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Från text till eldstöt 
– En fallstudie om hur Försvarsmaktens värdegrund tillämpas i praktiken. 

Under 2000-talets första årtionde genomgick Försvarsmakten betydande förändringar och för att 

stärka organisationen i den processen har Försvarsmaktens värdegrund tagits fram. Framtagningen 

genomfördes tills stor del av konsultföretaget Bikupan genom omfattande intervju- och 

enkätmaterial med både Försvarsmaktspersonal och civilbefolkning som undersökningsgrupper. 

Nu, när Försvarsmaktens värdegrund borde kunna betraktas som implementerad är det aktuellt att 

undersöka hur värdegrunden tillämpas. I det här fallet riktas luppen mot första linjens chefer, 

plutoncheferna och därmed de officerare som i första hand praktiserar ledarskap och värderingar 

gentemot Försvarsmaktens soldater. 

Källmaterialet utgörs av intervjuer med plutonchefer vid Livbataljon, Livgardet. Materialet har 

analyserats utifrån teorier om professionalisering och new public management. Officerskårens 

anspråk på att utgöra en profession förutsätter en väl grundad yrkesetik såväl som högt förtroende 

för den professionella yrkesutövaren. New public management, vilket genomsyrat svensk 

förvaltning de senaste decennierna, präglas däremot av decentraliserad styrning, utformandet av 

policydokument och lågt förtroende för de statsanställda. En förtroendebrist som framförallt 

drabbar de som tidigare åtnjutit stor frihet i yrkesutövningen: de professionella. 

Slutsatserna omfattar att officerskåren finner etiska frågor både viktiga och intressanta men att man 

i första hand använder sitt ”sunda förnuft” istället för Försvarsmaktens värdegrund när man tar 

ställning i dessa frågor. Slutligen åberopas militär etik som ett område som verkar glömts bort när 

Försvarsmakten fastställde vilka värderingar som skall gälla inom organisationen. 

Nyckelord: Yrkesofficerare, värderingar, professionalisering, förvaltning, etik. 
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Inledning1 

Bakgrund 

I likhet med andra uniformsyrken är Officersyrket speciellt på så sätt att i extremt svåra och 

stressfyllda situationer förväntas yrkesutövaren ta beslut och leda verksamheten. Någonting som 

särskiljer officersyrket från exempelvis polis eller sjukvårdspersonal är däremot att officeren i den 

kontexten också har befogenhet att beordra och utöva omfattande våld. Som utövare av statens 

våldsmonopol är det av yttersta vikt att officeren inte bara är välutbildad utan att han eller hon även 

är en individ med etik som återspeglar det egna samhällets värderingar. Som ett led i detta utbildar 

Försvarsmakten och Försvarshögskolan sina officerare i militäretik och värdegrundsfrågor. I 

Officersetik – Ett diskussionsunderlag och en vägledning från 1993 motiveras behovet av att utbilda i 

officersetik bland annat med att Sverige har, efter andra världskriget, ökat invandringen och 

därigenom fått en mer heterogen befolkning och mer diversifierat kulturmönster2. Detta kulturella 

möte används även idag som argument för värdegrundsarbete och professionalisering av 

officerskåren. Men inte på grund utav ökad invandring till Sverige utan som ett resultat av att 

Försvarsmakten fokuserar mer på internationella uppgifter med hög nivå av kulturblandning och 

komplexitet. 

En föregångare till Försvarsmaktens värdegrund är ÖB ledstjärnor som publicerades 19973. Arbetet 

grundlades av Överbefälhavare (ÖB) Bengt Gustafsson och fullföljdes av hans efterträdare ÖB Owe 

Wiktorin4. I en skrift om officersetik konstaterar en lärare på Försvarshögskolan samma år: 

Dessa ledstjärnor är inte mer än just ledstjärnor. En bärande tanke har varit att 

officerskårens yrkesmoral varken kan eller bör styras med regler. Ett regelverk, som 

täcker in alla situationer en officer kan hamna i, skulle bli orimligt omfattande om det 

ens vore möjligt att utforma. I den praktiska verksamheten är officeren hänvisad till att 

använda sitt omdöme och sin känsla för rätt och orätt. Ledstjärnorna anger därvid en 

riktning.5 

Genom att undvika att vara konkret på detta sätt skapas handlingsutrymme för den professionella 

yrkesutövaren att agera på det sätt han eller hon finner lämpligast. Vilket ligger i linje med den 

professionalisering av officersyrket som hävdas utgöra målet med akademiseringen av 

officersutbildningen6. 

