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INDIREKT LEDARSKAP I SAMTIDA KONFLIKTER 
En enkätstudie om indirekt ledarskap i ett svenskt tillfälligt sammansatt 

förband i en extrem insatsmiljö. 

 

Sammanfattning: Forskningsfältet som omfattar hur militärt indirekt ledarskap 

genomförs under påfrestande förhållanden och i extrema miljöer är mycket 

begränsat. Studiens syfte har därför varit att kartlägga indirekt ledarskap i ett 

svenskt förband som genomförde skarp insats i Afghanistan 2010.  

Studiens teori har utgjorts av en svensk preliminär hierarkisk top-down modell som 

beskriver hur indirekt ledarskap utförs. 220 respondenter har deltagit i enkätstudien 

som genomförts i tre nivåer, hög, mellanliggande och lägre organisatorisk nivå. 

Kvalitativ empiri kompletterar den kvantitativa empirin.  

Resultatet av studien innebär att det indirekta ledarskapet inte upplevdes koherent i 

den studerade miljön. Kontingentschefens bidrag till förbandets resultat, geografiska 

avstånd, olika ledningsstrukturer samt graden av utsatthet är aspekter som påverkar 

hur dennes indirekta ledarskap upplevdes av förbandet.  

Studiens bidrag till krigsvetenskapen och den militära professionen utgörs av att ny 

empiri tillförts med nya perspektiv som påverkar utövandet av indirekt ledarskap i 

denna typ av kontext. Perspektiv som skulle kunna adresseras en liknande framtida 

militär insats. 

Nyckelord: Ledarskap, indirekt ledarskap, internationell insats, Afghanistan, stress, 

påfrestande förhållanden, FS 
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FÖRORD 

 

Jag hade den explicita förmånen att på nära håll följa chefen för det svenska militära 

styrkebidraget i Afghanistan under knappt sju månader 2010. Detta i egenskap av att vara 

adjutant till honom. Tiden i insatsområdet gav mig ledarskapserfarenheter som jag bär med mig 

resten av livet i min officersprofession.  

 

Inför ämnesvalet för denna magisteruppsats kände jag en nyfikenhet på hur mottagarna längst 

ut på linan nämligen soldater, stabsmedlemmar, gruppchefer, avdelningschefer och plutonschefer 

hade uppfattat det ledarskap jag upplevt från perspektivet uppifrån-och-ned. Denna nyfikenhet 

terminerar i detta tryckalster.   

 

   Studien vänder sig till de som vill förstå hur indirekt ledarskap uppfattas i en miljö där svenska 

soldater kanske upplevt de mest påfrestande situationer i modern tid. 

  

Jag vill rikta ett tack till alla mina kollegor i FS19 som välvilligt svarat på de långrandiga 

enkäterna, min huvudhandledare professor Charlotte Wagnsson för vetenskapligt stöd samt 

professor Gerry Larsson för stöd med statistikbearbetningarna. 

 

Ett särskilt tack riktas till min vapendragare överste Gustaf Fahl som gav sitt samtycke av att få 

utsättas för denna omilda exponering som resultatet innebär samt min biträdande handledare, 

doktor Sofia Nilsson som lagt ned mycket tid och kraft för att stötta mig. Sofias rättande med ”röd 

penna” efterhand studien förlöpte kanske inte uppskattades då, men definitivt nu i efterhand. Utan 

Gustafs och Sofias stöd hade det inte varit möjligt att skriva denna magisteruppsats.  

 

Stockholm i maj 2014 

Lars Jonsson 
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund  

Överste Fahl vid möte med plutonen, halvvägs in i missionen: 

Överste Fahl: Är det någon som har några frågor? 

Soldat X: Ja, vem är du? 

Överste Fahl: Erhm… Jag antar att du är ny här? 

Soldat X: Nä 

(Tystnad… plutonschef Y ser besvärad ut…) 

(Försvarsmakten, 2011, s. 129) 

Inledningscitatet är hämtat från en militär insats när överste Gustaf Fahl, 

kontingentschef för ett svenskt förband i Afghanistan för några år sedan, sitter 

tillsammans med ett 30-tal soldater och resonerar mitt i ett tidigare 

talibankontrollerat område, väster om Mazar-e Sharif i norra Afghanistan.  Vid 

den första anblicken av inledningscitatet kan man uppleva att det är negativt att 

inte soldaten kände till kontingentschefen, men frågan är om alla medarbetare 

verkligen behöver känna till sin högste chef? Räcker det inte att högste chefens 

vilja implementeras och genomförs i organisationen? 

Översten är kontingentschef för Försvarsmaktens nittonde fortsättningsstyrka 

(FS19) och är utsedd av Överbefälhavaren att vara chef för detta förband. 

Eftersom den styrka han fått mandat att leda består av över 500 soldater som är 

spridda över ett område ungefär lika stort som Götaland kommer hans ledarskap 

gentemot soldaterna i stor utsträckning att ske genom linjeorganisationen via 

hans direkt underställda chefer eller genom att visa personligt engagemang vid 

möten med soldaterna, precis som i inledningsdialogen. FS19 chef använder det 

ledarskap som denna studie skall försöka kartlägga hos det undersökta 

Afghanistanförbandet. Ett ledarskap i indirekt form, så kallat indirekt ledarskap.   

1.2 Problemformulering  

Att vi historiskt sett tillämpat svensk militärt ledarskap - kännetecknat av 

”föregångsmannaskap” genom att ge ansvar till direkt underställda chefer genom 

så kallad uppdragstaktik - är inte nytt. Underställda har i regel tack vare denna 

uppdragstaktik haft förtroende för den närmaste chefen. Men, hur har 

förtroendet för chefens chef eller chefens chefs chef varit? De senaste åren har 

Försvarsmaktens fokus legat på internationella insatser, där speciella krav ställts 

på soldater och chefer. Hur har dessa förhållanden påverkat ledarskapet högre 

upp i dessa förband? Frågan blir kanske ännu mer accentuerad om förtroendet 

förändras mer specifikt om förbandet är tillfälligt sammansatt, är spridda 

geografiskt, innehåller olika ledningsstrukturer samt är särskilt utsatt för 

påfrestning i en extrem insatsmiljö?  

Ämnet till denna magisteruppsats är valt av flera skäl. Övergripande handlar det 

om att ledarskap omfamnar en central del av officersprofessionen. 

Officersprofessionen är i sin tur intimt förknippad med den akademiska 

disciplinen krigsvetenskap. Ledarskap angränsar till krigsvetenskap i egenskap 
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av att vara ett tvärvetenskapligt ämnesområde. Genom att studera ett fall som 

sammanför professionen, disciplinen och ämnesområdet skulle därför kunna 

skapa synergier. 

De huvudsakliga skälen till uppsatsens ämnesval är dock två. Ledarskap är 

mångfacetterat och relativt utforskat. Men, begränsas ämnesområdet till att 

endast omfatta "militärt indirekt ledarskap under påfrestande förhållanden", som 

är narrativet för denna uppsats, blir träffresultaten betydligt färre. En del 

forskning finns kring ledarskap i indirekt form, men har i huvudsak fokuserats på 

vad ledarskapsformen innebär utifrån mer strategiska och exekutiva perspektiv 

(Yukl, 2012) – inte själva tillämpningen av det. Exempel finns också som menar 

att det krävs olika typer av ledarskap på olika organisatoriska nivåer och 

beroende på många man leder indirekt (Hersey, Blanchard, & Johnson, 2001).  

Dessa typer av forskning hör traditionellt hemma i organisationsteorin mer i 

termer av planering, organisering och problemlösning och mindre på själva 

utförandet av indirekt ledning. Lite vanligare är då de forskningsaspekter där 

fokus legat på den indirekta ledarens individuella ledarskap, till exempel genom 

att förstå vilka mänskliga problem och processer som finns i en organisation med 

flera hierarkiska nivåer (Kegan, 1982) eller hur man kan ta hänsyn till olika 

medarbetares mänskliga aspekter i sitt ledarskap (Klenke, 2005). En av 

auktoriteterna inom ledningsvetenskapen har i sin forskning fokuserat på hur 

beslutsfattandet kan delegeras nedåt i organisationer (Brehmer, 1991). 

Fortfarande är dock den gemensamma nämnaren för dessa publikationer att de 

fokuserar på objektet (den indirekte ledaren), och inte hur höga chefer leder sina 

medarbetare två eller fler nivåer under sin egen nivå.  

Det finns dock ett par undantag som beskriver hur indirekt ledarskap utförs. 

Yammarino menar att indirekt ledarskap genomförs längs två vägar: endera 

genom ”vattenfallsmodellen” där ledarskapet filtreras i de underliggande 

ledningsnivåerna eller i ”omfartledsmodellen” där chefen går förbi sina 

underställda chefer och leder medarbetarna direkt (Yammarino, 1994). 

Modellerna är relevanta och lätta att applicera oavsett vilken ledarskapskontext 

man sätter in dem i, men är ändå förenklade. Den svenska forskningen, som 

internationellt sett ligger långt fram i hur indirekt ledarskap utförs, har därför 

försökt utveckla Yammarinos tankar med tyngdpunkt i en militär kontext. Den 

svenska forskningen bygger på två huvudsakliga vetenskapliga undersökningar. I 

den första undersökningen intervjuas 22 höga militära chefer med deras 

underställda (Larsson, Sjöberg, Vrbanjic, & Björkman, 2005). De mönster och 

beteenden som kännetecknar ett indirekt ledarskap skapar den ”uppifrån-och-

ned-modell” (Larsson, 2012, s. 28 ff) som utgör teoribildning i denna 

magisteruppsats. I den andra studien deltar 278 höga och mellanchefer i 

undersökningen där den tidigare preliminära modellen valideras utifrån nya 

identifierade mönster och beteenden som kännetecknar ett indirekt ledarskap 

(Larsson, Sjöberg, Nilsson, & Alvinius, 2007).  
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Avseende forskningsresultat som omfattar ”ledarskap under påfrestande 

förhållanden” – utan att explicit fokusera på dess indirekta form - är en studie 

särskilt värd att omnämna som inriktades på att belysa betydelsen av civilt och 

militärt ledarskap i exceptionella miljöer (Nilsson, 2011). Två fallstudier på 

Balkan är gjorda när ledarskap åskådliggjordes (Andersson, 2001) och det finns 

också en stor mängd internationella beskrivningar av extrema miljöer och 

”manualer” i ledarskap.   

Under litteratursökningen är endast ett underlag funnet som kopplar ihop 

”indirekt ledarskap” med ”påfrestande förhållanden”. Materialet omfattar en 

intervjustudie med 17 soldater och officerare mot ett skarp fall i Kosovo där en 

modell skapas baserad på tre teoretiska ledarskapsområden (Larsson, Haerem, 

Sjöberg, Alvinius, & Bakken, 2007). Denna undersökning återkopplas till i 

slutdiskussionen. 

Huvudproblemet är alltså att det saknas adekvat forskning vilket gör att det 

primära motivet till ämnesvalet handlar om att kunna tillföra ny kunskap till 

forskningsområdet: en kombination av militärt indirekt ledarskap, under stark 

stress, i en extrem miljö. En annan kunskapslucka som motiverar arbetet är att 

den svenska preliminära modellen för indirekt ledarskap tar sin utblick ”uppifrån-

och-ned” i en fredstida produktionskontext. Att istället titta uppåt genom 

skattning utifrån de underställdas ögon och lägga på ett insatslager skulle öka 

förklaringsvärdet av hur indirekt ledarskap uppfattas.  

 

Det andra skälet till ämnesvalet handlar om att författaren själv tjänstgjorde i 

det undersökta förbandet som kontingentschefens adjutant och har alltså upplevt 

de implikationer som kännetecknar det indirekta ledarskapet i en skarp kontext 

samt att bidraget till forskning inom den egna officersprofessionen, rent allmänt, 

också kan utvecklas. Att mixa dessa två förhållanden kan alltså innebära att 

studien kan bidra med en djupare kunskap även horisontellt (”inifrån-och-ut”) 

och krigsvetenskapen – genom studerandet av ledarskapet utifrån 

officersprofessionen – därigenom breddas. 

FS19 – som utgör studieobjekt tillika primärkälla till studiens empiri - är kanske 

det svenska militära förband som utsatts för flest påfrestningar hittills under 

Försvarsmaktens insatser i Afghanistan sedan Sverige 2006 upprättade sitt första 

Provincial Reconstruction Team (Försvarsmakten, 2014). Två större förändringar 

i förbandets mandat – utökad personalram och ökade befogenheter för 

våldsanvändning - gjorde att förbandet exponerades i högre utsträckning än 

tidigare. Förbandet var engagerade i drygt 70 större stridsaktiviteter mot 

motståndare under den sju månader långa insatsen (Försvarsmakten, 2011, s. 

10), med en stupad och flera svårt skadade som följd. Detta tillsammans med 

det faktum att Afghanistanförbanden är tillfälligt sammansatt från flertalet av 

Försvarsmaktens organisationsenheter och att de ingående enheterna är 

utspridda över ett stort geografiskt område gör att särskilda krav på ledarskap 
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kan förväntas. Därför blir också ett ledarskap i indirekt form centralt och 

motiverat att studera.  

1.3 Syfte och vetenskapliga frågeställningar 

Mot bakgrund av problemformuleringen tillämpas ett syfte i studien tillsammans 

med en övergripande frågeställning som formuleras övergripande samt fyra 

forskningsfrågor. 

Studiens syfte handlar om att kartlägga ett förband där kontingentschefen utövar 

ett indirekt ledarskap över sin organisation, där den övergripande 

frågeställningen blir:  

 

På vilket sätt påverkar en extrem insatsmiljö utövandet av indirekt ledarskap? 

 

För att uppfylla syftet och svara på den övergripande frågeställningen besvaras 

följande forskningsfrågor:  

a) Vad bidrar till att förklara hur kontingentchefens indirekta ledarskap uppfattas 

utifrån förbandets resultat? 

b) Påverkar de geografiska betingelserna hur kontingentchefens indirekta 

ledarskap uppfattas? 

c) Påverkar olika ledningsstrukturer hur kontingentchefens indirekta ledarskap 

uppfattas? 

d) Påverkar graden av utsatthet hur kontingentchefens indirekta ledarskap 

uppfattas? 

Studien har också ytterligare en ambition, utan att vara ett syfte i sig. Det 

handlar om att utifrån resultatet föra en diskussion av de eventuella 

implikationer som påverkar studiens använda teoretiska modell. 

1.4 Krigsvetenskapligt sammanhang  

Krigsvetenskap är en relativt modern akademisk disciplin inom 

samhällskunskapen, där krigsvetenskaplig forskning ska bära mot de områden 

som krigsvetenskapen omfattar: 

Krigsvetenskaplig forskning behandlar frågeställningar rörande krig, krigföring och 

användning av militära medel. Forskningen syftar till att skapa ny kunskap till 

inom- och utomvetenskaplig nytta. Dagens och morgondagens operationskonst 

liksom professionens tysta kunskap utgör några centrala studieobjekt.  

(Försvarshögskolan, 2014a)  

Ämnesområdet ledarskap är ett tvärvetenskapligt ämne, inte självklart utpekat 

som en del av krigsvetenskapen. Ämnesområdet hör snarare hemma i alla typer 

av organisationer, inte explicit i militära sammanhang. Men, i militära 

sammanhang krävs ett ledarskap för att kunna genomföra krigföring med krigets 

medel och metoder.  
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I den militära professionen utgör ledarskap en central del som starkt präglar 

officeren under dennes utbildning, träning och insats. Den ledningsfilosofi 

Sverige tillämpar är uppdragstaktik, som också används av många andra 

krigsmakter. Den kanske bästa förståelsen av uppdragstaktik får man av tretton 

författares egna perspektiv på ledningsfilosofin som skapades av den preussiska 

armén på 1800-talet (Cedergren & Mattsson, 2006, s. 158 f), men 

implementerades på allvar av tyskarna under andra världskriget.  Mekanismen 

föregångsmannaskap uppstod när Preussen förlorade ett slag mot Napoleons 

armé 1806 då man tvingades reformera ledarskapet utifrån hot och pennalism 

(Ibid. s. 31 ff). Den samtida israelen van Creveld menar att det indirekta 

ledarskapets betydelse ökat utifrån en historisk kontext där förmågan till 

information mellan olika ledningsnivåer är central och styr hur framgångsrikt 

ledarskapet uppfattas och att tydliga mål är överordnat de lägre nivåernas 

handlingsfrihet att välja hur uppgifterna löses (van Creveld, 2009, s. 207 ff). 

