
F Ö R S V A R S H Ö G S K O L A N C-UPPSATS FHS beteckning 19 100:2011 
Chp 03-05, 2.avd 2005-08-03 Sid:1(65) 
Major Håkan Johansson 
 

 

 

FÖRSVARSHÖGSKOLAN 

KrV C:3 ”Krigsvetenskap, C-uppsats” 
Författare Kurs 
Major Håkan Johansson ChP 03-05, 2 avd 
FHS handledare Tel 
Ebbe Blomgren  
Uppdragsgivare Beteckning Kontaktman 
FHS/KVI 19 100:2011 FHS/ILM  

 
En resultatanalys av Försvarsmaktens förbandsproduktion och framtida 

operativa förmågor  
 

Gynnar resultatet av förändringen inom Försvarsmaktens förbandsproduktion 
Perspektivplanens krav på framtida operativa kompetenskrav? 

 
 
Sammandrag 
Den allt snabbare förändringstakten inom Försvarsmakten berör alla, även om det sker på olika 
sätt. Syftet med uppsatsen är att analysera om nuvarande fredsorganisation och dess 
fragmenterade struktur medverkar till framtida krav på förmågor. Tyngdpunkten ligger i 
Ashkenas teori om gamla och nya framgångsfaktorer inom ramen för en öppnare organisation.  
Metoden är att ur ett valt perspektiv med framgångsfaktorer betrakta den gjorda 
organisationsförändringen. Studien är huvudsakligen deskriptiv med karaktären av en öppen 
fallstudie. Studien har visat att Försvarsmaktens organisationsförändring inneburet en begränsad 
förändring av viktiga förmågor.  
 

 
Sökord: Försvarsmakten, Organisation, Organisationsutveckling, Ledningsorganisation, 
Förändringsarbete, Nya försvaret, Framgångsfaktorer. Framtida krav, Operativa kompetenskrav. 
 
 
 
 



F Ö R S V A R S H Ö G S K O L A N C-UPPSATS FHS beteckning 19 100:2011 
Chp 03-05, 2.avd 2005-08-03 Sid:2(65) 
Major Håkan Johansson 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Title 

An Analysis of the Results of Unit Readiness and future operative 
capacity’s within the Armed Forces. 

 
Does the Results of the Major Changes in the Armed Forces’ Unit Readiness 

Promote the Planned Operational Demands for Future Qualifications? 
 
Summary 
The ever faster changes in the Armed Forces affect most people but in different 
ways. The purpose of this investigation is to analyse whether today’s peacetime 
organisation and its fragmented structure support the capacity requirements of the 
future. The centre of gravity lies in Ashkenas’ theory, a perspective with criteria 
framework of a more open organization. A perspective with criteria for success is the 
method chosen to observe the fragmented organisation. The study has been mainly 
descriptive with a character of an open case study. This study has shown that the 
changes in the organisations of the Armed Forces have entailed limited changes of 
future capacity. 
 
 
 
Keywords: Armed forces, Organisation, Organisational development, Management, 
Alteration, New defence, Criteria for success, Future demands, Operational 
qualifications. 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund och problemformulering 
Det framtida stridsfältets fragmenterade1 utseende med system och plattformar till 
lands, sjöss och i luften och vars förmåga kan liknas med stridsflygplanet JAS 39 har 
redan börjat bli en realitet. Dessa plattformar tenderar att antalsmässigt bli färre men 
med fler förmågor och större kapacitet. Förmågan att minutoperativt byta roll och 
uppgift innebär att resurser och förmågor snabbt kan allokeras till olika stridsområden 
allteftersom den symmetriska eller asymmetriska striden fortgår. För chefer på alla 
nivåer inom Försvarsmakten2 kommer detta rimligen att innebära ett antal förändrade 
krav på egna förmågor. Inte minst på förmågan till samverkan med utan också 
förmågan till att ta emot resurser från de olika system som allokerats till förmån för 
dennes strid. Det ställer även krav på ett holistiskt3 synsätt grundat på en korrekt 
lägesbild. Hela tiden är strävan att komma innanför motståndarens beslutscykel4.  
 
Att Försvarsmakten har en målbild är känt för de flesta. Meningarna om hur den ser ut 
kanske däremot går isär. När den beslutande makten valt att ta beslut har man av olika 
skäl tagit även de organisatoriska, ekonomiska, regionalpolitiska och 
personalpolitiska besluten.  Form och funktion får därmed en påverkan av yttre 
faktorer. Formbeslutet har för Försvarsmaktens del inte enbart inneburit ett beslut om 
hur strukturen ser ut utan även under vilka former den skall arbeta. Exempel på detta 
är FMLOG5 med intäktsfinansiering kontra övrig verksamhet med 
anslagsfinansiering. 
Som utgångspunkt för ett positivt resonemang är det rimligt att anta att FM i sitt 
arbete med den av exekutiven fattade omorganisationen faktiskt haft en idé och en 
översiktlig plan över vad man vill åstadkomma och hur det skulle genomföras. Med 
detta menar jag att man beaktat och varit medveten om organisationsförändring kontra 
organisationsutveckling, liksom förståelsens betydelse för framgång. Det har inte varit 
en fördjupad analys i alla avseenden men en vetskap och insikt om bl.a. dessa 
faktorers påverkan. Blev det då så? På den frågan finns förmodligen idag inget exakt 
svar men ytligt sett är det i många delar så att man lyckats. I huvudsak har man 
genomfört de omorganisationer man föresatt sig. Avvecklingar och förtätningar av 
organisationen, liksom outsourceing av verksamhet har genomförts.  
 
FM har i dokumentserien ”Årsrapport från Perspektivplaneringen” kallad ”PerP” 
sammanställt FM inriktning. Som utgångspunkt tycker jag att ”PerP–en” är ett bra 
dokument och som rubriken antyder är ett dokument för planering på lång sikt. Som 
underlag, ”används försvarsmaktsvisionen, den nationella säkerhetspolitiska viljan 
och de övriga planeringsanvisningar som statsmakterna anger som grund för att 
utforma en målbild som i ett tioårsperspektiv detaljerat anger den lämpligaste vägen 
att utveckla Försvarsmaktens struktur och dess innehåll avseende bland annat 
                                                 
1 FM, Årsrapport från perspektivplaneringen 2001-2002; Idèbilder och fördjupningsområden inför 
Försvarsbeslut 2004 – rapport 6. 2002. sid. 86. Fortsatt benämnd PerP rapport 6. 
2 Även kallat FM 
3 Holism = teori som hävdar att helheten är mer än summan av delarna. (SAOL. 1986. 11 upplagan.  
Nordstedts Tryckeri. Stockholm. s.5.)  
4 David S. Fadok: John Boyd och John Warden. Nils Marius Rekkedal, Luftmakt en antologi, 
preliminär utgåva, Försvarshögskolan, Krigsvetenskapliga institutionen 2003. Sid. 132. 
5 Försvarsmaktens Logistik  
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förmågor”6. Det dokument jag valt är således Försvarsmaktens samlade dokument för 
hur visionen ser ut 20 år framåt och det mål man har inom 10 år. 
 
Hur ser då Försvarsmakten7 ut i dag? Alla har nog sin bild av sanningen. Det 
perspektiv jag har på verksamheten grundar sig på följande. 
Under de senaste tio åren har jag tjänstgjort i stabs- och stödorganisationen på 
förbandsnivå och inom FMLOG.  Därmed har jag på nära håll upplevt den förändring 
som Försvarsmaktens struktur genomgått. Några exempel på detta är 
Underhållsregementets omorganisation i tre steg vilket nu tillsammans med lokala 
delar har ombildats till Försvarsmaktens Logistik förkortat FMLOG. Vidare en 
fastighetsorganisation som tillsammans med lokalvården överförts till det nybildade 
Fortifikationsverket. Till en början lydde det under Försvarsdepartementet och senare 
Finansdepartementet. Sedermera har lokalvården avvecklats för att upphandlas hos 
civil leverantör, vilket inneburit återkommande byten av huvudman.  
 
Denna större förändring började 1994 med kulmen 2001-2002. Ur ett retroperspektiv 
har det nu gått tre år sedan den senaste större förändringen men detta är en process 
som pågått under flera år och säkert kommer att fortgå.  De delar som avskiljdes från 
den rena förbandsproduktionen redan 1994 har därmed fått ytterligare åtta års 
erfarenhet av denna situation vilket gör att spannet i erfarenheter är tre till elva år och 
således av vikt för bredden i detta arbete. 
Detta är en i många stycken begriplig förändring och utveckling med hänsyn till en 
förändrad omvärld, hotbild och uppgiftsställning med ekonomiska reduceringar från 
den folkvalda makten som grund. 
 
Vidare är min erfarenhet att effekten på förbandsnivån har varit en serie 
omorganisationer som syftat till att utreda, förbereda och genomföra ovan nämnda 
överföringar av dessa organisationsdelar. Det har bland annat inneburit att 
Garnisonsbegreppet blivit allt vanligare på våra förbandsorter. Dessa garnisoner 
innehåller ett antal funktioner vars huvudmän inte alltid är lokaliserade på platsen. 
Garnisonschefen har fått uppgiften att koordinera aktörernas aktiviteter och 
strävanden mot de gemensamma produktionsmålen. Häri ligger att Garnisonschefen 
även har att beakta de verksamhetsgrenar vilka kommit i fråga för outsourceing, 
exempelvis lokalvård, värnpliktsmatsalar, mässar och verkstäder. Verksamheten har 
således byggt på ett kontinuerligt köp- och säljförfarande av varor och framför allt 
tjänster där behov av kunskap och förmåga är stort. Chefer på olika nivåer inom 
organisationerna har samtidigt haft möjligheten att samverka och stödja de 
gemensamma strävanden som produktionsuppdragen gett. Detta har krävt en vilja och 
förmåga till helhetsperspektiv framför den förledande lätta vägen till revirtänkande 
och suboptimering. Personal och chefer i dessa organisationer har förväntats tänka 
och agera något annorlunda än tidigare. 
Från en tid, med en plats och en chef har förbandscheferna nu som Garnisonschefer 
en samordningsuppgift med vanligen fem till åtta aktörer inom samma geografiska 
område och vars chefer ofta är placerade i en annan del av landet. Samtidigt skall 

                                                 
6 FM, Försvarsmaktens årsrapport från perspektivplaneringen 2000-01. Rapport 5. 2001. Sid. 10. 
Fortsatt benämnd PerP Rapport 5.  
7 Förkortas FM 
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fokus i verksamheten ligga på det framtida försvaret. Denna utveckling tenderar att 
öka med färre och större enheter där avstånden till chefer ökar. 
 
Min upplevelse om hur det fungerar och ser ut idag kopplat mot vad som 
inledningsvis beskrivits ur ”PerP-en” har gjort att jag ytterligare funderat över hur bra 
nutid och framtid hänger samman.  
 
1.2. Syfte och frågeställningar 
Mot bakgrund av ovan nämnda har jag kommit att intressera mig för om och i så fall i 
vilken utsträckning nuvarande förbandsproduktion svarar mot framtida förmågor 
enligt FM dokument. Syftet med uppsatsen är således att analysera om nuvarande 
fredsorganisation och dess fragmenterade struktur medverkar till framtida krav på 
förmågor. De frågor som jag i denna utredning försöker besvara är: 

1. Vilka kompetenskrav ställer den nya organiseringen på förbandsproduktionen?  
2. Hur överensstämmer resultatet av dessa krav med framtidens operativa krav? 

 
1.3. Avgränsningar 

- Uppsatsen omfattar huvudsakligen tidsperioden 1994-2004 med fokus på tiden 
före respektive under garnisonsövergången 2001-2002.  

- Centrala och regionala ledningsnivå kommer inte att direkt vara föremål för 
undersökningen mot bakgrund av att det är en förändring som skär genom hela 
Försvarsmakten (FM) och således måste implementeras på djupet. Kärnan i 
Försvarsmaktens verksamhet utgörs av förbandsproduktionen vilket därmed är 
valet för detta arbete. 

- Endast en garnison med förbandsproduktion kommer att vara föremål för 
analysen. Av tidsskäl är denna avgränsning nödvändig vilket ger en smalare 
bild än önskvärt men förhoppningsvis ändå en indikation på tendensen.  

- Insamling av underlag genomförs endast genom intervjuer. En 
enkätundersökning bedöms inte ge önskvärt djup. Vidare är kravet på 
respondenten svårare att kvalitetssäkra vid utskick. Konsekvensen av detta är 
att antalet disponibla respondenter blir relativt litet samtidigt med fördelen att 
vara representativt för ytterligheter i garnisonen.  

- Kriteriet för samtalsintervju med respondenter är att de uppfyller kravet på 
erfarenhet av tiden före under och efter omorganisationen samt under ovan 
nämnda tid på den aktuella Garnisonen. 

 
1.4. Tidigare forskning inom området 
När det gäller forskning inom området så finns ett stort urval inom området 
flexibilitet, implementering och transformering av en organisation från det 
rationalistiska till det systemteoretiska. Exempel på sådana är:  

• J Atkinson ”Flexibility or Fragmentation? The United Kingdom Labour 
Market in the Eighties.”    

• J Carlzon ”Riv Pyramiderna!: en bok om den nya människan, chefen och 
ledaren”.  

• Agneta Hugemark  ”Den fungerande marknaden. Ekonomiska experter om  
välfärdsstaten.”  
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• Peter Antman ”Vägen till systemskiftet – den offentliga sektorn i politiken”, i 
Rolf Å Gustavsson (red.) Köp och sälj: Var god svälj? Vårdens nya 
ekonomistyrsystem i ett arbetsmiljöperspektiv.  

FM organisation har tidigare publicerats i uppsatser inom området.  
• Major Jerker Sundström8 ”Att förändra förändringen, att leda till leda – en 

kritisk analys av Försvarsmaktens strategiska förändringsarbete av 
ledningsstrukturen”. 

• Major Magnus Nordström 9 ”Organisationsutveckling av Försvarsmaktens 
ledningsorganisation”.  

Båda ligger i angränsande frågeställningar men ingen som direkt berör denna uppsats.  
 
2. Teorianknytning 

2.1. Inledning 
Ett resultat som är generaliserbart med problemformuleringen som grund, kräver ett 
verktyg som kan hantera förhållandena mellan förmågorna. Om ett sådant resultat 
skall kunna kommuniceras måste förmågorna och dess relation tydliggöras. Som 
teorianknytning till denna uppsats har jag valt Ashkenas teori om ”en sund hierarki”. 
För att forma ett sammanhang avhandlas inledningsvis ”PerP-en” och därefter den 
valda teorin. Avslutningsvis vävs dessa samman i en beskrivning om hur 
teoriverktyget kommer att användas i uppsatsen. 
 
2.2. Perspekivplan (PerP) 
I strävan efter att få mer kunskap på detta område valde jag att studera 
Försvarsmaktens Årsrapport från Perspektivplaneringen 2000-02, Rapport 6.  
Dokumentet är en prognos om framtida förmågor i FM. I denna har jag kunnat 
konstatera att det framtida slagfältet innehåller att antal faktorer som kommer att 
behöva utvecklas eller förändras. I dokumentet pekar man på ett antal faktorer. Bland 
annat beskriver man att10: 

1. ”Gränsen mellan de taktiska, operativa och strategiska nivåerna har blivit 
otydligare” 

2. ”… utspridning, uppsplittring och otydlighet ställer allt större krav på 
underrättelse-, sambands och ledningsfunktionen. Allt mer information måste 
kunna samlas in, analyseras och omsättas till order.” 

3. ”Resurser behöver utnyttjas mer flexibelt för att lösa uppgifter för olika 
myndigheter inom olika ansvarsområden”. 

4. ”Avgörande för framgång, i såväl fred och kris som i krig, är förmågan att i 
alla dimensioner snabbt kunna genomföra en avvägd insats med möjlighet till 
rätt verkan i tid och rum.”  

5. ”De beslutssituationer som är aktuella i alla framtida konfliktmiljöer 
kännetecknas av att problemen är ostrukturerade, att det råder osäkerhet, att 
dynamiken är hög, tidspressen är stor, att flera aktörer är involverade…” 

                                                 
8 Jerker Sundström, ”Att förändra förändringen, att leda till leda – en kritisk analys av 
Försvarsmaktens strategiska förändringsarbete av ledningsstrukturen”  Försvarshögskolan 2004-05-
06, 19100:2008. 
9 Magnus Nordström, Organisationsutveckling av Försvarsmaktens ledningsorganisation, 
Försvarshögskolan 2002-05-03, 19100:2020. 
10 PerP rapport 6. sid.86ff. 
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Dessa delar tycker jag beskriver framtidens arbetssituation där osäkerhetsfaktorerna är 
många och kraven har blivit högre. Jag uppfattar det som att de utsuddade gränserna 
och det höga tempot innebär ökade krav och krav på förmågor11 genom bland annat: 

• Utbildning i strategi för ett större antal medarbetare 
• Överblick och behov av att se helheten för sig själv och andra 
• Kreativitet och anpassningsförmåga 
• Befogenhet byggda på resurser och förmågor att snabbt verka 
• Att tro på och lita på medarbetarnas förmågor 
• Samverka och interagera med varierande antal sido-, under- och 

överordnande inom såväl mark-, sjö- som luftarenan. 
Mot bakgrund av de faktorer som framkommit ovan utvecklar jag nedan dessa 
faktorer ytterligare för att få en bättre upplösning.  
 
En utbildning i strategi för fler medarbetare och chefer syftar till att förstå den 
militärstrategiska arenans inverkan på alla nivåer. Därför blir också det strategiska 
tänkandet utifrån flera perspektiv intressant. 
Ett holistiskt synsätt ger en god förståelse för helheten samt understödjer andra 
förmågor.      
Att vara kreativ här innebär att man är flexibel och har förmågan att samverka och 
interagera med andra, vilket också ligger inom ramen för förmåga till anpassning. Att 
ha innovationsförmåga och vara rik på idéer är viktigt.  
Befogenhet är här ingen förmåga utan det avser de sätt på vilket man utövar den. Att 
snabbt kunna verka innebär förmågan att snabba kunna ta och genomföra beslut.  
Detta grundar sig på flera andra underliggande förmågor som att snabbt och med rätt 
kvalitet kunna hantera in- och utgående information likväl som man vet att snabbt och 
precist informera andra med rätt information. 
Den allt större mängden osäkerhetsfaktorer gör att centralstyrning inte är en 
framgångsfaktor. Ett exempel kan vara att en chef som befinner sig på plats och är rätt 
utbildad, sannolikhet har större möjlighet att leda verksamheten rätt än en chef på 
distans. Det framtida stridsfältet och den framtida verksamheten gör därför att kravet 
på tillit ökar. 
Att verka inom såväl mark-, sjö- och luftarenorna är för chefer på lägre och 
mellannivå en ny utmaning. Detta kräver förmåga att samverka med nya aktörer likväl 
som man arbetar tillsammans tillfälligt och löser uppgifter. Förmågan att kunna 
integreras med andra blir också viktig. Detta innebär även att antalet underlydande 
chefer kommer att variera varför förmågan att hantera fler underlydande chefer än det 
vi ser idag kan komma att bli den nya vardagen. Förmågan att hantera ett ökat 
kontrollspann blir därmed också ett krav.  
Sammanfattningsvis innebär det att följande faktorer och förmågor är viktiga delar av 
det framtida slagfältet som perspektivplanen beskriver.12 Detta resultat utgör därmed 
svaret på den första delfrågan ”Vilka kompetenskrav ställer den nya organiseringen 
på förbandsproduktionen?”? 
 

