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Är det praktiskt med en god organisationsteori? 
Vilket mervärde ger organisationsteoretiska resonemang vid en analys av 

försvarsmaktens ledningsorganisation? 
 
Sammandrag: 

Syftet med uppsatsen var att klarlägga om Högkvarterets arbetssätt och organisation medger 
att Försvarsmakten kan ledas i enlighet med sin ledningsfilosofi. Uppsatsen svarade på 
följande huvudfrågeställning; Vilket mervärde ger det att använda olika 
organisationsteoretiska resonemang och perspektiv vid en studie av Försvarsmaktens 
ledningsorganisation? Den Högkvartersorganisation som studerades var HKV 03, fokus låg 
på central nivå och det var materialet Högkvarteret använde för att kommunicera sin 
ledningsfilosofi, organisation och arbetssätt till övriga i organisationen som användes som 
källor. Den teoretiska ramen utgjordes främsta av Bolman & Deals nya framgångsfaktorer 
och Ashkenas fyra perspektiv att studera organisationer på. I uppsatsen användes en kvalitativ 
metod med en kombination av induktiv och deduktiv ansats och ett hermeneutiskt 
förhållningssätt. Först analyserades Försvarsmaktens ledningsfilosofi och Högkvarterets 
arbetssätt var för sig, därefter jämfördes resultaten som gav följande svara på uppsatsens 
huvudfråga;  

• Det ger en större förståelse för hur arbetet fungerar och vilka effekter olika typer av 
förändringar kommer att få. Vilket i förlängningen kan ge förutsättningar till att få en 
mer dynamisk och levande organisation som kan leverera det som uppdragsgivarna 
efterfrågar. 
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Abstract 
Title 
Is a good organizational theory practical? 
 
Summary 
The aim of this essay was to clarify whether the management and 
organization of the Swedish Armed Forces Headquarters permit the 
Armed Forces to be led accordingly to its management theory. The essay 
gave answer to the following main question; What added value does it 
bring to use different organizational theoretical reasoning and perspective 
in a study of the management of the Armed Forces? The Headquarter 
organization HKV 03 was the object of study with focus on the central 
level. It was the material used by the Headquarters to communicate its 
management philosophy, organization and management to others within 
the organization that was used as sources. The theoretical framework was 
mainly Bolman & Deal’s new criteria for success and Ashkenas’ four 
perspectives on how to study organizations. The method was qualitative 
with a combination of an inductive and a deductive attempt and a 
hermeneutic approach. The management philosophy of the Armed Forces 
and the management of the Headquarters were separately analysed. After 
that followed the compared results, which led to the subsequent answer;   

• It brought greater understanding to how the work operates and 
what effects different changes will convey, which in the long run 
might create the necessary conditions for a more dynamic and 
vivid organization that can deliver what the client demands. 

 
Key-words 
The Swedish Armed Forces, management, criteria for success, perspectives, 
management philosophy. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund och problemformulering 
Försvarsmakten står inför en stor förändring i och med försvarsbeslut (FB) -04. 
Det är inte den första förändringen, i princip har varje nytt försvarsbeslut sedan 
–96 inneburit en radikal förändring för Försvarsmakten. De motiv som jag som 
officer har fått höra, i alla fall från FB –96 och framåt, har varit att 
invasionsförsvaret skall upphöra. Vi skall bli smalare men vassare och att 
internationell tjänst är prioritet 1. Nu under FB –04 är det fortfarande samma 
argument som hörs. Är det så att vi inte har genomfört våra förändringar som 
det var tänkt eller är det så att vårt förändringsarbete inte leder oss i rätt 
riktning? Försvarsmaktens eviga kamp om att hushålla med knappa resurser 
kommer fortsatt att vara en av våra stora utmaningar. Med ständigt minskande 
anslag och att det nu allt tydligare från politiskt håll krävs att vi levererar en 
effekt som faktiskt ska användas är något som vi inte är helt vana vid. Senare 
tids mer eller mindre ständiga omorganiseringar tar mycket kraft i 
organisationen som med all säkerhet behövs för att kunna leverera det som 
efterfrågas i framtiden – ett säkerhetspolitiskt instrument som går att använda. 
Det är mycket angeläget att Försvarsmakten får en stabil organisation att jobba 
vidare i för att lösa sina framtida utmaningar. 
 
Överbefälhavaren Håkan Syrén anger marschriktningen i sin skrift Vägen 
framåt – en liten bok om en stor förändring från hösten 2004. Där lyfter han 
fram att - ”Vi har ett ansvar att för att kunna leverera den förmåga som är 
efterfrågad och vi har ett ansvar för att förvalta skattemedlen så effektivt som 
möjligt.”1 Det stora i att gå från ett invasionsförsvar till ett insatsförsvar är att 
Försvarsmakten inte bara finns till för det otänkbara – ett angreppskrig mot 
Sverige, utan att vi faktiskt ska stå till riksdagens förfogande för de uppgifter de 
finner lämpliga. Vidare skriver Överbefälhavaren att - ”Dagens krav innebär att 
vi aktivt måste kunna använda hela vår insatsorganisation. Våra förband skall 
antingen vara insatta internationellt eller i beredskap med mycket kort 
inställelsetid.”2 Detta innebär sannolikt att de förutsättningar som i framtiden 
gäller för officersprofessionen i Sverige kommer att i allt större utsträckning 
likna de förhållanden som råder i stater med en yrkesarmé, till exempel USA 
eller Storbritannien. 
 
Hur ska Försvarsmakten kunna få en stabil organisation som klarar av att 
hantera de förändringar som framtiden medför? Försvarsmakten har under hela 
efterkrigstiden haft en relativt stabil miljö att verka i. Däremot har vi hela tiden 
planlagt för att kunna verka i kaos och stor osäkerhet. Det känns lite 
motsägelsefullt att vi ska ha så svårt att få en hållbar organisation i fredstid när 
vi samtidigt har tränat för att ha en stabil ledning i det kaos som råder på 
slagfältet. 
 
                                                 
1 Syrén, Håkan (2004) Vägen framåt – en liten bok om en stor förändring sid 24 
2 Ibid sid 48 
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Det som jag har funderat över är vad som ligger till grund för Försvarsmaktens 
organisationsutveckling. Är det så att det sker en förbättring av en gammal 
organisation för att möta nya målsättningar? – eller är det så att den nya 
organisationen byggs upp från grunden för att möta nya målsättningar? Vilka 
organisationsteorier skulle kunna vara till stöd för att få en stabilare 
försvarsmakt, med kraft till att leverera det som är efterfrågat?  
 
Problembakgrund leder mig fram till följande huvudfråga: 
Vilket mervärde ger det att använda olika organisationsteoretiska resonemang 
och perspektiv vid en studie av Försvarsmaktens ledningsorganisation? 
 
Jag börjar mitt uppsatsarbete genom att med sökord som 
organisationsutveckling, organisation och Försvarsmakten leta efter tidigare 
uppsatser skrivna vid Förvarshögskolan. Det är främst två uppsatser som jag 
finner intressanta och i närheten av mina funderingar. Den första handlar om 
organisationsutveckling av Försvarsmaktens ledningsorganisation (Nordström, 
2002) och den andra om Försvarsmaktens strategiska förändringsarbete av 
ledningsstrukturen (Sundström, 2004). Dessa två uppsatser har sina respektive 
fokus på Försvarsmaktens ledningsorganisation. Jag ser detta som ett lämpligt 
område även för mitt fortsatta arbete. Det borde finnas ett värde i att en given 
del av en stor organisation studeras på olika sätt. Då jag har ett intresse av att 
koppla organisationsteorier till Försvarsmakten är det främst delar i Nordströms 
frågeställning som väcker mitt intresse. En av Nordströms frågeställningar lyder 
”Användes någon organisationsteoretisk modell vid organisationsutvecklingen 
och vilken vetenskaplig grund bygger den nya organisationen på?”. Detta är det 
svar som Nordström kom fram till med sin frågeställning - ”Man kan nog påstå 
att Försvarsmaktens ledningsorganisation inte bygger på någon medveten 
vetenskaplig grund och de organisationsteoretiska förankringarna får nog 
anses näst intill obefintliga.”3 Det svar på frågeställningen som Nordström 
redovisar i sammanfattningen visar på att det finns en utmaning i att försöka 
koppla organisationsteoretiskt resonemang och perspektiv till Försvarsmaktens 
ledningsorganisation och se vilket mervärde det kan ge.  
 
 

1.2 Syfte och delfrågeställningar 
Med min problemformulering som grund är syftet med min uppsats att 
undersöka om Högkvarterets arbetssätt och organisation medger att 
Försvarsmakten kan ledas i enlighet med sin ledningsfilosofi. 
 
För att klarlägga detta ska jag försöka ge svar på vilka typer av 
organisationsteoretiska perspektiv som är applicerbara på de direktiv som bland 
annat finns i Grundsyn ledning. Här kan det även vara intressant att lyfta fram 
eventuella motsägelser som kan vålla problem vid organisationsutvecklingen i 
Försvarsmakten. Den nuvarande ledningsorganisationen och dess handbok ska 
                                                 
3 Nordström (2002), Organisationsutveckling av Försvarsmaktens ledningsorganisation sid 76 
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analyseras utifrån dessa organisationsteoretiska perspektiv. Här är det intressant 
att se hur väl ledningsorganisationen svarar mot teorin. Resultatet av dessa 
analyser ger möjlighet att identifiera ett antal förtjänster och brister i 
Försvarsmaktens valda ledningsorganisation. Jag har förhoppningar om att mitt 
arbete skall kunna påvisa ett mervärde i att en given organisation studeras 
utifrån olika perspektiv, och att detta kan leda till nya insikter som kan vara 
intressanta i Försvarsmaktens fortsatta utveckling. 
 
För att närma mig problemet och svara mot mitt angivna syfte kommer jag att 
använda mig av följande frågeställningar; 
 
 

• Vilka organisationsteoretiska modeller och perspektiv kan användas för 
att beskriva på vilket sätt som Försvarsmaktens ledning vill leda 
Förvarsmakten? 

 
• Hur är den nuvarande ledningsorganisationen och dess arbetssätt 

utformat, sett utifrån organisationsteoretiska modeller och perspektiv? 
 

• Vilka förtjänster och brister har vald ledningsorganisation, med 
utgångspunkt ifrån organisationsteoretiska modeller och perspektiv? 

 
 

1.3 Avgränsningar 
Min uppsats avhandlar i huvudsak den organisation som nu gäller på 
Högkvarteret och den organisationsutveckling som är gjord mellan 1999 och 
fram till januari 2003. För att ytterligare förtydliga vad uppsatsen söker att svara 
på kommer följande avgränsningar att göras. 
 

• Den förändringen som nu är under utarbetande för att införas under 
sommaren –05 kommer inte att vidare användas i uppsatsen då den inte 
är färdig under den tid som står för till mitt förfogande. 

• Min uppsats kommer inte att avhandla regional och lokal nivå utan 
endast den centrala nivån. 

• Jag kommer inte att studera hur människor i organisationen uppfattar hur 
Högkvarteret vill att ledning av Försvarsmakten skall gå till, utan hur 
Högkvarteret beskriver att ledningen skall genomföras. 

 
 

1.4 Tidigare forskning inom ämnet 
Organisationsteorins tidiga bidrag får ses som viktiga i debatten om ämnet. 
Flera av dessa bidrag får anses som klassiska i betydelsen gamla och goda. De 
viktigaste frågorna i ämnet berörs av dessa klassiker och man kan med visst fog 
hävda att klassikerna har kommit med svar som nyare forskning knappast har 
kunnat förbättra. Stora delar av den moderna lednings- och organisationsteorin 
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är inte ny, utan snarare klassiska bidrag i modern tappning.4 Den mest 
namnkunniga av klassikerna är Fredrick W. Taylor med sin teori ”Den 
vetenskapliga företagsledningen”.  
 
Inom Försvarsmakten är organisationen och dess funktionalitet ett alltid lika 
aktuellt ämne. Den är föremål för ständigt pågående utredningar och diskuteras 
flitigt, i allt från slott till koja. Av de uppsatser som skrivs vid 
försvarshögskolan är det ändå förvånansvärt få som går att hänföra till 
organisationsteori. De två uppsatser jag tidigare nämnt (Sundström 2004 och 
Nordström 2002) är de som jag har hittat som berör ämnet mest. Sundströms 
uppsats har en inriktning mot att analysera Försvarsmaktens förmåga att 
implementera en organisationsförändring.5 Nordströms uppsats handlar om hur 
organisationsutvecklingen av Försvarsmaktens ledningsorganisation har gått till. 
En av Nordströms frågeställningar med tillhörande svar har i viss mån har gett 
näring åt mina funderingar. Försvarsmaktens ledningsorganisation är inte byggd 
på någon vetenskaplig grund och de organisationsteoretiska kopplingarna är i 
det närmaste obefintliga är det svar som redovisas på en av frågeställningarna i 
sammanfattningen6. Detta gör att jag med min uppsats ger mig in i ett relativt 
outforskat område för Försvarsmaktens del.    
 
 

1.5 Disposition 
I det första kapitlet ger jag inledningsvis en beskrivning om vad som har lett 
fram till mitt val av ämne för uppsatsen. I min problemformulering tydliggörs 
syftet med uppsatsen och vilka frågor jag söker svar på. Utöver detta så 
presenteras grundfakta för att ge en struktur och inramning åt uppsatsen. 
 
I det andra kapitlet beskrivs det teoretiska ramverket för uppsatsen. Här beskrivs 
ett antal teoretiska modeller som jag har för avsikt att använda i uppsatsen. De 
teorier som har störst tyngd i min uppsats kommer att ges en djupare 
beskrivning. Då teorierna har en central roll i mitt arbete är detta kapitel relativt 
omfattande. 
 
I uppsatsens tredje kapitel presenterar jag vilken metod som skall användas. Min 
valda metod har sin utgångspunkt i den sedan tidigare redovisade 
problemställning. Syftet med kapitlet är att ge en förståelse för på vilket sätt jag 
söker svar på mina frågeställningar. 
 
I kapitel fyra redovisa jag mitt empiriska underlag. Jag presenterar delar av 
Försvarsmakten ledningsfilosofi, och vissa regler som styr på vilket sätt 
Försvarsmakten leds. Här beskrivs också Försvarsmaktens ledningsorganisation 

                                                 
4 Abrahamsson, Andersen, (2000) Organisation – att beskriva och förstå organisationer, sid 26 
5 Sundström (2004) att förändra förändringen, att led till leda – en kritisk analys av 
Försvarsmaktens strategiska förändringsarbete av ledningsstrukturen, sid 1 
6 Nordström (2002), Organisationsutveckling av Försvarsmaktens ledningsorganisation sid 76 
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och delar av arbetet som har genomförts för att ge ledningen dess nuvarande 
form.  
 
Det femte kapitlet avhandlar min analys. Inledningsvis analyseras på vilket sätt 
Försvarsmaktens ledning vill leda på. Därefter analyseras hur Försvarsmaktens 
ledningsorganisation förhåller sig till de olika perspektiv som presenteras i 
teorikapitlet. Här sammanfattas de förtjänster och brister som Försvarsmaktens 
ledningsorganisation har kopplat till de olika perspektiven på organisationer. 
Avslutningsvis analyseras hur Försvarsmaktens ledningsorganisation förhåller 
sig till Försvarsmaktens ledningsfilosofi. Detta kapitel skall ge svar på mina tre 
delfrågor. 
 
I det sjätte kapitlet skall jag diskutera analys resultatet och ha en 
sammanfattande diskussion om vilket mervärde Försvarsmakten kan ha av att se 
på sin organisation utifrån olika perspektiv. Det skall leda till ett svar på 
huvudfrågan som jag har ställt i det första kapitlet. Jag kommer även att delge 
mina personliga reflektioner kring arbetet med uppsatsen. Här redovisas hur jag 
har sett på validitets- och reliabilitetsbegreppen kopplat till min uppsats samt 
även förslag till fortsatt forskning. 
 