Sammantaget finns det omfattande litteratur som stödjer tesen att 

krigsvetenskap med operationskonst, militär profession samt ledarskap präglat 

av uppdragstaktik och föregångsmannaskap utgör en gemensam ordning och att 

det därför finns tydliga skäl till att studera valt ämnesområde. Resonemanget 

stöds av Försvarshögskolan själv: 

Kriget kan även betraktas som ett samhälleligt fenomen vilket medför att 

krigsvetenskapen påverkas av och influerar många andra ämnen. En officers 

färdigheter att utöva taktik och strategi behöver därför stödja sig på en bred flora 

av ämnen där historia, teknik, folkrätt, statsvetenskap och ledarskap är viktiga 

angränsande ämnen. Det innebär att både forskning och utbildning i sin tillämpning 

behöver ha ett öppet förhållningssätt till påverkan från andra ämnen. 

(Försvarshögskolan, 2014b) 

 

Genom att tillföra ett fördjupat perspektiv av det indirekta ledarskapet i den 

studerade miljön skulle det krigsvetenskapliga forskningsområdet alltså kunna 

breddas. 

1.5 Avgränsning  

Eftersom ledarskap är ett brett ämnesområde tillämpas endast ledarskapet i dess 

indirekta form och under påfrestande förhållanden i studien. 

Rumsligt hanterar studien insatsens genomförande i Afghanistan, men 

tidsmässigt inkluderas även tiden före, det vill säga träningen i Sverige före 

insatsen 2010. 

 

Det tvärvetenskapliga ämnesområdet ledarskap angränsar till stor del även till 

ledningsvetenskap. Denna angränsning tas inte hänsyn till i studien. 

Begreppet ledning i termer av att kunna koordinera och synkronisera olika 

resurser mot en organisation målsättningar tillämpas inte. Istället används 

ledarskap med dess definition. 
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1.6 Centrala begrepp 

Ledarskap  

Det finns många definitioner på ledarskap. I studien används övergripande 

definitionen: ”Förmågan att fatta beslut, förmedla sin vilja och ta ansvar” 

(Försvarsmakten, 2010, s. 155).  

Eftersom en chefs ledarskap både är uppgifts- och humaninriktat, det senare för 

att erhålla acceptans och förtroende i den organisation denne är avsedd att leda 

kompletteras även definitionen: 

Det krävs ett aktivt ledarskap för att styra verksamheten via förmågorna (de 

grundläggande) och säkerställa att de blir ett användbart medel för chefen. Om inte 

chefens vilja och prioritering får genomslag över förmågorna används inte den 

högsta möjliga effekten. 
(Försvarsmakten, 2012, s. 48) 

Med ”förmågorna” menas i definitionen Försvarsmaktens sex grundläggande 

förmågor1. I studien nedtonas dessa tillsammans med ”styra verksamheten” till 

förmån för det aktiva ledarskapet för att kunna implementera olika idéer, bilder 

och visioner och få genomslag för dessa. 

”Direkt ledarskap” och ”indirekt ledarskap” definieras som delmängder av 

ledarskap. 

Direkt ledarskap 

Med direkt ledarskap avses ledarskap, ej knutet till någon särskild hierarkisk 

nivå, ett ledarskap där man har direktkontakt med sina direkt underställda 

chefer eller medarbetare (Larsson, 2012, s. 25 f). 

 

Indirekt ledarskap 

Allmänt vedertagna begrepp som ”strategiskt ledarskap” eller ”exekutivt 

ledarskap” tillämpas inte i studien. Istället används begreppet indirekt ledarskap 

som utövas i en organisation som innehar en eller flera hierarkiska nivåer av 

chefer (Ibid.). I platta organisationer eller i nätverk blir det därför svårt att utöva 

indirekt ledarskap. 

 

Uppdragstaktik 

Med uppdragstaktik menas att en chef tydliggör mål och syfte för de underställda 

och ger handlingsregler för att skapa förutsättningar till uppgiftens lösande. 

Detta tydliggörs i beslut i stort, eller chefens vilja. (Försvarsmakten, 2014) 

 

 

 

                                                           
1 Ledning, underrättelser, verkan, skydd, rörlighet, uthållighet. 
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Extrem insatsmiljö 

Här avses en miljö där en militär insats genomförs som kan påkalla stark stress 

hos de individer som utför insatsen utifrån rådande hotbild. Beskrivning av 

studieobjektets extrema insatsmiljö fördjupas under 3.2.1. 

1.7 Disposition  

Det första kapitlet innehåller problemformulering, studiens syfte, vetenskapliga 

frågeställningar, vad krigsvetenskapen kan tillföras samt avgränsningar med 

begreppsanvändning. 

Efter inledningskapitlet ges den teoretiska referensramen genom att ge en 

beskrivning den teoribildning som ligger till grund för studien.  

I tredje kapitlet beskrivs metodologin som tillämpas i studien med de 

överväganden som gjorts och på vilket sätt analysen kommer att genomföras.  

Därefter (kapitel 4) redovisas forskningsresultatet av empirin – kvantitativ med 

stöd av kvalitativ data. 

I sista kapitlet diskuteras de empiriska resultaten gentemot den teoretiska 

referensramen som återkopplas mot studiens vetenskapliga frågeställningar och 

de implikationer som framkommit. Magisteruppsatsen avslutas med några 

reflektioner. 
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2. Teori 

I kapitlet beskrivs den teoribildning som utgör studiens analysmodell för själva 

kartläggningen av det indirekta ledarskapet och på vilket sätt den avses 

användas.  

2.1 Ledarskap i indirekt form – en svensk preliminär teoribildning  

På basis av studiens kartläggande syfte och studiens definition av ledarskap, 

med dess direkta och indirekta funktionalitet, används denna teorimodell som väl 

harmoniserar in i sammanhanget. Modellen är systematiskt och hierarkiskt 

uppbyggd och utgår från den högre organisatoriska nivåns chef, när denne 

utövar sitt ledarskap nedåt i organisationen.  

 
(Figur 1 – Modell av indirekt ledarskap)  

(Larsson, 2012, s. 28) 

Modellen beskriver tre hierarkiska nivåer med en länk för att förenkla det 

indirekta ledarskapets flöde. Många organisationer är linjeorganiserade i fler än 

tre nivåer och har fler länkar, men modellen kan även tillämpas i dessa fall. Sex 

steg (med tillhörande filter) används för att beskriva modellen: 

Steg 1: Högre organisatorisk nivå – visioner/mål 

Steg 2: Högre organisatorisk nivå – handlingsinriktad påverkan 

Steg 3: Högre organisatorisk nivå – imageinriktad påverkan 

(Filter) 

Steg 4: Mellanliggande organisatorisk nivå – handlingsinriktad påverkan 

Steg 5: Mellanliggande organisatorisk nivå – imageinriktad påverkan 

(Filter) 

Steg 6: Lägre organisatorisk nivå – tillit 
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Stegen är nödvändiga att numrera för att erhålla spårbarhet senare i 

undersökningen men ska inte ses som sekvenser, att ledarskapsflödet ”måste” 

passera alla steg. Ledarskapet utgår dock alltid från steg 1 och slutar i steg 6, 

men däremellan kan det gå olika vägar. 

Högre organisatorisk nivå – visioner/mål (steg 1) 

Den högre organisatoriska nivån - genom den högste chefen - stipulerar idéer 

och mentala modeller av visioner och mål för organisationens verksamhet i 

termer av vad som skall göras och på vilket sätt målen och visionerna ska 

implementeras nedåt i kommandokedjan (Larsson, 2012, s. 28 f). 

Resultatet av chefens vilja kan sedan gå två vägar nedåt i organisationen, 

endera genom den ordinarie linjevägen som handlingsinriktad påverkan (steg 2 

och vidare) eller direkt ned till lägsta nivån såsom imageinriktad påverkan (steg 

3 till steg 6) (Ibid.). 

Högre organisatorisk nivå – handlingsinriktad påverkan (steg 2) 

Den handlingsinriktade påverkan är synonymt med det direkta ledarskapet där 

hög chef förmedlar de visioner och mål denne stipulerat genom sina direkt 

underställda chefer, så kallade länkar. Länken vidarebefordrar i sin tur 

informationen nedåt i linjeorganisationen. Modellen menar att det krävs två 

förutsättningar för att handlingsinriktad påverkan ska lyckas till de lägre 

organisatoriska nivåerna. Dels handlar det om vem man väljer som länk, dels 

hur bra man interagerar med dem. Att kunna ge stöd till den mellanliggande 

chefen är också centralt för att den egna viljan ska kunna tränga ut i 

organisationen. (Ibid. s. 29 f)  

Högre organisatorisk nivå – imageinriktad påverkan (steg 3) 

Den imageinriktade påverkansprocessen handlar om att genom att vara en god 

eller inte god förebild nå ut med den höge chefens vilja till den lägre 

organisatoriska nivån. Imageinriktad påverkan innehåller fyra olika mönster som 

påverkar de lägre organisatoriska nivåerna:  

o grundläggande förhållningssätt: värdegrund, ansvar och omtanke i och om 

sin organisation, 

o motivation/drivkraft: att fysiskt uttrycka sin egen förebild genom ett 

personligt engagemang, 

o inspiration: förmåga att entusiasmera, uppskatta och uppmuntra sina 

medarbetare samt 

o kommunikation: tydlighet, enkelhet och transparens. 

(Ibid. s. 31 ff) 

 

Filter 

Den höge chefens handlingsinriktade- och imageinriktade påverkanskanal 

passerar via ett eller flera filter. Filter är faktorer i eller utanför organisationen 

som kan påverka hur indirekt ledarskap uppfattas och är alltså miljöberoende. I 

filtret utelämnas eller förvrängs information, beroende på om chefen är en god 
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förebild eller ej. Filtret fungerar efter principen ”reflektera-därefter-agera” mellan 

de olika organisatoriska nivåerna.  I reflekterandet av vad den högre nivån vill 

förmedla filtreras informationen medvetet eller omedvetet utifrån behovet av att 

selektera informationsbehovet utifrån den ”egna” nivåns förutsättningar. Hur 

mycket information som filtreras beror till exempel på om högre nivå är otydlig i 

sina utsagor, om särskilda flocknormer skapats i den egna enheten eller graden 

av sekretess. På liknande sätt fungerar filtret uppåt i organisationen. Filtret har 

samma funktion oavsett om det är handlings- eller imageinriktad påverkan som 

genomförs, där chefer ständigt måste förhålla sig till det faktumet. Visioner och 

mål som hög chef stipulerat kan lätt snedvridas på grund av filter, med oväntade 

konskevenser som följd. (Ibid. s. 34 ff) 

 

Mellanliggande organisatorisk nivå – handlingsinriktad påverkan (steg 4) 

Består av en eller flera direkt underställda chefer i egenskap av länk som 

förmedlar de budskap som erhållit från den högre organisatoriska nivån enligt 

samma princip som beskrevs i steg 2. 

 

Mellanliggande organisatorisk nivå – imageinriktad påverkan (steg 5) 

Fungerar enligt samma princip som beskrevs i steg 3. Mellanchefen påverkar i 

sin tur också sina underställda genom att vara en god förebild eller ej. 

 

Filter 

Fungerar på samma sätt som beskrevs avseende filter mellan hög- och 

mellanliggande organisatorisk nivå. Desto fler och starkare filter som finns i en 

organisation, desto större risk är det att positiv eller negativ påverkan från de 

högre nivåerna minskar. 

 

Lägre organisatorisk nivå – tillit (steg 6) 

Den lägre organisoriska nivå består av medarbetarna längst ut i 

linjeorganisationen men kan också innehålla chefer på låg nivå. Medarbetarna 

påverkas av både hög och mellanchefs handlingsinriktade och imageinriktade 

påverkan och filter längs dessa kanaler (och i förekommande fall även chefer på 

låg nivås påverkan med ytterligare filter). På vilket sätt denna påverkan 

uppfattas terminerar i tillit eller brist på tillit till de högre organisatoriska 

nivåerna. Tillit kan även finnas till mellanchefen samtidigt som brist på tillit finns 

till hög chef, eller tvärtom. Finns förtroende känner medarbetarna delaktighet 

och visar engagemang. Om förtroende saknas är lydnad nödvändig för att 

överrida denna tillitsbrist för att förmå medarbetaren att utföra uppgifter i 

enlighet med organisationens mål. (Ibid. s. 28 f) 
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2.2 Teorins tillämpning i studien  

Den indirekta ledarskapsmodellen används som studiens analysverktyg för att 

kartlägga det indirekta ledarskapet gentemot studieobjektet FS19, således 

deduktivt. Modellen är särskilt relevant för studiens ändamål av tre skäl. Den är 

vetenskapligt framtagen för en militär kontext, är valid och kan därför tillämpas 

som analysverktyg. Den är också enkel att förhålla sig till där de sex stegen i 

modellen är lätta att operationalisera för att sedan använda i själva 

undersökningen. Det tredje skälet är ny empiri kan tillföras för att på sikt kunna 

utveckla modellen eftersom studien tar sin utgångspunkt med fokus på den 

lägsta nivåns skattning av hur indirekt ledarskap uppfattas, emedan när 

modellen skapade gjordes det utifrån ett ”top-down-perspektiv”. Modellen har 

inte heller tidigare hanterat empiri utifrån ett insatsperspektiv. 
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3. Metod 

Kapitlet avhandlar de metodologiska utgångspunkterna för studien genom att 

inledningsvis redovisa hur studien designats, följt av studiens urval. En del av 

urvalsredovisningen beskriver studieobjektet som påverkar senare 

operationalisering. Därefter redovisas hur själva datainsamlingen genomförts, 

följt av några resonemang kring studiens validitet, reliabilitet och etik. Kapitlet 

avslutas genom att operationalisera studiens teori och metod som senare ska 

prövas i analyskapitlet. I operationaliseringen beskrivs även hur 

forskningsfrågorna kommer att besvaras.  

3.1 Forskningsansats och studiedesign 
Metodologiska överväganden 

Allmänt föreligger en forskningsdiskrepans mellan kvantitativ och kvalitativ 

forskning, där den förstnämnda primärt hanterar ”hård” data som är gynnsam 

för räkneoperationer, den senare ”mjuk” data som är mer lämpad för att tolka 

fenomen (Johannessen & Tufte, 2010, s. 69). Förespråkare för hård data 

(primärt naturvetare/positivister) visavi mjuk (samhällsvetare/hermeneutiker) 

vill gärna framhålla sin ståndpunkt men statistiska analyser – som utgör hård 

data - måste ändå alltid tolkas, vilket är fallet i denna studie. Mot basis av den 

sistnämnda vetenskapsteoretiska aspekten, men framförallt gentemot studiens 

syfte och tidigare svensk forskning (där samma teorimodell användes som 

analysverktyg), är det därför lämpligt att fortsatt använda en kvantitativ, 

deduktiv ansats i arbetet. 

 

På senare år är trenden inom forskning att mixa kvalitativa och kvantitativa 

ansatser för att bygga olika typer av kunskap (Bryman, 2006). Givet att 

studieobjektet bara är ett och således endast innehåller en respondent på den 

högre organisatoriska nivån är det lämpligt att kombinera undersökningen med 

en strukturerad intervju. Det vetenskapliga bidraget av en sådan intervju skulle 

dock vara mycket begränsat men motiveras av att studiens analysverktyg (den 

indirekta ledarskapsmodellen) tar sin utblick nedåt emedan undersökningen tittar 

uppåt, kan intervjun i form av referensmaterial bidra till diskussionen av studiens 

resultat (det finns även forskningsetiska motiv, se 3.5). Studien innehåller därför 

två bidragande delmängder till resultatet, både kvantitativ och kvalitativ data. 

 

En renodlad kvalitativ metod hade kunnat övervägas att användas på studien. 

Men, eftersom studien har en explorativ ansats - genom syftet att kartlägga - 

och därigenom söka efter kunskap om det generella (olika samband), passar 

också en kvantitativ metod bäst. 

Studiens ambition för att vara ett arbete på magisternivå bedöms vara hög. Den 

höga ambitionen får balanseras mot behovet att utöver att bringa kunskap till 

officersprofessionen också bidra till den teoretiska forskningen inom ledarskap, 

och därigenom även indirekt till krigsvetenskapen.    
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Kvantitativ utformning  

Motiv för vald ansats utgörs dels av syftet att kartlägga, dels av att studien är 

teoristyrd genom att teorimodellen validerats tidigare i en kvantitativ 

undersökning 2007. I och med att en ny kontext studeras är det därför relativt 

enkelt att merutnyttja tidigare erfarenheter av olika teman (Cohen, Manion, & 

Morrison, 2011, s. 415) som skapade den indirekta ledarskapsmodellen genom 

att använda de tidigare frågeformulären som grund. Detta genom en enkätstudie 

i tre nivåer där den efterföljande statistiska bearbetningen genomförs i SPSS2. 