1. Samverkansförmåga  
2. Integrationsförmåga, vilja att vara delaktig och skapa helhet nationellt och 

internationellt. 
                                                 
11 Definition: Verksamhet som utförs under vissa villkor och är mätbar. (PerP) 
12 Se Tabell1. ”Hänvisningstabell ”PerP” nedan. 
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3. holistiskt synsätt 
4. större precision i informationsutbytet (saklighet och adressat) 
5. snabbare informationshantering 
6. snabbhet i beslut och genomförande 
7. strategisk kunskap 
8. hantera ett större kontrollspann (fler underlydande) 
9. större tillit till underlydande 
10. innovationsförmåga 
11. flexibilitet och förmåga till anpassning i nya situationer 

 
Förutom vad som ovan beskrivits har tillvägagångssättet här varit att studera 
”Försvarsmaktens Årsrapport från Perspektivplaneringen 2000-03, Rapport5-7”. Jag 
har i dessa identifierat ett antal återkommande förmågor vilka stödjer ovanstående. 
Detaljer kring hur detta arbete genomförts redovisas i metodkapitlet som följer. 
Nedanstående tabell 1, hänvisar till de delar i respektive Perspektivplan som berör 
begreppen. Efterföljande tabell 2, visar en sammanställning av förmågornas 
förändring. Det vill säga hur jag tolkat och utvecklat dessa från ”PerP-en” till den 
slutliga intervjumallen.  
 
 PerP Rapport 5 PerP Rapport  6 PerP Rapport 713 

Samverkansförmåga s.60, 117, 129 s.90 s.88 

Integrationsförmåga, s.27, 75, 77 s.84,90 s.88 

Holistiskt synsätt s.60 s.81,84 s.88 

Större precision i 
informationsutbytet 

s.60 s.81,86,90 Ubil.6.s12. 

Snabbare 
informationshantering 

s.60 s.81, 82, 84, 89, 
90, 132 

Ubil.6.s.12 

Snabbhet i beslut och 
genomförande 

s.28, 63 s.81,82,86,90 Ubil.6.s.12, 23, 
35. 

Strategisk kunskap s.22 s.87, 88 s.841, 41, 84 
Hantera ett större 
kontrollspann 

 s.90 s.85, ubil.6.s.12 

Större tillit till 
underlydande 

6, 83 s.83 Ubil.8.s.1 

Innovationsförmåga s.32, 33 s.51, 94  
Flexibilitet och förmåga 
till anpassning 

s.87, 79 s.90 s.33, 49, 85 

 
Tabell1. Hänvisningstabell ”PerP”. 

 
 

                                                 
13 FM”Årsrapport från perspektivplaneringen 2002-2003: Målbildsinriktningar inför Försvarsbeslut 2004 – 
rapport 7.” 2003. 
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PerP Rapport 6  Egen utveckling och 

tolkning av Rapport 6 
Huvudfråga från PerP 
Rapport 5-7 samt 
underlag för 
provintervju. 

 Utvecklad intervjumall 
baserad på resultat av 
provintervju 

”Gränsen mellan de taktiska, 
operativa och strategiska nivåerna 
har blivit otydligare” 
 

 Utbildning i strategi för ett 
större antal medarbetare 

1. Samverkansförmåga 
 
 

 Samverkansförmåga 
1a. Ökad kommunikation ? 
1b. Anledning att kommunicera? 
1c. Samverkan i tjänsten? 
1d. Samverkan under möten? 

”… utspridning, uppsplittring och 
otydlighet ställer allt större krav på 
underrättelse-, sambands och 
ledningsfunktionen. Allt mer 
information måste kunna samlas in, 
analyseras och omsättas till order.” 

 Överblick och behov av att 
se helheten för sig själv 
och andra 
 

Integrationsförmåga, 
vilja att vara delaktig 
och skapa helhet 
nationellt och 
internationellt. 
 

 Integrationsförmåga 
2a. På Garnisonsplanet? 
2b. På det nationella planet? 
2c. På det internationella planet? 

 

”Resurser behöver utnyttjas mer 
flexibelt för att lösa uppgifter för 
olika myndigheter inom olika 
ansvarsområden”. 
 

 Kreativitet och 
anpassningsförmåga 

Holistiskt synsätt  Holistiskt synsätt 
3a. Ömsesidig helhetssyn? 
3b. Synen på reell förmåga att bistå? 
 

”Avgörande för framgång, i såväl 
fred och kris som i krig, är 
förmågan att i alla dimensioner 
snabbt kunna genomföra en avvägd 
insats med möjlighet till rätt verkan 
i tid och rum.” 

 Befogenhet byggda på 
resurser och förmågor att 
snabbt verka 
 

Större precision i 
informationsutbytet 
(saklighet och adressat) 
 

 Större precision i 
informationsutbytet  
4a. Organisationsförändring inneburit 
att beslutsunderlagen bättre? 
4b. . Organisationsförändring inneburit 
att kommunikationen förbättrat i syfte 
att förbättra beslutsunderlagen? 
4c. Organisationsförändring inneburit 
att det är lättare att fatta beslut? 

 
”De beslutssituationer som är 
aktuella i alla framtida 
konfliktmiljöer kännetecknas av att 
problemen är ostrukturerade, att det 
råder osäkerhet, att dynamiken är 
hög, tidspressen är stor, att flera 
aktörer är involverade…” 

 Att tro på och lita på 
medarbetarnas förmågor 

Snabbare 
informationshantering 

 Snabbare 
informationshantering 
 

  Samverka och interagera 
med varierande antal sido-
, under- och överordnande 
inom såväl mark, sjö som 
luft arenan 

Snabbhet i beslut och 
genomförande 
 

 Snabbhet i beslut och 
genomförande 
6a. Någon förändrad hastighet på 
beslutsfattandet? 
6b. Någon förändrad hastighet på 
hantering av fattade beslut? 
6c. Någon förändrad hastighet på 
”genomförande och leverans” efter 
beslut? 

 
 
 
 

 
 
 
. 

 

Strategisk kunskap  Strategisk kunskap 

   Hantera ett större 
kontrollspann (fler 
underlydande) 
 

 Hantera ett större 
kontrollspann (fler 
underlydande) 
8a. En ökning av antalet DUC för dig? 
8b. Ökning eller minskning av DUC för 
dina underlydande? 
8c. Skillnad mellan förr och nu att 
kunna hantara fler DUC? 

   Större tillit till 
underlydande 
 

 Större tillit till 
underlydande 
9a. Känner du förändrad tillit till att 
dina DUC har rätt information att fatta 
beslut på? 
9b. Känner du förändrad tillit till att 
dina DUC har förmåga att ta rätt beslut i 
tid? 
9c. Känner du förändrad tillit till att 
dina DUC har resurser att genomdriva 
fattade beslut? 
9d. Känner du en förändring i att tilliten 
till dina DUC har förstärkts? 

   Innovationsförmåga  Innovationsförmåga 
   Flexibilitet och förmåga 

till anpassning i nya 
situationer 
 

 Flexibilitet och förmåga 
till anpassning i nya 
situationer 
11a. Ändrad uppfattningsförmåga och 
följsamhet inom eget förband? 
11b. Ändrad uppfattningsförmåga och 
följsamhet inom Garnisonen. 

 
Tabell 2. Sammanställning av förmågornas förändring och utveckling från ”PerP-
en” till den slutliga intervjumallen. 
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2.3. Teori 
 
Mot bakgrund av de faktorer som framkommit i kapitel ett och ovan vill jag i den 
följande teorianknytningen inledningsvis peka på hur omvärlden beskrivs i ”PerP-en”. 
Nedan följer ett utdrag från de kriterier som anses vara karaktäristiska för 
utvecklingen av försvarsmakterna i de västliga demokratierna14, till vilka vi får anses 
höra. Dessa beskrivs bland att annat vara: 15 

• Tjäna världsfreden och internationell säkerhet i samklang med FN-stadgan. 
• Understödja Europas militära stabilitet och integration. 

Vidare konstaterar man att ”De skäl som ligger till grund för Försvarsmaktens 
internationella engagemang tenderar dock att växa sig allt starkare…” 16. Man 
menar vidare att ”Ett sådant vägval är starkt kopplat till någon form av allians eller 
långtgående bilateral överenskommelse”.  
Jag vill med detta åskådliggöra en FM under omställning och därmed transformering 
mot framtiden. Således en situation där omvärldsförändringar och påtryckningar på 
Sverige och FM styr utvecklingen av FM i högre grad än huvudmannen själv. Jag gör 
detta val för att jag tror att det slutligen kan vara mer fruktbart att använda ett 
betraktelsesätt som inramar och indikerar att en förändring pågår. Ett sådant 
betraktelsesätt är, Ron Ashkenas teori om en sund hierarki. Avsikten är en 
beskrivning av en framgångsrik organisation i förändring. Principen för teorin 
åskådliggörs i nedanstående figur 1. Denna kommer att utgöra en viktig del i det 
fortsatta arbetet. 

 
Figur 1. Principskiss över Ashkenas teori om ”en sund hierarki”. 

 

2.3.1. En sund hierarki 
Ron Ashkenas17 beskriver vad han anser vara 2000-talets framgångskriterier. Dessa 
grundar sig dels på organisationens förmåga att kunna röra sig mot en gränslösare 
hierarki och öppna upp hierarkierna i de fyra dimensionerna horisontellt, vertikalt, 
externt och geografiskt. Dels också följande fyra funktioner: 

• Information som gör att enskilda delar i organisationen har samma egenskaper 
som helhetsintrycket. 

                                                 
14 PerP Rapport 5. sid.60. 
15 PerP Rapport 5.Sid.27. 
16 PerP Rapport 6. sid.46. 
17 17 Ron Ashkenas, Den gränslösa organisationen, (Lund: Studentlitteratur, 1997), s.26ff. Fortsatt 
benämnd Ashkenas. Sid. 26 ff. 
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• Kunskap i gränslösa organisationer innebär ett erbjudande om strategisk 
utbildning på alla nivåer. Detta utifrån synen att människan är en motor i 
organisationen och inte ett kugghjul. 

• Befogenheter är mer en fråga om information och kompetens än position och 
befattning. För detta krävs tillit till underlydande och vetskap om att tillgång 
till exakt information och förmåga att fatta och genomföra beslut finns. 

• Belöningar i den gränslösa organisationen har två huvudsakliga mål. Dels att 
rättvist visa uppskattning för utfört arbete. Dels uppmuntra och motivera ett 
framtida innovativt och kompetent agerande. Sunda hierarkier fortsätter 
således att belöna individer inom respektive arbetskategori förutsatt att en hög 
standard och förmåga att utvidga sina kunskaper finns.  

 
För att kunna flytta makten nedåt i en organisation menar Ashkenas18 att det krävs att 
ledningen litar på lägre nivåers förmåga att fatta och genomdriva bra och välgrundade 
beslut. Detta är direkt knutet till gränserna kring information och kunskap. 
 
Ashkenas fortsätter med en sammanfattning där vikten läggs på förmågan att rätt 
kalibrera ovan nämnda funktioner samt rätt anpassa dessa till de fyra faktorerna vilket 
kräver helhetssyn. Han betonar samtidigt nödvändigheten av hierarkier och chefens 
plats och förmåga att fortsatt lösa konflikter, fördela resurser, bestämma inriktning 
samt representera verksamheten. Han menar vidare att dessa hierarkier kännetecknas 
av ett välanpassat, välriktat och dubbelriktat informationsutbyte, större 
kunskapsfördelning, ett belöningssystem som stärker prestationer och en 
befogenhetsfördelning som gör att den beslutande makten finns där den bäst behövs. 
Med detta som en grund och rätt anpassat till en lämplig nivå menar Ashkenas att en 
verksamhet kan genomföra avsevärda förbättringar av sin snabbhet, flexibilitet, 
integrering och innovation vilka han betecknar som 2000-talets framgångskriterier.  
 
Kritiker19 till Ashkenas modell pekar på att den vällovliga strävan efter att finna 
motsatsen till hierarkiska organisationer gör att funderingarna kring organisationens 
form relativt dess funktion mister balansen. Det är inte alls är givet att en förändrad 
struktur medför en bättre förmåga att lösa uppgifterna. Centralt är således form och 
funktion. Kritik ges också mot att Ashkenas inte beskriver hur han avser mäta 
funktionsfrågorna. Avslutningsvis finns även en brist i sambandet mellan yttre och 
inre produktivitet på det vis Ashkenas låter göra gällande. Något givet samband 
mellan exempelvis innovationsförmåga och produktivitet finns heller inte. 
 
Trots denna kritik tycker jag att Ashkenas modell fyller en funktion att här 
formalisera och verbalisera bilden av en förändring. En perspektivförflyttning 
syftande till att markant flytta det perspektiv ur vilket vi betraktar organisationen. 
Modellen ger även begreppsverktyg som är funktionella för intervjuerna då dessa går 
att koppla med de förmågor som beskrivs i ”PerP-en”. 
Jag delar Abrahamsons kritik om form kontra funktion och tror även att den effekten 
är vanligt förekommande i dagens organisationsarbeten. Kriterierna kan bära spår av 
just detta fenomen. Fråga två, integrationsförmåga kan vara en sådan. Att det inte är 

                                                 
18 Ibid. sid. 67. 
19 Bengt Abrahamsson, ”Organisationsteori moderna och klassiska perspektiv” (Lund , 
Studentlitteratur, 2000) Sid. 131ff. 
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givet att ett samband mellan förändring och lösandet av uppgiften finns, gör inte att 
det är omöjligt. Jag tolkar det som att möjligheten finns.  Detta sätt att betrakta ger en 
mer intressant möjlighet då perspektivet är radikalt förskjutet. Om en antydan till 
förändring faktiskt skett utifrån denna tydligare perspektivförskjutning är det än mer 
rimligt att anta att en förskjutning inom Försvarsmakten faktiskt ägt rum. Det blir 
därmed en ytterligare kvalitetssäkring av tendensen. Nackdelen är då samtidigt att om 
resultatet går åt det motsatta hållet finns inte denna ytterligare kvalitetssäkring. I 
stället innebär detta att kritiken styrks. Därmed innebär detta också en möjlighet att 
studera om det finns spår av att kritiken är befogad.   
Kravet på mätbarhet är ett intressant problem men för uppsatsen är tendensen ett 
tillräckligt bra mått. Valet av djupintervju gör också att problemet marginaliseras 
ytterligare.  
 
2.4. Teoriverktygets nyttjande i uppsatsen 
Den nedan valda teorimodell har utvecklats i syfte att kunna hantera resultaten från de 
elva huvudfrågor vilka har extraherats ur ”PerP-en”. Avsikten är att med modellens 
hjälp kunna hantera förhållandena mellan förmågorna och tydliggöra betydelsen av 
dessa. Analysresultaten påverkar modellens funktioner, kalibrering och faktorer. På 
detta sätt fungerar analysresultaten även som kvalitetssäkring då effekten på 
faktorerna stäms av. Modellen sätts in i sitt sammanhang i kapitlet ”Analys med 
återkoppling till teorin”.  

  
Figur 2. Teorimodell utvecklad ur Ashkenas ”en sund hierarki” för utvärdering av 
analysresultat. 
 
Två intressanta ytterligheter och möjligheter har framkommit. Den första är ett 
annorlunda sätt att betrakta FM. Den andra är att möjligheten öppnar sig för att 
studera en del av kritiken mot teorin och därmed se om det finns spår av relevans.   
Ashkenas modell blir spännande både som utgångspunkt och verktyg för att betrakta 
organisationen. Ytterligare en intressant aspekt är att modellen innehåller förmågor 
baserade på både organisation, utbildning och individ vilket ger en mer komplett bild 
samtidigt som den tyvärr blir mer komplex. 
Utifrån kända för och nackdelar har jag därför valt Ashkenas modell då jag tror att 
den kan bidra till att undersökningen betraktar frågan utifrån ett intressant perspektiv 
och förhoppningsvis därmed kan bidra till en styrkt uppfattning om hur det förhåller 
sig. 
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3. Forskningsmetod 

3.1. Inledning 
För att besvara frågorna i problemställningen har jag valt att göra intervjuer med 
”PerP-ens” förmågor som huvudfrågor. Resultatet har analyserats med Ashkenas teori 
och användandet av den för ändamålet konstruerade analysmodellen. Detta 
tillvägagångssätt beskrivs ytterligare nedan.  
 