I det sjunde och sista kapitlet redovisar jag min källförteckning. 
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2 Teori 

2.1 Inledning 
Teorier kan beskrivas som ett antal relaterade begrepp med vilkas hjälp 
verkligheten kan beskrivas, tolkas och förstås. Vi kan då se organisationsteorier 
som relaterade begrepp med vilkas hjälp verkligheten i och kring organisationer 
kan beskrivas, tolkas och förstås.7 Teorier är i sitt bästa ljus öppnande och 
förklarande av en ofta komplicerad och kaotisk verklighet, samtidigt kan teorier 
även snäva av verkligheten och bara beskriva den del som teorin omfattar. Detta 
får då till följd att andra aspekter förbises. Teorier behöver vi för att förstå hur 
problem uppstår, hur de kan förekommas, hur de kan avlägsnas och hur 
organisatoriska utmaningar kan attackeras på ett konstruktivt och effektivt sätt. 
Goda teorier är viktiga både för forskare som praktiker.8 
 
Något förenklat kan man säga att det finns två huvudtyper av teorier om 
organisationer. Den ena typen utgår ifrån den naturvetenskapliga 
forskningstraditionen och har ambitionen att upptäcka och mäta sambandet 
mellan olika variabler. Ur detta dras mer eller mindre generellt giltiga slutsatser. 
Den andra typen utgår från att organisationer är komplexa fenomen. För att inte 
vilseledas av denna komplexitet behövs teorier för att beskriva, tolka, och förstå 
vad som sker, och även inte sker, i organisationen.9 I denna uppsats har teorierna 
sin utgångspunkt i den senare typen. 
 
 

2.2 Organisatoriskt synsätt 
Organisation är ett brett begrepp och kan studeras ur många olika perspektiv. 
Vilka förhållanden, egenskaper och dimensioner man betonar beror i hög grad 
på vilket intresse den som studerar området har och vad som är syftet med 
studien. En vanlig uppfattning är att organisationer uppstår och utvecklas för att 
uppnå bestämda mål. Organisationer uppstår i situationer där människor inser att 
deras intressen eller egna fördelar bäst kan uppnås eller tillvaratas genom en 
kollektiv handling. Det går att ge organisationen vissa universella drag. De 
viktigaste är mål, människor, struktur, aktivitet och kultur. Alla dessa 
komponenter hänger samman och påverkar varandra10. 
 
Sammanfattningsvis så kan vi definiera organisationer som ”- en planmässigt 
inrättad sammanslutning av personer, vilka har syften att nå viss mål.”.11 
 
 
 

                                                 
7 Bruzelius, Skärvad (2004), Integrerad organisationslära sid 30 
8 Ibid sid 31 
9 Ibid sid 31 
10 Abrahamsson, Andersen (2000), Organisation – att beskriva och förstå organisationer sid 12 
11 Ibid sid 13 
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Figur 1. Organisationskomponenterna och dess inbördes beroende.12 
 
Hur vi studerar organisationer, och vad vi kommer att se i dessa studier, är 
beroende av vilken utgångspunkt vi har för studien. I organisationsteorin står två 
olika ansatser mot varandra: den rationalistiska organisationsteorin och 
systemteorin.13 
 
 

2.2.1 Rationalistisk organisationsteori 
Centralt i den rationalistiska organisationsteorin är uppfattningen att individer 
vill uppfylla olika behov, önskningar och krav, men har svårt att lyckas med 
detta endast genom egna insatser. Individen inser att den bättre kan tillfredställa 
sina behov genom att samarbeta tillsammans med andra. Denna kollektiva 
handling utgör grunden för att ett gemensamt mål formuleras och en 
organisation skapas.14 Den rationalistiska teorin utgår ifrån målet. 
Organisationens styrs och påverkas av målen, dess aktiviteter är ett resultat av 
de uppsatta målen. Det finns ett logiskt samband mellan målen, organisationens 
utformning och hur arbetet bedrivs. Organisationen är uppdragsgivarens verktyg 
för att nå målen. Det är ledningens ansvar att medvetet och planmässigt omsätta 
målen i praktiken.15 Den centrala frågan är om och i vilken grad organisationen 
når sina mål. Den är central både för organisationens uppdragsgivare, 
organisationens ledning och övriga anställda, och givetvis för 
organisationsteoretikerna.16  
 
Organisationskulturen antas vara något som kan förändras och kontrolleras på 
ett liknande sätt som planer och arbetsbeskrivningar kan ändras på. En styrande 
faktor för verksamheten är målen och dessa ses även som tidsbegränsade. Det 
                                                 
12 Abrahamsson, Andersen (2000), Organisation – att beskriva och förstå organisationer sid 12 
koll 
13 Ibid sid 16 
14 Ibid sid 16 
15 FM (2003), Direkt ledarskap (red Larsson, Kallenberg) sid 126 
16 Abrahamsson, Andersen (2000), Organisation – att beskriva och förstå organisationer sid 17 

Struktur 

Kultur 

Aktivitet Människor

Mål 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS FHS 19 100:2019 
Erik Preutz 2005-08-03 sida:11(52) 
2 avd 
Chp 03-05 
 
finns en tydlig koppling mellan mål och resurser. Uppdragsgivarens och 
organisationens frihet påverkas av omgivningen som här uppfattas som en yttre 
kraft, denna begränsar organisationens möjligheter att nå sina mål.17 
 
 

2.2.2 Systemteori 
Systemteorin representerar ett annorlunda angreppssätt för att studera 
organisationer. Huvudpunkterna i systemteorin kan ses som en reaktion på den 
rationalistiska ansatsen, då främst med dess fokusering på målen. 
Organisationen uppfattas inte som något redskap utan som ett fenomen, som för 
visso strävar efter att uppfylla uppdragsgivarens målsättningar, men som även 
har andra intressenter. Dessa finns både inom och utom organisationen. Även 
dessas målsättningar har betydelse för organisationens arbete. I systemteorin blir 
organisationen inte först och främst ett instrument för uppdragsgivarens mål. 
Den ses istället som en struktur som anpassar sig till en mängd olika 
intressenters krav och söker att upprätthålla balans genom att avväga dessa krav 
mot varandra. Organisationens anpassning till omgivningen är central och 
uppdragsgivaren är en bland många intressenter.18 
 
Även synsättet på organisationskulturen skiljer sig från den rationalistiska 
organisationsteorin. Systemteorin menar att organisationskultur uppstår genom 
en socialiseringsprocess när organisationen jämkar sig och fungerar gemensamt 
med den omgivande kulturen. Det är svårt att förändra eller styra 
organisationskulturen enligt det systemteoretiska perspektivet. Den har en stark 
bindning till organisationens inre liv.19 
 
 

2.3 Förändringar inom organisationer 

2.3.1 Inledning 
Vilken beskrivning passar bäst in på organisationer – stabilitet eller förändring? 
Organisationen som uppfattas som ett socialt fenomen av stabila 
beteendemönster som koordineras mot en gemensam målsättning, gör att 
fenomenets stabila karaktär framhävs. Många är de etablerade mekanismerna 
som bidrar till att upprätthålla strukturer och mönster i organisationen, och som 
därmed försvårar förändring. De argument som beskriver organisationer som 
dynamiska och föränderliga bygger ofta på en uppfattning om att samhället och 
världen vi i dag lever i förändras fundamental och snabbt. Fokus för de senaste 
årens organisationstänkande ligger på förändring, nyskapande och 
omvandling.20  

                                                 
17 FM (2003), Direkt ledarskap (red Larsson, Kallenberg) sid 126 
18 Abrahamsson, Andersen (2000), Organisation – att beskriva och förstå organisationer sid 18 
19 FM (2003), Direkt ledarskap (red Larsson, Kallenberg) sid 129 
20 Abrahamsson, Andersen (2000), Organisation – att beskriva och förstå organisationer sid 
228 
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Förändringar inom en organisation möter som regel på motstånd. Detta 
motstånd bör inte ses som ett utryck för att människor är bekväma och vill 
bibehålla det nuvarande läget. Det är en i grunden rimlig och mänsklig reaktion 
att förhålla sig på sätt till förändringar. Vi reagerar mot det som är avvikande 
och oväntat, eller bedöms orättvist eller olämpligt. Detta har sin grund i att 
förändringar ofta innebär att vi förlorar kontrollen och att osäkerheten ökar. 
Motståndet till förändringen varierar i styrka beroende på hur stor förändringen 
är och på vilket sätt den genomförs.21 
 
Organisationsförändring och organisationsutveckling bör inte uppfattas som 
speciella områden inom organisationsteorin utan som genomgripande delar i 
hela området. Skall vi förstå hur organisationer utvecklas och förändras, måste 
vi först förstå organisationsfenomenet i sig. Kunskapen om hur man aktivt kan 
utveckla en organisation är ännu liten. Många praktiska försök har misslyckats. 
Detta gör att man bör förhålla sig med en viss försiktighet till teoretiska bidrag 
och empiriska studier.22 
 
 

2.3.2 Organisationsförändring och organisationsutveckling 
Alla organisationer förändras. När en organisation till exempel nyanställer, 
omorganiserar en avdelning, startar med nya aktiviteter eller 
kompetensutvecklar personal genomförs en organisationsförändring. Denna typ 
av förändringar sker mer eller mindre kontinuerligt och är inte att jämföra med 
en organisationsutveckling. 
 
När en organisationsutveckling sker är det en speciell typ av förändringsprocess, 
med ett bestämt slutresultat. Det är ett långsiktigt och planerat projekt med 
bestämda förväntningar på resultat och mål. Organisationsutveckling uppfattas 
som ett projekt, som startar vid en bestämd tidpunkt och även avslutas vid en 
bestämd tidpunkt.23  
 

                                                 
21 Bruzelius, Skärvad (2004), Integrerad organisationslära sid 418-419 
22 Abrahamsson, Andersen (2000), Organisation – att beskriva och förstå organisationer sid 
229 
23 Ibid sid 229 
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Skillnaden mellan organisationsförändring och organisationsutveckling kan 
beskrivas på följande sätt: 
 
Organisationsförändring 

• Kontinuerliga framsteg 
• Upprätthålla balansen 
• Påverka delar av organisationen 
• Sker genom normal struktur och ledningsprocess 
• Ny teknologi 
• Produktutveckling 

 
Organisationsutveckling 

• Banbrytande framsteg 
• Söka ny balans 
• Förändra hela organisationen 
• Skapa ny struktur och ledningsprocess 
• Banbrytande teknologi 
• Nya produkter som skapar nya marknader 24 

 
 

2.4 En organisation utan gränser 
Inom facklitteratur för affärsvärlden har det skildrats en stor mängd olika 
innovationer som tillkännager uppkomsten av en ny organisation. Dessa har fått 
åtskilliga benämningar: den virtuella organisationen, nätverksorganisationen, 
den kaotiska organisationen eller processorganisationen för att nämna några.25 
Bakom dessa beskrivningar, teorier och experiment finns ett djupare 
paradigmskifte som den gränslösa organisationen kan ses som ett resultat av. 
Denna förändring kan ses som den bakomliggande drivkraften till alla dessa nya 
organisationer, den är grunden som möjliggör deras övergång från teori till 
verklighet. Främst kommer beteendemönster, som i hög grad är formade av 
nuvarande gränser mellan nivåer och funktioner, att ersättas av nya 
beteendemönster som kan röra sig fritt mellan dessa. Organisationer kommer 
inte längre att upprätthålla gränser mellan människor, uppdrag, processer och 
platser. Fokus kommer att ligga på hur dessa gränser kan luckras upp så att 
idéer, information, beslut och förmågor finns där de mest behövs. Syftet med det 
här organisationsteoretiska resonemanget är att skildra det paradigmskifte som 
ligger till grund för alla nya benämningar på organisationer, samt även att lägga 
fram antaganden om övergången, de beteendeförändringar den genererar samt 
vilka resultat den kan ge. 
 

                                                 
24 Abrahamsson, Andersen (2000), Organisation – att beskriva och förstå organisationer sid 
230 
25 Ashkenas (1997), Den gränslösa organisationen sid 23 
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 Det organisationsteoretiska resonemanget utgår ifrån fyra typer av gränser som 
kännetecknar de flesta organisationer.26 
 

1. Lodrätt: gränsen mellan nivåer och befattningar 
2. Vågrätt: gränsen mellan funktioner och yrken 
3. Externt: gränsen mellan en organisation och dess leverantörer, kunder 

och reglerande myndigheter 
4. Geografiskt: gränser mellan länder, kulturer och marknader 

 
Organisationer har alltid haft gränser och kommer även fortsatt att ha gränser. I 
och med att medarbetare har olika specialiseringar och arbetsuppgifter, att det 
finns olika befogenhetsnivåer inom organisationen, i förhållandet mellan 
organisation och uppdragsgivare och att organisationen är verksam på olika 
platser finns det hela tiden olika former av gränser. Syftet med dessa gränser är 
att dela upp människor, processer och produktion på ett sunt och nödvändigt 
sätt. Utan gränser skulle en organisation vara oorganiserad eller till och med 
upphöra att existera. 
 
Då gränser är nödvändiga får inte detta organisationsteoretiska resonemang om 
gränslöshet uppfattas som en total upplösning av alla gränser. Den handlar om 
att göra gränser mer genomträngliga, att tillåta en större rörelsefrihet inom hela 
organisationen. Den traditionella uppfattningen om gränser som orubbliga 
barriärer eller skiljelinjer skall ersättas av ett organiskt synsätt som uppfattar 
gränser som mer genomträngliga, flexibla och rörliga. För en organisation 
innebär det att information, resurser, idéer och energi snabbt och lätt skall kunna 
passera de gränser som finns så att organisationen som helhet skall fungera 
bättre än dess enskilda beståndsdelar.27  
 
Den organisatoriska framgången har under 1900-talet påverkats av fyra mycket 
viktiga framgångsfaktorer. 
 

• Storlek. I takt med att ett företag växte och blev större ökade 
räntabiliteten på eget kapital, det gick att effektivisera produktionen eller 
servicen samt det gick att ställa högre krav på kunder och leverantörer 

 
• Distinkta roller. För att effektivisera arbetet inom en stor organisation 

delades arbetsuppgifterna upp på olika nivåer, det upprättades klara 
skillnader mellan chefer och de anställda och det infördes distinkta 
maktnivåer. Inom organisationer som fungerade bra viste alla sin plats, 
accepterade den och gjorde det som ingick i deras arbetsuppgifter. 

 
• Specialisering. När arbetsuppgifterna delades upp på olika nivåer 

uppmuntrades även specialisering för att skapa smalare expertnivåer. I 
och med detta blev finansiering, planering, personaladministration, 

                                                 
26 Ashkenas (1997), Den gränslösa organisationen sid 24 
27 Ibid sid 26 
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informationsteknik, tillverkningsmetoder, materialförvaltning och många 
andra uppgifter självständiga yrken. 

 
• Kontroll. När skiljelinjerna mellan olika roller och specialiseringar blev 

tydliga behövde de flesta organisationer, särskilt de stora, inrätta 
avdelningar för att kontrollera att alla delar utförde sina uppgifter och 
därmed tillförde organisationen fullständiga produkter eller tjänster. En 
av ledningens viktigaste uppgift har under 1900-talet varit att kontrollera 
det arbete som andra utför, för att säkerställa att de olika 
arbetsprocesserna har fungerat.28 

 
Det var med dessa givna faktorer som chefer och organisationsteoretiker kunde 
uppnå effektivitet genom att fokusera på den organisatoriska strukturen. Det 
investerades mycket kapital och engagemang i att diskutera bland annat följande 
frågor 
 

• Hur många ledningsnivåer behöver vi? 
• Vilka befogenheter kommer de olika nivåerna att ha? 
• Hur stora befogenhetsområden behöver vi ha? 
• Vilken är den bästa vägen mellan centralisering och decentralisering? 
• Hur skall vi definiera och klassificera olika arbetsuppgifter och 

bestämma lönenivåer? 
• Hur skall vi organisera våra lokalt förankrade avdelningar och den 

internationella verksamheten?29 
 
Dessa debatter syftade till att skapa den organisatoriska struktur som behövdes 
för att uppnå de framgångsfaktorer som beskrivs ovan. Det som har hänt de 
senaste åren är att grundförutsättningarna för konkurrens har förändrats. Framför 
allt har kommunikations- och informationsbehandlings möjligheter förbättras 
dramatiskt, men även globaliseringen av ekonomin har gjort att de gamla 
framgångsfaktorerna nu i stor utsträckning blivit till nackdelar. De nya 
framgångsfaktorerna skiljer sig i hög grad från de gamla och kan beskrivas som 
följer. 
 