Övergången från invasionsförsvars till insatsförsvar som ägde rum kring millennieskiftet sammanföll 

med omfattande nedläggningar av regementen och flottiljer. I denna kontext påbörjas arbetet med 

Försvarsmaktens värdegrund och resultatet omfattar idag all personal inom Försvarsmakten. 

                                                           
1 Jag skulle vilja rikta ett tack till Livbataljon i allmänhet och dess plutonchefer i synnerhet för att osjälviskt tagit 

sig tid att delta i undersökningen samt bidragit med värdefulla råd till en förhoppningsvis snart nyutexaminerad 

fänrik och kollega. 
2 Eriksson, Lennart (1993) s. 7 
3 Försvarsmakten (1997) 
4 Lundberg, Anders (1997) s.32 
5 Lundberg Anders (1997) s.32 
6 Brehmer, Berndt (2011) 
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Problemformulering 

Inom Försvarsmakten utgör uppdragstaktik grunden till all ledning. Det innebär att när en 

överordnad ger en uppgift anger han avsikt, syfte och mål med uppgiften men lämnar huret till den 

underställda7. Metoden vilar på antagandet att det är den underställde som är bäst lämpad att 

avgöra på vilket sätt en uppgift bäst löses. Denna ledarskapsfilosofi innebär att när uppgifter ställs till 

Försvarsmakten behandlas dessa på respektive chefsnivå och bryts ner för att så småningom 

innebära någonting konkret för soldaten längst ner på linan. Från riksdagsbeslut till Försvarsmaktens 

interna bestämmelser till bataljonsorder till stående order på plutonsnivå. Försvarsmaktens 

värdegrund skiljer sig från detta system på så sätt att den har införts centralt och att den sedan ska 

tillämpas av samtlig personal inom Försvarsmakten. Väldigt lite bearbetning och nedbrytning av 

Försvarsmaktens värdegrund har gjorts innan den nått den enskilde soldaten. Plutonchef är 

teoretiskt sett instegsbefattningen för officerare och således den Försvarsmaktsanställda med 

officersexamen som innehar den lägsta chefsbefattningen. Detta innebär att hur plutonchefen 

tillämpar sitt ledarskap och sin relation till Försvarsmaktens värdegrund får konsekvenser för soldater 

på daglig basis. Syftet med uppsatsen är att få vetskap om hur Försvarsmaktens värdegrund tillämpas 

av plutonchefer. För att få ökad förståelse för varför den tillämpas så som den gör är det också 

relevant att förstå hur Försvarsmaktens värdegrund uppfattas av dessa plutonchefer. 

Frågeställningar 

• Vad är uppfattningen om Försvarsmaktens värdegrund på plutonchefsnivå? 
• Hur tillämpar plutonchefer värdegrunden i sitt dagliga arbete? 

Forskningsläge 

Försvarsmaktens värdegrund är i sig resultatet av forskningsprojektet Värderingar som styrmedel 

vilket genomfördes av konsultföretaget Bikupan under 2004-2011. Källmaterialet är omfattande och 

består bland annat av 14000 sidor transkriberade djupintervjuer och flera år av 

medarbetarundersökningar i enkätform där svarsfrekvenser varit hög (80 - 90 %)8. Resultatet är dels 

Försvarsmaktens värdegrund, men även ett 18-punktsprogram med förslag på åtgärder för att stärka 

myndigheten. Det som inte ingår i Värderingar som styrmedel är en analys av hur tillämpningen av 

värdegrunden ser ut. Det nämns att när Öppenhet, resultat och ansvar lanserades som kärnorden i 

Försvarsmaktens värdegrund mottogs det med viss skepsis, vilket avfärdas med att skepsisen är 

positiv på så sätt att den diskussion som då uppstår är en del av värdegrundsprocessen9. 

Anna Bolin disputerade 2008 med The Military Profession in Change – The Case of Sweden vid Lund 

Universitet. Bolins studie genomfördes under hösten 2004. Frågeställningarna omfattade 

• Vad har förändringar inom försvars- och säkerhetspolitiken fått för konsekvenser för 

professionaliseringen av officersyrket? 

• Hur kan denna förändring beskrivas? 