 
3.2. Metod och teknik 
Valet har stått mellan brett och ytlighet eller smalt och djupt. För att få ökad kvalitet, 
trots begränsningar i tid, har jag valt att ett garnisonsområde skall utgöra referens och 
indikator på en möjlig förändring inom FM20.  Samtalsintervju med respondenter som 
uppfyller kravet på erfarenhet av tiden före under och efter omorganisationen under 
den aktuella tiden har därför blivit valet. Jag har tidigare åskådliggjort en tänkt 
organisatorisk transformation. Jag kopplar här samman ”PerP-ens” kriterier som ett 
intervjuinstrument, med Ashkenas sunda hierarkier,21 vilka utgör den teoretiska 
tyngdpunkten, och lägger därmed grunden för de krav som skall operationaliseras. 
Huvudfrågorna 1-11 har här tagits fram genom att jag i ”Rapport 5-7” identifierat 
dessa som återkommande och betydelsefulla förmågor vilka stämmer med de 
inledande delarna i ”Rapport 6”. Arbetet har således utgått från ”Rapport 6” och 
genomförts i en interaktiv process. Den första svårigheten var att söka igenom 
materialet, den andra var att värdera relevansen av begreppens förekomst. Avgörande 
har dels varit min bedömning av begreppens koppling i sammanhanget utifrån min 
egen kunskap och förmåga att läsa och förstå dessa dokument och dels att det 
förekommit i minst en rapport utöver ”Rapport 6”. Vidare har kopplingen till teorin 
bildat fortsättningen på denna iterativa process där begreppen vaskats fram. Bristen i 
arbetet består därmed i möjligheten att det kan finns fler kriterier som kund ha 
värderats. De valda kriterierna är: 

• Samverkansförmåga  
• Integrationsförmåga, vilja att vara delaktig och skapa helhet nationellt och 

internationellt. 
• holistiskt synsätt 
• större precision i informationsutbytet (saklighet och adressat) 
• snabbare informationshantering 
• snabbhet i beslut och genomförande 
• strategisk kunskap 
• hantera ett större kontrollspann (fler underlydande) 
• större tillit till underlydande 
• innovationsförmåga 
• flexibilitet och förmåga till anpassning i nya situationer 

 
Detta resultat utgör svaret på den första delfrågan ”Vilka kompetenskrav ställer den 
nya organiseringen på förbandsproduktionen?”? 
                                                 
20 Förvarsmakten. 
21 Ron Ashkenas, Sid. .26ff.  



F Ö R S V A R S H Ö G S K O L A N C-UPPSATS FHS beteckning 19 100:2011 
Chp 03-05, 2.avd 2005-08-03 Sid:16(65) 
Major Håkan Johansson 
 
Resultatet utgör därefter också grunden för den intervjumall vilken varit verktyget för 
att få underlag inför den andra delfrågan.  
 
Här har jag använt mig av en deskriptiv metod med karaktären av en öppen fallstudie. 
Samma intervjumall22 har använts genomgående. Strävan var tidigt att så långt som 
möjligt försöka klarlägga vad som kunde komma ut av forskningen vilket bland annat 
skedde genom att intervjumallen prövades. Tillvägagångssättet var här att 
försökspersoner med rätta kriterier intervjuades vilket gjorde att mallen kunde 
utvecklas i undersökningens riktning. Detta skedde genom en utökad 
operationalisering för att öka träffsäkerheten i frågor och svar. Som ett resultat av 
detta provupplöstes de 11 frågorna i totalt 27 delfrågor. Utöver detta har en 
avslutande fråga medgivit respondenternas egna reflektioner och budskap kring 
ämnet. Den utökade operationaliseringen resulterade vidare i att varje delfråga följdes 
av fyra stycken fördjupningsfrågor. Var och en av de 15 respondenterna har således 
haft 108 frågor att ta ställning till.  
Sammanställningen av de positiva, oförändrade och negativa resultaten för varje 
delfråga har tillsammans med min tolkning av det verbala fått utgöra svarstendensen. 
Denna nivå på begränsad noggrannhet i redovisningen har jag valt då det finns en 
inbyggd risk för fel på grund av det begränsade materialet. Värderingen av de 
sammanvägda resultaten för varje huvudfråga redovisas enligt samma princip som 
ovan tillsammans med min bedömning av de samlade tendenserna. Den verbala 
redovisningen är även här en tendens utifrån behovet att se en tendens snarare än att 
få ett matematiskt exakt värde vilket i gränsområdena med relativt mindre avvikelser 
sannolikt skulle bli ett än mer osäkert resultat. Den redovisade tendensen baserar sig 
därmed också på det helhetsintryck jag fått genom intervjuerna. Siffervärdena blir 
därmed inte det absoluta och enda svaret. Med denna metod har jag strävat efter att 
osäkerheten inte skall förstärkas genom flera led samtidigt utan bidra till att stärka 
kvalitén i resultatet. Bristen i denna metod är att jag själv är färgad av förförståelsen, 
vilket kan skapa en osäkerhet i sig som inte kompenseras fullt ut av en strikt 
matematisk modell. Trots detta anser jag att metoden är tillräckligt bra för att kunna 
svara på huvudfrågan. 
Begreppen positivt, negativt och oförändrat har varje respondent själv fått värdera och 
välja utifrån sin uppfattning. Tekniken har därmed utgått ifrån standardiserade frågor 
med gott utrymme för strukturering (svar) och utrymme för O-standardiserad tid 
(egna inlägg av vikt). Trots detta har särskilt fråga 2a men även 4c kommit att vara 
svåra för respondenterna att uppfatta och svara rätt på. Ur intervjumaterialet framgår 
att det sker en sammanblandning av hur man känslomässigt uppfattar det och vad som 
i realiteten har skett. Detta kan i redovisningen uppfattas som en ologisk slutsats.  Jag 
har valt att i den sammanvägda slutsatsen försöka förklara förhållandet orsak och 
verkan. Detta utgör därmed en brist i underlaget vilket måste beaktas under 
utvärderingen. Jag har således valt att ta med allt material och inte utesluta något till 
förmån för tydlighet och möjlighet för läsaren att värdera och skapa en bättre 
helhetsbild. 
Strävan har varit att hålla en hög tillförlitlighet i undersökningen. Detta har gjorts 
genom att kriterier för urval av respondenter formats noggrant, och att bredden och 
djupet i organisationen utnyttjats.  

                                                 
22 Se bilaga 10. 
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Målgruppen har varit på tre organisatoriska nivåer i prioritetsordningen enhetschefer, 
garnisonschef samt anställda på lägre nivå med kontakt mellan organisatoriska 
enheter i garnisonen. Strävan har också varit en balans i representationen mellan 
enhetschefer och genomförandenivån. Vidare har strävan varit att såväl stöd som 
kärnverksamhet23 representerats på dessa nivåer i syfte att få en stor bredd. Det 
ursprungliga antalet respondenter på enhetschefsnivå inom Garnisonen som 
identifierats att uppfylla kriterierna har varit 10 stycken av cirka 20. Av dessa har en 
inte varit tillgänglig, två nyttjats för provfrågor och resterande sju intervjuats för 
uppsatsens empiri. Detta antal har därefter varit normerande för valet av antalet 
respondenter på genomförandenivån enligt dess kriterier, trots att det tillgängliga 
antalet här var större. Strävan har således varit att få balans i antalet.  Avvikelsen här 
utgörs av Garnisonschefsnivån där det endast finns en person. Kriterierna för 
Garnisonschefsnivån uppfylldes också vilket bidrog till att även denna nivå också 
kunde representeras. En utökning på genomförandenivån har trots en betydligt större 
tillgänglig numerär inte kunnat genomföras av tidsskäl. 
Intervjuerna har spelats in och därefter renskrivits. Med beaktande av respondenternas 
krav på integritet och förbehåll finns materialet tillgängligt hos författaren, för fortsatt 
forskning.     De svar som respondenterna lämnat återges i empiridelen som negativa, 
oförändrat eller positiva. Svaren är huvudsakligen referat. Citat markeras med 
citattecken. De citat och referat som används i redovisningen är de stödanteckningar 
jag gjort under intervjuerna i syfte att dokumentera var tyngdpunkten i deras 
ställningstagande finns. Det inspelade och renskrivna materialet utgör därmed en 
kvalitetssäkring av dessa stödanteckningar.  Flera av respondenter har i efterhand 
getts möjlighet att studera sina intervjuer för att kvalitetssäkra underlaget. Detta har 
inte inneburit några begränsningar. Sammanställt resultat av intervjufrågorna 
redovisas i kapitlet empiri och analyseras därefter i det inledande analys kapitlet.  
 
I det avslutande kapitlet ”Analys återkopplad till teorin” vävs den teoretiska 
tyngdpunkten samman med analysen av empirin. Verktyget är som tidigare beskrivits 
den modell för analys som jag konstruerat baserad på Ashkenas teori. Med denna 
modell hanteras funktionerna, kalibreringen och faktorerna. Detta görs i tre steg. Först 
kopplas Ashkenas framgångsfaktorer med analysresultatet. Därefter kopplas 
Ashkenas kalibrering samt även de fyra funktionerna till analysresultatet. 
Avslutningsvis sammanfattas dessa resultat i en jämförelse där förändringen av 
faktorerna jämförs med förändringen av funktionerna. Metoden är här av 
hypotesgenererande och kvalitativ karaktär. Syftet är att försöka koppla orsak och 
verkan. Detta utgör därmed ett försök till svar på den andra delfrågan ”Hur 
överensstämmer resultatet av dessa krav med framtidens operativa krav?”. En 
ytterligare beskrivning över hur förmågorna stödjer och övergår i funktioner för att 
kunna kopplas i Ashkenas modell framgår också av processkartan i punkt 11 som 
syftar till att utgöra en kompletterande hjälp i förmågorna samverkar. 
 
 
3.3. Metodreflektion 
I arbetet har jag försökt välja en metod och teknik som lägger grunden för en rimlig 
möjlighet till en bredare studie. Jag anser att den valda metodikens överförbarhet kan 

                                                 
23 Organisatorisk del inom Försvarsmakten som inriktas mot direkt förbandsproduktion. Motsatsen är 
Stödverksamhet vars uppgift är att stödja förbandsproduktionen. 
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bedömas som god då organisationsstrukturen på andra garnisoner är principiellt 
likartad. Fullständig vetskap om detta går inte att få utan att faktiskt göra samma 
undersökning på fler platser.  
Mot detta talar att bristen i valet att intervjua har varit min närhet, som riskerar att 
påverka replierbarheten.  Fördelen är nu att jag förutom den kvantitativa ansatsen fått 
en starkare kvalitativ ansats. 
När det gäller frågeformuleringarnas utformning finns en utveckling i att man kan 
överväga en differentiering för respektive nivå samt omformulering av fråga 2a och 
4c. Skälet till detta är att vissa frågor inte naturligt finns i alla gruppers vardag och gör 
dem något svårare att besvara. Således utgör även detta en möjlig felkälla. Väljer man 
en differentiering bör man beakta påverkan av likformigheten vilken blir negativt. 
 
4. Empiri och allmän analys 

4.1. Inledning 
Empiridelen nedan redovisar respektive huvudfråga med delfrågor i de fall de 
förekommer. Omedelbart under respektive delfråga redovisas den tendens och 
riktning mot vilken respondenternas svar pekat. Detta följs av en tabell som beskriver 
fördelningen av antal svar. Därefter kommer den tabell som återger respondenternas 
svar om orsak och verkan. Orsaksdelen består i huvudsak av referat samt vissa citat 
vilka redovisas med citationstecken. Därefter redovisas svarstendensen utifrån detta 
material. Varje huvudfråga avslutas med en summering och sammanvägning av 
huvudfrågan. En avvikelse finns i fråga två och har redovisats i metodkapitlet.  
 
4.2. Intervjusvar 

Fråga 1 Samverkansförmåga 
Frågan har delats upp i fyra delfrågor. 
 
1a) Finns det mellan garnisonens aktörer en ökad kommunikation?  
Svarstendensen pekar mot sämre. 
 
Fördelning av svaren. 
Negativ Oförändrad Positiv 

9 2 4 
 
Verkan Orsak 
Negativt Avståndet för långt till ledningen. Olika huvudmän. Mindre bollande – 

endast det nödvändigaste. ”För många aktörer, 3 steg har blivit 5-6” 
vilket blir trögare. ”Stödet kommer för sent in.” Otydliga och 
komplicerade gränsytor. Resultatet blir isolering. 

Oförändrat Hög förändringstakt vilken gör att organisationen inte hinner sätta sig 
och därmed inte är synkroniserad. 

Positivt  Bättre med mer auktoritet i förankringsprocess. 
Svarstendens Positivt är att på ledningsnivå sker kommunikationen genom möten 

men tyvärr mindre genom samtal. Ökningen avser särskilt 
specialistmöten. Den uppfattade ökningen beror också på längre 
beslutsvägar.  
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 Negativt är uppfattningen att stödet är utanför. Kommunikationen har 
ändrat karaktär, där det på ledningsnivå uppfattas som mer strukturerat. 
På genomförande nivån har kommunikationen ökat men i stödet 
uppfattats det som trögare med längre vägar och förseningar.  
Totalt uppfattas att kommunikationen har minskat. Ökningen är endast 
marginell och har färre tydliga positiva förtecken.. 

 
1b) Finns det mellan garnisonens aktörer en ökad anledning att kommunicera? 
Svarstendensen pekar mot ett ja. 
 
Fördelning av svaren. 
Negativ Oförändrad Positiv 

2 1 12 
 
Verkan Orsak 
Negativt Styrning utifrån och mindre ansvar. 
Oförändrat  
Positivt Olika linjeorganisationer. Byråkrati. Uppdelningen kräver det. 

Sönderbruten ledningsstruktur. ”Inte ens tvättbyte är enkelt längre.” 
Svårt att hinna med att kommunicera åt olika håll. 

Svarstendens Övervägande bred samstämmighet om ökat behov att kommunicera.  
 
 
 
1c) Har den generella förmågan att samverka i tjänsten i ökat. 
Svarstendensen pekar mot ett ja. 
 
Fördelning av svaren. 
Negativ Oförändrad Positiv 

6 3 6 
 
Verkan  Orsak 
Negativt Fler beslutsnivåer i FMLOG. ”Stödet och kärnverksamheten sitter ej 

på samma möten.” Intäktsfinansiering minskar och förändrar 
kontakten. Delning genom gränser och avtal medför att smidiga 
lösningar försvinner. ”FMLOG tar betalt vilket minskar 
kommunikationen.” Vi/dom skapar upplevelse av besvärlighet. 

Oförändrat  
Positivt Ökning har skett genom att man tvingats. ”Den ökade förmågan i 

kärnverksamheten grundas på att beroendet vilar på leverantörens 
välvilja.” Förmågan har ökat av tvång med minskad effektivitet.. 
Positivt är en ökad kunskap om FM helhet.  

Svarstendens Rollspelet har tvingat fram en ökad förmåga. Sättet att samverka och 
kommunicera har förändrats från smidiga effektiva lösningar mot det 
formella och strikt penningekonomiska. 

 
1d) Har förmågan att samverka under möten ökat. 
Svarstendensen pekar mot oförändrat. 
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Fördelning av svaren. 
Negativ Oförändrad Positiv 

6 5 3 
 
Verkan  Orsak 
Negativt Kommunikationsproceduren har blivit omständlig och genererar ofta 

nya möten då kvalitén i dialogen inte är tillräcklig. Vi/Dom perspektiv. 
Längre avstånd till chef försvårar och fördröjer svar och beslut. 
Lättare att kommunicera tidigare då ärendena var tydligare. ”Centrala 
styrningar ger sämre anpassning lokalt.” 

Oförändrat Mötesformer fortfarande oklara. Människor är lika. 
Positivt ”Tvingats.” ”Bättre förberedda.” 
Svarstendens Sättet att mötas har blivit mer strukturerat med mer omfattande 

procedurregler. Intern förbättring motverkas av stödets försämring med 
långa ledningsstrukturer. Sammantaget uppfattas samverkansförmågan 
i huvudsak som oförändrad. 

 
 
 
 
 
 
 
Fråga 1 Samverkansförmåga sammanställt. 
Fördelning av svaren. 
 
  Garnison      
 Negativ Oförändrad positiv     
GarnC   4     
        
  Kärn-

verksamhet 
   Stöd-

organiation 
 

 Negativ Oförändrad Positiv  Negativ Oförändrad positiv 
Ledning 7 3 6  5 1 6 
Genom- 
förande 

3 4 4  8 3 5 

 
 
 
 

Analys av fråga 1. 
Den fragmenterade organisation med olika finansieringsformer som FM valt har 
kommit att innebära att kommandokedjan, samt val av beslutsnivå är diametralt olika 
för stödorganisationen respektive kärnverksamheten. Vidare uppfattas samhällets 
påverkan med den internationella och ekonomiska dimensionen som en viktig 
förändringsfaktor. En följd av gjorda förändring är att vissa chefer med mandat att ta 
beslut inte placerats inom garnisonen, vilket märks i svaren till fråga 1a. Chefers 

Negativ Oförändrad Positiv 
23 11 25 
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möten har oftare ha kommit att ersättas av fler specialister som ett mellanled i 
beslutsnivån. Procedurfrågorna har på detta vis blivit tydligare med mer 
specialistkompetens i såväl dialogen som beslutskedjan vilken därmed blivit längre. 
Jämför fråga 1b. Vidare har tempot i beslutsprocessen blivit lägre och chefers ledning 
genom närhet i verksamheten har minskat. Det dagliga avståndet till underlydande, 
samt den tid som avsätts till resor har här betydelse, samtidigt som antalet formella 
beslut har ökat. Chefers kontakter i allmänhet har därmed minskat till förmån för 
specialisternas. Effekten av denna starkare strukturering är en minskad kontakt mellan 
individer i allmänhet vilket framgår av respondenternas svar i fråga 1a. 
Resultatet är en framtvingad förmåga bland aktörerna att hitta samverkansformer där 
naturliga fora inte finns och här är specialister ett exempel bland flera. 
Omorganisationen inom FM har trots allt fått en gynnsam effekt på förmågan att 
samverka men detta har endast skett hos en begränsad del av personalen i 
organisationen. 
 

Fråga 2 Integrationsförmåga  
Frågan har delats upp i tre delfrågor. Denna fråga har beskrivits i metodkapitlet. 
Frågan har av respondenterna i en del gått att uppfatta olika. Detta gäller fråga 2a som 
har stor lokal prägel och därmed påverkan på individen. Detta resultat kan också ha 
påverkan på det sammanlagda resultatet.  
Tendens såväl som analys är ett utslag av den tolkning som jag har gjort av 
respondenternas svar i förhållande till frågan. Citat och referat har därmed en 
bristande koppling till frågan.  Den därmed bristande säkerheten måste beaktas.  
 
2a) Ser du att viljan till delaktighet, integration och skapandet av en helhet har 
stimulerats bland chefer och personal på garnisonsplanet? 
Svarstendensen pekar mot ett ja. 
 
Fördelning av svaren. 
Negativ Oförändrad Positiv 

11 3 1 
 
Verkan Orsak 
Negativt ”Incitament från leverantörs sidan saknas”. ”Vi/dom förhållande.” 

Olika finansieringsformer, olika linjeorganisation, olika möten. 
”Olika arbetstidsavtal.” FMLOG deltar inte i friskvårdsdagar etc. 
”Konkurrenssituation gör att kompetensen går till annan verksamhet 
vilket drabbar vissa funktioner.” ”Vissa funktioner dubbleras.” 
”Svårt för GarnC att samla alla resurser.” För många led för att bli 
effektivt. 

