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Självförtroende, motivation att utveckla sig själv och förmåga att se andras behov är tre värde-

fulla egenskaper för att lyckas med det utvecklande ledarskapet. Men först och främst gäller 

det att du har en god självinsikt – att du vet hur dina handlingar uppfattas av andra. En 360-gra-

ders Ledarbedömning som fokuserar på dina ledarbeteenden kan hjälpa dig förstå hur du kan 

utvecklas för att utveckla andra.

Utvecklande Ledarskap Ledarbedömning (ULL) 
fokuserar beteenden och ger värdefull självinsikt

Ann Zander, som är konceptansvarig för 

Försvarsmaktens ledarskapsmodell Utvecklande 

ledarskap, är också ansvarig för den utbildning som 

ledarna inom försvaret får på området. Ann är själv 

handledare och håller egna kurser, dessutom utbildar 

och godkänner hon externa handledare både för 

offentlig och privat sektor.

– Redan 2004 började organisationer utanför försva-

ret att använda modellen, men det är egentligen först 

nu som näringslivet har börjat ta den till sig på allvar. 

Idag har vi 300 handledare varav cirka 65 procent 

utbildar ledare utanför försvaret, berättar Ann.

REfLEktERa övER vaRdagEn
Målsättningen för utbildningen är att deltagarna ska 

börja reflektera över sina dagliga handlingar och vad 

de gör i vardagen för att utveckla medarbetarna och 

för att nå en högre effektivitet. Deltagarna får söka 

svar på frågor som;

Hur hanterar jag olika situationer och olika personer?

Hur uppfattas jag av a ndra?

Hur kan jag utveckla mig själv för att utveckla andra?

bEtEEndEn StÅR I fOkUS

LEdaRbEdöMnIng (ULL)
Utbildningen inleds på den egna arbetsplatsen med 

en 360-graders bedömning av respektive kursdel-

tagares ledarbeteenden. Ledaren bedöms av över-

ordnad, sidoordnade och underordnade samtidigt 

som ledaren gör en självskattning. Försvarshögskolan 

sammanställer bedömningarna som sedan utgör 

grunden för det fortsatta arbetet under utbildningen.

– Den här ledarbedömningen skiljer sig från många 

andra eftersom vi fokuserar på beteenden. Det van-

liga är annars att man fokuserar på egenskaper eller 

förmågor. Vår utgångspunkt är att det är lättare att 

ändra det du gör än den du är, säger Ann.

Bedömningen är uppbyggd av 66 påståenden varav 

flertalet är kopplade till de tre ledarstilarna Låt-gå-

ledarskapet, det Konventionella ledarskapet samt 

det Utvecklande ledarskapet (se modellen till höger). 

Bedömningsskalan är 9-gradig där 1 betyder ”Aldrig 

eller nästan aldrig” och 9 ”Mycket ofta eller alltid”.

OMtankE, InSpIRatIOn, MOtIvatIOn
För att vara en ledare som utvecklar medarbetarnas 

talanger bör du inte få ett genomsnitt under 7 på de 

16 påståendenna till höger, vilka är kopplade till det 

Utvecklande ledarskapet, vars ledord är personlig 

omtanke, inspiration och motivation.

förtroendekapita 

Påstående 10-14 handlar om att se andras behov 

och ge stöd. Ann konstaterar att om man får höga 

siffror här så har man en god grund även för att ta de 

svåra samtalen som påståendena 15-17 handlar om.

– Många svenska chefer är lite konfliktundvikande 

och då kan det vara skönt att veta att man faktiskt 

har ett förtroendekapital att ta av, säger Ann.

delegera 

Det är inte ovanligt att specialister som blir chefer får 

låga värden när det gäller att delegera och det har de 

ibland svårt att förstå. Men egentligen är det inte så 

konstigt. Genom hela sin karriär har de blivit beund-

rade för allt de kan, men nu som chef är rollen helt 

annorlunda – det gäller att få medarbetarna att växa 

och gärna växa om chefen vad gäller faktakunskaper.