Kvalitativ utformning 

Med samma motiv som i föregående fall är den kvalitativa utformningen deduktiv 

genom att vara teoristyrd, för att den indirekta ledarskapsmodellen används som 

analysverktyg. Olika tema från modellen styr utformandet av frågor, 

datainsamling och analys genom en strukturerad intervju med kontingentschefen 

för det studerade förbandet. Detta med syftet att belysa det indirekta 

ledarskapet utifrån dennes egen roll och att komplettera den kvantitativa 

empirin. Analys av meningsinnehåll från den kvalitativa intervjun genomförs av 

författaren.  

 

I studien finns flera enskilda citat som kan uppfattas som kvalitativ data och 

således bidrag till diskussionen. Så är inte fallet. Kontingentschefens citat härrör 

från intervjun och används för att illustrera och förstärka eller mildra kvantitativ 

data. Enskilda citat som presenteras i det avslutande diskussionskapitlet från 

olika respondenter i FS19 är hämtade från den öppna frågan i frågeformuläret 

och används för att illustrera kvantitativ data enbart för den aspekt som 

diskuteras.   

 

                                                           
2 Statistical Package for Social Sciences, kommersiell mjukvara för statistikbearbetning. 
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(Figur 2 – Metodologisk översikt) 

3.2 Urval  

3.2.1 Urval av studieobjekt  

(Som stöd till läsning av kapitlet finns en bilagd förkortningslista – bilaga 1). 

F 21 var rotationsansvarig organisationsenhet för FS19, där I 19 och A 9 stödde 

flottiljen inom ramen för garnisonsnära samarbete, genom tillsättandet av 

kontingentschef, några mellanchefer och en mängd övrig personal. 

Försvarsmakten i övrigt bemannade FS19 genom de verksamhetsuppdrag man 

fått i egenskap av att vara bemanningsansvariga organisationsenheter.  

 

FS19 tränades i olika omgångar mellan december 2009 och maj 2010. Den 

skarpa insatsen i Afghanistan genomfördes under knappt sju månader, mellan 

maj och december 2010. 
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(Figur 3 – Organisationsöversikt FS193) 

Enheter som ingick i PRT MeS linjeorganisation (vita enheter i figur 3), FULLCOM: 

o PRT stab hade sin bas på CNL och bestod av stabsofficerare samt Cmd Group. 

Uppgifterna för staben bestod i, förutom stöttning och rådgivning till 

kontingentschefen, även att utöva taktisk ledning av det svensk-finländska 

PRT olika enheter i ISAF kommandokedja. Även samverkan med de civila 

delarna av PRT MeS ingick i arbetsuppgifterna. För de svenska enheter som 

inte ingick i PRT utgjorde staben även kontingentsledning (SWECON) för 

dessa i form av personalansvar, ordningstjänst med mera. 

o Stab/trosskompaniet var också baserat på CNL. Huvuduppgifter för kompaniet 

var i huvudsak stöd inom många olika områden bland annat för ansvar för 

transporter (sjukvård/logistik) inom insatsområdet, men även att upprätthålla 

STEX och sambandssystem. Även kontingentschefen personskydd, 

stridsteknisk UAV, min- och amröjgrupper samt Psyops fanns organiserade 

inom kompaniet. 

o Skyttekompaniet var också grupperat på CNL. Huvuduppgifterna för de tre 

skytteplutonerna och stridsfordon 90-plutonen var att lösa PRT:s patrull- och 

stridsuppgifter, ansvara för bevakning av CNL samt utgöra QRU. 

Stab/trossplutonens uppgift var att understödja skyttekompaniet, även JTAC 

var organiserat i denna enhet.  

o PO (Aibak/Sheberghan/Sar-e Pul). Med hänsyn till det stora geografiska 

område som PRT MeS ansvarade för innehållande fyra provinser fanns tre 

provinskontor utlokaliserade. Uppgiften för respektive PO var att samverka 

med de afghanska myndigheterna och stödja dessa. Organisatoriskt innehöll 

                                                           
3 De enheter som inte deltar i studien är inte redovisade i organisationsöversikten. 
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dessa PO:n kombinerade förmågor i mindre skala såsom lednings-, stridande, 

samverkans- och logistikelement. I Samangan ansvarade Finland för 

provinskontoret (bas i Aibak), medan Sverige hade ansvaret i Jowzjan (bas i 

Sheberghan) samt Sar-e Pul (bas i staden med samma namn). 

o NSE var baserat på camp Marmal i Mazar-e-Sharif, tillsammans med många 

andra nationaliteter. Huvuduppgiften var att logistikförsörja hela den svenska 

kontingenten, som alltid är ett nationellt ansvar. 

 

Enheter som låg utanför PRT MeS linjeorganisation (gula enheter i figur 3), 

ADMCON: 

o OMLT kår/brigad var uppdelade på två geografiska platser, dels i MeS, dels i 

det norska ansvarsområdet. Uppgiften för respektive OMLT-enhet – som i 

huvudsak bestod av stabsofficerare - var att mentorera de afghanska 

staberna som var under uppbyggnad. Ledningsmässigt lydde enheten bara 

under kontingentschefen avseende administrativ kontroll (personaltjänst, 

ordningsfrågor). I övriga frågor under RCN. 

o OMLT Kandak lydde också under kontingentschefen endast i SWECON-frågor, 

i övrigt under RCN. Uppgiften bestod i att utbilda och mentorera en bataljon 

ur ANA. Enheten bestod av ett bataljonsmentorsteam och fem 

kompanimentorsteam som mentorerade sina respektive motsvarigheter från 

ANA.  

o NIC/NIST var små nationella underrättelseenheter och baserade i Kabul 

respektive MeS. Bägge enheterna funktionsleddes från MUST. 

o I RCN ingick några svenska stabsofficerare med basering på camp Marmal i 

MeS. 

o Några svenska officerare stödde även ANA Engineer School med basering i 

MeS. 

I och med att dessa enheter hade två kommandokedjor – en för de uppgifter de 

skulle lösa (och därmed även skall tilldelas ändamålsenliga resurser för lösandet) 

och en för ”svenskärenden” - uppstod det ibland resurskonflikter under insatsen 

(Fahl, Intervju, 2014). 

 

FS19 insats i Afghanistan utgjordes av två större förändringar i förbandets 

mandat jämfört med tidigare missioner. Dels utökades personalramen från ca 

450 till ca 550 soldater (Regeringen, 2009, s. 1), dels skedde en förändring i de 

folkrättsliga reglerna om våldsanvändning från FN-stadgans kapitel VII: från 

mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt till krigets lagar 

(Försvarsmakten, 2011). 

  

Den större personalramen innebar att fler soldater kunde nyttjas för 

huvuduppgifterna att skydda den afghanska civilbefolkningen och till 

uppbyggnaden av ANSF. De förändrade mandaten i våldsanvändning innebar ett 

helt annat sätt att agera för de svenska enheterna mot motståndsmännen. 
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Istället för att behöva ”invänta” en fientlig stridsaktivitet och vara i efterhand för 

att kunna agera, kunde soldaterna agera i förhand. 

 

År 2010 var det blodigaste året sedan det internationella samfundet påbörjade 

sina åtaganden i Afghanistan 2001. 711 ISAF-soldater, nästan 10 000 afghaner - 

varav ca 2000 civila - dödades under året (Sveriges Radio, 2014). Detta 

avspeglades även på FS19 insats där en soldat stupade och flera soldater och 

officerare skadades allvarligt. Förbandet var inblandad i ett 70-tal större 

stridssituationer (regelrätta strider, kidnappningar, vägbomber, 

självmordsbombare, granatkastarbeskjutningar med mera) (Försvarsmakten, 

2011, s. 10). Merparten av dess incidenter var i huvudsak kopplade till tre 

geografiska områden: 

o Området mellan Quesh Tepah och Darzab i provinserna Jowzjan och Sar-e 

Pul i juli 2010 när ANSF försökte hålla uppe vägen för egen rörlighet. 

Kallades för ”6-dagarskriget” där OMLT Kandak var i mycket hårda och 

intensiva strider med hårdnackade talibaner. 

o Området väster om MeS i provinsen Balkh, september till november 2010. 

Skyttekompaniet var insatt i upprepade strider, vägbomber och 

granatkastarbeskjutningar efter att en FOB etablerats mitt i 

talibankontrollerat område. 

o Området Dar-e Suf i provinsen Samangan, oktober till november 2010. 

Olika delar av PRT enheter var inblandade i hårda strider. 

3.2.2 Urval av population 

Studiens population består av huvuddelen av FS19 personal. Trots att det fanns 

upp till fem ledningsnivåer organiserade i det undersökta förbandet tillämpas av 

praktiska skäl endast tre nivåer i populationen: 

o Hög organisatorisk nivå, hög chef – avser kontingenschefen. 

o Mellanliggande organisatorisk nivå, mellanchef – avser chef för PRT stab, 

kompanichef, chef provinskontor eller chef för mindre enhet direkt underställd 

kontingentschefen samt ställföreträdande chefer till de större enheterna. 

o Lägre organisatorisk nivå, medarbetare – avser avdelningschef i PRT stab, 

plutonschef, sektionschef, gruppchef, stabsmedlemmar, soldater samt alla 

övriga befattningshavare. 

Givet forskningsetiska regler krav på anonymitet har mindre enheter ingående i 

FS19 sammanslagits. Dessa är NSE, NIC, OMLT Kår/brig, RCN, skolor och 

enskilda rotationer, som tillsammans utgör enheten ”övrigt” i den undersökta 

populationen. Några enheter och enskilda i FS19 hade skyddade befattningar. 

Dessa hanteras inte överhuvudtaget i undersökningen. 
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Tabell 1 utvisar undersökningsgruppens kön, ålder, organisationstillhörighet i 

FS19, tidigare insatserfarenhet, chefserfarenhet samt stresskategoriområden. 

För omkodning av stressområdeskategorier, se 3.6 sista stycket. 

 

 

 

Medarbetare 

(n=206) 

 

Mellanchef 

(n=13) 

 

Hög chef 

(n=1) 

 

Summa 

(n=220) 

Förhållande 

 

n % n % n % n % 

 

Kön 

   Kvinna 

   Man 

 

 

15 

191 

 

 

7,3 

92,7 

 

 

 

3 

 

 

 

100 

 

 

 

1 

 

 

 

100 

 

 

15 

205 

 

 

6,8 

93,2 

Ålder  

   ≤30 år 

   31-40 år 

   41-50 år 

   51-60 år 

   ≥61 år 

 

77 

81 

35 

11 

2 

 

37,4 

39,3 

17,0 

5,3 

1,0 

 

 

 

8 

5 

 

 

 

 

61,5 

38,5 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

100 

 

77 

81 

43 

16 

3 

 

35,0 

36,8 

19,5 

7,2 

1,4 

Organisationsenhet 

   PRT stab 

   Stabskompani 

   Skyttekompani 

   Provinskontor 

   OMLT Kandak 

   Övriga 

   PRT   

 

33 

33 

63 

30 

30 

26 

1 

 

16,1 

16,1 

30,7 

14,6 

9,8 

12,7 

 

 

1 

2 

2 

4 

1 

3 

 

7,7 

15,4 

15,4 

30,8 

7,7 

23,1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

34 

35 

65 

34 

31 

29 

1 

 

15,5 

15,9 

29,5 

15,5 

14,1 

13,2 

0 

Insats före FS19 

   En insats 

   Två eller flera 

   Ingen 

 

74 

36 

96 

 

35,9 

17,5 

46,6 

 

6 

5 

2 

 

46,2 

38,5 

15,4 

 

1 

 

100 

 

81 

41 

98 

 

36,8 

18,6 

44,5 

Chefsbefattning FS19 

   ≤8 personer 

   >8 personer 

   Ingen 

Chefsbefattning före FS19 

   Motsvarande nivå 

   Lägre nivå 

   Ingen chefsbefattning 

   Ej giltigt 

 

43 

18 

145 

 

- 

- 

- 

- 

 

20,9 

8,7 

70,4 

 

- 

- 

- 

- 

 

12 

1 

 

 

4 

6 

 

3 

 

92,3 

7,7 

 

 

30,8 

46,2 

 

23,1 

 

1 

 

 

 

1 

 

100 

 

 

 

100 

 

56 

19 

145 

 

5 

6 

0 

3 

 

25,5 

8,6 

65,9 

 

35,7 

42,9 

0 

21,4 

Stressområden 

   Kategori 1 

   Kategori 2 

   Kategori 3 

   Ej svarat  

   

 

96 

67 

35 

8 

 

46,6 

32,5 

17,0 

3,9 

 

7 

1 

4 

1 

 

53,8 

7,7 

30,8 

7,7 

 

1 

 

100 

 

104 

68 

39 

9 

 

47,3 

30,9 

17,7 

4,1 

(Tabell 1 – Undersökningsgrupp) 

3.3 Datainsamling 

Svarsfrekvens och genomförande 

Vid kvantitativa undersökningar är minst 50 % svarsfrekvens att beteckna som 

nöjaktigt (Cohen, Manion, & Morrison, 2011, s. 403). Hur hög svarsfrekvens man 

erhåller beror på många faktorer: respondenternas känsla av relevans att svara, 

i vilken period under året man genomför utskicken, vilken veckodag 



Lars Jonsson 2014-05-31 Sid 23 (59) 

HSU 12-14 

_______________________________________________________________________ 

 

respondenterna erhåller frågeformulären, på vilket sätt man erbjuds att svara, 

under hur lång tid datainsamlingen genomförs och inte minst hur många 

påminnelser forskaren skickar ut, där tre påminnelser rekommenderas (Ibid. s. 

405).  

Studiens totala svarsfrekvens är: 

o Hög chef: 1 av 1 (100 %) 

o Mellanchef: 13 av 16 (81 %) 

o Medarbetare: 206 av 408 (50,5 %) 

Med tanke på att det gått mer än tre år sedan FS19 insats och många 

respondenter lagt missionen bakom sig får svarsfrekvensen ses som 

tillfredsställande. Ju lägre svarsfrekvens som föreligger, desto viktigare är det att 

bestämma sig hur utebliven data hanteras (Ibid. s 403).  

Undersökningen av högre organisatorisk nivå genomfördes i pappersformat och 

kompletterades med en strukturerad intervju. Datainsamlingen genomfördes 

2014-03-27.  

 

Eftersom det fanns personkännedom till de 16 mellanchefer som utgjorde 

respondenter för den mellanliggande organisatoriska nivån kontaktades alla 

personligen via mejl med två-tre extra påminnelser. Undersökningen 

genomfördes endast såsom webbenkät. Mellanchefers svarsfrekvens är: 

PRT stab – 1 (av 1), 100 % 

Stabskompani – 2 (av 2), 100 % 

Skyttekompani – 2 (av 2), 100 % 

Provinskontor – 4 (av 4), 100 % 

OMLT Kandak – 1 (av 2), 50 % 

Övriga - 3 (av 5), 60 % 

SUMMA – 81 % 

Undersökningen av mellanliggande organisatorisk nivå genomfördes mellan 

2014-03-03 och 2014-04-14.  Enkätdata från denna kategori används endast till 

del i vidare i studiens analys på grund av två skäl. Dels består kategorin i själva 

verket av flera nivåer när medarbetarna bedömt ”närmaste chef”, beroende på 

om den svarande respondenten själv varit soldat/stabsmedlem, 

gruppchef/sektionschef eller plutonschef/avdelningschef. Detta faktum gör att 

det därför blir svårt att spåra nivån på respektive chef i denna grupp i eftersom 

cheferna är redan är ”nivå-avidentifierade”. Den andra anledningen är att 

mellancheferna, i egenskap som länk i det indirekta ledarskapet, är för få i 

populationen (13 st) för att kunna dra statistiskt säkerställda slutsatser av i den 

kommande regressionsanalysen (Larsson, Samtal, 2014). I 

mellangruppsjämförelserna ingår dock mellanchefsgruppen. 