Oförändrat Garnledningen oförändrat, personalen upplever en ändring. 
Positivt ”Hårdare” Ex är arbetstidsavtalet. ”Klimatet, förutsättningarna och 

utvecklingen har i flera stycken försämrats vilket stimulerat och ökat 
viljan till sammanhållning och förbättring.” 

Svarstendens De negativa svaren återger i övervägande stor utsträckning 
uppfattningen om hur klimatet, förutsättningarna och verksamheten 
har utvecklats och viljan har därmed blivit en funktion i motsatt 
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riktning av denna förändring.  Viljan har både ökat och minskat på 
grund av hårdare förutsättningar så som olika linjeorganisationer, 
finansieringsformer, arbetstidsavtal och konkurrens. Dock har 
resultatet blivit lidande. När verkligheten är svår och tvingande ökar 
ändå viljan trots att lusten saknas. Därmed ökar även förmågan. 
Skillnaden att ha lust eller måste är här tydlig.   

 
2b) Ser du att viljan till delaktighet, integration och skapandet av en helhet har 
stimulerats bland chefer och personal - På det nationella planet? 
Svarstendensen pekar mot oförändrat till bättre. 
 
Fördelning av svaren. 
Negativ Oförändrad Positiv 

6 4 5 
 
Verkan Orsak 
Negativt ”Är man inte i samma gäng värnar man inte om varandra.” 

”Samverkan för utveckling sker på många nivåer, ex ASU.” 
Oförändrat Svårt lyfta blicken och se. 
Positivt Regionalt bättre och nationellt sämre. Chefer möts oftare. Inom 

verkstadsorganisationen en helhet. 
Svarstendens Generellt på det nationella planet oförändrad nivå. Stödets vilja har 

regionalt ökat. 
 
2c) Ser du att viljan till delaktighet, integration och skapandet av en helhet har 
stimulerats bland chefer och personal på det internationella planet? 
Svarstendensen pekar mot ett ja. 
 
Fördelning av svaren. 
Negativ Oförändrad Positiv 

3 7 5 
 
Verkan Orsak 
Negativt Endast inblandade ökar sin förmåga. ”Helhet skapas först på 

internationell nivå, lokalt startar man på minus.” 
Oförändrat Svårt att gör en stor förändring. Delade meningar råder. 
Positivt Transportflyget ökar medvetenheten. Generationsfråga. Delaktighet 

och ansvar att bära FM in i framtiden där alla förstår bristen på 
hotbild. ”Deltagit i utrustandet av missioner vilket tidigare sköttes av 
armén.” 

Svarstendens En positiv utveckling uppfattas på mellanchefs och högre chefs nivå. 
Viss draghjälp föreligger sannolikt på grund av garnisonens utpräglat 
internationella verksamhet. Generellt uppfattas att direkt inblandad 
personals vilja och förmåga ökar men inte den övriga personalens. 

 
Fråga 2 ”Integrationsförmåga” sammanställt. 
Fördelning av svaren. 
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  Garnison      
 Negativ Oförändrad positiv     
GarnC  1 2     
        
  Kärn-

verksamhet 
   Stöd-

organiation 
 

 Negativ Oförändrad Positiv  Negativ Oförändrad positiv 
Ledning 6 3 3  2 2 4 
Genom- 
förande 

4 5   8 3 2 

 
 
 
 

 
Not. Skillnaden i empiri och analys består i att skillnaden av hur man svarat och vad 
man menat inte gått att med säkerhet uppfatta som samma under intervjun. Frågan 
som står mellan att ha lust eller att vara tvingad är här tydlig och den har gett en 
positiv effekt på förmågan. Osäkerheten måste fortsatt tas i beaktande. 
 
Analys fråga 2: 
En påverkansfaktor på garnisonsplanet är uppfattningen om hur arbetsklimat, 
förutsättningar och verksamheten i stort har utvecklats. När verkligheten är svår och 
tvingande ökar ändå viljan trots att lusten saknas. Därmed ökar även förmågan. 
När det gäller det nationella planet är förändringen av marginell karaktär med 
undantag från stödorganisationen som verkar även på det regionala planet och 
upplever en positiv förändring. Det framskymtar också vissa nackdelar i stödets 
gemensamma funktioner som leds på avstånd och skapar kommunikationssvårigheter. 
Exempel är avtal för samverkan och utveckling som är regionalt samordnat. Likväl 
finns här en positiv upplevelse och effekt.  
På det internationella planet är det en positiv trend på mellanchefs och högre nivå. 
Viss draghjälp finns på grund av garnisonens utpräglat internationella verksamhet. 
Den personal som inte är direkt inblandad uppfattar däremot ingen nämnvärd 
förändring. 
En svagt ökad integrationsförmåga har således framkallats genom omorganisationen. 
Tydlig är bristen på positiva incitament hos medarbetarna.  

Fråga 3 Holistiskt synsätt  
Frågan har delats upp i två delfrågor. 
 
3a) Då produktionsmålen ändrats har du kunnat se att eget förbands/enhets 
chefer och personals förmåga ändrats till en ökad och ömsesidig helhetssyn? 
Svarstendensen pekar mot sämre. 
 
Fördelning av svaren. 
Negativ Oförändrad Positiv 

10 3 2 

Negativ Oförändrad Positiv 
20 14 11 
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Verkan Orsak 
Negativt Fragmentiserad verksamhet skapar ingen helhet och minskar 

delaktigheten. ”Leverantören har inte motsvarande sparbeting.” 
Uppdelningen gör att varje aktör fokuserar på sitt och inte helheten. 
Fler aktörer. Ökad distans. ”Långt till Boden.” Långa 
handläggningstider. 

Oförändrat ”Det gamla lever kvar.” Begränsade i sitt verksamhetsområde. 
Positivt Generationsfråga. ”Målen tydliggjorts bättre än tidigare.” 
Svarstendens Stöd och kärnverksamhet uppfattas i viss utsträckning ha uppdrag från 

högre chef vilka inte helt lyckats bli tydliggjorda på genomförande 
nivå. Särskilt gäller detta begränsningar trots att målen generellt 
uppfattas som tydligare än tidigare. Delade linjeorganisationer medför i 
viss utsträckning olika fokus. Förmågan har således förbättrats internt i 
egen organisation men försämrats utåt i garnisonen. 

 
3b) Då produktionsmålen ändrats har du då kunnat se att eget förbands 
(förband/enhet) chefer och personals förmåga förändrats i synen på 
garnisonens/aktörernas reella förmåga och förutsättning att bistå? 
Svarstendensen pekar mot sämre. 
 
Fördelning av svaren.  
Negativ Oförändrad Positiv 

10 3 2 
 
Verkan Orsak 
Negativt Info problem från garnisonen till stödet. Sakta sämre. Är i en 

bibehållande fas vilken med tiden blir sämre. Bristande 
kommunikation. Brister i materiellt stöd. Sämre förståelse och insyn. 
”Viljan saknas.” Sämre service lämnas.  ”I den gamla organisationen 
behövde man inte förstå. Då chefen gav order så löste det sig men nu 
måste många motiveras för att nå förbandschefens mål.” 

Oförändrat ”Litar på medarbetarna,” beställarna är gamla chefer. 
Positivt Gamla erfarenheter. Lönsamhetskrav. Komplicerad organisation ger 

tröghet. 
Svarstendens Garnisonsorganisationernas bristande möjligheten till insyn i varandras 

verksamhet försvårar och underbygger inte en ökad förmåga till 
helhetssyn bland garnisonens personal. 

 
Fråga 3 ”Holistiskt synsätt” sammanställt. 
Fördelning av svaren. 
 
  Garnison      
 Negativ Oförändrad positiv     
GarnC   2     
        
  Kärn-

verksamhet 
   Stöd-

organiation 
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 Negativ Oförändrad Positiv  Negativ Oförändrad positiv 
Ledning 7 1   3 1 2 
Genom- 
förande 4 2 

  
6 2 

 

 
 
 
 

Analys fråga 3. 
Tyngdpunktsförskjutningen mot en försämring är i respondenternas svar lika markant 
i de båda delfrågorna. Inom den egna organisationen ser man tecken på en för hög 
grad av fokusering inåt, vilket inte bidrar till helheten och inte heller ett holistiskt 
seende. Respondenternas svar tyder på att även detta är ett utslag av 
intäktsfinansieringen och uppluckringen med fler aktörer på långa avstånd. I sin tur 
underbyggs detta av det faktum att garnisonens aktörer inte alltid upplever att man 
spelar samma spel. Kärnverksamheten upplever att stödet kan investera obekymrat 
”för det är bara att fakturera kunden” och omvänt tycker stödet att ”kunden inte har 
samma tryck och effektiviseringskrav på sig”. Vidare upplever det lokala stödet 
paradoxen att man egentligen har väldigt många fler krav och förväntningar på sig 
från kunden än man kan eller får leverera. Vanligt är att man från regionalt och 
centralt håll är förhindrad att effektuera begärda tjänster, vilket kunden inte verkar 
vara medveten om utan uppfattar detta som dålig service och oförmåga. Faktum att 
man verkar ha olika ingångsvärden från central nivå vilket hämmar utvecklingen och 
en helhetssyn hos personalen. Till detta kommer att vägar för handläggning och 
beslutspunkter inom och mellan respektive organisationer har olika struktur, längd, 
beslutsnivåer och omloppstider. Effekten av detta blir att informationen får svårare att 
stödja garnisonens gemensamma processer. Trots ansträngningar till 
garnisonssamordning brister därför helhetssynen.  
I stödorganisationens ledning och hos Garnisonschefen uppfattas en positiv 
förändring, i övrigt är den huvudsakligen sämre. Bristen på insyn och bristen på 
samordning med mandat att leda garnisonen befäster olika fokus baserade på regional 
och central lednings beslut. En förmågeutveckling av ett holistiskt synsätt i 
garnisonen försvåras därför markant. Förmågan har därmed minskat. 
 

Fråga 4 Större precision i informationsutbytet  
Frågan har delats upp i tre delfrågor. 
Frågan har av respondenterna i en del gått att uppfatta olika. Detta gäller fråga 4c som 
har stor lokal prägel och därmed påverkan på individen. Detta resultat kan också ha 
påverkan på det sammanlagda resultatet.  
Tendens såväl som analys är ett utslag av den tolkning som jag har gjort av 
respondenternas svar i förhållande till frågan. Citat och referat har därmed en 
bristande koppling till frågan.  Den därmed bristande säkerheten måste beaktas. 
 
4a) Har organisationsförändringen inneburit eller medverkat till att 
beslutsunderlagen är bättre? 
Svarstendensen pekar mot bättre. 
 

Negativ Oförändrad Positiv 
20 6 4 
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Fördelning av svaren. 
Negativ Oförändrad Positiv 

5 4 6 
 
Verkan Orsak 
Negativt Komplexare, flera mötesforum och nivåer. Sämre information och 

kunskaper. ”I beredningen är inte alla delar med.” ”Trögare med fler 
aktörer och mindre mandat. ”Längre beslutsväg.” 

Oförändrat ”Pers Q sämre.” Produktionen bättre. 
Positivt ”Ärlighet över landet ger större effekt.” I vissa fall. Fler influenser 

från andra aktörer. ”Krav på behovsanalys och 
kostnadsuppskattning.” 

Svarstendens Fler aktörer såväl inom som utom garnisonen har inneburit längre 
beslutsvägar och fler influenser i en komplexare och allt trögare 
organisation med krav på behovsanalys och kostnadsuppskattning. 
Vidare uppfattas att ärlighet över landet påverkar lokala beslut positivt. 
Beslutsunderlagen uppfattas därmed ha blivit bättre och så även 
produktionen men på bekostnad av personalkvalitet. 

 
4b) Har organisationsförändringen inneburit eller medverkat till att 
kommunikationen mellan chefer/aktörer förbättrats i syfte att skapa bättre 
beslutsunderlag? 
Svarstendensen pekar mot sämre. 
 
Fördelning av svaren. 
Negativ Oförändrad Positiv 

8 3 4 
 
Verkan Orsak 
Negativt Alla har inte mandat att fatta beslut. Splittrat deltagande bland chefer. 

”Chefer pratar mindre med varandra.” ”Andra aktörer 
kommunicerar.” Bristande delaktighet. Är inte med i 
beslutsunderlagen i kärnverksamheten. ”Tvingade att köra parallella 
kontrollspår för att gardera och säkerställa.” Vissa frågor 
kommuniceras, annars enbart info. 

Oförändrat Tjänstemannanivån oförändrad. ”Chefer sämre.” 
Positivt Garnisonen har skapat en organisation för detta. ”Mer upp styrt och 

formaliserat.” ”Q-säkring”  ”Längre beslutsväg”. 
Svarstendens Trots att garnisonsorganisationen har skapat former för att möta 

behovet av formaliserade informations- och beslutsforum uppfattas en 
bristande delaktighet. Till detta kopplas en uppfattning om bristen på 
mandat inom stödet att fatta beslut, därför att mandaten ligger utanför 
garnisonen. Denna brist och obalans i relationen skapar behov av 
parallella spår i syfte att kontrollera, gardera och säkerställa. 
Sammantaget uppfattas kommunikationen som sämre. 

 
4c) Har organisationsförändringen inneburit eller medverkat till att det på 
grundval av denna är lättare att fatta beslut nu än tidigare? 
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Svarstendensen pekar mot bättre. 
 
Fördelning av svaren. 
Negativ Oförändrad Positiv 

10 3 2 
 
Verkan Orsak 
Negativt Garnisonsöverskridande sämre. Internt bättre. Spretig organisation, 

otydligt vem som får eller kan fatta beslut. ”Långa beslutsvägar.” 
VHL24 systemet är orsaken inte organisation. ”Många fler 
samverkanssnurror.” ”Svårt hålla rätt information till rätt individ.” 
”Sämre effekt med förseningar.” Överarbetning och dubbelspår är inte 
underlättande eller förbättrande. Sämre service genom produktions- 
och kvalitetsbrister. FMLOG verksamhet har fått svårare att fatta 
beslut vilket påverkar kärnverksamheten som har fått det bättre. Totalt 
är resultatet sämre. Fler aktörer. Längre avstånd. 

Oförändrat  
Positivt ”När väl allt är på bordet.” Men vägen dit är längre. Efter dialoger ja. 
Svarstendens Att komma till beslutspunkten är betydligt svårare och mer 

tidskrävande på grund av fler samverkanssnurror. Men allt väl är på 
bordet är det lättare. När själva beslutet väl skall tas är det således 
lättare, vilket var frågan. Sammanfattningsvis är det lättare att fatta 
beslut men inte nödvändigtvis i rätt tid. 

 
Fråga 4 ” "Större precision i informationsutbytet" sammanställt. 
Fördelning av svaren. 
 
  Garnison      
 Negativ Oförändrad positiv     
GarnC   3     
        
  Kärn-

verksamhet 
   Stöd-

organiation 
 

 Negativ Oförändrad Positiv  Negativ Oförändrad positiv 
Ledning 8 3 1  2 2 5 
Genom- 
förande 

5 3 2  8 2 1 

 
 
 
 

 
Analys fråga 4. 
Stödets ledning och Garnisonschefen uppfattar att precisionen ökat. Övriga uppfattar 
däremot en minskning. Den geografiska spridningen av chefer har inneburit en 
minskad närvaro i verksamheten och färre möjligheter att delta i beslutsmöten. Delade 

                                                 
24 Verksamhetsledning 

Negativ Oförändrad Positiv 
23 10 12 
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lednings- och lydnadsförhållanden har också betydelse i den meningen att exempelvis 
garnisonschefen inte ger order utan inbjuder till möten. Uppluckringen gör att antalet 
personliga möten mellan chefer reduceras ytterligare och det osagda ordet i mötet 
mellan individer uteblir enligt flera av respondenterna. Kommunikationen blir därmed 
mer formell och får mindre innehåll.  
I valet mellan å ena sidan fortsatt högt beslutstempo med hög precision i 
informationen och å andra sidan felaktiga beslut baserade på divergerande 
information, så har det naturliga valet blivit ett lägre tempo för att säkerställa 
träffsäkerheten med rätt information. Av intervjuerna framgår att lösningen på båda 
dessa situationer har blivit fler aktörer i form av specialister och kommunikation via 
mail. Kvar står faktum att chefer verkar träffas för sällan, är för lite närvarande i 
verksamheten och samtalar för lite med varandra. Samtidigt är uppfattningen att de 
långa och omständliga beredningsprocedurerna bättre än tidigare omhändertar alla 
aspekter inför beslut. Således är underlaget bättre på bekostnad av tiden under 
förutsättning att aktörerna inte förleds att fuska genom att gena i procedurerna, vilket 
uppmärksammats av en respondent. 
Sammanfattningsvis gäller att precisionen i informationsutbytet har ökat på bekostnad 
av tiden.  
 

Fråga 5 Snabbare informations hantering  
Frågan har ej delats upp i delfrågor. 
 
5) Har organisationsförändringen inneburit eller medverkat till att 
frekvensen/tempot i kommunikationen mellan aktörer förändrats? 
Svarstendensen pekar mot sämre. 
 
Fördelning av svaren. 
Negativ Oförändrad Positiv 

8 3 4 
 
Verkan Orsak 
Negativt Tempot lägre för att få med alla. Längre vägar med många 

handläggningar. ”Stor mängd och leta själv.” Tungrott. ”Vi/dom 
effekt.” Gör fel saker vilket skapar fördröjning.  Växel, exp. etc. sämre. 
”Pers stöd bättre pga. bristande vardagsnärvaro i verksamheten”. 
Många nya specialistmöten. Långsammare kommunikation totalt. 
Tempot minskat. ”Naturliga möten har upphört då man inte längre är 
på samma Garn.” 

Oförändrat Tidsandan gör att tid till eftertanke och analys saknas. Frågan är 
således inte relevant (3 svar icke relaterade). 

Positivt Högre tempo för fler aktörer som skapar långa beslutsvägar och totalt 
minskar genomströmnings tiden. ”Riskerar att besluten blir lidande 
och tid till beslut på genomförande nivån oftast saknas.”  Komplicerat 
regelsystem samt RML25 vilket ger minskad effekt. (Detta är inte 
positivt men ändå en uppfattning om ökande) 

Svarstendens I den mån frekvensen/tempot ökat för vissa, gäller det ömvända 
                                                 
25 Regler Militär Luftfart 
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förhållandet för andra. Detta har inte inneburit en större effektivitet i 
kommunikationen. Fler aktörer och längre beslutsvägar är den 
gemensamma nämnaren vilket dragit ner beslutstempot för att alla skall 
vara med. Effekten verkar samtidigt vara att tid till beslut och 
genomförande på verkställande nivån ofta brister eller saknas, särskilt i 
stödorganisationen. 20 % har svarat att samhällsutvecklingen även 
bidragit till förändringen. Samtalen med varandra har minskat till 
förmån för formella möten vars effekt syns tydligare på mellan och 
lägre nivå där man själv söker information och inte har samma 
information som tidigare i kommunikationen över de nya gränserna. 
Tempot blir att det ökat för vissa och minskat för andra. Samhällets 
påverkan i denna fråga finns uppenbarligen men är svår att bedöma. 
Den totala nyttoeffekten i organisationen har därför minskat. 