• Snabbhet. Det som idag karakteriserar framgångsrika företag är deras 
snabbhet i allt vad de företar sig. De tillmötesgår sina kunder utan 
dröjsmål, de är snabba med att presentera nya produkter på marknaden 
och de kan snabbt ändra sina strategier. Stora organisationer är inte 
nödvändigtvis långsamma, men behöver mer tid och utrymme för att 
ändra riktning än små organisationer. Det tar helt enkelt längre tid att få 
till en riktningsändring, hålla alla informerade och kanalisera energin i 
den valda riktningen. Utmaningen för stora organisationer ligger i att 
kunna agera som en liten, men samtidigt kunna utnyttja de breda resurser 
som de förfogar över. 

 
                                                 
28 Ashkenas (1997), Den gränslösa organisationen sid 28 
29 Ibid sid 28 
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• Flexibilitet. Organisationer som agerar snabbt är flexibla. Människorna 
utför flera typer av arbeten, lär sig nya saker och byter gärna 
arbetsuppgifter. Distinkta roller och de gamla framgångsfaktorerna 
hindrar ofta flexibilitet. Den flexibla organisationen präglas av ett 
varierat handlingssätt och har framgång med tillfälliga lag som 
modifieras allteftersom arbetsuppgifterna ändras. 

 
• Integrering. Organisationer som snabbt kan ändra riktning och använder 

sig av flexibla metoder som medger olika förändringar kan snabbt få nya 
initiativ att gro, de kan även mobilisera de rätta resurserna för att få saker 
att hända.  

 
• Innovation. Organisationer som lyckas i en värld av ständig förändring 

ser att innovation är mycket viktiga. Gränslösa organisationer söker 
ständigt det som är nytt, annorlunda eller otänkbart. Detta skapar 
innovativa processer och miljöer som uppmuntrar och belönar kreativitet 
medan kontrollcentrerade organisationer ofta kväver den kreativa andan 
och innovativa människor med kontroller, dubbelkontroller och 
beslutsprocesser därför att innovation är ett hot mot de standardiserade 
tillvägagångssätten.30 

 
Sammanfattningsvis kan sägas att organisationer som är anpassade efter de 
gamla framgångsfaktorerna blir alltmer oförmögna att lyckas eller till och med 
att överleva i den nya världen. Deras strukturer är beroende av kontroller som 
begränsar snabbhet, flexibilitet, integrering och innovation. 
 
 

2.5 Att studera en organisation - ur fyra olika perspektiv 
Vi brottas dagligen med att göra våra organisationer mer effektiva. Den mest 
grundläggande strategin går ut på att effektivisera och förbättra ledningen och 
ledarskapet. I vår moderna mytologi utlovas fantastiska resultat om vi lyckas 
styra våra organisationer på ett riktigt sätt. Vi har till hjälp konsulter, datorer, 
informationssystem och det vill ändå inte riktigt fungera, men det finns hopp.31 
De senaste tio åren har organisationer gjort stora förändringar och 
förändringstakten ser ut att accelerera. Det som har legat till grund för denna 
förändring är den teknologiska utvecklingen, en mer globaliserad ekonomi och 
en betydligt kortare produktlivslängd.32 
 
Genom att använda olika perspektiv vid studiet av organisationer kan vi öka vår 
förståelse för hur de fungerar och vad som påverkar dem. Perspektiv fungerar 
som ett värmesikte; Det filtrerar bort vissa delar och släpper igenom eller 
förstärker andra delar av verkligheten. De hjälper oss att sortera våra 
erfarenheter och att fatta beslut. Alla chefer förlitar sig på personliga perspektiv 
                                                 
30 Ashkenas (1997), Den gränslösa organisationen sid 30 
31 Bolman & Deal (1997) Nya perspektiv på organisation och ledarskap sid 26 
32 Ibid sid 28 
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eller synsätt för att samla in information, göra bedömningar och fatta goda 
beslut.33  
 
Här följer en presentation av fyra olika perspektiv som används för att beskriva 
och förstå organisationer. Dessa är redovisade i kapitel 2.5.1 – 2.5.4 och är 
hämtade ur Bolman & Deal Nya perspektiv på organisation och ledarskap. 
 
 

2.5.1 Det strukturella perspektivet  
Struktur utgör en typ av ritning för ett mönster av förväntningar och socialt 
utbyte mellan interna aktörer och mellan organisationen och externa aktörer. 
Den strukturella formen kan liknas vid stommen till ett hus och den rymmer 
både möjligheter och hinder för vad organisationen kan uppnå. De alternativa 
utformningsmöjligheterna är oändliga och begränsas bara av mänskliga 
färdigheter och preferenser. Vi tenderar att utgå ifrån att människor överlag vill 
ha strukturer som medger handlingsfrihet och valmöjligheter, men så är inte 
alltid fallet.  
 
Det strukturella perspektivet är inte fullt så stelbent eller maskinlikt som man 
kan föreställa sig. Strukturer i en stabil miljö är hierarkiska och regelorienterade. 
Vi har dock på senare tid kunnat se en anmärkningsvärd uppfinningsrikedom 
när det gäller att utveckla strukturer som framhåller delaktighet, flexibilitet och 
kvalité. Stora förändringar av företagens omgivningar och teknologi har gjort 
tidigare strukturer otidsenliga och skapat ett förnyat intresse för 
organisationsdesign. Teknologi, globalisering, konkurrens, kundkrav och 
arbetskraftens dynamik medför att organisationer världen över tvingas att tänka i 
nya banor och omforma strukturella mönster. I grunden för det strukturella 
perspektivet ligger antaganden som speglar en tro på rationalitet och att den rätta 
formen minimerar problemen och ökar kvalitet och prestationsnivå. Det 
strukturella perspektivet är inriktat på att utforma relationer och roller på ett sätt 
så att både de kollektiva målen nås och hänsyn tas till individuella skillnader. 
 
Det strukturella perspektivet bygger enligt Bolman & Deal på sex 
grundantaganden: 
 

1. Organisationer finns för att man ska kunna uppnå uppställda mål. 
2. Organisationer fungerar bäst då rationalitet styr över både personliga 

preferenser och yttre tryck. 
3. Strukturerna måste utformas på ett sätt som gör att de passar för 

organisationens olika delar (inklusive mål, teknologi och omgivning). 
4. Organisationen kan öka sin effektivitet och prestationsnivå genom 

specialisering och arbetsfördelning. 
5. Lämpliga former för kontroll och samordning är väsentliga för att 

individer och enheter ska kunna samarbeta i syfte att uppnå 
organisationens mål. 

                                                 
33 Bolman & Deal (1997) Nya perspektiv på organisation och ledarskap sid 31 
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6. Problem och försämrade prestationer är beroende av strukturella brister 
och kan åtgärdas genom omstrukturering. 

 
Det finns två centrala frågeställningar för designen av den sociala arkitekturen, 
hur man fördelar arbetsuppgifter och hur man sedan samordnar roller och 
enheter utifrån det ansvar som fördelas mellan dem. Arbetsdelning utgör 
grundvalen i detta. En position eller en arbetsuppgift styr in beteendet i vissa 
banor genom att den beskriver vad en person skall göra, och inte göra, för att 
lösa sina arbetsuppgifter. Föreskrifter av denna typ kan vi hitta i 
arbetsbeskrivningar, fastlagda procedurer och uttalade regler. Dessa formella 
begränsningar kan vara hämmande och leda till frånvaro, apati och motstånd, 
men de bidrar också till en förutsägbarhet, likformighet och pålitlighet. 
 
När organisationen väl har specificerat roller och positioner ställs cheferna inför 
ett nytt beslutstillfälle, nämligen hur man ska organisera dessa i arbetsenheter. 
Det finns flera grundläggande alternativ: 
 

• Funktionella grupper som grundar sig på kunskaper och färdigheter, till 
exempel när det gäller institutioner på ett universitet eller det klassiska 
industriföretaget som delas upp i forskare, ingenjörer, arbetare och 
ekonomer. 

• Enheter utformas på grundval av tid (dagskift, kvällsskift och nattskift). 
• Grupper organiseras utifrån produkter (tvättmedel och tvål, strv och 

psk). 
• Man bygger upp grupperna kring kunder eller klienter som på ett sjukhus 

(intensivvård, akutintag och förlossning). 
• Man har en geografisk indelning efter plats (eller läge), till exempel 

regionalkontor för ett företag eller myndighet. 
• Man organiserar efter en process. En ”hel” arbetsprocess från det att 

kunden gör sin beställning till det att man levererar den färdiga 
produkten.  

 
När man skapar roller och enheter kommer man att dra nytta av 
specialiseringens fördelar, men man får på köpet också problem med 
samordning och kontroll. Varje arbetsenhet tenderar att vara inriktad på sina 
egna prioriteringar och gå sina egna vägar. Resultatet kan då bli suboptimering, 
en betoning på att nå enhetens mål och inte att uppnå hela organisationens syfte. 
Detta leder till att de samlade insatserna splittras och prestationsförmågan 
sjunker. I framgångsrika organisationer finns olika metoder för att samordna 
individernas och gruppernas arbete och att koppla detta till organisationens 
målsättningar. Denna samordning och kontroll nås främst på två sätt: vertikalt 
(uppifrån & ner) och lateralt via möten, kommittéer, Samordningsroller och 
nätverk. 
 
De högre nivåerna i en organisation samordnar och kontrollerar vertikalt sina 
medarbetare på lägre nivåer med makt, regler och policy samt planerings- och 
kontrollsystem.  
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Den vanligaste metoden i att koppla samman individens, gruppens eller 
avdelningens arbete är ett använda en chef eller förman, det vill säga att någon 
tilldelas en formell maktposition. Chefer på olika nivåer tilldelas befogenhet att 
se till att verksamheten styr mot målen. De genomför kontroll av verksamheten 
genom att fatta beslut, hantera konflikter, lösa problem, utvärdera resultat och 
insatser samt fördela belöningar och bestraffningar. Hierarkins orderkedja av 
chefer och kontrollanter är legitimerade att styra beteendet för dem som är 
längre ner i hierarkin. Detta system fungerar bäst när underlydande accepterar 
chefens maktställning och de överordnande har legitimerat detta. 
 
De regler, policy och standardförfaranden som finns i en organisation begränsar 
handlingsfriheten, men bidrar samtidigt till likformighet och förutsägbarhet. 
Regler specificerar hur man ska lösa sina arbetsuppgifter, hantera personliga 
frågor och förhålla sig till omgivningen. Ett ytterligare syfte är att minimera 
partikularism, det vill säga hindra personliga eller politiska krafter att störa 
organisationens mål, och att likartade situationer skall mötas på likartade sätt. 
När en situation har definierats tillämpbar på en viss regel skall hanteringen vara 
entydig och nästan automatisk. 
 
Viljan att förlita sig på de system för planering och kontroll som finns 
utvecklade har ökat i omfattning och betydelse sedan datorn blivit allmängods. 
Den information som idag är tillgänglig för beslutsfattare i princip med 
omedelbar verkan, kunde tidigare ta månader att sammanställa. Det har lett till 
att chefernas möjligheter att kontrollera hur verksamheten fortskrider i 
förhållande till mål och planering har ökat. Denna information finns dessutom 
nu som regel gripbar på alla nivåer i hierarkin. Mintzberg skiljer mellan två 
huvudsakliga synsätt på kontroll och planering. Prestationskontroll innebär att 
ett resultatmål presenteras (till exempel öka rekrytering till internationell tjänst 
med 10 %) utan att specificera hur detta skall genomföras. Prestationskontrollen 
ger då effekten att både mäta och motivera, dock så fungerar den bäst då 
verksamheten är relativt otvetydig. Handlingsplaner är mer detaljerade. Där 
framgår hur beslut skall fattas, vad som skall göras och vilka tidsramar som 
gäller (öka rekryteringen till IA 03 denna månad med stöd av HKV 
annonskampanj i dagspressen). Handlingsplaner fungerar bäst när det är lättare 
att se hur ett arbete skall lösas än att se i vilken utsträckning målet har nåtts. 
 
Lateral samordning med formella och informella möten, samordningsroller, 
matrisstrukturer och nätverksorganisationer har utvecklats för att fylla de 
tomrum där vertikal samordning och kontroll inte fungerar. De laterala 
samordningsformerna är mindre formella och har en högre grad av flexibilitet än 
maktbaserade regler och system.  
 
Formella möten och informell kommunikation utgör grunden i den laterala 
samordningen. Regelbundna möten finns i alla organisationer. Den policy som 
ska följas beslutas på ett möte i styrelsen. De strategiska besluten tas efter en 
träff med de verkställande enheterna. I vissa myndigheter finns det 
granskningskommittéer som utvärderar förslag och planer som är utformade av 
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enheter längre ner i organisationen. Dessa formella möten är den vanligaste 
formen av samordning i enkla, överskådliga och stabila organisationer. 
 
När komplexiteten i en organisation ökar brukar också teknologin bli mer 
sofistikerad, i en dynamisk omgivning brukar behovet av lateral kommunikation 
växa mycket snabbt. Här behövs ytterligare metoder för samordning. Särskilda 
arbetsgrupper skapas när nya möjligheter eller problem kräver samordning 
mellan olika funktioner. I företag inom högteknologiska branscher är det vanligt 
med arbetsgrupper som utvecklar nya produkter och tjänster. 
 
Vilken blandning som är optimal av laterala och vertikala strategier är beroende 
på det unika samordningsproblemet som uppstår i varje given situation. Den 
vertikala samordningen är generellt den bästa metoden då omgivningen är stabil, 
uppgifterna är förutsägbara och begripliga och då likformighet är av central 
betydelse. Den laterala samordningen fungerar bäst för komplexa uppgifter som 
skall lösas i en dynamisk och föränderlig omgivning. Varje organisation måste 
utforma en design som fungerar eller göra en omstrukturering – annars kommer 
organisationen att gå under. 
 
 

2.5.2 Det mänskliga perspektivet 
Det kallas i litteraturen för ”human resource” perspektivet. Jag kommer vidare i 
texten att benämna det som HR - perspektivet. Det betraktar människors 
attityder, färdigheter, energi och engagemang som en viktig resurs för att 
utveckla en verksamhet eller för den delen även få en verksamhet att stagnera. 
De flesta som arbetar i en organisation har vid något tillfälle upplevt att den är 
frustrerande, alienerande eller dehumaniserande. En sådan situation innebär ett 
slöseri med talanger och gör att individen känner sig pressad att göra motstånd 
och lägger därför mycket tid vid att försöka vinna över systemet. HR – 
perspektivet lyfter fram en möjlighet, att organisationer kan mobilisera energi, 
skapa produktivitet och fungera på ett sätt som alla tjänar på. Denna möjlighet 
finns trots en utbredd uppfattning om att organisationer är förtryckande enheter 
som domineras av förtryckande chefer som bara har som intresse att tjäna mer 
pengar och få mer makt.  
 
Den mest populära seriefiguren i USA under början av 1990 – talet var Dilbert, 
en kontorsmodulstyrd tjänsteman som själlöst försökte överleva vardagen i en 
verklighet som befolkades av inkompetenta chefer, byråkratisk tröghet och 
dubbla budskap. Är det så illa i verkligheten? Är vi bara viljelösa brickor i 
organisationernas spel som kan offras för kollektiva syften och kastas ut när vi 
inte längre behövs? Finns det hopp om att arbete någonsin kommer att kunna 
engagera människor, mobilisera deras energi och väcka deras talanger? 
 