  nr påstående om beteende            Egen   andras 

                 bedömning  bedömning

  10 Jag visar inlevelse i människors behov 

  11 Jag tar mig tid att lyssna 

  12 Jag ger andra konstruktiv feedback 

  13 Jag får andra att känna sig betydelsefulla 

  14 Jag beaktar medarbetarnas synpunkter 

  15 Jag handskas bra med personer som ej utfört sin uppgift väl 

  16 Jag tar itu med relationsproblem 

  17 Jag kan hantera besvärliga medarbetare 

  18 Jag skapar entusiasm inför en uppgift 

  19 Jag delegerar även prestigefyllda uppgifter 

   20 Jag bidrar till en arbetsglädje som får andra att anstränga sig mer 

  21 Jag får andra att känna ansvar för enhetens utveckling 

   22 Jag skapar delaktighet kring den egna enhetens framtida målbild 

  23 Jag uppmuntrar andra att utveckla sina förmågor 

  24 Jag inspirerar andra till kreativt tänkande 

  25 Jag inspirerar andra till att pröva nya sätt att arbeta
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Släpp på kontrollen men inte på engagemanget 

Anns erfarenhet är att många chefer gör lite för 

mycket. Många tycker om att vara navet och gör sig 

gärna behövda - medvetet eller omedvetet. Chefer 

identifierar sig också starkare med sitt jobb än många 

andra. Den egna självbilden är ofta beroende av att 

man presterar på jobbet.

– Många bra och engagerade chefer, som vill väl 

både när det gäller medarbetarna och resultaten, är 

samtidigt också ofta lite överkontrollerande. De skulle 

vinna på att inte själva lösa problemen och hjälpa 

medarbetarna i alla lägen, utan istället verka genom 

det Utvecklande ledarskapet och därmed öka med-

arbetarnas inre motivation så att de blir mer självgå-

ende, säger Ann.

Ann poängterar dock att även om man släpper efter 

på kontrollen så måste man ändå visa sitt enga-

gemang. En chef som nöjer sig med att säga ”gör 

som du själv tycker” har halkat ner till ett ”Låt-gå-

ledarskap”, som är det allra minst utvecklande och 

effektiva.

 – Går man till chefen vill man ofta ha sparring 

- någon att testa sina idéer på. Uppmuntra medar-

betarna att gå vidare med sina idéer så att de inte 

stannar på idéstadiet. Be dem ta fram en aktivitets-

lista eller en budget eller tipsa dem om någon som 

kan bidra med kompletterande kunskap eller andra 

perspektiv. Kanske Lisa på kundtjänst kan ha något 

bra att komma med, eller någon i ditt nätverk utanför 

arbetet, säger Ann.

kRav, bELönIng Och kOntROLL
De två påståendena till höger ovan är kopplade till 

det Konventionella ledarskapet, som bygger på krav, 

belöning och kontroll. För att vara en utvecklande 

ledare bör du inte få ett genomsnitt över 3 på dessa.

Ett besked att medarbetarna uppfattar att man 

endast bryr sig om vissa personer, vilket påstående 

29 handlar om, är inte ovanligt, men brukar ofta 

komma som en total överraskning.

– Det kan vara en så enkel sak som att chefen på 

morgonen, på väg till sin arbetsplats stannar och 

pratar lite här och där – men inte lika ofta med alla, 

utan mest med de som hon eller han känner bäst. 

De som får ett högt värde på denna fråga får ofta en 

aha-upplevelse när de tänker igenom hur de faktiskt 

agerar och när de förstår hur det kan uppfattas, 

säger Ann.

Tämligen ofta visar det sig faktiskt att medarbetarna 

uppfattar sin chef som mästrande och det är något 

som också brukar komma som en överraskning för 

chefen som inte alls har haft den avsikten.

– Det är ofta formuleringar som ”men lilla vän”, ”blev 

det fel nu igen” eller ”det där klarar du säkert själv 

– om du försöker”, underförstått att medarbetaren 

inte brukar anstränga sig, som får medarbetarna att 

känna sig mästrade, erfar Ann.

  nr påstående om beteende       Egen  andras 

            bedömning bedömning

  29 Jag bryr mig ENDAST om de medarbetare  

  som utför sina uppgifter väl

  30 Jag uppträder mästrande mot medarbetare  

  som ej utfört sina uppgifter väl

FÖRSVARSHÖGSKOLANS LEDARSTILSMODELL

Som bilden ovan illustrerar, skapar ett Låt-gå-ledarskap varken resultat eller utveckling. Med 
det Konventionella ledarskapet, som bygger på krav, belöning och kontroll, kan man komma 
långt och man når ofta de uppställda affärsmålen. Forskning visar dock att det Utvecklande 
ledarskapet är det som är allra mest gynnsamt för såväl det organisatoriska resultatet som 
medarbetarnas utveckling. Det Utvecklande ledarskapet bygger på att chefen agerar som ett 
föredöme, visar personlig omtanke och inspirerar medarbetarna till engagemang.