 
Fråga 5 ”Snabbare informations hantering” sammanställt. 
Fördelning av svaren. 
 
  Garnison      
 Negativ Oförändrad positiv     
GarnC  1      
        
  Kärn-

verksamhet 
   Stöd-

organiation 
 

 Negativ Oförändrad Positiv  Negativ Oförändrad positiv 
Ledning 4     1 2 
Genom- 
förande 

1 1 2  3   

 
 
 
 

 
Analys fråga 5. 
I kärnverksamhetens ledning samt i stödorganisationens genomförandeled märks en 
tydlig försämring. En snabbare informationshantering har inte uppnåtts.  
Frågan är starkt förknippad med och beroende av frågorna fyra och sex (Större 
precision i informationsutbytet respektive Snabbhet i beslut och genomförande). I 
stort har en förändring ägt rum där för och nackdelar bytt plats enligt intervjusvaren. 
Samhällsutvecklingen uppfattas vara en faktor vars storlek är svårt att bedöma. 
Effekten är störst i genomförande ledet och då särskilt i stödet, där tid blivit en akut 
bristvara. Generellt har mängden information ökat med tiden, samtidigt försvårar 
detta möjligheten att öka hastigheten på rätt information. Det enskilda samtalets 
betydelse där information mellan raderna finns har också kommit i kläm. Mest tydlig 
negativ effekt upplevs i kärnverksamhetens ledning. Det beror på inre strukturella 
förändringar som processledning och omstrukturering enligt respondenterna. 
En paradox har uppstått i stödorganisationen, där man uppfattar att man kommer in 
sent utan mandat och har långa beslutsvägar. Detta kan göra att ny information hinner 
komma in innan den första är processad. Resultatet av en relativt omständlig procedur 

Negativ Oförändrad Positiv 
8 3 4 
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gör att man ofta har svårt att veta vilken information man skall reagera på. Säkerheten 
blir därmed osäkerhet. Omloppstiden gör att man hamnar i tidsbrist vilket kan locka 
till att man genar i systemet och detta är ytterligare en paradox där båda alternativen 
blir fel. 
Sammanfattningsvis har frekvensen och snabbheten i informationsutbytet blivit 
långsammare och förmågan har därmed fått en svagt sämre utveckling. 
 

Fråga 6 Snabbhet i beslut och genomförande  
Frågan har delats upp i tre delfrågor. 
 
6a) Har organisationsförändringen inneburit eller medverkat till att det på 
grundval av denna går att se någon förändrad hastighet på beslutsfattande? 
Svarstendensen pekar mot sämre. 
 
Fördelning av svaren. 
Negativ Oförändrad Positiv 

11  4 
 
Verkan Orsak 
Negativt FM strukturen komplexa beslut ger att centrala beslut divergerar på 

garnisons nivå. Fler chefer alla inte alltid på plats. Olika org. 
Komplexiteten. Ekonomin. ”Tempoförlusten ligger före beslut.” ”Alla 
aktörer inte på plats när frågan uppstår” - kallelse - någon glömd. 
”Mera rädda att fatta fel beslut.” Chefen pratar med sina 
fackspecialister som talar med stödets specialister. ”Fler hänsyn i det 
formella besluten.” Fler aktörer med ökad känslighet för förändringar. 
Det osagda ordet saknas. För många aktörer. ”Rollspelet inte alltid ut 
klarat.” 

Oförändrat  
Positivt Produktions krav. ”Lokalt går snabbt.” ”Högre nivå negativt.”  

”Tvingas att fatta beslut snabbare.” 
Svarstendens FM strukturens komplexa beslut ger att centrala beslut divergerar på 

garnisons nivå. Chefer pratar med sina fackspecialister som talar med 
stödets specialister. För många aktörer skapas osäkerhet och 
fördröjning vilket innebär en långsammare beslutsprocess på 
enhetsnivå och uppåt. På lägre genomförandenivå har tempot i besluten 
ökat på grund av tidsbrist, orsakad av högre beslut. Helheten är sämre. 

 
6b) Har organisationsförändringen inneburit eller medverkat till att det går att 
se någon förändrad hastighet på hanteringen av fattade beslut? 
Svarstendensen pekar mot sämre. 
 
Fördelning av svaren. 
Negativ Oförändrad Positiv 

6 6 3 
 
Verkan Orsak 
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Negativt ”Svårt att idag se vilka beslut som fattas.” ”Från tidigare delgivning 

till sök själv på nätet.” Längre handläggning och hanteringskedjor i 
tid. Förbandsbrus i beslutskanalen. Vi/dom där spårbarhet saknas. 
Sändlistans längd. Fler samråd krävs. 

Oförändrat Formerna hittade i en mer komplex struktur. 
Positivt Effektivare och snabbare. ”Tillgänglighet på information.” 
Svarstendens Komplexare verksamhet med fler inblandade individer och olika 

organisationer där transparens mellan organisationerna är efterfrågad, 
men otillräcklig och med försämrad spårbarhet. Kräver aktivt sökande 
på flera nät. En försämring uppfattas i den situationen då beslut skall 
effektueras eller stödjas. 

 
6c) Har organisationsförändringen inneburit eller medverkat till att det på 
grundval av denna går att se någon förändrad hastighet på ”genomförandet och 
leverans” efter beslut på olika nivåer i organisationen före respektive efter? 
Svarstendensen pekar mot försämrad. 
 
Fördelning av svaren. 
Negativ Oförändrad Positiv 

6 7 2 
 
Verkan Orsak 
Negativt ”Flera aktörer.” ”FMLOG längre struktur som tar längre tid än inom 

garnisonen.” Längre och krångligare administration. I de flesta fall 
försenad leverans av produkt eller tjänst. ”Effekten verkar inte ut i 
slutändan.” 

Oförändrat ”Färre beslut pga. färre mandat”. Centralt längre tid. 
Positivt ”Oftast bra förarbeten.” Undantaget är bygg och miljöärenden.  

Ökat, dock inte i samma takt som besluten. 
Svarstendens Tendens till sämre orsakad av frustration i stödet för att inte hinna 

leverera i tid på grund av olika längd på beslutsprocesserna. 
 
Fråga 6 ”Snabbhet i beslut och genomförande” sammanställt. 
Fördelning av svaren. 
 
  Garnison      
 Negativ Oförändrad positiv     
GarnC 1  2     
        
  Kärn-

verksamhet 
   Stöd-

organiation 
 

 Negativ Oförändrad Positiv  Negativ Oförändrad positiv 
Ledning 7 5   4 2 3 
Genom- 
förande 

5 3 1  6 3 3 

 
 
 

Negativ Oförändrad Positiv 
23 13 9 
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Analys fråga 6. 
Flera respondenter uppfattar att FM strukturens komplexa beslut gör att centrala 
beslut divergerar på garnisonsnivån. Chefer pratar med sina fackspecialister som talar 
med stödets specialister. För många aktörer skapas osäkerhet och fördröjning genom 
detta, vilket också innebär en långsammare beslutsprocess på enhetsnivå och uppåt. 
Intervjusvaren pekar även på att en ytterligare obalans har uppstått i skillnaden mellan 
kärnverksamhetens korta beslutsvägar jämfört med stödets långa. På lägre 
genomförandenivå har också tempot i beslut ökat på grund av tidsbrist orsakad av 
högre beslutsnivåers långa processer innebärande frustration för stödet att inte hinna 
leverera i tid. Detta öppnar för möjligheten att ”fuska” och hitta genvägar i systemet. 
Sammantaget är tendensen en försämrad förmåga. 
 

Fråga 7 Strategisk kunskap 
Frågan har ej delats upp i delfrågor. 
 
7) Har organisationsförändringen gjort att du kunnat uppfatta en förändring i 
chefers förmåga till strategiskt tänkande (strategi, företagsstrategi)? 
Svarstendensen pekar på ja. 
 
Fördelning av svaren. 
Negativ Oförändrad Positiv 

3 4 8 
 
Verkan Orsak 
Negativt ”Chefer fastnar i sitt och andra sköter helheten.” Kortsiktiga beslut. 

Ekonomin styr. För kortsiktiga försvarsbeslut. 
Oförändrat  
Positivt ”Tvingas ta hänsyn till olika aktörer vilket ger ökad förmåga.” 

”FMLOG strikt affärsmässiga principer.” ”Krav på planering.” 
FMLOG innehåller fler nivåer med strategiska frågor. 
Företagsekonomiskt tänkande. Konkurrens och ekonomiskt tänkande. 
Mer insyn i övriga FM.  Ekonomistyrning påverkar. Överspillning i 
organisationen. Positivt samtidigt som övriga fått sämre tid och 
möjlighet att tänka på det. 

Svarstendens Konkurrens och ekonomiskt tänkande tillsammans med tvånget att ta 
hänsyn till olika aktörer uppfattas av flertalet ge ökad förmåga. Mot 
detta står att besluten tyvärr alltför ofta är för kortsiktiga på grund av 
ekonomin. 

 
Fråga 7 ”Strategisk kunskap, användande av asymmetriskt tänkande” samman 
ställt. 
Fördelning av svaren. 
 
  Garnison      
 Negativ Oförändrad positiv     
GarnC   1     
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  Kärn-

verksamhet 
   Stöd-

organiation 
 

 Negativ Oförändrad Positiv  Negativ Oförändrad positiv 
Ledning 1 1 2   1 2 
Genom- 
förande 

1 1 1  1 1 2 

 
 
 
 

 
Analys fråga 7. 
En positiv utveckling av förmågan till strategiskt tänkande har skett både generellt 
och på fler nivåer. Störst är förändringen i stödet. Dock har detta skett med vissa 
brister så som omorganisation och avveckling. Uppfattningen är tydligast i stödet. 
Det finns en positiv utveckling i delar av organisationen som kan innebära spridning 
till övriga delar. Paradoxen är att den största utvecklingen skett i stödet där svagheten 
är att denna verksamhet är under ständig omformning och avveckling. Möjligen kan 
detta uppvägas av de delar som har en tung internationell prägel.  
 

Fråga 8 Hantera ett större kontrollspann  
Frågan har delats upp i tre delfrågor. 
 
8a) Har organisationsförändringen inneburit eller medverkat till att det på 
grundval av denna (organisationsförändringen) inneburit en ökning av antalet 
DUC26 för dig? 
Svarstendensen pekar mot oförändrat. 
 
Fördelning av svaren. 
Negativ Oförändrad Positiv 

5 7 1 
 
Verkan Orsak 
Negativt Översyn pågår, alla är inte här. Lämnat över arbetsuppgifter. till 

servicekontoren. ”Avknoppad verksamhet har inneburit kontrakt 
istället för order.” 

Oförändrat  
Positivt Översyn pågår, alla är inte här. 
Svarstendens Oförändrat eller färre. 
 
8b) Har organisationsförändringen inneburit eller medverkat till att det på 
grundval av denna (organisationsförändringen) inneburit en ökning eller 
minskning av antalet DUC för dina underlydande? 
Svarstendensen pekar mot oförändrat. 

                                                 
26 Direkt underställd chef 

Negativ Oförändrad Positiv 
3 4 8 
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Fördelning av svaren. 
Negativ Oförändrad Positiv 

1 13 1 
 
Verkan Orsak 
Negativt  
Oförändrat Trenden är fler handläggare i olika processer. 
Positivt Uppdelning i detaljer. 
Svarstendens Oförändrat 
 
8c) Har organisationsförändringen inneburit eller medverkat till att det på 
grundval av denna (organisationsförändringen) finns en skillnad mellan förr och 
nu, att kunna hantera fler DUC?  
Svarstendensen pekar mot oförändrat. 
 
Fördelning av svaren. 
Negativ Oförändrad Positiv 

2 10 3 
 
Verkan Orsak 
Negativt Omorganisationer formas inte så att möjlighet ges. 
Oförändrat ”Chefer sitter för kort tid och kommer inte in i rollspelet.” C ServE27 

har många olika verksamheter. Förmågan oförändrad. 
 ”Man är satt i uppgift men med bristande möjlighet.” 

Positivt Högre krav. ”Bredare tänk på alla nivåer.” Den civila personalen har 
via kompetensutveckling och ledningssystem utvecklats mest. 

Svarstendens I huvudsak oförändrat 
 
Fråga 8 ”Hantera ett större kontrollspann (fler underlydande)” sammanställt. 
Fördelning av svaren. 
 
  Garnison      
 Negativ Oförändrad positiv     
GarnC 1  2     
        
  Kärn-

verksamhet 
   Stöd-

organiation 
 

 Negativ Oförändrad Positiv  Negativ Oförändrad positiv 
Ledning 3 9   3 5 1 
Genom- 
förande 

 7 2  1 9 2 

 
 
 
 

                                                 
27 Chef Service Enhet 

Negativ Oförändrad Positiv 
8 30 7 
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Analys fråga 8. 
Omorganisationen har enligt intervjusvaren inte bidragit till en ökad förmåga 
generellt. Dock uppfattas en viss möjlig utveckling bland civil personal. Även med 
ökade krav och bredare tänk så uppfattas det som att chefer sitter för kort tid för att 
utveckla förmågan. Till detta kommer att antalet underlydande som skall ledas är 
oförändrat eller färre. I en omorganisation som gått från den rent hierarkiska med en 
chef till en ”outsoursad” där de kvarvarande delarna processtyrs men ”ägs” av 
resursägare har resultatet blivit parallella hierarkier, enligt respondenterna. En ökning 
har skett av antalet chefer på högre nivå genom tillkomsten av processledarna. Från 
att chefer lett både verksamhet och personal har en ny grupp chefer tillkommit som 
endast leder verksamhet. Därmed har antalet chefer på högre nivå blivit fler. Genom 
omorganisationen har antalet DUC på mellannivån minskat något. Processledarna har 
generellt inga DUC. 
Sammantaget föreligger en minskning av antalet DUC utom på högsta nivån. 
Förmågan att hantera ett större kontrollspann har minskat.  
 

Fråga 9 Större tillit till underlydande 
Frågan har delats upp i fyra delfrågor. 
 
9a) Har organisationsförändringen inneburit eller medverkat till att du känner 
en förändrad tillit till att dina DUC har rätt information för att fatta beslut? 
Svarstendensen pekar på oförändrat. 

 
Fördelning av svaren. 
Negativ Oförändrad Positiv 

5 7 3 
 
Verkan Orsak 
Negativt ”Bristande insyn i vad andra aktörer gör.” Olika info på grund av 

flera aktörer i samma lina samt olika hussar vilket skapar olika info. 
”Komplexare.” ”Tidigare chefer hade en helhet.” ”Passerar fler 
mellanhänder där flera olika versioner gäller vilket kräver kontroll. ” 
”Garnisonsspåret är kort och FMLOG spåret är långt.” ”Svårare att 
få rätt information och veta vilken som gäller.” 

Oförändrat Personknutet. Samma individer. 
Positivt ”Komplex situation, tvingas tänka själva.” Komplexare med fler 

ingående infosystem. För mycket obearbetad information. Bristande 
integration i Garnisonens LAN28. 

Svarstendens Trots vissa positiva inslag uppfattas tilliten till DUC 
informationsunderlag inför beslut att vara oförändrad eller försämrad. 
Fler aktörer och fler informationssystem skapar en komplexare 
situation där egen förmåga utvecklas. Parallellt skapas olik information 
av ett ökat antal aktörer och system vilket försvårar en enhetlig 
lägesbild som underlag för agerande. Trots individuell utveckling 
verkar resultatet bli ökad osäkerhet med mer kontroller och ömsesidigt 

                                                 
28 Local Area Network 
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beroende. 
 
9b) Har organisationsförändringen inneburit eller medverkat till att du känner 
en förändrad tillit till dina DUC har förmåga att ta rätt beslut och i tid? 
Svarstendensen pekar på oförändrat. 
 
Fördelning av svaren. 
Negativ Oförändrad Positiv 

5 7 2 
 
Verkan Orsak 
Negativt Svårt att reda ut så många olika signaler. ”Svårare för 

underlydande.” Tvingade på grund av högre tempo. 
Oförändrat ”Oro för framtiden.” ”Lever nu på gamla nätverk.” Personlig 

utveckling sker på andra grunder. Rätt information var bättre förr. 
Positivt  
Svarstendens Förmågan verkar vara starkt kopplad till reell möjlighet särskilt för 

lägre nivå. Förutom organisationsförändring kan inte uteslutas att viss 
påverkan kan föreligga genom processtyrningen, särskilt i 
kärnverksamheten. I stödet verkar orsakssambandet tydligare kopplat 
till den fragmentiserade organisationen. Sammantaget verkar "tilliten 
till DUC, förmåga att ta rätt beslut, i tid" vara oförändrad till svagt 
negativ.  

 
9c) Har organisationsförändringen inneburit eller medverkat till att du känner 
en förändrad tillit till att dina DUC har resurser att genomdriva fattade beslut? 
Svarstendensen pekar mot negativ. 
 
Fördelning av svaren. 
Negativ Oförändrad Positiv 

7 8  
 
Verkan Orsak 
Negativt ”Uppgifterna större än tillgängliga ekonomiska och personella 

resurser.” Mandat lyfts bort från genomförandenivån. Slimmad 
organisation och ökad administration. Resurser saknas. ”Bandet.” 

Oförändrat  
Positivt  
Svarstendens Stor enighet om att obalans råder mellan uppgifter och resurser. 

Särskilt tydligt i stödet där uppgifterna är större än resurserna. 
Lednings och mandatfrågor i vald FM-organisation verkar vara 
avgörande. Tron på att DUC har resurser och möjlighet att genomföra 
fattade beslut är oförändrad eller sämre. Ingen uppfattar en förbättring. 