Det fokuseras allt mer runt denna typ av frågor i takt med att globaliseringen 
och institutionernas makt ökar. Kan människor finna glädje och rytmik i en 
omgivning som domineras av ekonomiska fluktrationer och kortsiktiga 
resultatkrav? För att söka svar på dessa frågeställningar krävs en ingående 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS FHS 19 100:2019 
Erik Preutz 2005-08-03 sida:21(52) 
2 avd 
Chp 03-05 
 
förståelse av människor och deras symbiotiska förhållande till organisationer. 
HR – perspektivet bygger på ett antal grundläggande förhållanden som 
fokuserar på förhållandet mellan människan och organisationen. 
 

• Organisationer finns till för att uppfylla människors behov, inte tvärtom. 
• Människor och organisationer har behov av varandra. Organisationerna 

behöver idéer, energi, kunskaper och färdigheter; människor behöver 
karriär, lön och utvecklingsmöjligheter. 

• Om passformen mellan individ och system är dålig, kommer båda att 
drabbas. Individerna utnyttjas av organisationen eller tvärtom – eller 
också förlorar båda. 

• En bra passform gynnar båda parter; individen får ett meningsfullt och 
tillfredsställande arbete, organisationen får den kunskap och energi som 
krävs för att lyckas.34 

 
En organisation behöver alltid veta hur man kan hitta och behålla individer som 
har rätt kunskap och attityd för att utföra sina arbetsuppgifter. Människor vill 
alltid veta om organisationen kan tillfredställa deras behov. 
 
Chris Argyris såg precis som McGregor en grundläggande konflikt mellan de 
sätt organisationer vanligtvis var uppbyggda på och människans personlighet. 
Argyris menar att människor har vissa grundläggande behov av 
självförverkligande. Från unga år upp till vuxen ålder så går människan från 
beroende till oberoende och från snäva till bredare färdighets- och 
intresseområden. Vårt tidsperspektiv växlar från kort till en betydligt längre 
horisont. Både Agryris och McGregor tyckte att organisationer ofta behandlade 
arbetare mer som barn än som vuxna.  Argyris ansåg att konflikten mellan 
struktur och individ låg inbyggd i de traditionella principerna som styrde 
utformning och ledning av organisationer. Begreppet uppgiftsspecialisering 
beskrev arbetsprestationerna så snävt och begränsat som möjligt i syfte att öka 
effektiviteten. Denna rationella logik slår ofta tillbaka på organisationen. Chefer 
kontrollerar och styr sin underställda personal, uppmuntrar passivitet och 
beroende, vilket är arbetsbetingelser som Argyris menade står i konflikt till 
friska och sunda människors behov. Konflikten förvärras ju längre ned i 
hierarkin man kommer – större kontroll, fler direktiv. Detta leder till att de 
anställda söker vägar att göra motstånd mot eller anpassa sig efter denna 
frustrerande situation. Argyris beskriver sex sätt på vilket detta kan te sig.  
 

• De drar sig undan systemet genom att vara sjukskrivna eller genom att 
helt enkelt sluta. 

• De stannar kvar, men drar sig undan i psykologisk bemärkelse och blir 
på så sätt likgiltiga, passiva och apatiska. 

• De gör motstånd genom att arbeta långsammare, luras, backa upp 
varandra gentemot ledningen och genom att sabotera arbetsprocessen. 

                                                 
34 Bolman & Deal (1997) Nya perspektiv på organisation och ledarskap sid 127 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS FHS 19 100:2019 
Erik Preutz 2005-08-03 sida:22(52) 
2 avd 
Chp 03-05 
 

• De försöker komma sig upp i hierarkin för att få drägligare 
arbetsuppgifter. 

• De bildar grupper för att ändra maktbalansen. 
• (De ingjuter i sina barn en tro att allt arbete är otacksamt och föga 

givande).35 
 
Det symbiotiska förhållandet mellan organisation och individ har utvecklats som 
en följd av ändrade behov och förmågor hos dem båda. Inledningsvis inriktades 
HR – perspektivet på att anpassa organisationer efter individen. Under senare tid 
handlar det även om hur individen anpassar sig och sina färdigheter efter 
organisationens krav. De båda aspekterna av relationen mellan individ och 
organisation har blivit problematiska till följd av starka krafter som drar en 
organisation i två riktningar. Å ena sidan har global konkurrens, snabb 
teknologisk utveckling och kortare produktcykler skapat en turbulent och 
konkurrensutsatt miljö, där framgångar utlovas till den organisation som är ”fri, 
snabb och anpassningsbar”. 
 

Fri innebär att både människor och arbetsenheter är självständiga och 
kan reagera på problem och möjligheter i olika marknadssegment. Snabb 
betyder att man har förmågan att bedöma och utan dröjsmål reagera på 
sådana situationer. Anpassningsbar står för att man kan förändra sitt 
tänkande och sitt handlande utifrån ny information eller en ny 
utveckling.36 

 
Å andra sidan finns det krafter som talar för ett ökat human kapital. I sina försök 
att möta en marknad med ökad turbulens och komplexitet har organisationer 
blivit mer komplicerade som en följd av ökat informationsflöde och 
decentraliserade strukturer. För dessa nya konfigurationer krävs att personalen 
har högre kunskaps– och färdighetsnivåer, och ett större engagemang. Ett 
nätverk av decentraliserade beslutsenheter där det saknas förmåga och vilja att 
fatta effektiva beslut kan få katastrofala konsekvenser för en organisation. Den 
allt snabbare förändringen av kompetenskrav gör att individer får svårt att hålla 
sig uppdaterade, vilket innebär att organisationen får problem med att bibehålla 
erfarenhet och samtidigt få nya kompetenser. 
 
Genom att på en och samma gång försöka öka både personalens kompetens och 
flexibilitet skapas ett allt mer irriterande och svårlöst dilemma när det gäller 
mänskliga resurser, för organisationen. Ska man i en organisation eftersträva 
flexibilitet och anpassningsförmåga genom en nedbantad, 
deltidsarbetande/projektanställd personalstyrka eller ska man satsa på 
engagemang och lojalitet med anställningstrygghet och möjligheter till karriär? 
Ska man anstränga sig för att ha en hög kompetensnivå och anställa välutbildad 
personal och fortbilda dessa eller ska man sänka kostnader och projektanställa 
billig arbetskraft?  De uppenbara fördelarna med en mindre och mer flexibel 
personal är lägre kostnader och en bättre anpassningsförmåga när det gäller att 

                                                 
35 Bolman & Deal (1997) Nya perspektiv på organisation och ledarskap sid 133 
36 Ibid sid 138 
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reagera på konjunktur svängningar, men även då nedskärningar fungerar finns 
en risk att man köper en kortsiktig vinst till priset av en långsiktig nedgång. När 
man avskedar personal så medför det ofta att man samtidigt gör sig av med 
kompetens, kunskaper och inte minst lojalitet. Nedskärningar och tendenser att 
köpa allt fler tjänster utifrån får också en nedbrytande effekt på de anställdas 
engagemang och motivation. Om de anställda upplever att organisationen inte är 
lojal mot dem, så minskar även deras lojalitet mot organisationen. Resultatet kan 
bli en medelmåttig till dålig organisation – även om den är flexibel. 
 
En omöjlig situation kan det tyckas, men det finns ljuspunkter även i detta 
mörker. Många framgångsrika organisationer har utvecklat kreativa och 
verkningsfulla metoder för att anpassa individuella och organisatoriska mål efter 
varandra. Dessa tillvägagångssätt rymmer grundläggande antaganden som ligger 
till grund för HR – perspektivet och man talar sig varm om att behandla 
personalen som en investering och inte en kostnad. Waterman menar att ett 
genomgående drag i framgångsrika företag är att man bättre än andra har kunnat 
förstå och reagerat på de behov som anställda och kunder har. Det har medfört 
att fler duktiga människor har sökt sig till dessa företag vilket har ökat 
motivationen och prestationen inom företaget. På detta sätt kan en nedåtgående 
spiral vändas till en uppåtgående. 
 
 

2.5.3 Det politiska perspektivet 
I det politiska perspektivet betraktas organisationer som levande och skräniga 
politiska arenor som rymmer komplexa nätverk av individuella och 
gruppmässiga intressen. Det är källorna till den politiska dynamik som finns i 
organisationer som det politiska perspektivet försöker att beskriva. Det 
koalitionsbyggande som uppstår är en följd av det ömsesidiga beroende som 
finns mellan aktörerna, trots att deras intressen bara delvis sammanfaller 
behöver de varandra. Den politiska aktiviteten kommer att vara tydligare och 
mer dominant då man har olikartade ståndpunkter, än om man står närmare 
varandra. Harmoni och enighet är lättare att uppnå när aktörerna i en 
organisation har likartade värderingar, åsikter och kulturella mönster. 
Perspektivet menar också att om det samtidigt finns grundläggande 
åsiktsskillnader och knappa resurser, är konflikterna oundvikliga och makt en 
viktig faktor för att få mer resurser. Knappa resurser framtvingar byteshandel 
och månglande. Detta antyder att det politiska spelet kommer att vara mer 
framträdande när tiderna är svåra.  
 
Dessa fem påståenden kan sammanfatta det politiska perspektivet. 
 

1. Organisationer utgör koalitioner som består av olikartade individer och 
intressegrupper. 

2. Det finns bestående skillnader mellan individerna och grupperna när det 
gäller värderingar, åsikter, information, intressen och tolkningar av 
verkligheten. 
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3. Merparten av alla viktiga beslut handlar om fördelning av knappa 
resurser, det vill säga vem som får vad. 

4. Knappa resurser och bestående meningsskiljaktigheter gör att konflikter 
kommer att spela en central roll i organisationens dynamik, vilket leder 
till att makt kommer att bli den viktigaste resursen. 

5. Mål och beslut är resultaten av förhandlingar, köpslående och finter för 
att nå bra positioner bland de olika inblandade aktörerna.37 

 
Traditionellt sett utgår man, både teoretiskt och vardagligt, från att 
organisationer har eller borde ha enhetliga och tydliga mål. Man anser generellt 
att dessa mål skall bestämmas av personer med makt. I företag är det ägarna 
eller den högsta ledningen som ställer mål om vinstmaximering. I myndigheter 
förväntas målet vara styrt av lagstiftare eller de samhälliga instanser som 
ansvarar för myndigheten i fråga. Det politiska perspektivet betonar dock att 
organisationer fungerar som koalitioner. Grupper och individer har olika mål 
och tillgång till resurser. Alla aktörer förhandlar med andra för att påverka vilka 
mål som sätts upp och hur resurser fördelas. Om det politiska trycket för 
målsättningar går att upptäcka i den privata sektorn, så är det i högsta grad 
påtagligt för den offentliga sektorn. En offentlig myndighet har att verka i en 
komplex och förvirrande röra av väljare, politiker, påtryckargrupper, 
departement och så vidare, alla ställer sina krav och vill driva igenom sin vilja. 
Följden blir en förvirrande variation av mål, där vissa kan vara på kollisionskurs 
med varandra.  
 
Det politiska perspektivet ser makt som en av flera mänskliga uttryck för att 
kunna påverka och bestämma. Man inser gruppens och individens behov men 
betonar samtidigt att knappa resurser och oförenliga mål gör att behoven 
kolliderar med varandra. För personer som innehar formella positioner är social 
kontroll viktig, då deras makt är beroende av sådan kontroll. 
Myndighetspersoner har kvar sin maktställning så länge som systemet fungerar. 
Blir det en allt för omfattande konflikt mellan ledare och ledda, kommer 
positionen för de styrande att undermineras. Även om de ledda saknar legitim 
makt, så finns det andra former av makt som de kan använda. Forskare har gjort 
försök att identifiera de olika källorna till makt, som kan sammanställas med 
följande faktorer. 
 

1. Positionsmakt. En position förlänar den person som innehar positionen 
vissa former av formell makt – lärare får sätta betyg, domare får avkunna 
domar och polisen får utfärda böter. En position eller ett ämbete ger 
också innehavaren en starkare eller svagare plats i nätverk av olika slag, 
där han eller hon får tillgång till maktens uttryck och till 
kommunikationskanaler. Det hjälper att vara på den rätta enheten och ha 
det rätta yrket.  

 
2. Information och expertis. De personer som har tillgång till information 

har också makt; detsamma gäller dem som har tillräckliga kunskaper och 

                                                 
37 Bolman & Deal (1997) Nya perspektiv på organisation och ledarskap sid 194 
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färdigheter för att lösa problem. Marknadsexperter inom 
konsumtionssektorn, lärare och forskare på universitet förlänas på så sätt 
makt. 

 
3. Kontroll över belöningar. Möjlighet att fördela arbetsuppgifter, pengar, 

politiskt stöd eller andra belöningar ger makt. Frankrike och Italien 
tillhörde de många länder som under början av 1990-talet skakades av 
skandaler där det avslöjades att politiker höll sig kvar vid makten genom 
att på ett oegentligt sätt kontrollera fördelningen av ekonomiska resurser, 
offentliga tjänster och andra typer av belöningar. 

 
4. Tvångsmakt. Tvångsmakt vilar på en förmåga att begränsa, blockera, 

störa eller straffa. En fackförenings möjlighet att hota med olika typer av 
åtgärder, studenternas möjlighet att bojkotta undervisningen, militärens 
möjligheter att använda sina vapen är alla exempel på tvångsmakt.  

 
5. Allianser och nätverk. Att få saker och ting gjorda i en organisation går 

ut på att man använder sig av komplexa nätverk av individer och 
grupper. Det finns en viktig skillnad mellan mer framgångsrika och 
mindre framgångsrika höga chefer, deras förmåga att bygga nätverk och 
allianser. 

  
6. Tillgång till och kontroll över organisationens agenda (viktiga frågor). 

En bieffekt av nätverk och allianser är att man får tillgång till viktiga 
beslutsarenor. Organisationer och politiska system brukar vanligtvis ge 
vissa grupper större tillgång än andra.  

 
7. Kontroll över mening och symboler. Att skapa de ramar som styr 

tolkningar och beslut rörande vissa frågor är ofta detsamma som att 
bestämma över resultatet. Detta kan utgöra en mycket subtil och nästan 
omärklig form av makt – om de maktlösa accepterar de myter som de 
mäktiga grupperna förkunnar, kan också öppna konflikter och maktkamp 
försvinna. 

 
8. Personlig makt. Individer med karisma, energi, styrka, politisk 

skicklighet, verbal förmåga och möjlighet att formulera visioner får eller 
besjälas med en form av makt som är oberoende av andra maktkällor.38 

 
Dessa alternativa maktkällor kan innebära svårigheter för myndigheter och 
maktgrupper att fatta bindande beslut. Om de endast förlitar sig på 
positionsmakt finns det en risk att deras förmåga att påverka undergrävs. Det 
väcker motstånd och de kan utmanövreras eller köras över av aktörer som 
utnyttjar makt på ett mer mångsidigt sätt. Kotter menar att den positionsmakt en 
chefsbefattning innebär inte enbart räcker till för att få saker och ting gjorda, 
även de andra maktfaktorerna så som expertis, belöningar, tvång, allierade, 
dagordning, styra tolkningar och personlig makt måste användas för att få saker 

                                                 
38 Bolman & Deal (1997) Nya perspektiv på organisation och ledarskap sid 201 
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och ting gjorda. En beslutsfattares makt är också beroende av aktörers och 
intressenters påtryckningar och grad av tillfredställelse. 
 