 

Frågeformulären till lägre organisatorisk nivå utskickades i två omgångar med en 

påminnelse vardera ca två veckor efter första utskicket. Skälet till att två 

omgångar användes var ett bristfälligt adressunderlag vid första utskicket, varvid 
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frågeformulären återreturnerades. Totalt användes 448 olika adresser i de bägge 

utskicken. 40 av respondenterna gick alltså inte att finna eftersom de inte fanns 

registrerade i ett av Sveriges största öppna personregister (Upplysning.se, 2014) 

på grund av okända adressuppgifter, eller att de returnerades trots att 

adressuppgifter hittats. Undersökningen genomfördes mellan 2014-02-26 och 

2014-04-14. Huvuddelen av respondenterna svarade med pappersformulär, 

mindre del via webbenkät (Jonsson, 2014).  

 

Tabell 2 utvisar hur utskick och svarsfrekvens fördelats mellan de olika 

enheterna för den lägre organisatoriska nivån.  

Enhet Utskick 1 Utskick 2 Totalt n % 

PRT Stab 41 20 61 33 54,1 

Stabskompani 56 21 77 33 42,9 

Skyttekompani 87 42 129 63 48,9 

Provinskontor 38 18 56 30 53,6 

OMLT Kandak 27 14 41 20 48,8 

Övriga 

Ej svarat 

28 16 44 

1 

26 

1 

59,1 

0,5 

Summa 277 131 408 206 50,5 

(Tabell 2 – Utskicksfördelning och svarsfrekvens) 

3.4 Validitet och reliabilitet  

Validitet innebär: ”I vilken utsträckning vi verkligen undersöker det vi avser att 

undersöka” det vill säga vad som mäts, med reliabilitet hur det mäts eller hur 

tillförlitligt resultatet är (Bjereld, Demker, & Hinnfors, 2009, s. 112). Kvantitativ 

forskning, i jämförelse med kvalitativ forskning, brukar därför ha högre 

reliabilitet eftersom resultatet är kvantifierbart och därför lättare att 

generalisera. Detta förutsätter dock att tillräckligt många tillfrågats för att erhålla 

ett statistiskt hållbart resultat samt att undersökningen innehåller en 

intersubjektiv testbarhet, det vill säga att det redovisas på vilket sätt 

undersökningen genomförts (Thurén, 2010, s. 34). Att göra om samma 

undersökning ska alltså kunna ge samma utfall.  

Problemen i kvantitativa ansatser ligger därför i allmänhet inom 

validitetsområdet eftersom ett bra förarbete är en förutsättning för att lyckas 

mäta det som man tänkt (när frågeformulären väl är utskickade är det svårt att 

ändra dessa). Ett verktyg för att uppnå god giltighet är därför att genomföra en 

förundersökning mot en testgrupp, för att höja flexibiliteten – och därigenom 

validiteten. (Johannessen & Tufte, 2010, s. 71) Ett annat problemområde ligger 

inom den yttre validiteten, det vill säga att utifrån statistiska slutledningar 

generalisera från det urval som undersökts till populationen i övrigt, givet den 

svarsfrekvens och det bortfall som föreligger (Cohen, Manion, & Morrison, 2011, 

s. 186). Försvarsmakten har genomfört fler än 15 Afghanistanmissioner, varav 

bara en undersöks på det sätt som nu görs. Frågan blir därför huruvida FS19 är 
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representativt för de övriga? De slutsatser som studien dra kan alltså inte per 

automatik generaliseras till andra sammanhang. 

Studiens författare tjänstgjorde själv i studieobjektet. Härvid finns det skäl att 

göra några källkritiska överväganden utifrån författarens förförståelse visavi 

dennes roll i fältrelationen. Med förförståelse avses: ”I ljuset av vad som redan 

är känt eller kunde förväntas” (Bjereld, Demker, & Hinnfors, 2009, s. 15), det vill 

säga förkunskaper och fördomar. Förkunskaperna i detta sammanhang kan å ena 

sidan vara positivt för studien eftersom författaren mycket nära följt den person 

som utförde det indirekta ledarskapet i studieobjektet. Å andra sidan kan det 

faktumet också uppfattas som besvärande eftersom det finns en risk för 

emotionell inblandning på samma sätt som den andra delen av förförståelsen, 

fördomarna, kan göra. En forskares olika observatörsroller kan beskrivas enligt 

följande (Johannessen & Tufte, 2010, s. 94): 

 Dold Öppen 

Deltagare Fullständig deltagare Observerande deltagare 

Icke-deltagare Ren observatör Deltagande observatör  
(Tabell 3 – Typologi över fältroller) 

Appliceras typologin på detta arbetes vidkommande skulle författarens roll höra 

hemma någonstans i deltagardomänen (första raden), utan att vare sig vara dold 

eller öppen med sina forskningssyften. Problemet är att studien inte var planerad 

när insatsen genomfördes, utan först nu. Någon fältstudie kan man därför inte 

tala om och därför kan inte författarens bidrag ses som empiri som kan tillföra 

studien något vetenskapligt värde.  

Ett tydligt krav på reliabilitet för variabler inom statistik är Cronbach Alpha. 

Måttet (α) beskriver hur bra variablerna är i en dataanalys. Måtten går mellan 0 

och 1 med gränsvärde över 0,7, men över 0,8 är att föredra (Palant, 2007, s. 95 

ff). 

Den kritik som uppstått inom validitets- och reliabilitetsområdet har studien 

bemött på följande sätt: 

o En förstudie är att betrakta som redan genomförd eftersom utgångspunkten 

för undersökningen består i den redan genomförda forskningen som skapat 

och validerat studiens teorimodell. 

o Det råder en begränsad generaliserbarhet till andra sammanhang, om några 

sådana fenomen identifieras i studien. 

o Författaren måste vara extra uppmärksam på att överhuvudtaget 

generalisera, givet den förförståelse denne innehar. Att tolka går bra, men 

inte värdera. 

o Reliabilitetsbedömning enligt Cronbach Alpha genomförs på samtliga 

variabler. De variabler som inte klarar stipulerade krav tas bort ur studien. 
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3.5 Forskningsetik 

Det finns (minst) åtta generella forskningsetiska aspekter att hänsyn till vid 

enkätundersökningar (Cohen, Manion, & Morrison, 2011, s. 377 f): 

o Samtyckeskravet 

o Rätten att dra sig ur eller att inte fullfölja undersökningen 

o Aspekten att urvalet kan få en bättre situation, beroende på hur de svarar 

o Aspekten att urvalet kan få en sämre situation, beroende på hur de svarar 

o Konfidentialitets- och anonymitetskravet 

o Graden av hot och känslighet i frågorna, så att respondenterna inte över- 

eller underrapporterar 

o Att frågorna är utformade så att respondenterna inte över- eller 

undervärderar svaren eller svarar vad forskaren vill 

o Att frågorna är utformade så att respondenterna inte blir arga, sårade eller 

missledda 

En annan specifik forskningsetisk aspekt att hantera i studien är att hög chef 

endast utgörs av en person, kontingentschefen.  

En ytterligare aspekt utgörs av det faktum att mellancheferna inte kan 

garanteras konfidentialitet och anonymitet på grund av att de också är relativt få 

och utgör den länk som behövs för att kunna mäta hög chefs indirekta ledarskap 

mot studieobjektets olika enheter. 

Ovannämnda etiska aspekter hanteras i studien genom att: 

o Samtliga respondenter har informerats om de forskningsetiska förutsättningar 

som föreligger i ett försättsblad som bilagts själva frågeformuläret. 

Respondenterna i den mellanliggande organisatoriska nivån har dessutom 

erbjudits att svara endera konkret på vilken enhet de tillhörde eller om de 

bara hade sin bas på den svenska huvudbasen eller utanför. 

o Vissa av de mindre enheterna i studieobjektet har på den lägsta 

organisatoriska nivån sammanslagits för att säkerställa konfidentialitets- och 

anonymitetskravet.  

o Det faktum att urvalet var ett tillfälligt sammansatt förband, som också 

avvecklats, gör att det föreligger små risker att gruppen vare sig kan få en 

bättre eller sämre situation på grund av undersökningens resultat. 

o Förstudie – i form av tidigare forskning – är redan genomförd, vilket 

reducerar risken för att frågorna i frågeformulären är ”felformulerade”.  

o Empirins koppling mot teorin handlar i första hand om hur kontingentschefen 

påverkade underliggande organisationsnivåer, inte huruvida ledarskapet 

upplevdes som bra eller dåligt. 

o Kontingentschefen är kontaktad i förhand, har erhållit information om 

studiens syfte och är villig att delta i studien.  

o Givet det faktum att kontingentschefen är enda respondenten på sin nivå är 

det viktigt att hans utsagor också får komma fram ur ett etiskt perspektiv, 
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därav den kompletterande intervjun med honom, där han även erbjudits 

möjlighet att signera samtalsförteckningen efteråt. 

3.6 Operationalisering  

Ändamålet med operationaliseringen är att generera ett mätinstrument ur teori 

och metod för att kunna genomföra datainsamlingen.  

Studien tar sitt avstamp från tidigare forskning där utgångspunkten var att 

studera och bygga en teori som förklarar hur indirekt ledarskap genomförs. Till 

denna utgångspunkt adderas vissa faktorer som behövs för kartläggandet av 

indirekt ledarskap i studiens kontext. Vissa faktorer tas också bort som var 

relevanta tidigare, men inte nu (exempelvis kompetenshöjning). Teorimodellens 

roll gentemot vald metod är att knyta den mot en upplevd dimensionerande 

påfrestande/stressfylld situation som respektive respondent svarat på i 

frågeformuläret. 

Operationalisering till frågeformulär och dataanalys (kvantitativ undersökning) 

Grunden för det frågeformulär som används i studien är de tidigare framtagna 

och validerade enkäterna. Frågeformulären är utformade i tre versioner (hög 

chef, mellanchef och medarbetare) och är snarlika varandra. De innehåller olika 

block för att kunna mäta det indirekta ledarskapet utifrån den lägre 

organisatoriska nivån (bakgrundsfrågor, verksamhetsfrågor, bedömning av 

chefers ledarskap). Hög chef och mellanchefer får även bedöma sitt eget 

ledarskap. Figur 4 utvisar hur de tre frågeformulären använts inom FS19. 

  
(Figur 4 – Indelning av respondenter i organisatoriska nivåer) 

Frågeformulären är anpassade efter det valda urvalet av studieobjekt, vilket 

inneburit att vissa teman tagits bort från de ursprungliga enkäterna, vissa 
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adderats. De trimmade frågeformulären innehåller teman med drygt 100 slutna 

frågor, som kan relateras till den indirekta ledarskapsmodellen. Samtliga teman 

som besvaras görs utifrån den situation/situationer som respektive respondent 

beskrivit som mest påfrestande/stressfylld under FS19. Teman: 

o visioner/mål 

o säkerhetstänkande  

o misstag 

o omtanke/respekt  

o urval/kompetens 

o interaktion 

o föredöme 

o ansvar  

o helhetsperspektiv 

o personlig roll 

o omtanke och respekt  

o avsättande av tid  

o inspiration  

o delaktighet 

o förebild 

o kommunikation  

o informationshantering 

o ledningens genomslag 

o resultat 

I de slutna frågorna som är kopplade till respektive tema skattar respektive 

respondent i vilken utsträckning påståendena stämmer i numerisk skala 1-9 

samt ”ej aktuellt”.  

 

För att mäta förhållandet mellan de olika nivåerna i statistikbearbetningen 

konstrueras en stansmall för inmatning av de data från de motsvarande posterna 

i de tre frågeformulären för inmatning i SPSS. 

Medarbetare Mellanchef Hög chef Ny fil: ny benämning på item 

    
(Tabell 4 – Stansmall) 

För att kunna mäta de teman som genererats från frågeformulären skapas 

variabler i form av 33 faktorer (fac), nio dimensioner (dim) och tre storheter 

(grand) och som underlag för statistikbearbetningarna i SPSS. Samtliga variabler 

utgår från medarbetarnivån (låg nivå) och dess bedömningar. Variablerna 

används sedan i de olika analysmetoderna för att svara på forskningsfrågorna. 

 

Tabell 5 utvisar variabler som operationaliserats för dataanalys. Variablerna dim 

och grand är grupper av andra variabler, exakt vilka framgår i parentesen efter. 
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Beskrivning Fac Dim Grand Nivå 

Visioner/mål Fac1   Låg 

Största hinder Fac2*   Låg 

Säkerhetstänkande Fac3*   Låg 

Regelbrott Fac4*   Låg 

Misstag Fac5*   Låg 

Resultat Fac6   Låg 

Visioner/mål Fac7   Mellan 

Säkerhetstänkande Fac8*   Mellan 

Regelbrott Fac9*   Mellan 

Interaktion Fac10   Mellan 

Föredöme Fac11   Mellan 

Ansvar Fac12   Mellan 

Omtanke/respekt Fac13   Mellan 

Avsättande av tid Fac14   Mellan 

Uppskattning Fac15   Mellan 

Delaktighet Fac16   Mellan 

Medveten ansträngning Fac17   Mellan 

Tydlighet Fac18   Mellan 

Informationshantering Fac19   Mellan 

Urval/kompetens Fac20   Hög 

Interaktion Fac21   Hög 

Ansvar Fac22   Hög 

Helhetsperspektiv Fac23   Hög 

Personlig roll Fac24   Hög 

Avsättande av tid  Fac25   Hög 

Inspiration Fac26   Hög 

Delaktighet Fac27   Hög 

Medveten ansträngning Fac28   Hög 

Tydlighet Fac29   Hög 

Informationshantering Fac30   Hög 

Piska Fac31*   Hög 

Tillit Fac32*   Hög 

Resultat Fac33   Mellan/hög 

Filter  Dim1(fac3-5)*  Låg/mellan 

Filter  Dim2(fac8-9)*  Mellan 

Imageinriktad  Dim3 (fac11-14)  Mellan 

Imageinriktad  Dim4 (fac15-16)  Mellan 

Imageinriktad  Dim5 (fac18-19)  Mellan 

Imageinriktad  Dim6 (fac22/24)  Hög 

Imageinriktad  Dim7 (fac26-27)  Hög 

Imageinriktad  Dim8 (fac23/25/28)  Hög 

Imageinriktad  Dim9 (fac29-30)  Hög 

Handlingsinriktad   Grand1  

(fac20-21) 

Hög 

Imageinriktad   Grand2  

(dim6-9) 

Hög 

Imageinriktad 

 

  Grand3  

(fac17, dim3-5) 

 

Mellan 

(Tabell 5 – Operationaliserade variabler)   
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Kursiverade variabler märkta med * har ett lägre reliabilitetsmått än 0,7 α och 

används ej vidare i studien. 

 

Operationalisering för mellangruppsjämförelser  

Givet studieobjektets och insatsmiljöns roll i studien delas undersökningsgruppen 

in i olika delpopulationer för de olika statistiska mätningarna.  

 

Figur 5 utvisar mellangruppsskillnader avseende de olika geografiska 

förutsättningarna. 

 

(Figur 5 – Geografiska skillnader) 
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Figur 6 utvisar mellangruppsskillnader avseende de olika 

kommandostrukturerna. 

 

(Figur 6 – Skillnader i kommandokedjor) 

 

Figur 7 utvisar mellangruppsskillnader avseende graden av exponering. 

 

(Figur 7 – Skillnader i exponering) 
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Operationalisering till strukturerad intervjuguide (kvalitativ undersökning) 

På samma sätt som enkäterna baseras intervjuguiden på den indirekta 

ledarskapsmodellens olika teoristyrda tema samt ytterligare några allmänna 

teman som omfattar ledarskap, länk och stress/utsatthet. 

 

Analysmetod för besvarande av forskningsfrågorna (kvantitativ undersökning) 

För att säkerställa att de faktorer, dimensioner och storheter som senare skall 

statistikbearbetas i SPSS är reliabla görs reliabilitetsbedömning med hjälp av 

Cronbach Alpha (begreppet förklarades i 3.4). Reliabilitetsprövning görs för att 

pröva om variablerna håller måttet för att kunna användas i den fortsatta 

analysen. 

 

För att undersöka statistisk signifikans genom hypotesprövning skall 

nollhypotesen inte överstiga ett p-värde om 0,05 (p=probability) för att vara 

statistiskt säkerställd. Gränserna indelas och markeras i förekommande fall enligt 

följande: 

p=0,049-0,010=* 

p=0,009-0,001=** 

p<0,000=*** 

(Cohen, Manion, & Morrison, 2011, s. 613) 

Ett statistiskt säkerställt resultat innebär att man kan dra en slutsats som är 

minst 95 % sannolik (således finns det 5 % risk att slutsatsen är fel).  