 
9d) Har organisationsförändringen inneburit eller medverkat till att du känner 
en förändring i att tilliten till underlydande förändrats/förstärkts? 
Svarstendensen pekat mot oförändrat. 
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Fördelning av svaren. 
Negativ Oförändrad Positiv 

4 9 2 
 
Verkan Orsak 
Negativt Personal under avveckling fungerar ej optimalt mot kund. ”Chefer ser 

problemen men kan ej åtgärda.” Färre kunder. 
Oförändrat Underlydande lever i en osäkrare värld. ”Vem tar beslut?” 

Underlydande lever ofta i fel bild. 
Positivt ”Framtvingad situation.” ”En ökad komplexitet utvecklar 

medarbetare”. 
Svarstendens Tilliten verkar variera beroende på nivå och plats i organisationen. 

Klart är att personal och chefer under avveckling arbetar i motvind. 
Vidare att osäkerhet om vem som tar beslut i en komplex organisation 
skapar ett beteende som möjligen ger mindre tillit. Sammanfattningen 
är en i huvudsak oförändrad situation med fler negativa än positiva 
förtecken vad avser tilliten till underlydande. 

 
Fråga 9 ”Större tillit till underlydande” sammanställt. 
Fördelning av svaren. 
 
  Garnison      
 Negativ Oförändrad positiv     
GarnC 1  2     
        
  Kärn-

verksamhet 
   Stöd-

organiation 
 

 Negativ Oförändrad Positiv  Negativ Oförändrad positiv 
Ledning 4 12   5 2 5 
Genom- 
förande 

7 5   4 12  

 
 
 
 

 
Analys fråga 9 
Intervjusvaren visar på att resultatet är oförändrat med tendens till sämre. 
Respondenterna menar att förändringen i tillit till DUC har sin huvudsakliga grund i 
omorganisation, förändrat mandat, ledning och verksamhet. Förändringen i tillit är 
inte personrelaterad då man redan är känd med varandra. Orsak och verkan står delvis 
att finna i att man ser problemen men inte har mandat eller resurser att lösa problemet 
vilket skapar frustration. Ingen i kärnverksamheten och ingen i stödets 
genomförandeled har uppfattat en positiv utveckling av tilliten till underlydande. 
Respondenternas svar är oförändrat till negativ. I motsats till detta uppfattar stödets 
ledningsnivå såväl positiv som negativ utveckling av tilliten till underlydande. Svaren 
från respondenter inom stödet visar samstämmigt på en möjlig förklaring till detta, 
vilken sägs vara att den intäktsfinansierade organisationens tryck på såväl individ som 

Negativ Oförändrad Positiv 
21 31 7 
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verksamhet gjort att vissa medarbetare utvecklats och andra inte. Denna typ av 
påverkan finns inte på samma sätt i kärnverksamheten och får därför inte samma 
utfall. 
 

Fråga 10 Innovationsförmåga 
Frågan har inte delats upp. 
 
10) Har organisationsförändringen inneburit eller medverkat till att du känner 
en förändring i människors kreativa förmåga? 
Svarstendens pekar på oförändrat. 
 
Fördelning av svaren. 
Negativ Oförändrad Positiv 

6 5 4 
 
Verkan Orsak 
Negativt Förslagsverksamheten hanteras av olika aktörer. Förutsättningarna 

genom minskade spelplaner har inneburit en försämring. ”Individen 
har två pilar på sig, dels kunden och dels egen organisation.” Dessa är 
ej i harmoni alla gånger. Osäkerhet om var man passar in i systemet. 
Otydliga gränser.  Låst i egen organisation med hårdare styrning ger 
färre idéer. Andra intressenter intervenerar. Ökat avstånd. 

Oförändrat ”Svårt att vara kreativ i en starkt styrd organisation/verksamhet.” 
Sanktionerna har hårdnat. ”Inte tillåtet att misslyckas.” 

Positivt ”Komplexa situationer vilka utvecklar människors förmåga.” 
Komplexiteten danar medarbetarna. Tvingats på grund av strul längst 
ut i organisationen med risk för fel vägar. Tvingats söka nya vägar. 

Svarstendens Den positiva effekten av att komplexa situationer utvecklar individen 
uppfattas samtidigt som hämmande, av att vara låst i en organisation 
med stark styrning där acceptansen för fel minskat. För 
stödorganisationen verkar det än tydligare att tillfredsställa kunden och 
egen organisation samtidigt som handlingsutrymmet minskat vilket 
försvårar en kreativ utveckling. 

 
Fråga 10 ”Innovationsförmåga” sammanställt. 
Fördelning av svaren. 
 
  Garnison      
 Negativ Oförändrad positiv     
GarnC   1     
        
  Kärn-

verksamhet 
   Stöd-

organiation 
 

 Negativ Oförändrad Positiv  Negativ Oförändrad positiv 
Ledning 3  1  2  1 
Genom- 
förande 

 2 1  1 3  
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Analys fråga 10. 
Svarsresultatet är oförändrat med tendens till sämre. Ledningsnivån uppfattar 
huvudsakligen innovationsförmågan som sämre. Så gör även stödet. 
Kärnverksamhetens huvuddel uppfattar innovationsförmågan som oförändrad eller 
bättre. Intressant är varför kärnverksamheten uppfattar det mer positivt än stödet. 
Skillnaden verkar ligga på genomförandenivån, där uppdragen verkställs. Frågan är 
om det finns en friare, alternativt mindre stöttad kärnverksamhet som öppnar för egna 
initiativ. Intervjusvaren pekar på att en möjlig förklaring kan vara att det på 
ledningsnivå och i stödets genomförande nivå finns mindre handlingsutrymme 
jämfört med tidigare. På samma sätt att kärnverksamhetens genomförandenivå 
upplever en i vissa fall sämre service, vilket genererar nya möjligheter och behov av 
lösningar. Min reflektion är att om stödet inte svarar upp på detta så understöds den 
processen. Uttalanden som att ”det är inte tillåtet att misslyckas” och ”vågar mindre 
ger mindre kreativitet” stödjer denna möjlighet. 
 Motsatsen till detta är uttalandet ”komplexa situationer vilka utvecklar människors 
förmåga.”. Med detta kan förstås att det tar tid vilket betyder att innovationsförmågan 
borde vara oförändrad men just denna upplevda tid har en negativ inverkan i det korta 
perspektivet som därmed också kan förklara utvecklingen. 
En annan möjlig parallell på effekterna av organisationsmodellen är 
förslagsverksamheten som av respondenterna uppfattas ha minskat. Om det beror på 
funktionaliteten eller tid och motivation är osäkert men det är likväl en indikator som 
samstämmigt pekar i samma riktning. 
 

Fråga 11 Flexibilitet 
Frågan har delats upp i två delfrågor. 
 
11a) Har det då på grund av organisationsförändringen skett en ändrad 
uppfattningsförmåga och följsamhet inom eget förband? 
Svarstendens är positivt ökande. 
 
Fördelning av svaren. 
Negativ Oförändrad Positiv 

2 5 8 
 
Verkan Orsak 
Negativt Olika info om samma sak. ”Alla svänger inte efter samma stämgaffel.” 
Oförändrat ”Människan är i grunden anpassningsbar.” Detta har vi alltid varit 

bra på. ”Individen har oförändrad vilja men organisationen är trögare 
med sämre möjlighet att möta.” Förmågan oförändrad men 
förutsättningarna sämre genom kortare förvarning. 

Positivt Förändringen har utvecklat människorna med anledning av komplexa 
situationer. Talet om ekonomin. Tvingats tänka ytterligare vilket ökar 

Negativ Oförändrad Positiv 
6 5 4 
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anpassningsförmågan. Kravet på kostnadseffektivitet. Tvingats vara 
mer på alerten genom högre tempo. Tvingats pga. Omorganisation. 

Svarstendens Ökade krav har tvingat fram en större vaksamhet. Trots att alla inte 
svänger efter samma stämgaffel finns ändå krav på alla nivåer som lett 
till större följsamhet fast på olika sätt. 

 
11b) Har det då på grund av organisationsförändringen skett en ändrad 
uppfattningsförmåga och följsamhet inom garnisonen? 
Svarstendensen är positiv. 
 
Fördelning av svaren. 
Negativ Oförändrad Positiv 

6 2 7 
 
Verkan Orsak 
Negativt Exempelvis arbetsmiljö hanteras av olika aktörer. Ingen helhet.” 

Längre flöden för ledningarna”. ”Går inte i takt.” Ännu svårare då 
flera aktörer är i periferin från sina chefer utan tidsmässigt taktad info 
från garnisonen. Svårighet att gå åt rätt håll i rätt ögonblick. ”Mindre 
uttalad styrning mot garnisonen än mot FMLOG.” Enskilda 
verksamheter kommer längre ifrån den som fattar beslut. Flera aktörer 
ger trögare organisation. 

Oförändrat ”Man ser inte vad den andre gör.” 
Positivt ”Tvingat fram funderingar kring gemensamma frågor.” Tvingar fram 

bättre samordning inom garn. Talet om ekonomin. Oro. Tvingats. 
Stress. Svårare uppgifter och ändå hänger med. 

Svarstendens Drivande faktorer tolkas och uppfattas olika. Sammantaget verkar ändå 
följsamheten ha ökat även om detta baseras på för personalen icke 
önskvärda sätt. De negativa effekterna är mer kopplade till 
organisationens än individens förmåga. 

 
Fråga 11 ”Flexibilitet” sammanställt. 
Fördelning av svaren. 
 
  Garnison      
 Negativ Oförändrad positiv     
GarnC   2     
        
  Kärn-

verksamhet 
   Stöd-

organiation 
 

 Negativ Oförändrad Positiv  Negativ Oförändrad positiv 
Ledning 5 1 2    6 
Genom- 
förande 

1 4 1  2 2 4 

 
 
 
 

Negativ Oförändrad Positiv 
8 7 15 
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Analys fråga 11. 
Svarsresultatet är positivt. Motpoler är flexibiliteten dels inom den egna verksamheten 
och dels inom garnisonens verksamhet. Uttalande som att ”man svänger inte efter 
samma stämgaffel” beskriver situationen i garnisonen. Den enskilda verksamhetens 
anpassningsbarhet och flexibilitet har väl övats enligt respondenterna, men den 
garnisonsgemensamma produktionens behov av flexibilitet arbetar i motvind och 
understöds inte lika mycket. Detta är en effekt av den centrala styrningens ”Janus - 
ansikte” med parallella och ibland olika direktiv till de lokala aktörerna (jämför fråga 
6).  
Svaren visar också på en annan motpol vilken är flexibiliteten hos individen 
respektive organisationen. Organisationens flexibilitet uppfattas inte vara en utpräglad 
styrka i nuvarande situation då det trots en hög grad av formaliserad verksamhet ändå 
råder viss osäkerhet. En glädjande paradox till detta är en högre produktivitet och 
effektivitet, enligt ledningen. Individens flexibilitet är väl övad genom 
omorganisationernas prövningar. Uttalande som ”förändringen har utvecklat 
människorna med anledning av komplexa situationer” beskriver detta vilket är den 
ena sidan.  
Den andra sidan är att man har tvingats, vilket medför att man närmar sig den punkt 
där man riskerar ge upp. Detta blir en funktion av antalet förändringar man 
genomgått.  
Men det kan också vara som en respondent uttryckte ”det tvingar fram funderingar 
kring gemensamma frågor”. Det i sin tur kan leda till förståelse och ny kunskap.29 
Personalen uppfattas ha en ökad flexibilitet.  De negativa effekterna uppfattas 
huvudsakligen anknyta till organisationens förmåga. 
 
4.3. Sammanfattning 
Respondenterna har svarat att följande förmågor har utvecklats positivt: 

1. Samverkansförmåga  
2. Integrationsförmåga30 
4. Större precision i informationsutbytet (saklighet och adressat) 31 
7. Strategisk kunskap 
11. Flexibilitet och förmåga till anpassning i nya situationer 

 
Följande områden och förmågor har inte förändrats: 

8. Hantera ett större kontrollspann (fler underlydande) 
9. Större tillit till underlydande 
10. Innovationsförmåga 
 

Följande områden och förmågor har utvecklats negativt: 
3. Holistiskt synsätt   
5. Snabbare informationshantering   
6. Snabbhet i beslut och genomförande   

                                                 
29 Jörgen Sandberg, och Axel Targama, , ”Ledning och förståelse Ett kompetensperspektiv på 
organisationer” (Lund, Studentlitteratur, 1998). ISBN 91-44-00791-4.s.25ff. Fortsatt benämnd som 
Sandberg och Targama. 
30 Notera avvikelse i empirin 
31 Notera avvikelse i empirin 
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Övergripande verkar en positiv förändring ha ägt rum. Flera av de positiva frågorna är 
förknippade med vissa negativa effekter.  
Fråga ett ”Samverkansförmåga” är effekten av en mer påtvingad situation. För att 
fortsätta utvecklas är den bland annat beroende av fråga fem ”snabbare 
informationshantering” och fråga fyra ” Större precision i informationsutbytet” som 
påverkar kommunikationen. Då det sammanvägda tillskottet från dessa två förmågor 
är oförändrat så finns ingen större möjlighet till ökad utveckling.  Först när en ökning 
av frekvensen och snabbheten i informationsutbytet sker kan en sådan ökning ske. 
Fråga två ”Integrationsförmåga” påverkas starkt av ett hårdare klimat där spelreglerna 
på arbetsplatserna förändrats genom att arbetstidsavtal och relationen mellan 
aktörerna har förändrats. Detta upplevs som en försämring men har samtidigt gett en 
ökad förmåga då sammanhållningen tvingats öka. 
Fråga fyra ”Större precision i informationsutbytet” har också förbättrats genom 
tydligare beslutsprocesser och nya informationssystem men detta har skett på 
bekostnad av att hastigheten avtagit.  
Fråga sju ”strategisk kunskap” och fråga elva ”flexibilitet” har även dessa förbättrats. 
Detta på grund av att som en respondent uttryckte det, ”förändringen har utvecklat 
människorna med anledning av komplexa situationer” vilket därmed är en situation 
som medarbetarna ogillar men tvingats hantera.  
 
Oförändrade är förmågorna i frågorna åtta, nio och tio (Hantera ett större 
kontrollspann, större tillit till underlydande och innovationsförmåga). Särskilt viktigt 
här är strävan att öka tilliten. De båda andra förmågorna är beroende av denna 
förmåga. Särskilt viktigt är också det ömsesidiga beroendet mellan tillit å ena sidan 
och beslutsförmåga och informationsflöden å den andra sidan. Dessa förmågor är 
vitala för att förtroendet uttryckt i befogenhet skall kunna lämnas. 
 
På den negativa sidan är frågorna tre, fem och sex (holistiskt synsätt, snabbare 
informationshantering och snabbhet i beslut och genomförande). Har man inte 
tillräcklig hastighet i informationshanteringen understödjer det inte möjligheten till ett 
holistiskt perspektiv vilket i sin tur påverkar möjligheten att fatta beslut tillräckligt 
snabbt. Bristande snabbhet i informationshanteringen påverkar också möjligheten till 
att ge befogenheter vilket är av vital betydelse för förbandsproduktionen. 
 
Sammanfattningsvis är det försämringen i informationshastigheten som är av särskilt 
betydelse. Denna påverkar snabbheten i beslutsfattandet, möjligheten till helhetssyn, 
och en ökad tillit till underlydande.  
Huvudfrågan är om ovan nämnda förmågor förändrats positivt vilket då skulle stödja 
Perspektivplanens krav på framtida operativa förmågor. Oaktat man accepterar de 
inbyggda bristerna och hur effekterna uppstått eller ej så verkar en positiv förändring 
ägt rum utifrån detta synsätt. I strävan att få ett ännu tydligare svar på frågan använder 
jag nedan teorin. 
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5. Analys med återkoppling till teorin 

5.1. Inledning 
Jag kommer nedan att redovisa analysresultaten kopplade till Ashkenas teori. Detta 
görs i tre steg. Först kopplas Ashkenas framgångsfaktorer med analysresultatet. 
Därefter kopplas Ashkenas kalibrering samt även de fyra funktionerna till 
analysresultatet. Avslutningsvis sammanfattas dessa resultat i en jämförelse där 
förändringen av faktorerna jämförs med förändringen av funktionerna. Detta kopplas i 
sin tur till förmågan att kalibrera. Avsikten är här att förhoppningsvis kunna påvisa ett 
samband. 
Nedanstående modell (fig.2, vilken redovisats i metodkapitlet) åskådliggör principen 
för hur återkopplingen genomförs. 
 

 
 

Figur 2. Teorimodell utvecklad ur Ashkenas ”en sund hierarki” för utvärdering av 
analysresultat. 
 
5.2. Ashkenas fyra framgångsfaktorer 
Ashkenas fyra framgångsfaktorer snabbhet, flexibilitet, integrering och innovation är 
de områden han menar är viktiga inför 2000-talet. Jag kommer nedan att koppla 
samman resultatet av de elva förmågor som jag tidigare bedömt som möjliga 
framgångskriterier för framtiden, med ovan nämnda framgångsfaktorer. 
 
Snabbhet stöds här av fråga fem och sex, ”snabbare informationshantering” och 
”snabbare beslut i genomförandet” vilka är de två förmågor som stödjer 
organisationen i strävan att möta kundens behov. Resultatet av dessa båda frågor har 
visat sig vara negativt med minskad förmåga. Det sammanvägda resultatet för 
snabbhet blir därmed negativt. 
Flexibilitet32 och kravet på FM flexibilitet ställs bland annat utifrån önskan att kunna 
agera på den internationella arenan tillsammans med koalitionspartners. Detta medför 
krav på förmåga till större geografisk spridning och därmed uppstår vi och dom 
                                                 
32 Bengt Abrahamsson och Jon Arum Andersen, Organisation – att beskriva och förstå organisation, 
Liber AB (Malmö 2002). Sid. 63ff. 
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förhållandet. Samtidigt ökar komplexiteten och kravet på specialisering vilket leder 
till ökat behov att kommunicera och samordna. 

• Förmågan att kommunicera uttrycks här i frågorna fyra och fem, ”större 
precision i informationsutbytet”, vilket förbättrats och ”snabbare 
informationshantering”, vilket försämrats. Sammanställt är förmågan att 
kommunicera oförändrad.  

• Förmågan att samordna uttrycks i fråga ett ”samverkansförmåga” som har 
utvecklats positivt. 

• En ökad grad av specialisering ökar kravet på den vertikala differentieringen. 
Denna utveckling innebär indirekt ett möjligt behov av att öka förmågan i att 
hantera ett större kontrollspann. Detta uttrycks i fråga åtta ”förmågan att 
hantera ett större kontrollspann”, vilken är oförändrad. 