Utifrån ett politiskt perspektiv är konflikter inte nödvändigtvis en signal att 
något är fel eller saknas. I en organisation är det ständigt brist på resurser, det 
kommer aldrig att finnas tillgångar så att alla får det dom vill. Olika sektioner 
kommer att konkurrera om inflytande och resurser. Individer eftersträvar vissa 
jobb, titlar och prestige. Intressegrupper vill ha inflytande över policybeslut. 
Kort sagt är konflikter ett oundvikligt och naturligt tillstånd. Det kan i en 
organisation antingen finnas för få eller för många konflikter. Beroende på olika 
situationer så kan det krävas åtgärder för att öka eller minska konflikterna i en 
organisation. Det viktigaste är emellertid hur man hanterar konflikter, inte hur 
många det finns. En dåligt fungerande konflikthantering innebär som regel 
destruktiva maktkamper och inre stridigheter. En bra konflikthantering tar 
tillvara den kreativitets- och förnyelsekraft som finns i en konflikt, vilket gör en 
organisation mer anpassningsbar och effektiv. Framför allt brukar konflikter 
uppstå i gränsområden eller mötesplatser mellan grupper och enheter. 
Horisontella konflikter uppstår i kontaktytan mellan avdelningar, vertikala 
konflikter förekommer mellan olika nivåer. Kulturella konflikter uppstår mellan 
grupper som har olika värderingar, åsikter och traditioner. Dessa kan både 
komma utifrån in i organisationen och skapas inom organisationen. Ledningens 
kultur skiljer sig från arbetarnas, vilket får till följd att arbetare som gör karriär, 
ofta får kämpa med sin kulturella anpassning som kliven i karriärstegen medför.  
 
För att lyckas som chef måste man ha en personlig trovärdighet som grundas på 
att man uppträder på ett socialt och politiskt korrekt sätt. Hur detta är definierat 
är ofta dolt djupt nere i organisatoriska mönster och strukturer. Då viljan att göra 
karriär dominerar många chefers handlingar är det viktigt att både organisationer 
och individer utvecklar konstruktiva och positiva sätt att hantera detta politiska 
spel. Frågan är inte vilken policy en organisation har eller ej, utan vilken policy 
man konkret tillämpar. 
 

2.5.4 Det symboliska perspektivet 
Det symboliska perspektivet försöker belysa och tolka de fundamentala frågor 
som rör mening och tro, och som gör symboler så viktiga i en organisation. Den 
värld som perspektivet beskriver är mycket olik den tillrättalagda och 
traditionella bilden med rationalitet, visshet och linearitet som organisationens 
huvudsakliga ingredienser. De olika idéer som det symboliska perspektivet 
lyfter fram är hämtade bland annat ur sociologi och organisationsteori. Dessa 
kan sammanfattas till ett antal centrala utgångspunkter. 
 

1. Det som är viktigast med en händelse är inte vad som skett utan vilken 
betydelse detta har. 

2. Aktivitet och mening är löst sammankopplade – skeenden betyder 
många olika saker, eftersom människor tolkar dem på olika sätt. 

3. Nästan allt i livet är mångtydigt och osäkert – det är oklart vad som 
skett, varför det blev så och vad som kommer att ske härnäst. 
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4. En hög grad av mångtydighet och osäkerhet underminerar rationell 
analys, problemlösning och beslutsfattande. 

5. När man ställs inför osäkerhet och mångtydighet skapar människan 
symboler för att få ordning i all förvirring, öka förutsägbarheten.  

6. Många händelser och skeenden är viktigare för vad de uttrycker än för 
vilka resultat det leder till. De utgör en kulturell bakgrund för 
sekulariserade myter, ritualer, ceremonier och berättelser som hjälper 
människor att hitta mening, syfte och kärlek i livet.39 

 
Symboler visar och uttrycker en organisations kultur – de sammanvävda 
mönster som finns när det gäller åsikter, värderingar, praxis och artefakter och 
gör det klart för medlemmar vilka de är och hur de skall bära sig åt med saker 
och ting. Kultur är både process och produkt. Som produkt ger kulturen uttryck 
åt ackumulerad visdom från alla dem som levt före oss och som process förnyas 
och återskapas kulturen ständigt, allt eftersom nykomlingar lär sig hur saker 
skall göras och för att de slutligen själva blir kulturbärare i organisationen.  
 
Myter fyller funktioner som ligger djupt nere i medvetandet och berättar en 
historia bakom historien, de förklarar och ger uttryck för något. De 
vidmakthåller sammanhållning, solidaritet och de ger legitimitet, men även en 
förmedling av konflikter och motsättningar. De ger aktörer kring och i en 
organisation en skildring som förankrar nuet i det förflutna. Myter har två sidor. 
Den negativa sidan är att de kan försvåra lärande och göra oss blinda för ny 
information. Några vanliga myter bland chefer är till exempel att organisationer 
alltid är rationella, all förändring är planerad, alla experter är objektiva, och att 
det alltid finns en bästa lösning till alla problem. Det är svårt att släppa taget om 
dessa myter även om bevisen för att de inte stämmer med verkligheten är 
övertygande. Det finns en trygghet i att hålla fast vid myter och tanken på vilka 
krafter som kan frigöras om man frångår myterna är skrämmande. Myterna ger 
en känsla av stabilitet, men kan samtidigt kväva kreativitet och ge en förvrängd 
verklighetsuppfattning. Alla organisationer förlitar sig på myter eller sagor i 
varierande utsträckning. Det är en tydlig del av elitorganisationer som 
regelbundet lyfter fram hjältesagor och starka myter i syfte att förvandla en 
arbetsplats till en vördad institution och en hel livsstil. Gemensamma myter 
stärker sammanhållning och ger en känsla av inriktning, samtidigt som stödet 
och förtroendet från externa aktörer till organisationen kan stärkas. Ett viktigt 
sätt att förmedla en organisations myter på är genom historier, de skapar och 
förevigar traditioner. Man minns historier och utvecklar dem på formella möten 
och i fikarum under informella former. De förmedlar organisationens 
värderingar och identitet både för den egna personalen och utomstående, och är 
ett sätt att bygga förtroende och tillit.   
 
Nya medlemmar i en organisation förväntas komma med nya perspektiv och 
idéer. Gamla medlemmar av en organisation förväntas stå för en stabiliserande 
kraft och vidarebefordra de förgångnas visdom. Om de nya medlemmarna helt 
och hållet ger efter för den historiska traditionens tryck riskerar organisationen 

                                                 
39 Bolman & Deal (1997) Nya perspektiv på organisation och ledarskap sid 250 
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att förstena och gå under. Om de gamla medlemmarna å andra sidan inte tar sig 
an och introducerar de nya på ett bra sätt riskerar organisationen oreda och kaos. 
Ceremonier och ritualer är lika viktiga för affärslivet som för den politiska 
arenan. Ritualer är ett sätt att överföra mening från en individ till en annan och 
från en organisation till dess omgivning. Vissa händelser i en organisation har 
en tydig ceremoniell karaktär till exempel utdelning av guldklocka, men många 
viktiga ritualer uppfattas endast som av rationell och instrumentell karaktär. 
Ritualer som genomförs på ett riktigt sätt och överensstämmer med myter och 
värderingar kan ge en ökad sammanhållning, mening och frigöra kreativitet. 
Däremot kan ritualer som uppfattas tomma och otidsenliga göra att människor 
tar avstånd vilket innebär att lärandet och anpassning avstannar och 
organisationen cementeras. 
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3 Metod 

3.1 Inledning 
Här kommer jag att förklara några metodologiska grundbegrepp som jag har att 
ta ställning till när jag väljer metod till min uppsats.  
 
Det finns två huvudsakliga förhållningssätt till hur forskning bör bedrivas. Den 
första – positivismen har sitt ursprung i naturvetenskapen och menar att världen 
kan beskrivas med hjälp av lagar och regelbundenhet. Det går att studera 
verkligheten med objektiva metoder och mått. Fokus ligger på att förklara 
verkligheten.40 Den andra – hermeneutiken har en humanistisk utgångspunkt 
och menar att verkligheten är konstruerad av människor. Skall vi förstå 
verkligheten måste vi undersöka hur människor uppfattar verkligheten. 
Hermeneutiken lägger sin fokus på att förstå verkligheten snarare än att förklara 
den.41 
 
Metodlitteraturen beskriver i huvudsak två olika sätt att förhålla sig till teori och 
empiri. Den ena kallas för deduktiv och bygger på att man först sätter sig in i 
olika teorier som ger en grund och även en inriktning om vad man skall leta 
efter i sin undersökning. Kritik som framförs mot denna ansats menar att den 
leder forskaren att redan från starten leta efter den information som anses som 
relevant för undersökningen. Det kan leda till att viktig information förbises. 
Den andra kallas för induktiv och har ett omvänt tillvägagångssätt. Här samlar 
forskaren in data som rör det som skall undersökas, mer eller mindre utan 
förväntningar, för att senare systematisera de data som samlats in. Därefter ska 
forskaren formulera en teori med utgångspunkt i det insamlade materialet.42  
 
De två sista begreppen är en beskrivning på vilket sätt forskaren väljer att samla 
in information på. Den kvantitativa metoden utgår från att det som skall 
undersökas går att mäta och därmed går resultatet att omvandla till siffror för att 
analyseras. Här är frågeformulär med givna svarsaltarnativ ett exempel på en 
kvantitativ metod. Den kvalitativa metoden kan ses som en reaktion på det 
naturvetenskapliga sättet att försöka förstå sociala fenomen. Det är svårt att lika 
tydligt definiera den kvalitativa metoden, men grunden ligger i en uppfattning 
om att allt inte kan göras mätbart. Här är dokumentstudier och öppna intervjuer 
exempel på tillämpningar.43 
 
 

                                                 
40 Jacobsen (2002) Vad, hur och varför – Om metodval i företagsekonomi och andra 
samhällsvetenskapliga ämnen sid 27 
41 Ibid sid 38 
42 Ibid sid 34 
43 Ibid sid 39 
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3.2 Val av metod 
Jag undersöker i min uppsats om - Högkvarterets arbetssätt och organisation 
medger att Försvarsmakten kan ledas i enlighet med sin ledningsfilosofi med ett 
hermeneutiskt förhållningssätt. Inledningsvis ska jag utifrån min förförståelse 
för det valda studieobjektet att med en induktiv ansats undersöka på vilket sätt 
Försvarsmakten vill leda sin organisation på. Denna första del skall leda fram 
till att jag kan välja några relevanta organisationsteoretiska perspektiv eller 
modeller för det fortsatta arbetet. Därefter skall jag med en deduktiv ansats 
studera Högkvarterets arbetssätt och organisation med dessa valda perspektiv 
eller modeller. I analysen skall jag att redovisa några fördelar respektive 
nackdelar med den valda ledningsorganisationen. Sammanfattningsvis så skall 
jag presentera vilket mervärde Försvarsmakten kan ha av att använda sig av 
olika perspektiv och modeller i sitt organisationsarbete. (Se vidare i bilaga 1) 
 
Då varken det som skall undersökas eller resultatet i min uppsats lämpar sig för 
att presenteras numeriskt så känns det naturligt att använda en kvalitativ metod. 
Faktainsamlingen i min uppsatts skall ske genom dokumentstudier.  
 
Min förförståelse för uppsatsens ämnesområde ligger främst i att jag under ett år 
har arbetat på en planeringsavdelning vid ett av Arméns 
grundutbildningsförband där jag var involverad i de dialoger som fördes med 
Högkvarteret angående förbandets verksamhetsuppdrag. 
 
 

3.3 Material och källkritik 
Jag använder mig av tryckta källor och de är alla officiella dokument från 
Försvarsmakten. I materialet finns handböcker, direktiv och rapporter som på 
olika sätt beskriver hur Försvarsmaktens högsta ledning skall organiseras och 
vilka arbetsformer som skall tillämpas. De krav som ställs på bland annat äkthet, 
närhet och så vidare anser jag vara tillgodosedda, då dokumenten uteslutande är 
fastställda och öppna handlingar.  
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4 Empiri 

4.1 Inledning 
Inledningsvis skall jag att redogöra för hur Försvarsmaktens ledning vill leda 
Försvarsmakten. För att analysera Försvarsmaktens ledningsorganisation är det 
viktigt att förstå på vilket sätt ledningen vill leda. Detta är kopplat till uppsatsens 
första frågeställning (Vilka organisationsteoretiska modeller och perspektiv kan 
användas för att beskriva på vilket sätt som Försvarsmaktens ledning vill leda 
Förvarsmakten?) och skall ligga som grund till att kunna se hur väl den valda 
ledningsorganisationen svarar mot det sätt som ledningen vill leda på.  
 
Därefter skall jag beskriva Försvarsmaktens ledning och på vilket sätt den är 
tänkt att fungera. Den här delen av empirikapitlet är kopplat till uppsatsens 
andra frågeställning (Hur är den nuvarande ledningsorganisationen och dess 
arbetssätt utformat, sett utifrån organisationsteoretiska modeller och 
perspektiv?)  
 
Resultatet av analysen av dessa två delar av min empiri skall utgöra underlag för 
att analysera och svara på min uppsats tredje frågeställning (Vilka förtjänster 
och brister har vald ledningsorganisation, med utgångspunkt ifrån 
organisationsteoretiska modeller och perspektiv?).  
 
Empiriunderlaget utgörs av publikationer och skrivelser som beskriver både hur 
organisationen utformats och på vilket sätt arbetet skall bedrivas. Underlaget är 
en blandning av vad som är skrivet för att ge förståelse ute i organisationen och 
internt inom Högkvarteret. Syftet med min uppsats skall ständigt vara 
närvarande under min redovisning av empirin, så för att påminna nytillkomna 
läsare återges det även här; 
 
”Syftet med min uppsats är att undersöka om Högkvarterets arbetssätt och 
organisation medger att Försvarsmakten kan ledas i enlighet med sin 
ledningsfilosofi.” 
 
 

4.2 Så vill Försvarsmakten leda 
Den första frågeställningen i min uppsats är; 
 

• Vilka organisationsteoretiska modeller och perspektiv kan användas för 
att beskriva på vilket sätt som Försvarsmaktens ledning vill leda 
Förvarsmakten? 

 
De fakta som redovisas är hämtade ur Försvarsmaktens grundsyn ledning 
(2001) och är ett resultat av den doktrinutveckling som pågår i Försvarsmakten. 
Den skall utgöra en grund för doktrinarbete på militärstrategisk, operativ och 
taktisk nivå och beskrivs i förordet enligt följande: 
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”Grundsyn ledning skall vara ett levande dokument som revideras allteftersom 
visioner och målbilder förändras, övrig doktrin utvecklas samt ny teknik införs. 
 
Ledning av det militära försvaret består av ledning av insatser (insatsledning) 
och ledning av verksamhet i övrigt (verksamhetsledning). Grundsyn ledning 
anger i första hand riktlinjer för insatsledning. Samma ledningsfilosofi skall 
emellertid prägla både insats- och verksamhetsledning – i alla situationer och 
på alla nivåer. 
 
Grundsyn ledning skall vara väl känd och tillämpas av varje chef i såväl fred 
som krig.”44 
 
Den uppdelning som föreligger mellan insatsledning och verksamhetsledning 
har sin grund i att det ställs speciella krav på Försvarsmakten som 
förvaltningsmyndighet. Det rör bland annat fleråriga planeringscykler, 
statsmakternas lagar och förordningar samt Försvarsmaktens eget regelverk. 
Dock så beskrivs ingen skillnad mellan den ledningsfilosofi och ledningsmetod 
som skall användas vid insatsledning eller verksamhetsledning. 
 
Försvarsmakten beskriver i sin ledningsfilosofi som följer; 
 
”Chefer leder genom att samordna mänskligt handlande och resurser av olika 
slag för att uppnå vissa syften. Ledningsfilosofin är den grundläggande idén om 
hur ledning skall utövas.  
 
Det militära försvarets ledningsfilosofi skall präglas av initiativkraft, 
självständigt beslutsfattande, individuellt ansvarstagande och ömsesidigt 
förtroende mellan chefer och personal. Denna ledningsfilosofi utgör en 
förutsättning för att på bästa sätt tillämpa manövertänkande och förverkliga 
visionen om nätverkscentrerad krigföring. 
 