 

För att beskriva undersökningsgruppen används deskriptiv statistik som är 

metoder för att beskriva data inom en population eller frekvenser och samband 

mellan olika delpopulationer (Cohen, Manion, & Morrison, 2011, s. 606). 

Deskriptiv/beskrivande statistik är den vanligaste formen av statistik, ofta 

visualiserat i staplar eller diagram. 

 

För att svara på a) ”Vad bidrar till att förklara hur kontingentchefens indirekta 

ledarskap uppfattas utifrån förbandets resultat?” genomförs parvisa 

korrelationsberäkningar och hierarkisk multipel regressionsanalys med teoretiskt 

grundad ordningsföljd. I den första beräkningen används Pearson 

korrelationsberäkning (Pearsons r) som är en analysmetod för parvisa 

korrelationsberäkningar av medelvärden. R beskriver hur mycket i genomsnitt 

observationerna avviker från regressionslinjen inom mätområdets intervall, där r 

ligger mellan -1 och +1. Desto längre r ligger från 0, desto starkare samvariation 

föreligger. (Cohen, Manion, & Morrison, 2011, s. 630 ff) 

 

I den andra beräkningen används hierarkisk multipel regressionsanalys med 

teoretiskt grundad ordningsföljd som metod. Som underlag för medarbetarnivåns 

skattning av eget och kontingentschefens resultat används utifrån teoribildningen 

en modellbaserad operationalisering för ändamålet.  
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Figur 8 utvisar en operationaliserad modellbasering. 

 Steg Område Variabel 

 

 

1 
2 
3 
 
 
4 

5 
 
 
 
 
 

 

6 

 

Visioner/mål 
Hög chef handlingsinriktad 

Hög chef imageinriktad 
 
 

Mellanchef handlingsinriktad 

Mellanchef imageinriktad 
 
 
 
 
 

 

Tillit 
 

 

Fac1 
Grand1 
Grand2 

 
 

Fac10 

Grand3 
 
 
 
 
 

 

B3 
 

  
Resultat 

 
Medarbetare 

Hög chef 

 

 
Fac6 
Fac33 

(Figur 8 – Modellbaserad operationalisering) 

 

Multipel regressionsanalys innebär att hitta skillnaden (residualitet) mellan ett 

observerat värde och värdet i en viss teoretisk grundad ordningsföljd (Palant, 

2007, s. 149). Beräkningarna görs på förhållandet mellan beroende och 

oberoende variabler (Cohen, Manion, & Morrison, 2011, s. 663). I studien är den 

beroende variabeln medarbetarnas självuppskattade bidrag till FS19 resultat 

(fac6), övriga variablar är oberoende som bidrar till resultatet.  Analysmetoden 

har även några säregna koefficienter:  

o B finns som standardiserad och icke standardiserad koefficient, tillämpas 

endast som icke standardiserad i studien. B är ett värde på hur många 

standardavvikelser som kommer att ändras i beroende variabler i relation till 

när standardavvikelser ändras i oberoende variabler och (Ibid. s. 663 f), alltså 

ett mått på ”viktning” mellan variabler.  

o F mäter variansen mellan minst tre grupper på samma sätt som t-test gör, 

men även inom respektive grupp och visar hur stort f-värde (”risk”) man är 

beredd att ta utifrån p (Ibid. s. 645). F utgör alltså ett värde för den 

statistiska fördelningen ute i ena ”svansen”, som är kopplat till slumpens 

potentiella inverkan. 

o R2 mäter i procent hur mycket variansen i den beroende variabeln kan 

förklaras av den oberoende variabeln. Upp till 0,1 är dåligt, 0,11-0,3 är 

modest, 0,31-0,5 är moderat och över 0,5 är starkt. (Ibid. s. 662) 

Analysen görs för att undersöka hur de olika stegen (1-6) i den indirekta 

ledarskapsmodellen förklarar medarbetarnas skattning av hur de själva och 

kontingentschefen bidrar till FS19 resultat. 
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För att svara på b) ”Påverkar de geografiska betingelserna hur kontingentchefens 

indirekta ledarskap uppfattas?” och c) ”Påverkar olika ledningsstrukturer hur 

kontingentchefens indirekta ledarskap uppfattas?” använder studien 

mellangruppjämförelser med hjälp av t-tester. T-test används när man jämför 

om två medelvärden skiljer sig signifikant åt. Konstanten t har beroende till 

antalet mätvärden och signifikansnivån, där ett större t visar på större skillnad 

mellan de två gruppernas medelvärden i + och - (Cohen, Manion, & Morrison, 

2011, s. 642 f). Mellangruppsjämförelse/t-test görs för att påvisa skillnader 

mellan olika undersökta delpopulationer (grupper), i detta sammanhang genom 

att jämföra statistiskt säkerställda skillnader mellan medelvärden hos de bägge 

grupperna. 

För att svara på d) ”Påverkar graden av utsatthet hur kontingentchefens 

indirekta ledarskap uppfattas?” använder studien beskrivande statistik och 

mellangruppjämförelser med hjälp av variansanalys. Variansanalys används för 

att dela upp den totala variationen i och mellan flera grupper (Ibid. s. 648 ff). I 

och med att det i studien är två gruppers medelvärden baserat på deras tre 

stressområdeskategorier som jämförs är variansanalys användbart. 

Graden av utsatthet i respektive jämförelsegrupp är kategoriserad i tre 

stressområden utifrån respektive respondents svar av hur de upplevt den mest 

påfrestande/stressfyllda situationen (situationerna): 

o Kategori 1: Definierade stridsaktiviteter, i nära anslutning till stridsaktiviteter 

eller annan traumatisk situation (momentant exponerad stress). 

o Kategori 2: Långvarig exponering eller hög arbetsbelastning (kumulativ 

stress). 

o Kategori 3: Ledarskapsproblem, samarbetssvårigheter, avsaknad av stöd 

från den svenska kontingenten eller omsorg om anhöriga (annan 

emotionell stress). 

Mellangruppsjämförelse/variansanalys används när delpopulationer/grupper även 

påverkats av andra faktorer, i detta fall av graden av exponering. 

 

Analysmetod för besvarande av forskningsfrågorna (kvalitativ undersökning) 

Forskningsfråga a-d) besvaras genom att i fyra steg analysera informantens svar 

utifrån de fenomen som denne lyfter fram från intervjuguiden: helhetsintryck, 

kodning, kondensering och sammanfattning (Johannessen & Tufte, 2010, s. 

110). Exempel på fenomen är olika begrepp och mönster till vad som kan 

förklara orsak och verkan till hur kontingentschefen uppfattade sitt eget indirekta 

ledarskap utifrån den öppna frågan om vilken situation han själv upplevde som 

mest påfrestande under insatsen. 
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4. Undersökning 

I kapitlet redovisas det empiriska resultatet utifrån datainsamlingsområdena 

inklusive svar på forskningsfrågorna a-d). Endast ett begränsat utsnitt av 

datamaterielat redovisas.  

4.1 Kvantitativ empiri - enkätdata 

4.1.1 Forskningsfråga a) 
Vad bidrar till att förklara hur kontingentchefens indirekta ledarskap uppfattas 

utifrån förbandets resultat? 

Korrelation mellan bidrag till resultat 

Tabell 6 visar på utfallet av samvariansen mellan den lägre organisatoriska 

nivåns upplevelse av det egna bidraget till FS19 resultat gentemot upplevelsen 

av kontingentschefens bidrag till FS19 resultat. Statistikbearbetningen är gjord 

enligt Pearson korrelationsberäkning. Kontingentchefens egen självskattning 

(högra kolumnen, referens) har inte använts i statistikbearbetningen. För 

omkodning av variabler, se tabell 5. 

  

 

Medarbetare 

Korrelation eget 

bidrag till  

resultat (fac6) 

Korrelation hög 

chefs bidrag till 

resultat (fac33) 

 

 

Hög chef 

 

Hög chef  

Referens 

 

Variabel 

 

 

M 

 

SD 

 

 

 

 

 

M 

 

SD 

 

M 

Fac1 6,57 1,80     0,294*** 0,612*** 
 

6,50 

 

1,65 

 

7,00 

Fac6        

Fac7        

Fac10 5,78 2,89     0,239** 0,091 6,46 1,76 7,50 

Fac11        

Fac12        

Fac13        

Fac14        

Fac15        

Fac16        

Fac17 6,37 2,44     0,399*** 0,278** 6,01 2,03 7,50 

Fac18        

Fac19        

Fac20 6,98 4,84     0,203** 0,843*** 6,24 2,32 8,00 

Fac21 7,26 2,84     0,211* 0,574*** 5,69 2,19 4,25 

Fac22        

Fac23        

Fac24        

Fac25        

Fac26        

Fac27        

Fac28        

Fac29        

Fac30        

Fac33        

Dim3 6,79 2,35     0,411*** 0,210* 6,66 1,77 7,31 

Dim4 6,80 2,22     0,397*** 0,185* 6,51 1,77 7,20 
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Dim5 6,82 2,12     0,442*** 0,203* 6,68 1,80 8,00 

Dim6 6,89 3,11     0,310** 0,932*** 5,97 2,05 8,00 

Dim7 6,57 2,80 0,272** 0,875*** 5,80 2,20 6,75 

Dim8 6,92 2,71     0,328** 0,906*** 5,94 2,06 7,83 

Dim9 6,98 2,65     0,238** 0,888*** 6,17 1,91 6,25 

Grand1 7,12 3,84     0,268** 0,788*** 6,00 2,00 6,13 

Grand2 6,84 2,82     0,352** 0,943*** 5,82 2,06 7,21 

Grand3 6,69 2,28     0,544*** 0,293** 6,51 1,64 7,50 

B3 6,38 2,33 0,172* 0,811*** 6,36 2,32 7,00 

(Tabell 6 – Korrelation mellan självupplevt resultat och hög chefs resultat) 

 

Samtliga redovisade variabler är statistiskt säkerställda där den lägre 

organisatoriska nivån ansett att kontingentschefens bidrag till FS19 resultat är 

större i jämförelse med det egna upplevda bidraget till resultat. Detta gäller 

visioner/mål (fac1) men även det indirekta ledarskapets imageinriktade påverkan 

(dim6-9, grand2), som bidrar mer till resultatet i förhållande till den 

handlingsinriktade påverkan (fac21-21, grand1). Tillit (B3) stödjer denna 

viktning i korrelationen. Bedömningen av mellanchefernas bidrag till resultat 

(fac10, fac17, dim3-6, grand3) är något lägre skattat än den egna bidraget och 

också statistiskt säkerställda, med undantag av upplevelsen av mellanchefens 

bidrag till resultat (fac10).  

 

De variabler som omfattar mellanchefen (fac10, 17, dim3-5, grand3) skall tolkas 

utifrån perspektivet ”är medarbetaren nöjd med hög chefs bidrag till resultat 

bidrar det också till mellanchefens bidrag till resultat”. 

 

Bidrag till resultat genom regressionsanalys 

Tabell 7A utvisar hur de olika enskilda förklarande variablerna bidrar till att 

förklara variansen gentemot beroende variabeln fac6 (det egna bidraget till 

resultat). Statistikbearbetningen är gjord genom hierarkisk multipel 

regressionsanalys med teoretiskt grundad ordningsföljd. 

  

Eget bidrag  

till resultat (fac6) 

 

Hög chefs bidrag  

till resultat (fac33) 

Steg/variabel 

 

B slutmodell F p B slutmodell F P 

1. Visioner/mål 0,049 0,235 0,630 0,129 2,637 0,110 

2. Hög chef 

handlingsinriktad  

-0,254 2,916 0,093 0,066 0,319 0,575 

3. Hög chef 

imageinriktad 

0,179 1,393 0,243 1,021 73,552 0,000 

4. Mellanchef 

handlingsinriktad 

-0,329 5,124 0,027 0,139 1,484 0,228 

5. Mellanchef 

imageinriktad 

0,609 14,451 0,000 -0,099 0,624 0,433 

6. Tillit 0,151 2,070 0,156 -0,163 3,903 0,053 

(Tabell 7A – Teorimodellens index i relation till resultatvariabler) 
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Den hierarkiska resultatmodellen kan upplevas som svårtolkad och behöver 

därför förklaras. I den vänstra kolumnen finns de variabler (steg 1-6) som 

operationaliserats utifrån teorimodellen enligt figur 8. I mittenkolumnerna ska de 

sex stegen läsas som ”hur mycket förklarar respektive enskild variabel, 

oberoende av varandra, det självupplevda bidraget till FS19 resultat”. På samma 

sätt ska de högra kolumnerna tolkas, det vill säga ”hur mycket förklarar 

respektive enskild variabel, oberoende av varandra, upplevelsen av 

kontingentchefens bidrag till FS19 resultat”. 

 

I självskattningen av det egna bidraget till resultatet (mittenkolumnerna) 

framgår att mellanchefens handlingsinriktade och imageinriktade påverkan (steg 

4-5) är statistiskt säkerställda (p<.027 och p<.000). Således bidrar de stegen 

mest till att förklara modellen. I viktningen mellan dessa är mellanchefens 

imagepåverkan starkare som enskild variabel – vilket tycks då ha störst 

förklaringsvärde. 

 

Medarbetarnas bedömning av hög chefs bidrag till resultat förklarar modellen 

något sämre, i jämförelse med skattningen av det egna bidraget. Den enda 

statistiskt säkerställda enskilda variabeln är kontingentschefens imageinriktade 

påverkan (p<.000 och F=73,552).  

 

Tabell 7B utvisar den slutliga modellen där samtliga resultatvariabler används till 

att förklara den stegvisa fördelningen av bidragen till FS19 resultat. 

Statistikbearbetningen är gjord genom hierarkisk multipel regressionsanalys med 

teoretiskt grundad ordningsföljd. 

  

Eget bidrag  

till resultat (fac6) 

 

Hög chefs bidrag  

till resultat (fac33) 

 R2=0,477 

Justerat R2=0,423 

R2=0,905 

Justerat R2=0,895 

Steg/variabel F förändring p F förändring P 

1. Visioner/mål 13,239 0,001 39,999 0,000 

2. Hög chef 

handlingsinriktad  

0,613 0,437 97,504 0,000 

3. Hög chef 

imageinriktad 

9,878 0,003 78,080 0,000 

4. Mellanchef 

handlingsinriktad 

4,127 0,047 1,190 0,280 

5. Mellanchef 

imageinriktad 

12,776 0,001 0,197 0,659 

6. Tillit 2,070 0,156 3,903 0,053 

(Tabell 7B – Teorimodellens index i relation till resultatvariabler) 

 

Slutmodellen är statistiskt säkerställd för den lägre organisatoriska nivån med 

0,000 (F=8,818, p<.000) med ett justerat R2-värde på 0,42 (Försvarshögskolan, 
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2014c, s. 7) samt för hög organisatorisk nivå med 0,000 (F=91,572, p<.000) 

med ett justerat R2-värde på 0,89 (Ibid. s. 17).  

 

Den sammanfattande resultatmodellen ska läsas på samma sätt som tabell 7A 

som utvisade de enskilda variablerna bidrag till FS19 resultat. Skillnaden i denna 

modell ligger i den stegvisa förändringen allteftersom fler variabler stoppas in. 

 

I det självupplevda bidraget till FS19 resultat är steg 1, 3 och 5, det vill säga 

visioner/mål (p<.001), hög chefs imageinriktade påverkan (p<.003) och 

mellanchef imageinriktade påverkan (p<.001) statistiskt säkerställda för att 

förklara slutmodellen. Steg 2, 4 och 6 är inte det. 

 

I upplevelsens av kontingentschefens bidrag till resultat är steg 1-3, det vill säga 

visioner/mål, hög chefs handlingsinriktade och imageinriktade påverkan 

(samtliga med p<.000), statistiskt säkerställda som variablar hur bra modellen 

kan förklaras. 

 

I det egna bidraget till resultat framgår att 42 % (justerat R2) kan förklara 

utfallet av resultatet, vilket är helt acceptabelt. Mycket bra är förklaringsgraden 

avseende skattningen av kontingentschefen bidrag till resultat, hela 89 %.  

4.1.2 Forskningsfråga b) 

Påverkar de geografiska betingelserna hur kontingentchefens indirekta ledarskap 

uppfattas? 

Tabell 8 utvisar geografiska skillnader mellan enheter med basering på den 

svenska huvudbasen och övriga. Statistikbearbetningen är gjord genom 

gruppjämförelser med hjälp av t-test. 