Samverkansförmåga, förmåga att kommunicera och förmågan att hantera ett större 
kontrollspann understödjer tillsammans flexibilitetsförmågan som här blir positiv. 
Fråga elva utgör här möjligheten att jämföra relevansen mellan teori och svar. Frågan 
avser ”flexibilitet och förmåga till anpassning”. Respondenterna har här uttryckt en 
positiv förändring vilket stödjer relevansen i resonemanget ovan. 
Integrationsförmågan har i undersökningen besvarats av, fråga ett 
”samverkansförmåga” som utvecklats positivt och fråga två ”integrationsförmåga” 33 
som också utvecklats positivt. Sammantaget är har integrationsförmågan därmed ökat. 
Avslutningsvis är innovation den framgångsfaktor som besvaras av fråga tio 
”innovationsförmåga” vilken uttryckts vara oförändrad. 
 
5.3. Kalibrering av funktionerna 
Ashkenas menar att förmåga till helhetssyn fodras för att kunna kalibrera 
organisationens funktioner och möjliggöra avsevärda förbättringar av tidigare nämnda 
fyra framgångskriterier. Kalibrering av information, kunskap, befogenheter och 
belöningar är här vägen till framgång. 
För att kunna kalibrera krävs helhetssyn. Fråga tre ”holistiskt synsätt” utgör här 
respondenternas svar. Utvecklingen här är negativ och pekar därmed på sämre 
förutsättning att kunna kalibrera nedanstående faktorer. 
Kriteriet information34 stöds av fråga fyra, fem och sex, ”större precision i 
informationsutbytet”,35 ”snabbare informationshantering” och ”snabbare beslut”. 
Resultatet och förändring är i samma ordning positiv, negativ och negativ. 
Sammantaget har informationsområdet som skall kalibreras för närvarande en negativ 
utveckling. 
För kunskapskriteriet handlar det om att erbjuda strategisk utbildning på alla nivåer. 
Fråga sju ”strategisk kunskap”, som utvecklats positivt ligger här till grund för 
värdering. En större kunskapsfördelning kan därför antas ha skett. 
Befogenheter är en fråga om information och kompetens vilken kräver tillit till 
underlydande, exakt information och kompetent agerande. Följande frågor som stöder 
dessa i samma ordning. Fråga fem ”snabbare informationshantering” som försämrats. 
Fråga sju ”strategisk kunskap” vilken förbättrats. Fråga nio ”tillit till underlydande” 
vilket är oförändrat. Fråga fyra ”större precision i informationsutbytet” som 
utvecklats positivt. Fråga ”sex snabbare beslut i genomförandet” som har utvecklats 

                                                 
33 Notera avvikelse i empirin 
34 Ashkenas . Sid. 77. 
35 Notera avvikelse i empirin 
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negativt. Sammanställt är resultatet oförändrat och har därför heller inte gett en ökad 
befogenhetsfördelning av värde.  
Belöningar, avslutningsvis, är här den innovativa förmågan vars svar utgörs av fråga 
tio ”innovationsförmåga”. Svaren har gett att det är oförändrat vilket pekar på att 
någon förändring i belöningssystemet inte skett i syfte att stärka prestationer. 
 
5.4. Sammanfattning 

5.4.1. Resultat 
Resultatet och förändringen av Ashkenas framgångskriterier uppfattas på följande 
sätt: 
Snabbhet  Minskad 
Flexibilitet  Ökad 
Integrering  Ökad36 
Innovation  Oförändrad 
   
Grunden för ovanstående förändring utgörs av de förändringar som skett i 
nedanstående funktioner. För att förändra dessa nedanstående funktioner behövs 
kalibreringsförmåga. Kalibreringsförmågan kräver ett holistiskt synsätt, vilken har 
minskat. 
 
Funktionernas förändring är följande: 
Information  Minskad37 
Kunskap  Ökad 
Befogenheter  Oförändrad 
Belöningar  Oförändrad 
 
Undersökningen visar med hjälp av Ashkenas fyra framgångsfaktor inte på att ett 
språng av generell förbättring skulle ha skett på det lokala planet. Ändå finns en 
förbättring. För att påverka och uppnå en förbättring krävs enligt teorin en förmåga att 
kunna kalibrera funktionerna. Detta i sin tur förutsätter förmåga och möjlighet till ett 
holistiskt synsätt, vilken i detta fall försämrats i sådan grad att det därmed också 
försvårat den önskvärda förändringen av funktionerna.  
Som en sida av resultatet i figur 3 kan man dels se att försämrad information ger 
utslag på förmågan till snabbhet. Dels också att ökad kunskap ger positiva effekter på 
flexibilitet och integrering. Om befogenheterna hade försämrats hade detta resultat 
inte varit lika positivt. Omvänt innebär detta inte att funktionen befogenhet kan 
lämnas opåverkad, tvärtom är det i högsta grad viktigt att denna stärks för att skapa 
både helhet och synergieffekt. Vägen dit är som tidigare beskrivits en förbättrad 
förmåga till snabbare informationshantering.  Av figur 3 kan man också se att 
uteblivna förändringar i funktionen belöningar ger uteblivna effekter i faktorn 
innovation. 
En annan sida av resultatet är att faktorn snabbhet påverkats negativt av funktionen 
befogenhets oförändrade värde. Orsaken är här att denna i sin tur påverkats av de 
försämrade förmågorna snabbare beslut och snabbare informationshantering. 

                                                 
36 Notera avvikelse i empirin 
37 Notera avvikelse i empirin 
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Återkommande är det ökade behovet av snabbhet såväl i beslut som i hantering av 
information för att öka informationen och ge möjlighet till ökade befogenheter. 

 
                Figur 3. Modellen redovisande undersökningens resultat. 
 
En brist i resonemanget är att vi inte har en jämförande studie före förändringen och 
således inte vet vilka utgångsvärden aktuella förändringar skett utifrån. Det vi vet är 
att en förändring skett. Teoretiskt är det möjligt att exempelvis förmågan till holistiskt 
seende varit extremt hög tidigare och att försämringen nu innebär en kvarvarande 
generellt högre förmåga än normalt. Detta motsägs av att funktionerna som skall 
kalibreras i huvudsak är oförändrade. I det motsatta fallet skulle nuvarande förmåga 
vara under det normala för att förmå, påverka och kalibrera vilket sannolikt skulle 
leda till en svag försämring av funktionernas värden. Om det ändå är så att de 
avsiktligt påverkats så visar utfallet på en begränsad förändring. Slutsatsen är att 
helhetssynen tidigare varit mycket god och idag blivit något begränsad av 
organisationsförändringen. Detta har bidragit till en reducerad förmåga att kalibrera 
funktionerna men ändå kvarstår en viss förmåga att påverka vilket slutligen gjort att 
framgångskriterierna svagt förbättrats. 
 

5.4.2. Kritik 
Den kritik som beskrivits tidigare avsåg bland annat ”form och funktion”. Den 
bärande idén var att det ”inte alls är givet att en förändrad struktur medför en bättre 
förmåga att lösa uppgifterna”. Resultatet av undersökningen visar på en begränsad 
höjning av förmågan. Förändringen har skett genom att fem områden förbättrats, tre 
områden är oförändrade och tre områden har försämrats. Således har en relativ 
förbättring skett men samtidigt har som tidigare nämnts försämringen skett inom 
viktiga områden som påverkar helheten. Denna begränsade utveckling talar för att 
kritiken inte kan avfärdas. Graden av relevans är här svår att bedöma men det är 
tydligt att det finns spår. 
 

5.4.3. Sammanfattande resultat 
Syftet med denna uppsats var att besvara nedanstående frågor. 

1. Vilka kompetenskrav ställer den nya organiseringen på 
förbandsproduktionen?  

2. Hur överensstämmer resultatet av dessa krav med framtidens operativa krav? 
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I p.2.2 har elva förmågor redovisats vilket därmed också besvarar fråga ett. Det är lätt 
att uppfatta förmågorna som alltför likartade vilket gör att man förleds att tro att de 
inte beskriver en tillräcklig bredd. Snarare är det så att det är kombinationen mellan 
dom som ger möjligheterna. Vidare visade det sig att inte alla utvecklats positivt. Den 
omedelbara frågan är då om detta är en brist. Mitt svar är att det är det inte. Skälet till 
det är att allt inte alltid kan utvecklas positivt. Detta gäller även för delfråga två. Vad 
som däremot är anmärkningsvärt är att fråga 3 Holistiskt synsätt och fråga 5 Snabbare 
informationshantering försämrats. Dels för att ett holistiskt synsätt är en nödvändig 
förmåga för att kunna kalibrera och snabb informationshantering grundläggande för 
flera andra förmågor. De utgör således en sorts nycklar i systemet. Om nedgången är 
temporär är det acceptabelt men om det är en fortgående tendens finns anledning att 
oroa sig. 
På delfråga två så är en svag förbättring av framgångskriterierna positivt. Samtidigt 
visar resultatet på en försämrad förmåga till helhetssyn vilket direkt påverkar 
förmågan att kalibrera funktionerna. Om förmågan till helhetssyn varit oförändrad 
eller bättre kan antas att framgångskriterierna hade förändrats mer eller avsevärt mer 
gynnsamt. Vidare är den försämrade förmågan till snabbare informationshantering av 
grundläggande betydelse för flera av förmågorna och den utgör därmed också en vital 
del i orsaken till resultatet.  Behovet av att påverka ett holistiskt synsätt och snabbare 
informationshantering är därför av stor betydelse för framtiden.  
 
Vid studien av denna uppsats är det viktigt att resultatet ses i skenet av att det är 
människors beteende och förmågor som i hög grad betraktas. Därmed blir också 
betydelsen av hur förmågorna påverkar varandra viktiga. Att alla resultat inte 
utvecklats positivt är normalt. På samma sätt kan det vara så att vissa förmågor måste 
undertryckas för att förstärka andra. Avgörande är förmågan att förstå och hantera 
verkligheten på ett sätt som ger utveckling över tiden. Utredningens sätt att betrakta 
organisationen har visat på en nedsatt förmåga att kalibrera detta instrument. 
    
Slutsatsen blir att resultatet av den nya organiseringen av förbandsproduktionen 
endast i begränsad utsträckning stödjer Perspektivplanens krav på framtida operativa 
kompetenser. 
 

6. Avslutande diskussion 

6.1. Allmänt 
Med utgångspunkt i den inledande bakgrundsbeskrivningen om FM vision och 
förändring, samt det resultat som ovan framkom lyfter nedan jag fram olika sätt att 
betrakta en organisation. Detta i syfte att kunna diskutera och därmed nå fram till hur 
man kan tolka resultatet. Avslutningsvis ger jag min syn på några förslag till 
förbättringsåtgärder.  
 
Form och funktion 
I denna diskussion vill jag inledningsvis ta utgångspunkt i Abrahamssons kritik mot 
teorier liknande Ashkenas modell. Inte i den mening att jag tycker Ashkenas i detta 
stycke är irrelevant utan tvärtom har ett intressant sätt att betrakta verkligheten. Jag 
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tycker att den kan vara ett sätt i sökandet efter orsak och verkan. Abrahamsson menar 
att man förbigår den betydligt intressantare frågan om vad organisationer skall 
användas till. Det vill säga att form går före funktion. Jag tror att det i hög grad kan 
vara så även utanför den teoretiska arenan, vilket jag återkommer till. 
 
Organisationsförändring och organisationsutveckling 
Finns det en skillnad mellan att utveckla och att förändra en organisation? Det är min 
uppfattning. Definitionen av begreppen kan exempelvis vara följande.38 
 

”Organisationsförändring  Organisationsutveckling 
   

Kontinuerliga framsteg  Banbrytande framsteg 
Upprätthålla balansen  Söka ny balans 
Påverka delar av org.  Förändra hela org. 
Sker genom normal struktur  Skapa ny struktur och 
och ledningsprocess  ledningsprocess 
Ny teknologi   Banbrytande teknologi 
Produktutveckling  Nya produkter som 

  skapar nya marknader. 
 
Man menar också att ”Organisationsutveckling är en planlagd insats som omfattar 
hela organisationen; insatsen är styrd av ledningen för att öka organisationens 
effektivitet, genom planenlig intervention i organisationens processer och med hjälp 
av beteendevetenskaplig kunskap”.  
 
Organisationsutveckling skiljer sig från organisationsförändring genom att den har 
stor inverkan på huvuddelen av organisationens personal, ledning och verksamhet. 
Därmed är det också viktigt i förändringsprocessen att förstå vilken typ av förändring 
man i realiteten gör, detta då medlen och tillvägagångssätten för att uppnå de mål man 
väljer skiljer sig åt i de båda fallen. På samma sätt är det också en skillnad i verkan 
och resultat av förändringen för organisationen och dess personal. Om man försöker 
implementera en omställning utan att veta vilken typ av ändring man gör och vilket 
slutresultat man räknar med, så ökar risken för att omställningen inte blir lyckosam. 
Insikten om skillnaden mellan organisationsförändring och organisationsutveckling 
kan därför antas ha avgörande betydelse. 
 
Försvarsmaktens omställning grundas på ett stort antal dokument vilka tar upp både 
organisationens form och funktion. Enligt min mening är funktionsbegreppet tydligast 
under utredningar inför beslutsprocessen för att i ett senare skede mer övergå till 
formbegreppet och organisationens geografiska placering när exempelvis 
Näringsdepartement med flera måste konsulteras. Processen har sin logiska förklaring 
med hänsyn till samhällsintresset och de krav på helhet som den exekutiva makten 
ställer på besluten. Detta menar jag får negativ effekt när beslutsformuleringar inte 
behåller fokus på vad organisationen skall vara till för och vilken nytta den väntas 
göra utan också reglerar var och hur den skall organiseras. I en tid med betydligt 
långsammare förändringstakt märktes inte detta fenomen på samma sätt som i dag då 
varje kalenderår innebär ett nytt beslutsläge. 
 
                                                 
38 Abrahamsson och Andersen, Sid .230. 
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Balans och trygghet 
Inom de flesta organisationer finns en inneboende kamp för att organisationen skall 
förbli oförändrad och behålla ett status quo. Osäkerhet, ängslan och hotet mot det man 
värderar är några faktorer som styr beteendet. Då jag varit med om ett antal 
organisationsförändringar tycker jag mig kunna se att samma beteende upprepas. 
Första reaktionen är att inte låtsas om förändringen (hotet). Därefter försöker man 
motarbeta förändringen. Om detta inte lyckas riktar man kraften mot att motverka 
genomslagskraften och effekten av förändringen, exempelvis genom att suboptimera 
sin verksamhet. Först därefter börjar man kunna acceptera en minsta möjlig 
förändring. Naturligtvis är inte alla människor lika men principen är den samma och 
tiden från att chocken lägger sig till att man förmår och kan agera i sin nya situation 
kan ta upp till ett år och i vissa fall längre. Detta är en tid då individen och 
organisationen inte är i takt med varandra. Detta pekar på nödvändigheten av att 
förankra behovet och nyttan av en förändring. Förståelsen blir därmed central. 
 
Förståelse 
Med bakgrund i samhällets förändring genom ökad teknikutveckling, större 
konkurrens och nya organisationsformer samt en allt större individuell frihet på alla 
nivåer i arbetslivet har företagsledningarna tvingats överge detaljstyrning som den 
tongivande ledningsfilosofin. Med utgångspunkt i forskningen har man förstått att 
förståelse utgör basen för människors handlande i organisationer. Ersättningen har 
därmed blivit idéer och visioner i syfte att skapa en gemensam förståelse. Vissa menar 
att det trots företagsledningarnas idoga arbete med klara visioner inte gått att få 
arbetarna att arbeta efter dessa. Orsak och verkan är oklarhet över vad förståelse är, 
hur den utvecklas och påverkas för att därigenom forma kompetensen hos personalen.  
 
Diskussion inom företagsledningar har under lång tid formats av det rationalistiska 
synsättet vilket bland annat inneburit ett synsätt uppifrån och ner. Som motvikt till 
detta kan man tänka sig andra synsätt med utgångspunkt hos den anställde 
medarbetaren. 

• En människas handlande styrs mindre av det som faktiskt händer i ett givet 
ögonblick utan i större utsträckning av hur hon uppfattar och tolkar vad som 
faktiskt händer. 

• En individs grundläggande lärande är att kunna förstå samma uppgift på ett 
kvalitativt annorlunda och nytt sätt. Kompetensen i arbetet blir därmed starkt 
kopplat till hur man förstår sin uppgift. 

• För att man som chef skall kunna leda effektivt måste man veta vad man kan 
påverka och därmed hur man skall påverka sin personals arbete. 

 
I praktiken innebär detta således att en företagsledning som vill påverka och förändra i 
sitt företag inte kan eller bör stanna vid att endast ändra förutsättningarna, utan också 
ha ambitionen att påverka de anställdas förståelse kring vad dessa förändringar 
innebär för dem. I gynnsamma fall kan det senare räcka. 
Kompetens är hur man förstår sina arbetsuppgifter. Sker denna förståelse i grupp är 
detta en gemensam förståelse baserad på varje enskild individs individuella förståelse 
och bildar därmed en kollektiv kompetens.  
En gemensam förståelse kan ha olika nivåer och olika mål. En gemensam förståelse 
består vidare av en mängd olika och enskilda förståelser som i sig kan variera i nivåer 
och mål. Dessa olika förståelser måste urskiljas för att man skall förstå de olika 
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kompetensaspekterna, det vill säga kraven på vad som utgör kompetensen. Vidare är 
det synnerligen viktigt vem som kom fram till och/eller uttryckte 
kompetensaspekterna, om dessa skall få verkan. 
Med förståelse sker med tiden en förändring och utveckling av förståelsen. Denna 
förändring innebär därmed en förändring av kompetensen och samtidigt ett lärande. 
När detta inträffar resulterar detta i att en kvalitativt annorlunda kompetens kommer 
till stånd39. Detta är vad många företag söker. 
 
Kompetens är förståelse och förståelse är lärande. Vägen till förändrad förståelse är 
reflektion. Av detta framkommer två alternativ. Dels att endast rikta reflektionen mot 
vilka krav som ställs på det egna arbetet och dels att reflektera över hur vi förstår vårt 
arbete. Resultatet av det första alternativet är en utveckling av kompetensen inom den 
befintliga förståelsen i det egna arbetet, i det andra alternativet till en förändring av 
denna förståelse. 
 