Beslutsfattande skall om möjligt bygga på säkert beslutsunderlag och 
noggranna överväganden. Samtidigt skall chefer kunna växla till mer intuitivt 
beslutsfattande och agera i oväntade situationer eller med osäkert 
beslutsunderlag. Chef, liksom annan personal, som förlorar kontakten med 
överordnad skall självständigt handla i chefens anda. 
 
Varje chef skall uppmuntra och ge utrymme för underställda chefers och övriga 
underlydandes agerande. Att agera har sitt ursprung i personliga egenskaper 
som självförtroende, trygghet, mod och förståelse. Dessa egenskaper befrämjas 
av god utbildning och övning. Genom att skapa en atmosfär av ömsesidigt 
förtroende, ökar viljan att ta ansvar och omständigheter som begränsar eller 
hämmar individuellt agerande minimeras.  
 

                                                 
44 Försvarsmakten (2001) Försvarsmaktens grundsyn ledning, sid 3 
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Varje chef har ansvar för att öva sin personal. Genom att underlydande 
engageras i ledningsprocessen och tar ansvar, får alla erfarenhet av att påverka 
det gemensamma resultatet och därmed förståelse för hur det egna initiativet 
passar in.  
 
Framgångsrikt ledarskap kännetecknas bland annat av ömsesidigt förtroende 
mellan ledare och ledda samt möjligheter för individer att fullt ut använda sin 
förmåga. Förtroende bygger på dialog och personliga relationer, som till stor 
del endast kan uppnås genom nära kontakt mellan människor. Endast 
decentraliserad ledning kan uppfylla dessa krav på ledarskapet. Chefer skall 
eftersträva personligt ledarskap och vara föredömen avseende kompetens, 
initiativkraft, mod, uthållighet, ansvarstagande, omdöme och omsorg om 
personal.”45 
 
Den ledningsmetod som Försvarsmakten beskriver skall möjliggöra vald 
ledningsfilosofi är uppdragstaktik.  
 
”Uppdragstaktik innebär att chef 
• ställer uppgift, 
• tilldelar resurser samt 
• ger den som skall lösa uppgiften största möjliga frihet att välja hur den skall 
lösas. 
 
Eventuella begränsningar anges med handlingsregler. Tilldelade resurser skall 
ge rimliga förutsättningar att lösa uppgiften. 
 
Uppdragstaktik bygger på 
• en atmosfär som stimulerar viljan att ta initiativ, 
• ömsesidigt förtroende mellan chefer och övrig personal, 
• självständiga och handlingskraftiga individer, 
• hög utbildningsnivå, samt 
• god disciplin. 
 
Manövertänkandets krav på initiativ befordras av ett konsekvent utnyttjande av 
uppdragstaktik. Genom uppdragstaktik kan förbanden fortsätta att verka även 
om chefer faller ifrån, staber slås ut eller om sambandet bryts. Detta gäller alla 
ledningsnivåer. Även vid verksamhetsledning tillämpas uppdragstaktik med 
anpassad mål- och resultatstyrning. Uppdrag vid verksamhetsledning och 
insatsledning har samma principiella innehåll.”46 
 
Avslutningsvis så beskrivs hur utveckling av ledning och ledningssystem skall 
kunna genomföras på ett framgångsrikt sätt. 
 

                                                 
45 Försvarsmakten (2001) Försvarsmaktens grundsyn ledning sid 20 
46 Ibid sid 21 
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”Utvecklingsarbete skall ha sin grund i en helhetssyn på ledning, vilken 
omfattar såväl personal och metodik, som organisation och teknik. Utvecklingen 
och dimensioneringen av vårt ledningssystem skall utgå från 
 

• insatsorganisationens ledningsbehov för att lösa Försvarsmaktens 
uppgifter; 

• grundorganisationens ledningsbehov för att uppnå effektiv produktion 
och förse insatsorganisationen med krigsförband; samt 

• behovet av kompetens för att vidmakthålla och utveckla de 
ledningsförmågor som krävs för att på sikt kunna möta ett omfattande 
väpnat angrepp eller andra nya hot. 

 
Personalens kompetens är den viktigaste faktorn för god anpassningsförmåga i 
ledningssystemet, både på kort och lång sikt. Utan personal med goda 
kunskaper och färdigheter på alla nivåer saknas förutsättningar för 
framgångsrik utveckling.  
 
Endast genom att fortlöpande tillvarata ny kunskap, vunnen genom erfarenhet 
eller på annat sätt, kan ledning och ledningssystem utvecklas i anpassning till 
ledningsbehoven. Detta innebär krav på 

• kontinuerlig övning och prövning, inklusive systematisk och regelbunden 
utvärdering, av hela ledningskedjan; 

• konsekvent satsning på utbildning, forskning och utveckling på 
ledningsområdet; 

• nära samverkan mellan utvecklare och användare; samt 
• kontinuerlig tilllämpning av nyvunna insikter i insatser.”47 

 
 

4.3 Så skall Försvarsmakten ledas 
Den andra frågeställningen i min uppsats är; 
 

• Hur är den nuvarande ledningsorganisationen och dess arbetssätt 
utformat, sett utifrån organisationsteoretiska modeller och perspektiv? 

 
Underlaget är främst hämtat ur Handbok för Försvarsmaktens ledning, 
organisation och verksamhet i stort (FörLed), men har kompletterats med 
underlag från Högkvarteret för att beskriva den organisation och arbetssätt som 
gäller för HKV 03.  
 
FörLed är grundad på de förordningar och föreskrifter som reglerar 
Försvarsmaktens verksamhet. Det är en övergripande handbok som skall ligga 
till grund för andra handböcker inom området. I bokens inledning poängteras att 
det kommer att ske en rad förändringar i Försvarsmakten och att dessa kommer 
att kräva en återkommande uppdatering av denna bok. 

                                                 
47 Försvarsmakten (2001) Försvarsmaktens grundsyn ledning sid 27 
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Inledningsvis beskrivs Försvarsmaktens organisation och kommandostruktur. 
Jag kommer här att beskriva organisation och arbetssätt från högkvarter till 
förband. 
 

 
Figur 2. Bilden visar Försvarsmaktens ledningsstruktur48. 
 
HKV utövar verksamhetsledning gentemot förband, skolor och centrum i 
grundorganisationen. Inom verksamhetsledningen används uppdragssystemet 
för att omsätta regeringens mål- och resultatstyrning enligt vad som framgår av 
det årligen återkommande regleringsbrevet. Uppdragssystemet omfattar bland 
annat utbildningsverksamhet, materielanskaffning, forskning och övningar. 
Uppdragen för Försvarsmaktens olika delar föregås av ett planeringsarbete inom 
HKV och bygger på underlag som bland annat de taktiska kommandona och 
olika förband tidigare redovisat. Uppdragen går sedan ut från HKV till 
organisationen. I uppdragen anges uppgifter med mål och krav på resultat, vilka 
resurser som disponeras, krav på resultatredovisning samt vid behov eventuella 
handlingsregler som styr genomförandet. Uppdrag skall vara finansierade och 
det skall vara balans mellan uppgifter och resurser i uppdragen.49 
 
Den operativa insatsledningen (OPIL) har som uppgift att utöva operativ och 
taktisk ledning under överbefälhavaren. I OPIL ingår en operationsledning 
(OPL) samt armé-, marin- och flygtaktiska kommandon (ATK, MTK, FTK). 
Armé, marin och flygvapen förband är underställd respektive kommando i fred, 

                                                 
48 http://www.hkv.mil.se/article.php?id=11983 (2005-03-15) 
49 Försvarsmakten (2002 b) Förändring i Försvarsmaktens centrala ledning sid 14 
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kris och krig. Vissa gemensamma resurser som till exempel helikopterförband är 
direkt underställda OPIL. Den operativa ledningen utövas av OPIL och den 
taktiska av de taktiska kommandona. 
 
Utöver den operativa och taktiska ledningen som bedrivs av OPIL utövar militär 
distrikten (MD) territoriell ledning. Under MD har förband och skolor 
territoriella uppgifter som till exempel bevakning eller beredskap att lämna stöd 
till samhället vid räddningsinsatser. MD har även till uppgift att stödja 
utbildning av hemvärn och olika frivilligorganisationer.50 
 
Verksamhetsledningen i Försvarsmakten syftar till att nå beredskapsmässiga, 
kompetensmässiga och insatsorganisatoriska mål samt att säkerställa att resurser 
utnyttjas rationellt och författningsenligt. Den skall omfatta inriktning, styrning, 
uppföljning, korrigering samt värdering och rapportering av verksamhetens 
genomförande och resultat mot uppställda mål. Erfarenheter under 
genomförandet skall användas till att göra fortlöpande förbättringar av 
verksamheten. Genom verksamhetsledning skall insatsförband och kompetenser 
av rätt kvalité kunna sättas in på den tid och plats som beslutas av den centrala 
ledningen. Förband och andra resurser skall med kort varsel kunna ställas till 
förfogande för internationella åtaganden, stöd till det civila samhället och för 
insatser för att hävda vår territoriella integritet.51  
 
I Försvarsmakten sker styrning mot långsiktiga mål genom att successivt 
fastställa delmål med krav på konkreta resultat för verksamheten i form av 
uppdrag. Uppdragssystemet är Försvarsmaktens metod för att omsätta mål- och 
resultatstyrningen. Planering och genomförande av uppdrag skall utgå ifrån 
statsmaktens krav på operativa förmågor samt ekonomiska och övriga 
förutsättningar. 
 
”Uppdrag skall grundas på uppdragsförslag från den som skall genomföra 
uppdragen. Uppdrag skall ges och återredovisas i skriftlig form. Endast den 
som har fastställt ett uppdrag får återkalla det.”52 
 
Uppdragen framställs i en årligen återkommande cykel. Den dialog som ligger 
till grund för nästkommande år har en hög detaljeringsgrad och de därefter 
följande åren har en efter hand minskande detaljeringsgrad. Totalt omfattar 
dialogerna ett perspektiv om fyra år. Arbetet börjar med att Högkvarteret ger ut 
direktiv för uppdragsförslag (DUF) i början av året. 
 
”Uppdragsförslagen skall grundas på Högkvarterets direktiv för 
uppdragsförslagen. Underlag för direktivet skall i första hand hämtas från 
analysen av resultatredovisningarna samt från chefen för Operativa 

                                                 
50 Försvarsmakten (2002 a) Utredningen 2002 om Försvarsmaktens centrala ledning – LU 02 
sid 14 
51 Försvarsmakten (2001) Handbok för Försvarsmaktens ledning, organisation och verksamhet i 
stort sid 21 
52 Ibid sid 23 
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insatsledningen, främst vad avser utbildnings- och övningssamordning mot 
bakgrund av de operativa och taktiska kraven.”53 
 
Därefter utarbetar chef för förband, skola eller centrum uppdragsförslag för eget 
förband, skola eller centrum. Han ger underlag till uppdragsförslag till annat 
förband, centrum eller skola på sådan verksamhet som han inte själv kan 
genomföra och ställer där även krav på verksamhetens kvalité. Han redovisar 
resultatet av genomförd verksamhet till Högkvarteret.54 Detta arbete genomförs 
under våren i Försvarsmakten. 
 
Under hösten fortsätter arbetet med att synkronisera de uppdrag som 
Försvarsmakten har att lösa för att nå sina målsättningar. ”Inom Försvarsmakten 
genomförs uppdragsdialoger i syfte att besluta om krav på effekter, prestationer 
och häremot svarande resurser. Dialogerna skall därutöver bl.a. resultera i att 
såväl uppdragsmottagare som uppdragsgivare är fullt på det klara med syftet 
och innebörden i ett uppdrag. Uppdragsdialogerna leds av chefen för 
grundorganisationsledningen med biträde av de taktiska kommandona.”55 
 
Dialogerna skall vara klara när regeringens regleringsbrev till Försvarsmakten 
delges sent under hösten. Med utgångspunkt från regleringsbrevet och de 
tidigare genomförda dialogerna fastställer Högkvarteret de verksamhetsuppdrag 
som gäller för Försvarsmaktens enheter. ”I uppdragen skall anges uppgift med 
mål och krav på resultat, vilka resurser som disponeras, krav på 
resultatredovisning samt, vid behov, de handlingsregler som skall styra 
genomförandet av uppdraget. Uppdrag skall vara finansierade och balans skall 
föreligga mellan uppgifts- och resursdelen i uppdraget.”56 
 
Även efter det att verksamhetsuppdragen är fastställda finns en viss 
handlingsfrihet kvar och då framför allt i hur uppdragen skall lösas. ”Cheferna 
för organisationsenheterna får inom ramen för de fastställda uppdragen besluta 
hur ekonomiska medel skall disponeras samt om inkallelse av personal till egen 
enhet. De får besluta om omfördelning av resurser inom och mellan uppdrag 
inom egen enhet. Målen i uppdragen får därvid inte ändras. Omfördelning 
mellan uppdrag skall anmälas till Högkvarteret.”57 
 
Resultatredovisningen gäller både för avslutade uppdrag och ej avslutade 
uppdrag. Den avser resultat mot uppsatta mål, förbrukning av resurser och 
prognoser för ej avslutade uppdrag. ”Chefen för en organisationsenhet skall i 
resultatredovisningen till Högkvarteret redovisa uppdragen. 

                                                 
53 Försvarsmakten (2001) Handbok för Försvarsmaktens ledning, organisation och verksamhet i 
stort sid 26 
54 Ibid sid 24 
55 Ibid sid 24 
56 Ibid sid 29 
57 Ibid sid 29 
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Resultatredovisningen skall beslutas av respektive chef och utgöra underlag till 
Försvarsmaktens delårs- och årsredovisning.”58  
 
För att lösa de uppgifter som Försvarsmakten får av regeringen så krävs det 
naturligtvis människor som arbetar. Även här klargör För Led uppgifter och 
ansvarsförhållande. 
 
”Cheferna för organisationsenheterna skall företräda myndigheten 
Försvarsmakten som arbetsgivare vid egen enhet och utöva arbetsgivarens 
befogenheter och skyldigheter för all personal vid enheten utom i de fall 
överbefälhavaren, eller den han bestämmer, beslutar annat.”59 
 
Vidare redovisas även vad personalförsörjningen syftar till och vad som är 
dimensionerande för Försvarsmaktens personalvolym. 
 
”Personalförsörjningen syftar till att tillgodose insats- och 
grundorganisationens personalbehov. Personalbehoven grundas på 
insatsorganisationens behov och de behov som därutöver kan finnas i 
grundorganisationen för att upprätthålla särskilda kompetenser, beredskap 
m.m.”60 
 
Försvarsmakten har i sin ledningsorganisation haft vakanser om cirka 15 % de 
senaste åren. Detta framförs som en av anledningarna att en ny 
ledningsorganisation måste ha en mindre personalvolym. Det finns ett problem 
med att kunna få till stånd en lägre personalomsättning i den centrala ledningen. 
Många arbetsuppgifter kräver erfarenhet och verksamheten skulle fungera bättre 
om det fanns en större kontinuitet inom ledningsorganisationen. Den höga 
personalomsättningen är ett resultat av att individens utveckling i officersyrket 
idag kräver förhållandevis täta befattningsbyten. För att komma till rätta med 
detta vill Försvarsmakten öka andelen civil personal i befattningar som inte 
kräver militär kompetens, så kallade oberoende befattningar. Den svenska 
skattelagstiftningen förs också fram som en försvårande omständighet för att få 
en större kontinuitet. Gynnsammare förutsättningar för pendling skulle kunna 
minska personalomsättningen. Frågan om att utlokalisera delar av 
Försvarsmaktens ledning till någon av de yttre provinserna ses som en 
möjlighet, men det uttrycks en oro för att det skulle leda till en minskad 
effektivitet hos ledningen och svårigheter med att hålla ihop vissa processer.61 
 
I och med att personalresurserna är begränsade för den centrala ledningen så är 
även tillgången på olika kompetenser problematisk. Därför vill ledningen 
undvika en spridning av kompetenser, både inom organisationen och 
geografiskt. Detta menar man förstärks av att det framtida beroendeförhållandet 
mellan olika och begränsade kompetenser kommer att öka. Det blir svårare att 
                                                 
58 Försvarsmakten (2001) Handbok för Försvarsmaktens ledning, organisation och verksamhet i 
stort sid  31 
59 Ibid sid 33 
60 Ibid sid 34 
61 Försvarsmakten (2002 b) Förändring i Försvarsmaktens centrala ledning sid 56 
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på ett rationellt och samordnad sätt stödja utveckling, produktion och insats från 
olika organisationsenheter och geografiskt spridda enheter. 
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5 Analys 

5.1 Inledning 
Syftet med min uppsats är att undersöka om Högkvarterets arbetssätt och 
organisation medger att Försvarsmakten kan ledas i enlighet med sin 
ledningsfilosofi.  
 