 

 

 

 

Huvudbas CNL 

(n=129) 

 

Huvudbas utanför CNL 

(n=76) 

 

Variabel 

 

M SD M SD t p 

 

Fac1 

 

6,87 

 

1,34 

 

5,86 

 

1,95 

 

4,314 

 

0,000 

Fac6 7,55 0,79 7,57 1,26 -0,189 0,850 

Fac7 6,09 2,31 5,89 2,31 0,585 0,560 

Fac10 6,48 1,84 6,43 1,63 0,156 0,876 

Fac11 6,72 2,16 6,90 2,02 -0,559 0,577 

Fac12 6,79 1,67 7,12 1,84 -1,253 0,212 

Fac13 6,16 2,18 6,18 2,07 -0,057 0,954 

Fac14 6,25 2,33 6,35 2,39 -0,268 0,789 

Fac15 6,85 1,94 6,70 1,87 0,522 0,602 

Fac16 6,39 1,88 6,42 1,90 -0,101 0,920 

Fac17 5,89 2,14 6,21 1,82 -1,063 0,289 

Fac18 6,75 1,85 6,76 1,86 -0,051 0,959 

Fac19 6,41 2,06 6,76 1,86 -1,188 0,236 

Fac20 6,96 1,66 4,92 2,79 5,862 0,000 

Fac21 6,19 1,89 4,66 2,43 3,796 0,000 
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Fac22 7,11 1,39 4,61 2,39 7,269 0,000 

Fac23 6,87 1,34 4,29 2,55 7,787 0,000 

Fac24 6,52 1,70 4,74 2,44 4,642 0,000 

Fac25 5,88 2,19 3,66 2,46 6,127 0,000 

Fac26 6,40 2,23 3,60 2,52 7,830 0,000 

Fac27 6,71 1,58 4,55 2,54 5,908 0,000 

Fac28 6,81 1,46 5,00 2,44 5,252 0,000 

Fac29 6,66 1,59 4,49 2,54 6,673 0,000 

Fac30 6,89 1,60 5,34 2,25 4,630 0,000 

Fac33 6,32 1,68 4,56 2,64 4,914 0,000 

Dim3 6,62 1,70 6,71 1,89 -0,322 0,748 

Dim4 6,53 1,81 6,48 1,72 0,178 0,859 

Dim5 6,61 1,82 6,76 1,79 -0,551 0,582 

Dim6 6,77 1,40 4,33 2,24 6,757 0,000 

Dim7 6,62 1,54 4,17 2,41 6,944 0,000 

Dim8 6,76 1,24 4,67 2,41 5,983 0,000 

Dim9 6,76 1,33 4,92 2,33 5,787 0,000 

Grand1 6,67 1,38 4,58 2,37 6,029 0,000 

Grand2 6,73 1,33 4,22 2,16 6,584 0,000 

Grand3 

 

6,47 1,65 6,57 1,64 -0,377 0,848 

(Tabell 8 – Geografiska implikationer) 

 

I de olika enheternas bedömning framkommer här flera skillnader mellan de 

enheter som fanns grupperade geografiskt nära kontingentschefen, i förhållande 

till enheter som inte var det: alla variabler kopplade till kontingentschefens 

indirekta ledarskap har uppfattats betydligt mer positivt hos de 

organisationsenheter som i huvudsak verkade från huvudbasen och är statistiskt 

säkerställda: 

o Urval/kompetens (fac20) 

o Interaktion (fac21): är det område som visar på minst differens mellan de två 

grupperna 

o Ansvar (fac22): har gruppen med huvudbas CNL bedömt som mest positivt  

o Helhetsperspektiv (fac23) 

o Personlig roll (fac24) 

o Avsättande av tid (fac25): har gruppen med huvudbas CNL bedömt som mest 

negativt 

o Inspiration (fac26): är det område som visar på störst differens mellan de två 

jämförelsegrupperna och det som gruppen med huvudbas utanför CNL 

bedömt som mest negativt  

o Delaktighet (fac27) 

o Medveten ansträngning (fac28) 

o Tydlighet (fac29) 

o Informationshantering (fac30): har gruppen utanför huvudbas CNL bedömt 

som mest positivt 

o Resultat (fac33) 

o Handlingsinriktat ledarskap (grand1)  

o Imageinriktat ledarskap (dim6-9 och grand2) 

Samtliga variablar har p<.000. 
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Jämförelsegruppernas syn på FS19 visioner/mål (fac1) är också statistiskt 

säkerställd (p<.000), där gruppen som hade samma huvudbas som 

kontingentschefen också i allmänhet är positivare i jämförelse med den andra 

gruppen. 

4.1.3 Forskningsfråga c) 

Påverkar olika ledningsstrukturer hur kontingentchefens indirekta ledarskap 

uppfattas? 

Tabell 9 utvisar skillnader mellan enheter där kontingentschefen har olika 

lednings- och lydnadsförhållande över. Statistikbearbetningen är gjord genom 

gruppjämförelser med hjälp av t-test. 

 

 

 

 

FULLCOM 

(n=159) 

 

ADMCON 

(n=46) 

 

Variabel 

 

M SD M SD t p 

 

Fac1 

 

6,82 

 

1,37 

 

5,35 

 

2,07 

 

5,517 

 

0,000 

Fac6 7,58 0,81 7,46 1,46 0,743 0,459 

Fac7 6,01 2,27 6,04 2,45 -0,061 0,951 

Fac10 6,33 1,86 6,93 1,18 -1,669 0,097 

Fac11 6,73 2,17 7,01 1,86 -0,757 0,450 

Fac12 6,87 1,70 7,09 1,86 -0,734 0,464 

Fac13 6,06 2,18 6,53 1,93 -1,254 0,211 

Fac14 6,23 2,34 6,49 2,40 -0,618 0,538 

Fac15 6,79 1,91 6,79 1,92 0,012 0,990 

Fac16 6,31 1,94 6,73 1,66 -1,289 0,199 

Fac17 5,92 2,08 6,30 1,81 -1,078 0,283 

Fac18 6,71 1,88 6,90 1,73 -0,594 0,553 

Fac19 6,42 2,04 6,94 1,77 -1,492 0,137 

Fac20 6,79 1,81 4,05 2,87 6,835 0,000 

Fac21 6,16 1,89 3,64 2,28 5,540 0,000 

Fac22 6,85 1,57 3,69 2,39 7,887 0,000 

Fac23 6,56 1,63 3,44 2,57 8,073 0,000 

Fac24 6,43 1,71 3,91 2,48 5,858 0,000 

Fac25 5,64 2,26 2,80 2,27 6,484 0,000 

Fac26 6,03 2,34 2,95 2,56 7,166 0,000 

Fac27 6,49 1,70 3,38 2,62 6,943 0,000 

Fac28 6,67 1,55 4,16 2,56 6,457 0,000 

Fac29 6,41 1,78 3,86 2,63 6,617 0,000 

Fac30 6,76 1,69 4,70 2,26 5,150 0,000 

Fac33 6,20 1,85 3,63 2,49 6,356 0,000 

Dim3 6,62 1,74 6,78 1,89 -0,498 0,619 

Dim4 6,46 1,81 6,69 1,64 -0,735 0,463 

Dim5 6,59 1,84 6,96 1,68 -1,158 0,248 

Dim6 6,59 1,44 3,36 2,23 8,013 0,000 

Dim7 6,31 1,72 3,27 2,58 6,729 0,000 

Dim8 6,54 1,42 3,78 2,51 6,997 0,000 

Dim9 6,57 1,54 4,42 2,37 5,635 0,000 

Grand1 6,53 1,50 3,65 2,26 7,317 0,000 

Grand2 6,50 1,38 3,40 2,31 7,191 0,000 

Grand3 

 

6,44 1,65 6,73 1,60 -0,943 0,347 
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(Tabell 9 – Implikationer av olika ledningsstrukturer) 

 

På liknande sätt som i föregående jämförelse framkommer även här tydliga 

skillnader mellan de grupper som hade olika kommandostrukturer.  

Organisationsenheter som kontingentenschefen hade totalt ledningsansvar över 

är i allmänhet mer positivt inställda till hans ledarskap än de enheter som det 

bara utövades administrativ kontroll4 över. Följande områden är statistiskt 

säkerställda: 

o Urval/kompetens (fac20) 

o Interaktion (fac21)  

o Ansvar (fac22): har gruppen med FULLCOM över bedömt som mest positivt 

o Helhetsperspektiv (fac23): är det område som visar på störst differens mellan 

de två jämförelsegrupperna 

o Personlig roll (fac24) 

o Avsättande av tid (fac25): har bägge jämförelsegrupperna bedömt som mest 

negativt 

o Inspiration (fac26) 

o Delaktighet (fac27) 

o Medveten ansträngning (fac28) 

o Tydlighet (fac29) 

o Informationshantering (fac30): är det område som visar på minst differens 

mellan de två jämförelsegrupperna och det som gruppen med ADMCON över 

bedömt som mest positivt 

o Resultat (fac33) 

o Handlingsinriktat ledarskap (grand1)  

o Imageinriktat ledarskap (dim6-9 och grand2) 

Samtliga variablar har p<.000. 

 

Även här är jämförelsegruppernas syn på FS19 visioner/mål (fac1) statistiskt 

säkerställd (p<.000), där gruppen med fullständigt ledningsansvar över är mer 

positivt inställda. 

4.1.4 Forskningsfråga d) 

Påverkar graden av utsatthet hur kontingentchefens indirekta ledarskap 

uppfattas? 

Stressområden 

Resultatet har i stort inte kunna påvisa några statistiskt säkerställda skillnader 

mellan de tre stressområden som den lägre organisatoriska nivån bedömt det 

indirekta ledarskapet mot. Två undantag finns dock, nämligen de variabler som 

omfattar medarbetarnas relation till sin närmaste chef. 

                                                           
4
 Logistikenheten NSE, ingående i kategorin ”övriga”, hade FS19 FULLCOM över. De få respondenter dessa 

utgör bedöms dock inte påverka slutresultatet nämnvärt. 
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Tabell 10 beskriver frekvenser och varianser mellan de olika kategorier kopplade 

mot medarbetarnas interaktion med mellanchef. Statistikbearbetningen 

redovisas i form av beskrivande statistik. (Kategori 1 är momentan stress, 

kategori 2 är kumulativ stress och kategori 3 är emotionell stress). 

 

Variabel 

 

n 

 

M 

 

SD 

 

 

F 

 

p 

 

Fac10 

   Kategori 1 

   Kategori 2 

   Kategori 3 

   Mellan kategorier 

   Inom kategorin 

 

 

59 

50 

26 

 

 

6,73 

6,80 

5,61 

 

 

1,55 

1,34 

2,27 

 

 

 

 

 

5,22 

 

 

 

 

 

0,007 

Dim5 

   Kategori 1 

   Kategori 2 

   Kategori 3 

   Mellan kategorier 

   Inom kategorin  

 

 

83 

64 

32 

 

6,94 

6,90 

6,02 

 

1,49 

1,68 

2,05 

 

 

 

 

3,84 

 

 

 

 

0,023 

(Tabell 10 – Varianser av påfrestningar) 

 

I den lägre organisatoriska nivåns skattning framkommer här att de 

respondenter som upplevde emotionell stress (kategori 3) avviker i interaktionen 

med sin närmaste chef (fac10, p<.007) och i dennes tydlighet och förmåga att 

hantera information nedåt (dim5, p<.023), där bägge variablerna är statistiskt 

säkerställda. Den avvikande kategorin är mer negativ i jämförelse med de som 

upplevt momentan eller kumulativ stress. 

 

Exponeringsgrad 

Tabell 11 nedan utvisar mellangruppsskillnader mellan enheter (som helhet i 

jämförelse med andra enheter) som utsatts för hög- respektive låg 

exponeringsgrad. Statistikbearbetningen är gjord genom gruppjämförelser med 

hjälp av variansanalys. 

 

 

 

 

Hög exponering 

(n=83) 

 

Låg exponering 

(n=122) 

 

Variabel 

 

M SD M SD t p 

 

Fac1 

 

6,48 

 

1,75 

 

6,52 

 

1,60 

 

-0,191 

 

0,849 

Fac6 7,61 0,87 7,52 1,07 0,683 0,495 

Fac7 6,59 2,06 5,61 2,39 2,893 0,004 

Fac10 6,80 1,54 6,24 1,86 1,879 0,062 

Fac11 6,21 1,75 6,49 2,29 2,351 0,020 

Fac12 7,29 1,34 6,63 1,94 2,618 0,010 

Fac13 6,56 1,94 5,89 2,23 2,139 0,034 

Fac14 6,62 2,04 6,06 2,52 1,605 0,110 

Fac15 7,32 1,58 6,41 2,04 3,302 0,001 

Fac16 6,84 1,53 6,09 2,04 2,739 0,007 
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Fac17 6,21 2,04 5,86 2,01 1,149 0,252 

Fac18 7,21 1,45 6,42 2,03 2,981 0,003 

Fac19 7,16 1,40 6,09 2,22 3,826 0,000 

Fac20 5,82 2,63 6,52 2,07 -1,882 0,062 

Fac21 5,22 2,41 6,02 1,97 -2,013 0,046 

Fac22 5,77 2,62 6,53 1,75 -1,929 0,056 

Fac23 5,62 2,52 6,06 2,08 -1,124 0,263 

Fac24 5,49 2,30 6,24 1,97 -1,907 0,059 

Fac25 5,27 2,66 5,00 2,42 0,708 0,480 

Fac26 5,73 2,88 5,13 2,54 1,485 0,139 

Fac27 5,83 2,58 6,07 1,92 -0,603 0,548 

Fac28 5,74 2,46 6,35 1,79 -1,601 0,112 

Fac29 5,76 2,43 5,99 2,08 -0,659 0,511 

Fac30 6,31 2,13 6,43 1,87 -0,371 0,711 

Fac33 5,38 2,37 5,83 2,17 -1,177 0,241 

Dim3 6,96 1,52 6,42 1,91 1,975 0,050 

Dim4 6,99 1,42 6,17 1,92 3,106 0,002 

Dim5 7,21 1,28 6,27 2,02 3,637 0,000 

Dim6 5,66 2,38 6,21 1,76 -1,345 0,182 

Dim7 5,99 2,48 5,68 2,00 0,772 0,442 

Dim8 5,54 2,34 6,19 1,83 -1,621 0,108 

Dim9 6,05 2,03 6,25 1,84 -0,600 0,550 

Grand1 5,58 2,30 6,31 1,71 -1,983 0,050 

Grand2 5,64 2,36 5,98 1,79 -0,750 0,455 

Grand3 

 

6,88 1,36 6,22 1,78 2,513 0,013 

(Tabell 11 – Implikationer beroende på exponering) 

 

I resultatet säkerställs flera skillnader mellan grupperna statistiskt. Gruppen som 

varit mer utsatta har i allmänhet en större tilltro till den närmaste chefen än till 

kontingentschefen: 

o Visioner/mål (fac7, p<.004): har gruppen som utsatts för lägre 

exponeringsgrad bedömt som mest negativt 

o Föredöme (fac11, p<.020): har gruppen som utsatts för högre 

exponeringsgrad bedömt som mest negativt 

o Ansvar (fac12, p<.010): har bägge jämförelsegrupperna bedömt som mest 

positivt 

o Omtanke/respekt (fac13, p<.034): är det område som visar på minst differens 

mellan de två jämförelsegrupperna 

o Uppskattning (fac15, p<.001) 

o Delaktighet (fac16, p<.007) 

o Tydlighet (fac18, p=.003) 

o Informationshantering (fac19, p<.000): är det område som visar på störst 

differens mellan de två jämförelsegrupperna 

o Imageinriktat ledarskap (dim4, p<.002) 

o Imageinriktat ledarskap (dim5 p<.000)  

o Imageinriktat ledarskap (grand3, p<.013) 
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Resultatet visar också att den grupp som utsatt för lägre exponeringsnivå haft 

större tilltro till kontingentschefens ledarskap i ett fall som är statistiskt 

säkerställt: 

o Interaktion (fac21 p<.046) 

4.2 Kvalitativ empiri – strukturerad intervju 

a) Vad bidrar till att förklara hur kontingentchefens indirekta ledarskap uppfattas 

utifrån förbandets resultat? 