Alternativa synsätt 
Olika perspektiv eller sätt att betrakta ett problem eller en uppgift på brukar kunna 
vara en hjälp att dels bredda perspektivet men framförallt att finna en bättre lösning. 
Två sådana perspektiv är: 

• Ett perspektiv är att se människan som en resurs. Vanligen kallas detta Human 
Resource även kallat HR perspektivet. HR perspektivet i förändring menar 
man kan innebära att människor utan stöd, utbildning, delaktighet blir 
bromsklossa och förhindrar rörelsen framåt. Det strukturella menar man 
däremot skapar tydlighet och trygghet. Vid förändringar undergrävs 
verksamheten och skapar förvirring och misstro. Individen vet inte vad som 
förväntas och inte vem som bestämmer.  

• Ett annat perspektiv är det politiska perspektivet vilket kan innebära en 
konflikt mellan vinnare och förlorare. Detta kräver i sin tur former och arenor 
där detta kan diskuteras och där den politiska kartan kan göras om. Man bör 
här beaktat nyttan av delaktighet och individens vetskap samt möjligheten till 
arenor att diskutera. Man kan också se att förändringar fodrar en välstämd och 
integrerad design som är mottaglig och känslig för de behov av inlärning som 
finns samt till anpassning och diskussion. Här är synen på lärandet inte en 
”mönsterträning genom reflektion” utan snarare en synkronisering genom 
policys, normer och regler. 

 
Försvarsmakten 
I inledningen beskrev jag Försvarsmakten och dess förändring såväl internt som under 
påverkan av riksdag och regering, det vill säga huvudmannen. Jag beskrev också hur 
besluten inte bara är formbeslut utan även beslut om funktion. Hur man vanligen i 
detta skede tar ett helhetsgrepp på såväl det organisatoriska, ekonomiska, 
regionalpolitiska och personalpolitiska området.  Form och funktion får därmed en 
påverkan av yttre faktorer. Formbeslutet har därmed för Försvarsmaktens del inte 
enbart inneburit ett beslut om hur strukturen ser ut utan också under vilka former man 
skall arbeta. Flera exempel på detta har redovisats med bland annat 
intäktsfinansiering, kontra övrig verksamhet och anslagsfinansiering som följd. 

                                                 
39 Ibid. Sid.84. 
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Som tidigare sagts är det rimligt att anta att FM i sitt arbete med omorganisationen 
faktiskt haft en ide` och en översiktlig plan. Att man beaktade och var medveten om 
organisationsförändring kontra organisationsutveckling, liksom effekterna av den 
ovan beskrivna balansen och tryggheten samt förståelsens betydelse för framgång. 
Allt inom ramen för konsekvenserna av alternativa synsätt som exempelvis HR eller 
det politiska perspektivet. Med detta menar jag inte en fördjupad analys men en insikt 
om bl.a. dessa faktorers påverkan. Lyckades man med vad man föresatt sig? I 
huvudsak har man säkert uppnått det som var målbilden. Förändringar har genomförts 
i stor utsträckning. I andra stycken finns det motsatsförhållande, vilket exempelvis 
denna utredning talar för. I anslutning till detta finns anledning att poängtera att FM 
har lojala och seriösa medarbetare som hängivet gör så gott de förmår. Vidare att 
organisationen i de flesta stycken fungerar bra och har utvecklats positivt under en 
lång period av snabba förändringar. 
 
 
Tolkning av utredningen 
Hur skall man då förhålla sig till resultatet av utredningen? Min uppfattning är att den 
är intressant om man förstår det som ett sätt att betrakta en del av förändringen. 
Resultatet kan vara representativt för FM men det får eventuellt en framtida forskning 
ge svar på. Förutom att materialet och resultatet pekar på var en del av bristerna ligger 
och därmed möjliga vägar till ökad framgång pekar det även på en koppling till flera 
faktorer inom FM.  Vissa brister kan inte rättas till eller förändras på 
Garnisonschefsnivå eller lägre. Orsak och verkan finns högre upp i organisationen. 
Frågan blir då var? Om man utgår ifrån att vad som tidigare sagts om Högkvarterets 
planering och insikt faller blicken på lägre central och regional nivå. 
En tänkbar möjlighet är att de som satts att effektuera besluten och därmed i många 
fall under tidspress haft att implementera förändringen fokuserat hårt på uppgiften. 
Detta i så hög grad att man i någon utsträckning kan ha förlorat överblicken och likt 
en bilförare i hög fart fått tunnelseende. Tendens till spår av detta går att se på flera 
områden där varje del i organisationen har optimerats och trimmats till bästa möjliga 
kostnadseffektivitet. Inom exempelvis militärrestaurangerna har pressen länge varit 
hög liksom belastningen. Samma sak gäller i alla stödfunktioner. Står då 
kärnverksamheten på tur nu? 
Samordningen och i detta fall flödesekonomin mellan funktionerna och igenom hela 
systemet verkar ha blivit eftersatt. Ett exempel på detta kan beskrivas med ambitionen 
om de minskade lokalvårdskostnader som genom outsourceing, vars totalekonomiska 
utslag, nu visar sig i ett skenande behov av nya golv och mattor. En kostnad som 
uppenbarligen belastar fastighetsägaren, FortV40 och därefter inte minst försvaret som 
kund. Frågan är här om någon kopplat samman orsak och verkan i detta och liknande 
fall. Detta är ett beskrivande och kostsamt exempel som garnisonschefen inte kan 
påverka utan tillsammans med sina medarbetare endast verkar ha att rapportera och i 
väntan hantera.  
Vad skulle man då kunna ha gjort? Finns det något förlösande svar? Nej, inget enskilt 
svar som jag har kunnat hitta. Däremot tror jag att denna utredning gett en del 
intressanta svar om inom vilka område man bör arbeta ytterligare. Dessa är: 

• Informationssystem 
• Tillit 

                                                 
40 Fortifikationsverket 
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• Befogenhet 
Informationssystem är ett område som varit aktuellt under flera år. Det är en fråga 
som bör beröra alla nivåer. Med detta menar jag även strukturellt och ekonomiskt.  
Långsiktiga strukturella lösningar tillsammans med garnisonsgemensamma krävs. En 
utbredd uppfattning bland respondenterna var att det inte underlättar utvecklingen 
totalt att stora ekonomiska resurser används inom exempelvis FMLOG till 
omstruktureringar som har relativt kort livscykel, exempelvis ekonomikontoren. Detta 
är naturligtvis en komplex och svår fråga med många implikationer men den tål att 
reflektera över. Med hänsyn till investeringsramarna tappar man tempo i det 
garnisonsgemensamma perspektivet och arbetet. Kravet på gemensamma system och 
gemensam information är grundläggande. Att garnisonsmedlemmar har olika system 
minskar effekten avsevärt på det lokala planet. Till detta område hör även att stödja 
organisationen på alla nivåer med att ta bort system, metoder och information som 
tynger ned och gör aktuella informationssystem mindre användarvänliga. Kravet på 
precision med rätt information i rätt tid kommer att vara avgörande under överskådlig 
framtid. 
Tillit är ett område där den högsta ledningen verkar ha talat på ett sätt och i vissa fall 
senare tvingats att agera på ett annat. Uppdragstaktik har länge varit modeordet. På 
grund av rådande ekonomiska svårigheter och snabba svängningar inte minst på grund 
av politiska förändringar har den ekonomiska makten blivit framträdande. Tyvärr 
verkar det som att specialister har en viss tröghet i att synkronisera sig med andra 
funktioner till förmån för att man, som naturligt är under press, gärna väljer att vända 
sig in i sin egen funktion. Den ekonomiska verkligheten har inneburit att 
centralstyrning fungerar bäst ur detta perspektiv, vilket innebär kontrakurs mot vad 
organisationen i realiteten behöver för att uppnå de mål och den förändring som 
krävs. Tilliten är avgörande för att organisationen på alla nivåer skall kunna utvecklas 
och att förståelse - perspektivet kan ge den kraft som hanterar den balans och 
trygghet vilken kan utveckla FM underifrån mot de nya målen. Tilliten utgör också 
underlag för möjligheten att ge befogenheter. 
Befogenheter är ett begrepp som verkar ändra skepnad. En lång tillbakablick säger att 
det verkar ha blivit bättre. Detta gäller på den lägsta nivån under tider med goda 
resurser. För chefer på ledningsnivå inom garnison och uppåt verkar snarare att 
centralmakten gäller i större utsträckning än tidigare.  
 
Sammanfattningsvis gäller att hitta en modell som understödjer utvecklingen inom 
ovan nämnda områden. Om exempelvis de lägre centrala ledningsstrukturernas 
uppenbara uppfattning, att nuvarande indelning i anslags och intäktsfinansiering samt 
centralstyrning när man tvingas, fortsatt kommer att vara rådande så kommer dessa 
behov aldrig att tillgodoses. Att uppfattningen fins är som sagt begriplig och har sina 
orsaker men strävan att öka tilliten är av stor betydelse. Detta gäller flera 
specialistfunktioner vilka är utomordentligt kompetenta inom respektive område men 
av olika skäl inte tillräckligt ges möjlighet att koordinera sig med andra funktioner 
utifrån de aspekter som ovan beskrivits. Vidare vore intressant om ekonomerna 
tillsammans med personalstrategerna hade möjlighet att ytterligare fördjupat 
analysera och utveckla frågan om kompetens inte borde ha ett värde ur ett koncern 
perspektiv.  Tillsammans med organisationernas årsredovisning vore det möjligt och 
värdefullt om en kompetensinventering kunde bifogas och ligga till grund för de 
insatser och den verksamhet som kan och skall bedrivas. Att mäta det som är lätt att 
mäta är kanske inte alltid det mest viktiga vilket gör att det som är svårt hoppar man 
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över. Trots den ökade komplexiteten bör strävan vara att Chefers helhetssyn så långt 
som möjligt vidmakthållas. Den centrala ledningens behov och önskan att agera på 
flera nivåer ger inte det lyft i FM som är både möjligt och behövligt.  
 
6.9. Vägen framåt 
En respondent uttryckte sig ”chefer ser problemen men kan ej åtgärda” en annans 
uttryck var att ”Inte ens tvättbyte är enkelt längre”. Detta visar på att det är en 
komplex bild, samtidigt som den är enkel och att omställningen är svår, både för 
chefer att leda och medarbetarna att genomföra.  
Hur kan man bidra till att insikten och förståelsen om FM nya målbild förankras 
längst ner i organisationen? Räcker det med den information som ges.  Jag tror inte att 
den bild som målats upp har blivit förstådd och det beror till stor del på att chefer på 
olika nivåer inte själva riktigt har vetat vad den innebär. PerP och NBF41 är två 
tydliga exempel. Om man inte har kapacitet att få fram denna insikt är det egentligen 
mycket allvarligt. En för många mer extrem men ändå möjlig väg skulle kunna vara 
att till utvalda förband bidra med grupper av för ändamålet nyutbildade chefer direkt 
från skola eller motsvarande med den senaste kunskap i ämnet. Uppdraget kan vara 
att utgöra en resurs, om än dyrbar, i förbandsledningen och för förbandschefen. På 
detta sätt kan de ge draghjälp åt varandra och förbandschefen och hans ledning i ide` - 
generering, missionering och införande i vardagsverksamheten. Med detta menas inte 
att chefer inte skall ha och ta sitt ansvar eller att någon annan tränger sig på förbandet. 
Omvänt är tanken, en resurs att utnyttja för det den kan och inget annat.  Att få 
förståelse bland medarbetare på den lägsta nivån i organisationen ger förutsättningar 
för organisationen att utvecklas.     
Att understödja och leda utvecklingen av gemensamma informationssystem bör ha 
mycket hög prioritet. Central och regional nivå bör visa vägen genom att finna en 
modell att visa tillit och ge befogenheter som håller över tiden. Att bestämma sig för 
vem som gör vad och på vilken nivå är viktigt. Jag har tidigare i utredningen pekat på 
möjliga konsekvenser med specialisters ökade befogenheter vid sidan av sina chefer. 
Ett tydligt och väl balanserat ansvar är viktigt. Vidare verkar det enligt 
respondenterna finnas anledning att överväga om inte pendeln slagit lite för långt när 
det gäller val av ledningsstruktur. Skillnaden mellan tidigare funktionsföreträdare och 
nuvarande processledare verkar vid första anblicken vara begränsad men i praktiken 
är det en skillnad som inte i alla delar har positiva förtecken. Ett övervägande bör 
också inriktas på om det är nyttoeffekt i att alltid processbeskriva och processleda 
ända ner till lägsta nivå i en organisation. Vidare vilken tid som är rimlig och som 
man är beredd att avsätta för varje anställd i syfte att denne skall hålla sig uppdaterad 
och informerad om systemstrukturer och innehåll. 
 
Inom de flesta ledningar talas det om behovet av en controller funktion. Inte sällan är 
denna inriktad på de strikt ekonomiska och redovisningstekniska delarna. Alternativt 
är inriktningen på processerna. Min uppfattning är att det är mindre vanligt med en 
kompetens och funktion som tillvaratar dessa förmågor tillsammans. Än mindre 
vanligt är det att dessa förmågor vävs samman med insikten om form och funktion, 
organisationsförändring och organisationsutveckling, balans och trygghet, förståelse 
samt alternativa synsätt (HR42, Politiska). Om detta vore fallet är det möjligt att flera 

                                                 
41 Nätverks Baserat Försvar 
42 Human Resource 
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organisationsförändringar inte behövt äga rum. I vissa fall kanske samma eller bättre 
effekt hade varit möjlig att uppnå med mer precision i en mindre insats. Denna typ av 
controller kompetens i en ledningsgrupp har länge varit behövd. 
Om lokal nivå kunde ha tillgång till de instrument som redogjorts för i denna 
utredning, skulle detta bland annat kunna innebära en ökad snabbhet och att 
innovations- förmågan ökar. 
Abrahamsson och Aarum skriver43: 
 ”Varje organisation behöver såväl stadga som rörlighet. Att organisera innebär 
därför bl. a. att söka balansera behovet av stabilitet mot behovet av anpassning och 
god förändring. En god struktur medför stabilitet och pålitlighet i det arbete som 
utförs. Detta är en förutsättning för gott resursutnyttjande och god måluppfyllelse”.  
 
Att vi inte har haft denna förmåga fullt ut menar jag är en viktig del i orsaken till att 
det inte gått bättre. Avslutningsvis hoppas jag att denna diskussion kunnat fungera 
som katalysator till både reflektion och nya inspirerande tankar. 
 
 
7. Förslag till fortsatt forskning 

I anslutning till denna undersökning har jag uppmärksammats på aspekter som ligger 
tämligen nära den fråga som jag försökt besvara. Avsikten är att jag här skall försöka 
återge några av dessa. 
  

• En fortsättning på genomförd forskning skulle kunna utföras som 
parallellstudie på annat förband, stab eller skola inom FM. Syftet här är att få 
ett totalt större urval antalsmässigt men också en geografisk spridning där 
närhetsproblemet mellan respondenterna kan reduceras än mer. 

 
• Inom den gjorda undersökningen har kritik mot Ashkenas och systemteorin44 

riktats. En av de i sammanhanget mer tydliga invändningarna är att form 
tenderar att gå före funktion. Man menar att det inte alls är givet att en 
förändrad struktur medför en bättre förmåga att lösa uppgifterna. Stämmer 
detta in på FM och dess omorganisationer idag?  

 
• Förmågan att analysera och värdera enheter både funktionellt och 

organisatoriskt verkar mot bakgrund av denna utredning redan vara ett behov 
inom FM. Flera exempel finns som beskriver ett ökat behov av en ökad 
förmåga till flödesekonomiskt agerande. Ett liknande behov beskrivs även i 
PerP rapport 6. 
”Framtidens bredare risk- och hotspektrum visar på nödvändigheten av att 
förekommande glapp mellan ansvarsområden i olika sektorer fylls med ett 
utvecklat tvärsektoriellt samarbete. Resurser behöver utnyttjas mer flexibelt 
för att lösa uppgifter för olika myndigheter inom olika ansvarsområden”.  
Vidare beskriver man att: ”Den tekniska utvecklingen med 
informationskrigföring och en förmåga till bekämpning på långa avstånd ökar 

                                                 
43 Abrahamsson och Aarum 
44 Abrahamsson och  Andersen, Sid. 16.ff. 
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kraven på teknisk kompetens men också förmågan att analysera och värdera 
helheter för att kunna avgöra var en motståndares svaga punkter är.” 
Att under en och samma ledning med denna förmåga hantera och leda FM i 
förändring och under utveckling kan vara nyckeln till framgång. Är det så? 

 
• De förmågor vilka avtagit är viktiga nyckelförmågor då de påverkar hela 

systemet. Intressant är om nedgången är temporär eller har en tendens över 
tiden vilket, med uppsatsens synsätt, skulle vara till avgörande men för 
förbandsproduktionens långsiktiga utveckling. 
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2. Figur och tabellförteckning 
Figur 1. Principskiss över Ashkenas teori om ”en sund hierarki”. 
 
Figur 2. Teorimodell utvecklad ur Ashkenas ”en sund hierarki” för utvärdering av 
analysresultat. 
 
Figur 3. Modellen redovisande undersökningens resultat. 
 
Tabell1. Hänvisningstabell ”PerP”. 
 
Tabell 2. Sammanställning av förmågornas förändring och utveckling från ”PerP-
en” till den slutliga intervjumallen. 
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4. Processkarta över förmågorna kopplade till Ashkenas modell  
 

3. Holistiskt synsätt                    (-)

4. Större prescision i info.         (+)

5. Snabbare info.-hantering      (-)

6. Snabbare beslut                    (-)

7. Strategisk kunskap               (+)

8. Större kontrollspann             (0)

9. Större tillit till underlydande  (0)

2. Integrationsförmåga             (+)   

1. Samverkansförmåga           (+)

10. Inovationsförmåga              (0)

11. Flexibilitet                            (+)

3. HOLISTISKT
SYNSÄTT

Kalibrera 
Ashkenaes 
funktioner

ger

11. Flexibilitet                            (+)

6. Snabbare beslut                    (-)

2. Integrationsförmåga             (+)   

10. Inovationsförmåga              (0)

Ashkeneas framgångsfaktorer

Ger 
förutsättning 

för

Ger 
förutsättning 

för

Ger 
förutsättning 

för
Ger 

förutsättning 
för

Ger  en 
öppnare 

organisation

1. Samverkansförmåga  (+)

8. Större kontrollspann (0)

11. Flexibilitet  (+)

7. Strategisk kunskap (+)

Ger  
kompetens

4. Större prescision i info         (+)

9. Större tillit till underlydande  (0)

6. Snabbare beslut                    (-)

5. Snabbare info.-hantering (-)
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