Inledningsvis skall jag att med utgångspunkt i Grundsyn ledning analysera, med 
organisationsteoretiska resonemang eller perspektiv, på vilket sätt 
Försvarsmakten vill leda. Jag skall redovisa några nyckelbegrepp som analysen 
av Grundsyn ledning ger. Dessa skall jag att använda senare i min analys när jag 
visar på brister och förtjänster som Försvarsmaktens ledningsorganisation har. 
Denna analys skall hjälp mig med att välja lämpliga verktyg till att analysera 
Högkvarterets arbetssätt och organisation. 
 
Därefter skall jag med de organisationsteoretiska resonemang eller perspektiv 
som analysens första del givit analysera Högkvarterets arbetssätt och 
ledningsorganisation.  
 
Därefter skall jag diskutera vilka fördelar och nackdelar valt arbetssätt och 
ledningsorganisation har, sett ur de tidigare valda organisationsteoretiska 
resonemang eller perspektiv 
 
Slutligen skall jag med stöd av de nyckelbegrepp som analysens första del givit 
och resultatet från analysen av Högkvarterets arbetssätt och 
ledningsorganisation diskutera om Försvarsmakten leder i enlighet med sin 
ledningsfilosofi 
 
Det här kapitlet skall ge svar på de frågeställningar jag ställt i uppsatsens första 
kapitel. Svaret på uppsatsens huvudfråga får vänta till mitt sjätte kapitel. Jag tar 
mig dock friheten att påminna om uppsatsens huvudfråga. Vilket mervärde ger 
det att använda olika organisationsteoretiska resonemang och perspektiv vid en 
studie av Försvarsmaktens ledningsorganisation?  
 
 

5.2 Hur vill Försvarsmakten leda? 
Följande del av analysen skall svara på delfrågan: 
 

• Vilka organisationsteoretiska modeller och perspektiv kan användas för 
att beskriva på vilket sätt som Försvarsmaktens ledning vill leda 
Förvarsmakten? 

 
Grundsyn ledning är grunden för hur ledning i Försvarsmakten skall tillämpas. 
Den gör ingen skillnad på krig eller fred, men är i första hand inriktad mot att 
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ledning av insatser. Däremot så framgår det att även verksamhetsledningen skall 
präglas av denna.  
 
För att analysera hur Försvarsmakten vill leda så kommer jag att använda mig 
av Ashkenas organisationsteoretiska resonemang som presenteras i boken ”Den 
gränslösa organisationen”. Valet grundar sig på att Försvarsmakten måste 
anpassa sig till nya förutsättningar. De nya förutsättningarna är föranledda av en 
markant minskad hotbild i närområdet, minskade ekonomiska ramar, nya 
politiska ambitioner och en accelererande teknik utveckling. Ashkenas beskriver 
ett paradigmskifte som pågår. Företag och organisationer går från det som har 
kommit att bli gamla framgångsfaktorer till helt nya framgångsfaktorer. Det 
paradigm skifte som Ashkenas beskriver överensstämmer i hög grad med den 
situation som Försvarsmakten nu befinner sig i.62 Försvarsmakten går från flera 
decennier av en relativt stabil tillvaro med en hög grad av förutsägbarhet mot att 
snabbt kunna verka i en internationell kontext och detta tillsammans med nya 
samarbetspartner. Förvarsmakten kan inte idag förutsäga vilka förband som 
skall användas, hur dom kommer att vara utrustade och var uppgiften skall 
utföras. Den här förändringen ställer helt nya krav på Försvarsmakten och dess 
ledning.  
 
Ashkenas organisationsteoretiska resonemang bygger på att man genom att göra 
organisationens gränser mer genomträngliga ökar organisationens möjligheter 
att anpassa sig till de nya framgångsfaktorerna. I min analys av Grundsyn 
ledning kommer jag att främst uppehålla mig kring frågan om Försvarsmaktens 
övergripande ledningsfilosofi medger en övergång till de enligt Ashkenas nya 
framgångsfaktorerna.63 Här följer en koppling av Askhenas framgångsfaktorer 
till Grundsyn ledning. 
 

• Snabbhet. Genom att underlydande deltar i ledningsprocessen ökar 
förståelsen och därmed även ansvaret för var och en i organisationen. 
Det ger möjligheter till att agera och ta initiativ som påverkar det 
gemensamma resultatet.  

 
• Flexibilitet. Beslutsfattande skall om möjligt baseras på ett säkert 

beslutsunderlag. Samtidigt skall chefer kunna använda ett intuitivt 
beslutsfattande och agera i oväntade situationer eller med osäkert 
beslutsunderlag.  

 
• Integrering. Ömsesidigt förtroende mellan ledare och ledda 

kännetecknar gott ledarskap. Det ger individer möjlighet att fullt ut 
använda sin förmåga. Förtroende bygger på personliga relationer och 
dialog.  

 
• Innovation. Chefer skall vara uppmuntrande och ge utrymme för 

underlydande att agera. Viljan att agera har sitt ursprung i egenskaper 
                                                 
62 Ashkenas (1997) Den gränslösa organisationen sid 21 
63 Ibid sid 30 
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som självförtroende, trygghet, mod och förståelse. Genom en atmosfär 
av ömsesidigt förtroende ökar viljan att ta ansvar och omständigheter 
som begränsar individuellt agerande minskar. 

 
Vid en analys av Grundsyn ledning framträder det som Ashkenas menar är de 
nya framgångsfaktorerna relativt tydligt.  Försvarsmaktens ledningsfilosofi är 
övergripande och beskriver ledning utifrån ett individperspektiv, men den får 
också ses som grunden för vilket arbetssätt och organisationsform som skall 
prägla Försvarsmakten. Grundsyn ledning formulerar inte framgångsfaktorer på 
det sätt som Ashkenas gör. Därför kommer jag att ur Grundsyn ledning, med 
utgångspunkt ur Ashkenas framgångsfaktorer, formulera ett antal nyckelbegrepp 
som jag för vidare till analysen av vilka fördelar och nackdelar Försvarsmaktens 
ledningsorganisation och arbetssätt har. Jag väljer att definiera nyckelbegreppen 
enligt följande. 
 

• Initiativkraft. Chefer skall vara uppmuntrande och ge utrymme för 
underlydande att agera. Viljan att agera har sitt ursprung i egenskaper 
som självförtroende, trygghet, mod och förståelse. 

 
• Självständigt beslutsfattande. Beslutsfattande skall om möjligt baseras 

på ett säkert beslutsunderlag. Samtidigt skall chefer kunna använda ett 
intuitivt beslutsfattande och agera i oväntade situationer eller med 
osäkert beslutsunderlag.  

 
• Individuellt ansvarstagande. Genom att underlydande deltar i 

ledningsprocessen ökar förståelsen och därmed även ansvaret för var och 
en i organisationen. 

 
• Ömsesidigt förtroende. Bygger på dialoger och personliga relationer som 

uppnås med en nära kontakt mellan människor. Endast genom en 
decentraliserad ledning kan detta uppnås. Här ligger grunden till ett 
framgångsrikt ledarskap och möjligheten för individer att fullt ut 
använda sina förmågor. 

 
Sammantaget syftar dessa nyckelbegrepp till att ge effekt i att samordna 
mänskligt agerande och resurser av olika slag i komplexa, dynamiska 
situationer, och ofta under stor osäkerhet och tidspress. 
 
Då den verksamhet jag skall analysera är komplex och ofta under förändring 
krävs det att min analys ger en bred bild av det som jag skall studera. Ett 
organisationsteoretiskt resonemang eller perspektiv synliggör endast det som 
ligger inom synfältet, vilket ger ett antal blinda fält. För att få så stor förståelse 
och så få blinda områden som möjligt vill jag se mitt studieobjekt från flera 
olika sidor.64 Bolman och Deals bok Nya perspektiv på organisation och 
ledarskap syftar till att ge just en bredare bild och en större förståelse för det 
                                                 
64 Jacobsen (2002) Vad, hur och varför – Om metodval i företagsekonomi och andra 
samhällsvetenskapliga ämnen sid 85 
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kaos som en organisations verksamhet innebär.65 Jag väljer därför att utifrån 
Bolman och Deals fyra perspektiv, de strukturella, mänskliga resurs, politiska 
och symboliska att analysera Försvarsmaktens nuvarande ledningsorganisation 
och dess arbetssätt. 
 
 

5.3 Hur leds Försvarsmakten? 
Följande del av analysen skall svara på delfrågan: 
 

• Hur är den nuvarande ledningsorganisationen och dess arbetssätt 
utformat, sett utifrån organisationsteoretiska modeller och perspektiv? 

 

5.3.1 Det strukturella Högkvarteret 
Försvarsmaktens ledningsorganisation har en relativt traditionell och tydlig 
hierarkisk struktur. Högst upp i ledningsorganisationen, i Högkvarteret och i den 
operativa insatsledningen, finns det en blandning av kompetenser från alla 
vapenslag. Graden av specialisering ökar längre ner i organisationen. De 
taktiska kommandona är organiserade efter de tre vapenslagen och förbanden 
under dem som regel efter truppslag. Denna specialisering ger positiva effekter 
vad gäller färdigheter inom den egna verksamheten, men den kan samtidigt leda 
till problem med samordning och kontroll. Varje enhet har sina egna 
prioriteringar och fokuserar på de egna målen som ibland kan leda till en 
suboptimering. Hela organisationens syfte och övergripande målsättningar kan 
nedprioriteras för att nå den egna enhetens syfte och målsättningar.66  
 
De två centrala frågeställningarna vid designen av den sociala strukturen, hur 
fördelas arbetsuppgifter och hur fördelas ansvar, är noggrant beskrivna av 
Försvarsmakten i För Led. Den årligen återkommande dialog som genomförs 
avhandlar arbetsuppgifter på förbandsnivå och utförs utifrån en fastställd 
procedur. När det gäller ansvarsfördelning finns en fastställd grund för detta, 
den kan däremot ändras utifrån de arbetsuppgifter enheten får efter dialogen. 
Fördelen med att ha en tydlig arbets- och ansvarsfördelning är att det bidrar till 
en förutsägbarhet och likformighet i organisationen. Upplevs den däremot som 
rigida och stela kan den bli till en begränsning och verka hämmande för 
organisationen.67  
 
Försvarsmakten har ett väl beskrivet vertikalt system för sin ledning. 
Samordning och kontroll av enheter på lägre nivå sker genom makt, regler och 
olika kontroll-, planeringssystem. Denna typ av ledning är främst lämplig i 
stabila miljöer. Lateral samordning omnämns helt kort i För Led och då sker den 
i syfte att olika enheter skall kunna stödja varandra vid lösandet av olika 
uppdrag. De laterala samordningsformerna är mindre formella och har en högre 
                                                 
65 Bolman & Deal (1997) Nya perspektiv på organisation och ledarskap sid 56 
66 Ibid sid 64 
67 Ibid sid 63 
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grad av flexibilitet än makt och regelbaserade system. De har växt fram för att 
möta en dynamisk och svår förutsägbar miljö. Nya typer av organisationer som 
till exempel nätverks- och matrisorganisationer har konstruerats för att kunna 
fylla de tomrum där vertikal samordning och kontroll inte längre fungerar.68 
 
 

5.3.2 Det mänskliga Högkvarteret 
Personalförsörjningen i Försvarsmakten syftar till att tillgodose insats- och 
grundorganisationens behov. Insatsorganisationen är den huvudsakliga 
måttstocken, därefter fylls de behov som därutöver kan finnas i 
grundorganisationen vad avser vissa kompetenser. Det ömsesidiga beroendet 
som finns mellan människor och organisationer kommenteras inte. 
Utgångspunkten är att personalen endast har till uppgift att uppfylla 
organisationens behov. Ingen del beskriver hur Försvarsmakten som 
organisation skall kunna uppfylla personalens behov. Personalen har behov av 
en karriär, lön och utvecklingsmöjligheter och organisationen har behov av 
idéer, kunskaper och färdigheter.69  
 
Här finns det en risk att passformen mellan individen och organisationen blir 
dålig. De rekryteringsproblem Försvarsmakten ledningsorganisation har haft kan 
vara ett exempel på att denna passform inte är riktigt bra. Rekryteringsproblemet 
beskrivs som en faktor till att den framtida ledningsorganisationen måste göras 
personalsvagare. De möjligheter till att anpassa organisationen till personalens 
behov genom att till exempel utlokalisera delar av ledningen till platser där 
officerare bor ses som riskabelt. Det uttrycks en oro för att det skulle kunna leda 
till en minskad effektivitet och ge svårigheter till att hålla ihop vissa processer. 
Men även en dålig passform medför risker som kan drabba både organisationen 
och personalen. Organisationen kan utnyttjas av individer eller tvärtom, och i 
båda fall verkar det menligt på effektiviteten. En bra passform gynnar båda 
parter, den ger personalen ett meningsfullt utvecklande arbete och 
organisationen får den energi och de kunskaper som krävs för att lyckas.70 
 
Det finns en utmaning för ledningsorganisationen i att å ena sidan minska 
personalomsättning för att erfarenhet och specialisering skall kunna öka 
samtidigt som man menar att det krävs täta befattningsbyten för individens 
utveckling inom officersyrket. Även här ser ledningen en risk i att sprida 
kompetens till olika enheter och geografiskt. Om uppgiftsspecialiseringen blir 
för snäv finns en risk att den eftersträvade effektiviseringen går förlorad, den 
kan då istället leda till en ökad passivisering och ett motstånd gentemot 
ledningen.71 
 
 

                                                 
68 Bolman & Deal (1997) Nya perspektiv på organisation och ledarskap sid 69 
69 Ibid sid 126 
70 Ibid sid 127 
71 Ibid sid 132 
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5.3.3 Det politiska Högkvarteret 
Försvarsmaktens arbetssätt att genom dialog fastställa uppgifterna till de olika 
enheterna, och det faktum att det inte finns obegränsade resurser, är två källor 
till en politisk dynamik i ledningsorganisationen. I samband med att olika 
aktörer behöver stöd av andra för att tillvarata sina intressen, trots att deras 
intressen kanske bara delvis sammanfaller, kommer det att byggas olika former 
av koalitioner. Denna politiska dynamik och koalitionsbyggnad gör konflikter 
oundvikliga och makt en viktig tillgång för att få mer resurser.72 
 
Det som i För Led beskriver fördelning av arbetsuppgifter och ansvar är ett sätt 
att reglera makt i organisationen. Här handlar det om positionsmakt i första 
hand, dock finns det möjligheter för den som är chef att enklare kunna nyttja fler 
typer av makt än andra aktörer i organisationen. Chefer är beroende av att 
systemet fungerar för att behålla sin maktposition, om en konflikt blir alltför 
omfattande mellan ledare och ledda kommer positionen för de styrande att 
undermineras.73  
 
De konflikter som kan uppträda i en organisation är en naturlig del och 
nödvändigtvis inte signaler om att något är fel. Däremot är det viktigt hur 
konflikthanteringen fungerar. En väl fungerande konflikthantering kan tillvarata 
den kreativitet och förnyelsekraft som finns i en konflikt.74 
 
 

5.3.4 Det symboliska Högkvarteret 
Symboler visar och uttrycker en organisations kultur – de sammanvävda 
mönster som finns när det gäller åsikter, värderingar, praxis och artefakter gör 
det klart för medlemmar vilka de är och hur det skall bära sig åt med saker och 
ting. Trots att det inte är något som behandlas i beskrivningarna av 
ledningsorganisationen är Försvarsmakten en organisation som har ett 
omfattande symbolspråk, allt ifrån uniformer och grader till procedurer och 
myter. Hela upplägget i För Led och dess beskrivning av arbetssätt utgår från 
några av de vanligaste myterna bland chefer nämligen att organisationer är 
rationella, all förändring är planerad, alla experter alltid är objektiva och att det 
alltid finns en bästa lösning på alla problem. Dessa myter kan vara svåra att 
släppa taget om även om det finns övertygande bevis om att de inte stämmer 
med verkligheten. Myter ger en känsla av stabilitet, men kan samtidigt ge en 
förvrängd verklighetsuppfattning och kväva kreativitet.75 
 
 

5.4 Vilka fördelar och nackdelar finns? 
Följande del av analysen skall svara på delfrågan: 
                                                 
72 Bolman & Deal (1997) Nya perspektiv på organisation och ledarskap sid 194 
73 Ibid sid 199 
74 Ibid sid 204 
75 Ibid sid 254 
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• Vilka förtjänster och brister har vald ledningsorganisation, med 
utgångspunkt ifrån organisationsteoretiska modeller och perspektiv? 