Avseende visioner/mål (steg 1 i teorimodellen) menar kontingentschefen att han 

hade en tydlig vilja med förbandets mål som skapades redan under träningen i 

Sverige innan själva insatsen. Han försökte både förankra dessa hos de direkt 

underställda cheferna och kommunicera ut dem i organisationen. Efterhand som 

förutsättningarna ändrades i insatsen, förändrades även målsättningarna: 

Före insatsen handlade det om att kommunicera målsättningen om den nära 

integrationen med ANSF, där den avgörande faktorn var ”vi stödjer, afghanerna gör 

själva”. 

 

I början på insatsen innebar det faktum att ANA:s omgruppering från vårt område 

och att ANP inte höll vad de lovade WoM om att fullfölja planen och att motivera 

och förklara det, primärt på plutonsnivå. Kopplat till detta handlade det också om 

att förklara för de som inte var i ”kraftsamlingsriktning”, så att dessa skulle få 

förståelse för det.  

 

I slutet av insatsen låg fokus på omhändertagande av alla strider, inriktat på mjuka 

värden, samtidigt en kvarhållande strävan att inte överge planen. 

 

De enheter som leddes av andra hade inte samma förståelse för de visioner och 

mål som övriga förbandet hade. Detta kunde periodvis upplevas besvärande. 

(Fahl, Intervju, 2014) 

 

Avseende hög chefs handlingsinriktade påverkan (steg 2 i teorimodellen) 

understryker han att relationen med de underställda cheferna upplevs som 

centrala eftersom det är de som förmedlar budskapen nedåt i organisationen. 

Hur bra interaktionen blir beror på personkännedom som redan startar i 

urvalsprocessen (för de chefer han själv rekryterade, vilket var ett fåtal under 

FS19). Personkännedomen behöver dock inte betyda att alla chefer ska vara lika. 

Alla mekanismer måste beaktas där direkt och indirekt ledarskap anpassas 

utifrån det och där olika personligheter bildar synergi. Kommandokedjan gäller i 

första hand, men är inte allenarådande till exempel när det är bråttom. 

Interaktion med mellanchefer handlar just om detta fenomen, att snabbt kunna 

växla från indirekt till direkt ledarskap.  

Avseende hög chefs imageinriktade påverkan (steg 3 i teorimodellen) menar 

förbandschefen att även här var det eftersträvansvärt att kommandokedjan 
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skulle fungera i första hand. Under insatsen hade han en uttalad ledarskapsstil 

som innebar fältnära och korta möten med soldater, grupper eller chefer på olika 

nivåer, hellre ofta än länge. Han menade bland annat att: ”Det man inte får fram 

i en punktinsats i mötet med soldaterna, är inte värt att få fram” (Ibid.). 

Samtidigt som det var viktigt att finnas fältnära med soldaterna var det hela 

tiden en balansgång att inte vara en ”galjonsfigur” som fanns överallt, eftersom 

då riskerades att de operativa frågorna hamnade i skymundan. Med facit i hand 

anser han dock att alltför mycket tid allokerades till de afghanska 

säkerhetsstyrkorna och till det civila elementet i förbandet. Tid som borde lagts 

på FS19 medarbetare istället.  

I en av de underställda organisationsenheterna utvecklades tidigt i insatsen en 

känsla av ”vi-och-dom”, gentemot andra delar i FS19. Denna hållning förstärktes 

vartefter insatsen förlöpte och kom att omfatta även kontingentschefen. I en 

annan av organisationsenheterna fanns ett begränsat förtroende för den 

ansvarige chefen, som också blev sämre efterhand. För mellanchefens 

handlingsinriktade- och imageinriktade påverkan samt tillit (steg 4-6 i 

teorimodellen) menar kontingentschefen att utifrån hög chefs perspektiv hade 

det varit nödvändigt med en ledarskapsanpassning mot dessa enheter mycket 

tidigare. I det första fallet med fokus både mot den direkt underställde chefen 

och lägsta nivån, i det andra fallet direkt mot den direkt underställde chefen. 

b) Vad bidrar till att förklara hur kontingentchefens indirekta ledarskap uppfattas 

utifrån geografiska betingelser? 

Här medger kontingentschefen att han borde fördjupat kommunikationen och 

avsatt mer till de enheter som var mer perifert baserade, både i handling och 

genom att visa ett större personligt engagemang. Samtidigt var det alltid var en 

balansgång att besöka avlägsna enheter: 

 

Givet de stora geografiska avstånden med långa transportsträckor som tog tid i en 

redan fullspäckad vardag och de risker som förelåg, upplevdes det bekymmersamt att 

utöva ledarskap ju längre från CNL en enhet fanns baserad. Detta fick vägas mot 

behovet av direktkommunikation med jämna mellanrum (exempelvis tog en resa till 

Kabul dagar att genomföra). Varje besök fick därför övervägas och så långt som 

möjligt begränsas och andra verktyg fick istället nyttjas (primärt säkerhetsklassad 

telefon) som komplement. Förväntningarna var dock alltid större än vad som var 

praktiskt möjligt. 

(Ibid.)  

 

c) Vad bidrar till att förklara hur kontingentchefens indirekta ledarskap uppfattas 

utifrån olika ledningsstrukturer? 

Förbandschefen betonar att han undvek att göra någon skillnad oavsett vilken 

ledningsstruktur enheten hade. Fokus låg istället på den direkt underställde 

chefen för att kunna fortplanta idéer och målsättningar. Det formella ansvaret 

låg i att stödja alla enheter allmänt, primärt logistiskt: ”Förväntan av stöd 
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hamnade tyvärr i konflikt med de operativa uppgifter PRT hade, där 

prioriteringen var tvunget att bli de operativa uppgifterna.” (Ibid.)  

d) Vad bidrar till att förklara hur kontingentchefens indirekta ledarskap uppfattas 

utifrån graden av utsatthet? 

Precis som kontingentschefen uttryckte tidigare menar han att det indirekta 

ledarskapet förändras när soldater och chefer utsätts för exceptionella händelser. 

Så här definierar han själv den mest påfrestande situationen under insatsen 

2010: 

Ledning i samband med dödsfall eller allvarlig skada. Det efterföljande arbetet med 

omhändertagande av egen personal, anhöriga och media. 

(Ibid.) 

 

Det indirekta ledarskapet ändrar alltså karaktär till att bli mer vårdande och 

humaninriktat gentemot utsatta medarbetare och enheter, men även till att 

stödja anhöriga och delar av förbandet som inte utsatts direkt. Detta måste ske 

samtidigt som trycket från Sverige och media ökar dramatiskt. Att följa 

linjeorganisationen är alltså inte lika central i dessa sammanhang. 
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5. Resultatdiskussion  

Det avslutande kapitlet omfattar analys av empirin, svar på forskningsfrågorna 

och återkoppling mot studiens syfte. Kapitlet - tillika studien - avslutas med egen 

kritik, vad studien bidragit till och förslag till framtida forskning.  

5.1 Resultatdiskussion  

5.1.1 Forskningsfråga a) 

Vad bidrar till att förklara hur kontingentchefens indirekta ledarskap uppfattas 

utifrån förbandets resultat? 

 

Initialt är det angeläget att diskutera kring vad som avses med ”förbandets 

resultat” i forskningsfrågan och hur det hänger ihop med kontingentchefens syn 

på detta. I första kapitlet definierades vad krigsvetenskaplig forskning är. Där 

framgick att operationskonst är ett viktigt studieobjekt för krigsvetenskap. Redan 

Clausewitz menade att man inte börjar ett krig utan att ha klart för sig vad man 

vill uppnå med kriget – det första är det politiska syftet, det andra är det 

operativa målet (Clausewitz, 2006, s. 589). Operationskonst handlar alltså om en 

rationell process mellan att utföra strategiska tankar till möjliga handlingar med 

hjälp av taktiska metoder och resurser genom tydliga mål, för att uppnå ett 

resultat. 

 

Chefen för FS19 beskriver att han hade en tydlig viljeidé redan innan missionen 

vad han ville att förbandet skulle uppnå under insatsen och på vilket sätt det 

skulle uppnås. Även när förutsättningarna ändrades efterhand beskriver han hur 

viktigt det var att de förändrade målsättningarna förankrades i förbandet. 

Kontingentschefen beskriver också att han hade en tydlig ledningsfilosofi som 

byggde på att ledning utförs i första hand genom ordinarie linjeorganisation, där 

hans bidrag till att kunna påverka grupp- och plutonsnivåer utgick från fältnära 

och punktvisa insatser. Just vikten av chefens personliga möten och förmågan till 

tydliga mål för ett förbands resultat har studerats tidigare (Cedergren & 

Mattsson, 2006, s. 9 f). 

 

Den kvantitativa empirin stödjer härvid tydligt kontingentschefen egen 

beskrivning avseende hans vilja (beslut i stort), hans tillämpning av 

uppdragstaktik och hans ledningsfilosofi. Detta genom att den lägre 

organisatoriska nivån skattat kontingentschefen bidrag till förbandets resultat 

högre, till och med än sitt eget personliga bidrag till förbandets resultat/effekt. 

Detta faktum bekräftar också tidigare forskningsresultat från Kosovo som menar 

att just hur väl chefens vilja kan tränga igenom en organisation är ett av tre 

områden som kan förklara indirekt ledarskap under stark stress. Hur mycket det 

kan tränga igenom beror på hur tydligt innehållet är och vilken 

kommunikationsväg det tar (direkt eller indirekt). (Larsson, Haerem, Sjöberg, 

Alvinius, & Bakken, 2007, s. 28 f). I detta fall har kontingentschefens indirekta 
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ledarskap uppenbarligen uppfattats som framgångsrikt både i hur han uttryckt 

sina målsättningar och på vilket sätt de kommunicerats inom FS19. 

 

Till del stödjer även undersökningen den indirekta ledarskapsmodellens indelning 

av hög chefs genomförande av handlingsinriktat- och imageinriktat ledarskap 

(steg 1-6). Visioner/mål (steg 1) har redan kommenterats där utfallet påvisat att 

modellen är realiserbar även i denna kontext. Kontingentschefens ledningsfilosofi 

- med kortvariga besök i fältmiljö - verkar ha gett den effekt han ville uppnå 

varvid modellens imageinriktade mekanism också kunnat styrkas. Men, en 

avvikelse mot modellens beskrivning kan konstateras. Modellen menar att den 

handlingsinriktade påverkan som når den lägre organisatoriska nivån sker via en 

länk. Så är inte förhållandet efter detta resultat. Mellancheferna har skattats 

lägre än kontingentschefen, men även lägre än det egna upplevda bidraget till 

resultat – vilket ter sig anmärkningsvärt. Tolkningarna av dessa fenomen är dock 

svårare att förklara. Hur mycket av det lägre förtroendet till mellanchefer speglas 

av kontingentschefens ”framgångsrika” indirekta ledarskap? Eller fanns det ett 

reellt förtroendegap mellan medarbetarna och deras närmaste chefer under 

insatsen? Om det fanns en förtroendeklyfta, vad blev konsekvenserna i så fall av 

det? En delförklaring kan härledas till rekrytering och urval. Kontingentschefen 

betonar att relation och förmåga till interaktion med direkt underställda chefer är 

intimt förknippat till egenrekrytering och personkännedom. De flesta av FS19 

underställda chefer var tilldelade av Försvarsmakten, inte egenrekryterade av 

kontingentschefen.  

5.1.2 Forskningsfråga b) 

Påverkar de geografiska betingelserna hur kontingentchefens indirekta ledarskap 

uppfattas? 

Om kontingentschefen tidigare hade ett gott förtroende hos medarbetarna är det 

i denna och de kommande forskningsfrågorna man hittar orsakssamband som 

kan förklara vad som påverkar det indirekta ledarskapet utifrån den miljö som 

inramat studien. Utfallet visar att de olika geografiska premisserna påverkar hur 

utövandet av indirekt ledarskap uppfattas. Så här uttryckte en respondent: 

 

(…)Verksamheten på Marmal bedrevs i stort sett i ett informationsvakuum där CNL 

verkade omedvetna. 

(Respondent #171 FS19, Verbal utsaga, 2014) 

 

Känslan av ”geografisk övergivenhet” kan också uttrycka sig i termer av 

maktlöshet och svek, som en soldat i OMLT Kandak sa: 

 

Vi hade fler strider än Fahl PRT ville erkänna! 

(Respondent #97 FS19, Verbal utsaga, 2014) 
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I denna forskningsfråga kompletterar kvalitativ och kvantitativ data varandra 

tydligt. Kontingentschefen medger att avlägsna enheter fick stå åt sidan till 

förmån för operativa uppgifter och geografiskt nära förband, vilket också 

återspeglas i respondenternas svar. Några större skillnader mellan handlings- 

och imageinriktat ledarskap förekommer dock inte, vilket vid första anblick kan 

te sig egendomligt. Det hade kanske varit rimligt att anta att soldater, i många 

fall och under långa tider helt avskilda från kontingentschefen, haft ett större 

förtroende för mellanchefer - och då mindre för kontingentschefens 

handlingsinriktade påverkan - än de enheter som fanns nära chefen. Denna 

omständighet kan dels förklaras att kategorin ”mellanchef” innehöll flera nivåer 

av chefer (gruppchef, plutonschef, kompanichef eller motsvarande) som 

skattning gjordes mot vilket gör att tilltron varierar och bedöms inte vara typiskt 

utifrån en geografisk avskildhet. En annan förklaring (som är svår att verifiera 

via kvantifiering men som flera respondenter uttryckt verbalt) är att det på en av 

de fjärmade enheterna fanns det brister i förtroendet hos den högste ansvarige 

mellanchefen i enheten. Denna förtroendebrist speglas genom att flera 

respondenter från denna enhet svarat med kategori 3 i den öppna frågan 

(kategorisering av stressområden) och således skattat sin mellanchef lägre än 

vad övriga enheter gjort. Men, i och med att enheten i fråga var en av flera som 

tillhörde kategorin ”övriga”, har det inte varit möjligt att lyfta ut den för att 

verifiera denna hypotes.  

 

Tittar man på resultatet utifrån den indirekta ledarskapsmodellen, blir resultatet 

av denna forskningsfråga intressant. Om kontingentschefens imageinriktade 

ledarskap fungerade bra utifrån en resultataspekt men att den sämre relationen 

till länken var svår att förklara i forskningsfråga a, kan svaret till detta kanske 

finnas i denna forskningsfråga. I den studerade miljön finns nämligen andra 

aspekter som inte modellen stödjer. I Kosovofallet uppstod en liknande situation, 

men där fanns en skillnad, nämligen att kommandokedjan bröts ofrivilligt 

(Larsson, Haerem, Sjöberg, Alvinius, & Bakken, 2007, s. 30). Förklaringen ligger 

därför istället i att en förutsättning för att det handlingsinriktade ledarskapet ska 

fungera enligt modellen är att ett kontinuerligt stöd ska kunna ges till länken och 

om inte tillit finns är lydnad nödvändig (Larsson, Sjöberg, Vrbanjic, & Björkman, 

2005, s. 220 f). Hur ska dessa två kriterier kunna realiseras när 

kontingentschefen kanske finns på 30 mils avstånd och har andra operativa 

prioriteringar? Kontingentschefen försökte visserligen nyttja andra verktyg för att 

kompensera detta faktum (primärt telefon), men det räckte uppenbarligen inte.  

5.1.3 Forskningsfråga c) 

Påverkar olika ledningsstrukturer hur kontingentchefens indirekta ledarskap 

uppfattas? 

Resultatet av denna forskningsfråga är tämligen överensstämmande med 

föregående forskningsfrågas slutsatser, men här föreligger en viss diskrepans 

mellan kvalitativ och kvantitativ empiri. Kontingentschefen uttrycker en strävan 
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att inte behandla enheterna olika, oaktat ledningsstruktur, emedan enheterna 

anser annorlunda. En del av förklaringen till detta förhållande ligger i att flera av 

organisationsenheterna som det endast utövades administrativ kontroll över var 

tillika geografiskt avlägsna. Samma resonemang om operativa prioriteringar, 

logistiska begränsningar och allokering av stöd till mellanchefer kan alltså dras 

som paralleller gentemot föregående forskningsfråga. 

 

Kontingentschefens avsättande av tid och inspiration till den undersökningsgrupp 

som det endast utövades administrativ kontroll över resulterar i studien mest 

negativa skattningar. Anledningen till detta kan vara att många respondenter i 

dessa enheter beskrivit att den mest påfrestande situationen de upplevde skedde 

i kombination med att inte få tillgång till de resurser som andra fick tillgång till i 

FS19, alltså någon typ av bakomliggande trolöshetsmekanism:  

 

(…)När ett svenskt förband är i strid och behöver hjälp skall alla resurser som finns 

stödja, allt annat är ett totalt misslyckande(…) 

(Respondent #28 FS19, Verbal utsaga, 2014) 

 

Just detta fenomen stöds av tidigare forskning där medarbetarna i gynnsamma 

fall kan lita på det högre ledarskapet, men i ogynnsamma fall lätt skapar 

omdefinitioner av ledningens budskap (Larsson, Sjöberg, Vrbanjic, & Björkman, 

2005, s. 220 ff).  

