framförallt befolkningen som mottar den internationella hjälpen.   
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Kodningsschema för intervjumaterial: Ledarskapsbeteenden 

 Sammanfattande kännetecken  Konkret beteende  
 

Grundläggande egenskaper Fysik 

 God mental stabilitet

  

Önskvärda komponenter  

 Fackkompetens Kunskap om arbetsuppgifter 

 Chefkompetens Planera 

 Koordinera 

 Social kompetens Förtroendeingivande 

 Flexibel  

 Lyhörd  

  Stresshantering  Simultankapacitet 

 Överblick 

Kompletterande civila ledaregenskaper  

 Erfarenhet  

 Motivera gruppen 

 Igenkännande 

 Rationell planering 

 Tydlighet 

 Personlig kännedom  

 Säkerhetsfokuserad 

 Förberedd på oförberedda  

 Öppen  

 Samarbetsförmåga 

Utvecklande ledarskap   

 Föredöme God värdegrund, etik och moral 

 Lojal  

 Förebild 

 Ansvar 

 Personlig omtanke  Känslomässig stöd  

 Praktiskt stöd 

 Konstruktiv konfrontation 

 Inspiration och motivation  Delaktighet 

 Delegering 

 Uppmuntra till idéer  

Konventionellt ledarskap 

 Krav och belöning  Överrenskommelser 

  Piska och morot 

 Kontroll  Vidtar nödvändiga åtgärder 

  Överkontrollerande 

 

Låt-gå-ledarskap   Frånvarande 

  Undvikande 

  Ignorant  

Övriga beteenden  
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Kodningsschema för intervjumaterial: Insatssituationen 

    Sammanfattande Konkret 
 

Typ av insats Basläger 

Sjukvård 

Vatten, sanitet och hygien 

Bostad och förnödenheter 

Transporter 

Samband och IT 

Katastrofinsats 

Annan  

 

Gruppen  Storlek 1-4 personer 

  5-8 personer 

  9 eller fler personer 

  

 Nationaliteter Svenskar 

 Andra nationaliteter  

 

 Lokalbefolkning 

Omgivningen  
Avlägsen  Resurser   Bra resurser 

   Resursbrist   

  

 Andra organisationer Många  

   Få  

 

Operativ  Hjälpbehovet Långa arbetsdagar 

   Normala arbetsdagar 

 

   Mycket kontakt med lokalbefolkningen 

   Lite kontakt med lokalbefolkningen 

 

 Infrastruktur  Bra  

   Dålig  

 

 Bostad   Hotel/byggnad   

   Barrack  

   Tält   

     

 Legala aspekter Påverkar arbetet mycket  

   Påverkar arbetet lite  

 

 Dynamisk stressor  Osäkerhet i landet 

    

 Typ av katastrof  

   

Övrigt  
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Intervjumatris  
Presentation av studien, att intervjun spelas in och behandlas konfidentiellt, etc.  

 

Ålder, kön, antal tidigare gjorda insatser? 

Vilken insats var du ledare vid?  

Antal i gruppen, nationalitet inom gruppen?   

 

INSATSSITUATIONEN: 

Kan du beskriva dina arbetsuppgifter som du har du haft vid insatsen?    

 

Kan du beskriva situationen vid insatsen vad gäller…  

 

a) typ av insats  

b) hjälpbehovet 

c) infrastruktur 

d) resurser och ekonomi  

e) legala aspekter, lagar och beslut 

f) annat som rör situationen 

 

 

LEDARSKAP VID INSATSEN: 

Vilka ledaregenskaper/beteenden anser du (enligt dina erfarenheter) vore bra i den situation 

som du beskrivit?  

 Kan du utveckla ditt resonemang? Vad menar du med det? Varför anser du att det är 

bra? Kan du ge exempel på när det fungerat bra?  

 

Finns det några ledaregenskaper som du tror fungerar sämre i en sådan situation (som du 

tidigare beskrivit)?  

 Kan du utveckla ditt resonemang? Vad menar du med det? Varför anser du att det är 

mindre bra? Kan du ge exempel på när ledarskapet fungerat mindre bra? 

 

Hur bör en ledare i denna situation förhålla sig till följande aspekter: 

   

a) Att ledaren kontrollerar arbetsuppgifterna  

b) Att ledaren är ett föredöme  

c) Att ledaren använder krav och belöning 

d) Att ledaren inspirerar och motiverar  

e) Att ledaren visar personlig omtanke gentemot gruppmedlemmarna  

 

Några andra egenskaper som dykt upp undertiden?  

 

Är det något som du tycker att jag borde fråga om? Något som du vill tillägga? 

 

 