 
Försvarsmakten presenterar en tydlig fördelning av både uppgifter och 
ansvarsområden. Proceduren kring att arbeta fram verksamhetsuppdrag till de 
olika enheterna är också väl beskrivet. Det är i en stabil och förutsägbar miljö 
som den här typen av hierarkiska och regelorienterade strukturer kommer till sin 
rätta. I en dynamisk och föränderlig miljö ställs andra krav på en organisations 
struktur. Senare års teknologiutveckling, ökade globalisering, kortare ledtider 
och arbetskraftens dynamik har lett till att organisationer har tvingats till att 
tänka i nya banor och omforma strukturella mönster.  En strikt arbetsfördelning 
ökar också graden av specialisering i en organisation, vilket kan vara tillfördel 
för att öka effektiviteten inom ett givet område. Det kan också verka hämmande 
för personalens vilja och förmåga att ta initiativ, till att utveckla och förnya sin 
kompetens och kan på sikt leda till att hela organisationen cementeras. En strikt 
styrning blir ännu striktare ju längre ner i hierarkin man kommer.76 En 
ledningsorganisation som är allt för hierarkiska och regelorienterad får ses som 
en nackdel när Försvarsmakten nu står mitt i ett stort förändringsarbete. 
 
Systemet med uppdragsstyrning ger möjligheter till en högre grad av delaktighet 
och påverkan från Försvarsmaktens enheter. Det går att ta hänsyn till förändrade 
förutsättningar innan verksamhetsuppdragen är fastställda. Den här typen av 
system medför att den politiska temperaturen i organisationen stiger. Det 
politiska spelet i en organisation är mer framträdande när resurserna är 
begränsade.77 Uppdragsdialogen kan lite tillspetsat ses som en kamp om dessa 
begränsade resurser. Specialiseringen och uppdelning i vapenslag och därunder 
truppslag ger en bra grund att förstärka kulturella skillnader inom 
organisationen. Dessa kulturella skillnader hjälper också till att höja den 
politiska temperaturen i organisationen. Detta politiska spel kommer att leda till 
konflikter i organisationen, men det får inte tolkas som att konflikter måste vara 
fel. Konflikter i en organisation är naturligt och oundvikligt. Det viktigaste är 
emellertid hur man hanterar konflikter, inte hur många det finns. En dåligt 
fungerande konflikthantering innebär som regel destruktiva maktkamper och 
inre stridigheter. En bra konflikthantering tar tillvara den kreativitets- och 
förnyelsekraft som finns i en konflikt, vilket gör en organisation mer 
anpassningsbar och effektiv.78 Trots de utmaningar som finns i systemet med 
uppdragsstyrning ser jag det ändå som något positivt och som gör att det sker en 
dialog om vad som skall göras och en fortsatt utveckling av försvarsmakten. 
 
Försvarsmaktens utgångspunkt att personalen är till för att fylla organisationens 
behov är lite trist. Det finns naturligtvis publikationer längre ner i 
handbokshierarkin som reglerar personalens behov, men i toppen är det bara 
organisationens behov som presenteras. I den rådande förändringen i 

                                                 
76 Bolman & Deal (1997) Nya perspektiv på organisation och ledarskap sid 65 
77 Ibid sid 195 
78 Ibid sid 204 
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försvarsmakten är det ömsesidiga beroendet mellan personal och organisationen 
kanske en av de viktigaste frågorna. Å ena sidan har konkurrens om resurser, 
snabb teknologisk utveckling och kortare ledtider skapat en turbulent och 
konkurrensutsatt miljö, där framgångar utlovas till den organisation som är fri, 
snabb och anpassningsbar. Å andra sidan finns det krafter som talar för ett ökat 
human kapital. I sina försök att möta en omvärld med ökad turbulens och 
komplexitet har organisationer blivit mer komplicerade som en följd av ökat 
informationsflöde och decentraliserade strukturer. För dessa nya konfigurationer 
krävs att personalen har högre kunskaps– och färdighetsnivåer, och ett större 
engagemang.79 I Försvarsmaktens omstrukturering till ett flexibelt insatsförsvar 
så måste både val av metod och önskad effekt värderas. Nedskärningar och 
tendenser att köpa allt fler tjänster utifrån kan få en nedbrytande effekt på 
personalens engagemang och motivation. Om personalen upplever att 
organisationen inte är lojal mot dem, så minskar även deras lojalitet mot 
organisationen. Resultatet kan bli en medelmåttig till dålig organisation – även 
om den är flexibel.  
 

                                                 
79 Bolman & Deal (1997) Nya perspektiv på organisation och ledarskap sid 138 
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6 Diskussion och slutsatser 

6.1 Hur fungerar det? 
Jag skall här diskutera huruvida Försvarsmaktens ledningsorganisation leder i 
enlighet med Försvarsmaktens ledningsfilosofi. För att diskutera detta kommer 
jag att använda mig av de nyckelfaktorer som analysen av Försvarsmaktens 
ledningsfilosofi i stycke 5.2 gav och analysen av Försvarsmaktens 
ledningsorganisation och arbetssätt i stycke 5.3.  
 

• Initiativkraft. Chefer skall vara uppmuntrande och ge utrymme för 
underlydande att agera. Viljan att agera har sitt ursprung i egenskaper 
som självförtroende, trygghet, mod och förståelse. 

 
I och med att uppgifterna och resursfördelningen till Försvarsmaktens olika 
enheter fastställs efter en uppdragsdialog ger det en möjlighet för ledningarna, 
åtminstone på de olika nivåerna, att med olika typer av initiativ sök få tillstånd 
den fördelning av uppgifter och resurser som de finner lämpligt. 
Förhoppningsvis vilar agerandet på en förståelse för vad som är det bästa för 
organisationen, men det kan i värsta fall utgå ifrån vad som ger den egna 
enheten eller individerna själva fördelar. Jag anser att detta arbetssätt som 
uppdragssystemet innebär ger ett utrymme för underlydande att agera i.  

 
• Självständigt beslutsfattande. Beslutsfattande skall om möjligt baseras 

på ett säkert beslutsunderlag. Samtidigt skall chefer kunna använda ett 
intuitivt beslutsfattande och agera i oväntade situationer eller med 
osäkert beslutsunderlag.  

 
Även här är processen med uppdragsstyrning central. Den bygger på att högre, 
och i förekommande fall sidoordnad, chef skall delges innan högre chef fattar 
beslut. Det finns ett litet utrymme att fatta självständiga beslut och då endast om 
omfördelning av redan tilldelade resurser.  

 
• Individuellt ansvarstagande. Genom att underlydande deltar i 

ledningsprocessen så ökar förståelsen och därmed även ansvaret för var 
och en i organisationen. 

 
Fördelning av ansvar är tydligt reglerat och deltagandet i uppdragsprocessen ger 
också en ökad förståelse för en enhets specifika ansvar. Jag ser en risk i att en 
begränsad självständighet i beslutsfattandet får negativa konsekvenser för det 
individuella ansvarstagandet.  

 
• Ömsesidigtförtroende. Bygger på dialoger och personliga relationer som 

uppnås med en nära kontakt mellan människor. Endast genom en 
decentraliserad ledning kan detta uppnås. Här ligger grunden till ett 
framgångsrikt ledarskap och möjligheten för individer att fullt ut 
använda sina förmågor. 
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Verksamhetsuppdragen som årligen ges ut av Försvarsmaktens ledning får ses 
som de underlag som på ett tydlig och ibland handgripligt sätt reglerar 
huvuddelen av den verksamhet som genomförs av Försvarsmakten. Det bygger 
på en omfattande dialog med alla enheter och inte minst regleringsbrevet från 
regeringen. Jag anser att en ökad insyn mellan enheter i detta arbete skulle 
kunna ge ett ökat ömsesidigt förtroende i organisationen och minska risken för 
suboptimering. Det finns en obalans i de kontroller som Försvarsmaktens 
ledning genomför. Vid kontroller av uppnått resultat så lämnas ett mycket stort 
förtroende, eller om man vill låg grad av kontroll, för att mäta uppnådda resultat 
vad avser verkliga förmågor. När det sen kommer till att följa upp de 
ekonomiska aspekterna så är kontrollen mer detaljerad. Det kan vara svårt i 
organisationen att se hur långt förtroendet sträcker sig och därmed vilken 
handlingsfrihet som finns. 
 
Jag anser att min uppsats visar att den ledningsorganisation och det arbetssätt 
som Försvarsmakten har ger möjligheter till att leda efter den ledningsfilosofi 
som Försvarsmakten redovisar. Det finns däremot ett antal områden med olika 
grader av förbättringsbehov. Dessa förbättringsområden ligger främst inom det 
självständiga beslutsfattandet och det individuella ansvarstagandet. Med den 
initiativkraft som finns inom organisationen så finns det alla möjligheter att öka 
det självständiga beslutsfattandet och det individuella ansvarstagandet.  
 

6.2 Vilket mervärde ger organisationsteoretiska 
resonemang och perspektiv? 

Följande del av diskussion skall ge svar på uppsatsens huvudfråga: 
 

• Vilket mervärde ger det att använda olika organisationsteoretiska 
resonemang och perspektiv vid en studie av Försvarsmaktens 
ledningsorganisation? 

 
Organisationsteoretiska resonemang och perspektiv ger en ökad förståelse för 
hur saker och ting hänger ihop i en organisation. Det vanligaste sättet att 
presentera en organisation på är med klossar och fyrkanter, dessa ger emellertid 
en mycket begränsad information om hur organisationen fungerar. Vid olika 
typer av organisationsförändringar är det lätt att tydliggöra och kommunicera 
just denna typ av förändring. Jag anser att innehållet i det material 
Försvarsmakten kommunicerar till organisationen visar på en övertro på att 
genom att flytta fyrkanter uppstår en förändring. Förhållandet mellan olika delar 
i organisationen påverkar organisationens förmåga eller effekt i minst lika hög, 
eller högre, grad. Genom att använda sig av olika organisationsteoretiska 
resonemang och perspektiv vid en studie av Försvarsmaktens 
ledningsorganisation ges det större möjligheter att se hur arbetet fungerar och 
vilka effekter olika typer av förändringar kommer att få. Detta får dock inte leda 
till någon övertygelse om att det finns något enskilt framgångsrecept som 
kommer att lösa organisationens alla utmaningar. Det gäller snarare att 
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kontinuerlig följa upp orsak och verkan av olika händelser och det kan i längden 
ge förutsättningar till att få en dynamisk och levande organisation. De händelser 
som påverkar organisationen kan vara genererade inom eller utom 
organisationen, vara en effekt av planlagd och beordrad verksamhet eller 
händelser som utgår ifrån enskilda initiativ i organisationen. För att kunna få en 
verklig bild av den organisation man skall verka i är det nödvändigt att se den 
från olika sidor för att få så få blinda fält som möjligt. 
 
 

6.3 Validitet och reliabilitet 
Validitet handlar om att jag undersöker det som jag har för avsikt att undersöka. 
Det som undersöks skall ha en generell giltighet och uppfattas som relevant. 
Reliabilitet handlar om att min undersökning går att lita på. Den skall vara 
genomförd på ett trovärdigt sätt. Det finns en kritik framförd mot att använda 
dessa begrepp när man använder sig av en kvalitativ metod i sin undersökning. 
Begreppen har traditionellt en stark knytning till den kvantitativa metoden och 
den positivistiska forskartraditionen.80  
 
Jag har för avsikt att undersöka hur Försvarsmaktens ledningsorganisation och 
dess arbetssätt förhåller sig till Försvarsmaktens ledningsfilosofi. Området är av 
allmänt intresse och är något som diskuteras i hela organisationen. Jag anser att 
jag undersöker det jag har haft för avsikt att undersöka och att ämnet är av 
allmänt intresse, i alla fall inom Försvarsmakten. 
 
Min uppsats undersöker det som Försvarsmakten väljer kommunicerar ut till 
organisationen vad avser sin ledningsfilosofi och ledningsorganisationens 
utformning och arbetssätt. Kritik kan framföras mot att jag har valt att inte 
undersöka hur enheter och människor ute i organisationen ser på frågan. Då jag 
har haft som ambition att hålla min undersökning generell och grundläggande 
till sin natur har jag sett att utgångspunkten skall vara organisationens syn på sin 
verksamhet. Det är naturligtvis viktigt för att få hela bilden att även undersöka 
hur enheter och människor ute i organisationen uppfattar sin ledning och den 
ledningsfilosofi som gäller, men för att se vilket mervärde det ger att använda 
sig av olika organisationsteoretiska resonemang och perspektiv vid en studie av 
Försvarsmaktens ledningsorganisation anser jag att omfånget i min uppsats är 
tillräckligt omfattande. 
 
 

6.4 Fortsatt forskning 
Det finns ett samband mellan en organisations effektivitet hur den är 
organiserad. Detta kommer alltid att vara en aktuell fråga för alla organisationer. 
Det är nog ett rimligt antagande att förändringar i uppgifter och resurser fortsatt 
kommer att påverka Försvarsmakten och dess utformning. Under arbetet med 
                                                 
80 Jacobsen (2002) Vad, hur och varför – Om metodval i företagsekonomi och andra 
samhällsvetenskapliga ämnen sid 21 
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min uppsats har jag sett ett antal områden där det skulle vara intressent med 
fortsatt forskning. 
 
Jag har i min uppsats valt att undersöka Försvarsmaktens högsta ledningsnivåer. 
Det vore intressant att se hur ledningsorganisationen och dess arbetssätt på 
förbandsnivå förhåller sig till de organisationsteoretiska resonemang och 
perspektiv som använts i den här uppsatsen. Blir resultat likartat eller ändras 
tillämpningen av Försvarsmaktens ledningsfilosofi på lägre nivåer. Om det är en 
skillnad hur kan den motiveras?  
 
De perspektiv som presenteras i Bolman & Deal (1997) Nya perspektiv på 
organisation och ledarskap är relativt omfattande. Det utrymme som den här 
typen av uppsats ger borde räcka till att med utgångs punkt ur ett av 
perspektiven göra en mer fördjupad studie där även enheters och individers syn 
på hur Försvarsmaktens ledningsorganisation och dess arbetssätt fungerar. 
 
I Ron Ashkenas bok (1997) Den gränslösa organisationen finns en form av test 
för att utröna hur gränslös en organisation är. Den har en Amerikansk inställning 
vilket leder till att organisationen analyseras med kvantitativa värden efter 
intervjuer. Det kan vara intressant att se om resultatet av en kvantitativ 
undersökning skiljer sig, och i så fall hur, från en kvalitativ undersökning. 
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