5.1.4 Forskningsfråga d) 

Påverkar graden av utsatthet hur kontingentchefens indirekta ledarskap 

uppfattas? 

Det sista resultatet är mycket intressant eftersom det är andra – delvis motsatta 

- mekanismer som ger förklaringsvärde till hur det indirekta ledarskapet 

uppfattades.  

 

Det första resultatet av frågan (medarbetarnas relation till närmaste chef) kan 

förklaras genom att flera av respondenterna som värderat stressområdeskategori 

3 (övrig emotionell stress) som den största enskilt dimensionerande situationen, 

innehöll en delmängd som kategoriserades som ”ledarskapssvårigheter”. Denna 

delmängd återspeglas därför negativt i interaktionen med närmaste chef. Detta 

förhållande har dock inte kunna styrkas som orsak till nästa delresultat – graden 

av exponering. 

 

Här framkommer tydligt det som förklarades i fråga b och c (ett stärkt förtroende 

för mellanchefen skulle även kunna speglas positivt i kontingentschefens 

handlingsinriktade ledarskap) hos de enheter som haft en högre 

exponeringsgrad, i jämförelse med enheter som utsatts mindre. Här är 

förutsättningarna att kontingentschefen inte varit fysiskt eller indirekt 

närvarande på samma sätt som närmaste chef som utövade det direkta 
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ledarskapet under själva utsattheten. Detta oaktat vilken stresskategori man 

utgått ifrån när man skattat det indirekta ledarskapet. Tilltron till chefer torde bli 

större ju närmare de finns i organisationen och desto farligare situationen 

upplevs. Så här uttrycker en plutonschef det mest stressfyllda under insatsen:   
 

Återkommande strider. Att försöka ta beslut som ger soldaterna en rimlig chans att 

överleva en sammanstöt. 

(Respondent #98 FS19, Verbal utsaga, 2014) 

 

I den skildrade situationen är det således inte rimligt att anta att medarbetarna 

förväntar sig att kontingentschefen skulle påverka mer än indirekt - genom 

uppdragstaktik - och kan därför förklara varför de mer exponerade enheterna 

hade en högre tilltro till närmaste chefen än till förbandschefen. Soldater under 

stark stress tar helt enkelt ett steg tillbaka och faller tillbaka på invanda rutiner 

och mönster, där den som utövar det direkta, handlingsinriktade ledarskapet blir 

än mer central.  Å andra sidan kanske detta förhållande inte spelar någon större 

roll för kontingentschefens vidkommande eftersom han beskriver att han haft 

andra mer vårdande och stödjande uppgifter inom och utom organisationen att 

hantera, när dessa extraordinära situationer inträffat. 

5.2 Sammanfattning och återkoppling  

Som nämnts tidigare var (och är) Försvarsmaktens nittonde fortsättningsstyrka 

kanske det svenska militära förband som exponerats mest, i alla fall under 2000-

talet. Detta skedde i svallvågen av att det internationella samfundet nyligt 

förstärkt sina trupper i Afghanistan, där Sverige också ökade sitt styrkebidrag. 

Nya mandat gjorde att förbandet kunde agera offensivt på ett helt annat sätt än 

tidigare. Detta resulterade i många strider, med stora konsekvenser som följd. 

Alla som utövade ledarskap i förbandet fick anpassa sitt ledarskap utifrån 

rådande situationer.  

 

Hersey och Blanchard menar i sin modell om situationsanpassat ledarskap att det 

ställs olika krav som på ledarskap beroende på vilken organisatorisk nivå man 

leder ifrån och att kontakt med medarbetare i regel sker via underställda chefer 

(Hersey, Blanchard, & Johnson, 2001, ss. 169-190). Detta synsätt korrelerar väl 

med hur kontingentschefen för FS19 själv beskriver indirekt ledarskap och hur 

kontakt med medarbetare sker: 

Generellt känns en viss ambivalens inför frågan (en plutonschef genomför ju också 

indirekt ledarskap mot sina soldater, genom sina gruppchefer…). Indirekt ledarskap 

börjar långt ner i organisationen och handlar om att verka genom andra chefer. Det 

är alltså viktigt att utforma sina budskap så att de inte fastnar i första ledet, utan 

att de kan tränga genom hela organisationen mot de gemensamma 

målsättningarna. 

(Fahl, Intervju, 2014) 
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Givet ovan definitioner kvarstår syftesåterkopplingen till att kartlägga ett förband 

där kontingentschefen utövar ett indirekt ledarskap över sin organisation samt 

svara på studiens övergripande frågeställning: ”På vilket sätt påverkar en extrem 

insatsmiljö utövandet av indirekt ledarskap?”. 

Kartläggningen har endast omfattat del av hela det statistiska underlag som 

empirin genererat och fokuserat på fyra huvudsakliga områden: resultat, 

geografiska-, ledningsmässiga- och exponeringsaspekter. Kvalitativ och 

kvantitativ data har i detta avseende i huvudsak kompletterat varandra och där 

studiens högsta förklaringsvärde ligger inom de tre sista områdena. Svaret på 

frågeställningen blir därför att det finns aspekter i den studerade miljön som inte 

tagits hänsyn till i tidigare forskning och som därför påverkar utövandet: 

o Avseende resultat påvisar studien att om förbandschefen har en tydlig vilja 

som kommuniceras inom organisationen, att uppdragstaktik med 

föregångsmannaskap tillämpas där lojalitet mot kommandokedjan är stor och 

att det imageinriktade ledarskapet har som syfte att stödja den lägsta 

organisatoriska nivån - tycks indirekt ledarskap fungera även i denna typ av 

kontext.  Dessa slutsatser stöds av tidigare forskning. 

o Avseende geografiska- och ledningsmässiga förutsättningar har studien 

resulterat i att det indirekta ledarskapet uppfattas olika om de underställda 

finns nära den högste chefen på förbandet, eller inte. Detta oavsett om det 

rör sig om geografisk eller ledningsstrukturmässig närhet. I detta avseende 

föreligger ingen distinktion mellan imageinriktat och handlingsinriktat 

ledarskap. Detta trots att det senare är svårt att genomföra hos de avlägsna 

enheterna, paradoxalt nog just på grund av just denna avlägsenhet. Dessa 

aspekter är nya och stöds inte i tidigare forskning.  

o För exponeringsgradens vidkommande påvisar studien att handlingsinriktad 

påverkan sker i första hand på lägre organisatorisk nivå av de närmaste 

cheferna hos enheter som är under stark stresspåverkan. Den höge chefens 

bidrag och genomslag blir hos de utsatta enheterna marginell och endast 

imageinriktad, genom uppdragstaktik. Denna aspekt har inte heller påvisats i 

tidigare forskning.  

5.3 Reflektion med egen kritik 

Kvantitativa undersökningar brukar allmänt kritiseras för att det föreligger en 

trubbighet på grund av att frågeformulären innehåller frågor och svarsalternativ 

som redan är färdigformulerade. Utmaningen ligger därför i själva formuleringen 

så att de teoretiska fenomen, som forskaren vill mäta, verkligen mäts 

(Johannessen & Tufte, 2010, s. 67). Några av studiens teman i frågeformulären 

har upplevts av respondenterna som oprecisa, exempelvis den öppna frågan om 

stress/utsatthet där några respondenter säger de haft svårt att tillämpa 

frågeställningarna kopplat mot just ”mikroperspektivet”. Den närmaste chefen 

har inte i den specifika situationen kunnat diskutera målsättningar, reflektera 

över misstag eller uppdatera säkerhetsrutiner, således ej heller 

kontingentschefen. Studien hade därför kunnat kompletteras med ytterligare 
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kvalitativ data genom metodtriangulering, det vill säga pejla in det undersökta 

fenomenet utifrån flera perspektiv genom olika datainsamlingsmetoder (Ibid. s. 

77). Några intervjuer i de olika ledningsnivåerna i studieobjektets 

kommandokedja hade således gjort att enkätsvaren hade kunnat sättas in i en 

djupare kontext.  

 

Utsnittet av den undersökta populationen är starkt begränsad i den högsta 

organisatoriska nivån, givet det faktum att det bara är en respondent som 

undersökts. Detta gör att de vetenskapliga erfarenheterna från rubricerad nivå 

också begränsas. Omständigheten får dock vägas mot övriga synergier som 

uppstår i studien i övrigt utifrån faktumet att den kvalitativa empirin endast 

skulle komplettera det kvantitativa resultatet, vilket den också gjort.  

Skälen till utelämnandet av mellanchefers bidrag i studien redovisades i 3.3. Att 

ha med denna nivå i analysen i den multipla regressionsanalysen och i 

diskussionen hade varit bra för att komplettera kartläggningen av resultat.  

Författarens förförståelse kan ha påverkat studieresultatet negativt, som 

diskuterades i 3.4. Men, samtidigt bedrivs alldeles för lite forskning om den egna 

militära domänen. Att författaren själv är officer och deltog i studieobjektet 

balanserar därför upp denna kritik till stor del. 

Studien hade en ambition att testa hållbarheten på modellen för ledarskap i 

indirekt form. En förutsättning för det hade krävt många fler valida kriterier, 

exempelvis tydligare indelning av respondenter i de olika nivåerna, större 

svarsfrekvens och fler undersökta förband. 

5.4 Studiens bidrag till forskningen  

Studien har bidragit till det krigsvetenskapliga forskningsfältet genom att nya 

aspekter som påverkar indirekt ledarskap hittats, aspekter som också påverkar 

utövandet av ledarskap inom den militära professionen.  

 

Praktiska implikationer 

Vedertagen praxis inom forskning är att man inte brukar ge 

policyrekommendationer, om man inte kan stödja rekommendationen utifrån ett 

teoretiskt resonemang (Wagnsson, Samtal, 2014) 

Utifrån studiens teorimodell – med de sex steg som beskriver det indirekta 

ledarskapets mekanismer – finns det skäl för blivande försvarsmaktschefer i 

likartade, framtida sammanhang att överväga att: 

o rekrytera egna direkt underställda chefer – baserat på personkännedom - 

även om Försvarsmaktens praxis anger annat, 

o lägga stort fokus på utformandet av sitt eget beslut i stort innan och under 

insatsen, 

o säkerställa att detta beslut i stort implementeras i hela förbandet, 
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o tillämpa operationskonstens uppdragstaktik med föregångsmannaskap på det 

sätt svenska officerare är vana att tillämpa den, 

o stödja linjeorganisationens lägsta nivå genom förtroendeskapande 

imageinriktat ledarskap, 

o avsätta mer tid (och kraft) på underställda enheter som inte löser sin uppgift 

enligt ”närhetsprincipen” (långa geografiska avstånd och/eller innehar en 

annan ledningsstruktur), 

o vara beredd att genom mer handlingsinriktat ledarskap stödja direkt 

underställda chefer om behov uppstår samt 

o öka förståelsen för sin egen ledarskapsroll gentemot enheter som är särskilt 

utsatta för stark stress, särskilt när ödesdigra konsekvenser kan uppstå och 

de facto uppstår.  

Teoretiska implikationer 

Larsson beskriver själv att den teoretiska modellen: ”…är att betrakta som 

preliminär. Begreppen behöver preciseras och resultaten prövas i en rad olika 

organisatoriska sammanhang.” (Larsson, 2012, s. 40). Detta har denna studie 

bidragit till genom att i en ny kontext verifiera flera mekanismer i teorimodellen, 

men också påvisat att modellen inte omhändertar alla kriterier som finns i en 

organisation där indirekt ledarskap bedrivs. En utveckling av modellen kan därför 

komma att behövas i framtiden.  

 

Fenomenet ”filter” har inte varit möjlig att undersöka på grund av bristande 

statistiskt underlag.  Fenomenet ”länk” har bara till del kunna undersökas, också 

på grund av bristande statistiskt underlag. 

5.5 Fortsatt forskning  

Som förslag till fortsatt forskning finns flera alternativ.  

 

En stor mängd enkätdata finns fortfarande kvar i Försvarshögskolans databas 

som inte nyttjats på grund av snäva tidsförhållanden och av utrymmesskäl. En 

del av detta datamaterial är exempel statistiskt säkerställda resultat i 

mellangruppsjämförelserna genom chi-två tester, avseende ålder och tidigare 

insatserfarenhet. Dessa resultat skulle kunna analyseras i en ny undersökning. 

 

För att ytterligare höja förklaringsvärdet av de tre nya aspekterna (geografiska-, 

ledningsmässiga- och exponeringsmässiga förutsättningar) skulle studien kunna 

följas upp av en kvalitativ undersökning. Detta både för att förstå fenomenen i 

sig, men även för att höja förklaringsvärdet av teorimodellen som beskriver hur 

indirekt ledarskap utförs. 

Helt nya forskningsaspekter skulle också kunna hittas baserat på 

respondenternas verbala utsagor, exemplifierade av några av studiens 

respondenter nedan. 
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Mänsklig perception av att ”inte räcka till”: 

 

All onödig tid som gick till spillo när vi kunde ha hjälpt den afghanska befolkningen 

istället för att köra runt och sitta på Northern Lights. 

(Respondent #45 FS19, Verbal utsaga, 2014) 

 

Eller ålders/mognadsparametrar under skarp insats: 

 

Jag var skytt strf 90. Att då, i 21 års ålder, anta rollen som gud och avgöra vilka 

som fick leva och inte. Jag agerade ofta kompaniets ögon och öron och därigenom 

fick jag den tuffa uppgiften att skilja på vilka som var civila och vilka som var 

fienden. Det uppstod flera komplicerade incidenter… 

(Respondent #39 FS19, Verbal utsaga, 2014) 
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7. Bilagor  

Bilaga 1 – Förkortningslista 

 

ADMCON Administrative Control, administrativ kontroll 
ANA Afghan National Army, den afghanska armén 
ANSF Afghan National Security Forces, afghanska säkerhetsstyrkor 
Cmd Group CO chefsgrupp med bl.a. rådgivare 
CNL Camp Northern Lights, svensk huvudbas i Mazar-e-Sharif 
FOB Forward Operating Base, framskjuten operationsbas 
FULLCOM Full Command, fullständigt ledningsansvar som nationell suveränitet 

ISAF International Security Assistance Force, NATO-ledd multinationella styrka i 

Afghanistan 

ISR Intelligence, Surveillance and Reconnaissance, underättelseenhet 

JTAC Joint Terminal Attack Controller, leder insatser med attack- och bombflyg 

MeS Mazar-e-Sharif, provinshuvudstad i Balkh 

NSE National Support Element, nationell logistikenhet 

NIC National Intelligence Element, nationell underättelseenhet   

NIST National Intelligence Support Team, nationell underättelseenhet   

OMLT Operational Mentor and Liaison Team, mentorsteam till ANA 

OMLT Kandak Mentorsteam till bataljon ingående i ANA 

PO Provincial Office, svensk-finskt provinskontor med säte i Aibak, Sheberghan 

och Sar-e Pul 

Psyops Team för genomförande av psykologiska operationer 

PRT Provincial Reconstruction Team, svensk-finsk uppbyggnadsenhet med säte i 

Mazar-e-Sharif 

QRU Quick Reaction Unit, ”snabbinsatsstyrka” i beredskap med uppgift att rycka 

ut om någon av PRT enheter behövde understöd   

RCN Regional Command North, regional ISAF-ledning i norra Afghanistan ovan 

PRT MeS 

STEX Stabsexpedition 

SWECON Svenska kontingenten under insatsen 

UAV Unmanned Aerial Vehicle, obemannad flygande underrättelseplattform 

   

Bilaga 2 - Frågeformulär ledarsskapsstudie FS19. Version: Hög chef  

Bilaga 3 - Frågeformulär ledarsskapsstudie FS19. Version: Mellanchef 

Bilaga 4 - Frågeformulär ledarsskapsstudie FS19. Version: Medarbetare 

Bilaga 5 – Intervjuguide och samtalsförteckning: Hög chef 

Bilaga 6 - Stansmall för SPSS 

Bilaga 7 - Statistisk rådata ur SPSS 

Bilaga 2-7 finns i författarens ägo. 

 