• Hur ställer sig officerarna själva till denna förändring?10 

Källmaterialet har, utöver officiella försvarsbeslut och dylikt, utgjorts av semistrukturerade 

djupintervjuer med 21 stycken studenter vid Chefsprogrammet 03-05, motsvarande dagens högre 

                                                           
7 Försvarsmakten (2012a) s. 3 
8 Puranen, Bi (2012) s. 37 
9 Puranen, Bi (2012) s. 34 
10 Bolin, Anna (2008) s. 5 
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stabsutbildning11. De förändringar som Bolin diskuterat är övergång till insatsförsvar, tekniska 

landvinningar och nedskärningar12. Sedan dess har flera andra stora förändringar skett inom 

Försvarsmakten vilket delvis minskar betydelsen av Bolins studie. Förändringarna för officersyrket 

som profession beskriver Bolin som en övergång från ”sovereign warrior” (ung: enväldig krigare) till 

”involved constable”(ung: involverad konstapel)13. Denna övergång, menar Bolin, innebär en 

kortsiktig minskning i professionalitet, men efter att stabilitet har fått råda är det troligt att 

officerskåren når en motsvarande nivå av professionalitet som de tidigare besatt14. Återigen bör 

vilande värnplikt och införande av tvåbefälssystem betonas som två stora förändringar som skett 

efter att Bolins studie genomfördes och som då, enligt Bolins argumentation, bör ha 

deprofessionaliserat officerskåren ytterligare.  Slutligen konstaterar Bolin att officerarna själva är, 

något förvånande enligt henne, i regel positivt inställda till de omfattande förändringar som 

professionen genomgått, vilket Bolin menar kan förklaras med att de intervjuade tillhör 

officerskårens toppskikt och således har större förståelse och överblick, vilket krävs för att se 

långsiktiga fördelar15. 

I syfte att studera Försvarsmaktens utbildnings- och karriärssystem (främst för officerare) har Ydén 

och Hasselbladh skrivit En kår på rätt kurs? En ESO-rapport om försvarets framtida 

kompetensförsörjning. I rapporten beskrivs bland annat officerskårens strävan mot professionalitet 

och det poängteras, i och med Försvarsmaktens ökade internationella engagemang, att: 

”Etikdimensionen får ett helt annat djup i skarpa militära uppdrag än i en inrikes fredstida 

utbildningsorganisation”16. I en fotnot, kopplat till ovanstående citat, utvecklar de resonemanget:  

Förhållandet illustreras av att Försvarsmaktens etikavsnitt i officersutbildningen 

traditionell inte har fokuserat våldsutövning [sic], utan i stället problem [sic] med 

kollegor som buskör på regementsområdet eller kommer berusade till arbetet. 

Officerskåren har således inte en professionell etik för våldsuppgiften utan en generisk 

tjänstemannaetik relevant för i princip vilken svensk organisation som helst.17 

Detta fenomen kommer att behandlas ytterligare i denna uppsats och då framförallt i 

diskussionskapitlet. Ydén och Hasselbladhs rekommendationer omfattar bland annat införandet av 

mer varierade utbildningsvägar till officersyrket såsom via en civil akademisk examen18.  Vilket bland 

annat skulle öka mångfalden i officerskåren såväl som öka den folkliga förankringen för 

Försvarsmakten som myndighet. 

I en rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi benämnd En kår kläm – Läraryrket 

mellan professionella ideal och statliga reformideologier beskriver Stenlås, forskare vid Uppsala 

universitet, lärarkårens situation som till stor del påminner om officerskårens. Precis som i 

Försvarsmakten har även skolväsendet genomgått omfattande förändringar de senaste 

                                                           
11 Bolin, Anna (2008) s. 10 
12 Bolin, Anna (2008) s. 170f 
13 Bolin, Anna (2008) s. 105 
14 Bolin, Anna (2008) s. 171f 
15 Bolin, Anna (2008) s. 177ff 
16 Ydén, Karl & Hasselbladh, Hans (2010) s. 52 
17 Ydén, Karl & Hasselbladh, Hans (2010) s. 52 
18 Ydén, Karl & Hasselbladh, Hans (2010) s. 81 
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decennierna19. Samtidigt vill man höja statusen på läraryrket genom professionalisering. Stenlås 

skriver att ”[d]et finns en motsättning mellan kravet på lång utbildning och på att obehöriga ska 

utestängas från yrket å ena sidan och kravet på hårdare kontroll och styrning av de professionella å 

andra sidan.”20. Stenlås konstaterar slutligen att ”professionalism mycket väl kan fungera som 

styrform för offentlig verksamhet.”21 

Ett antal uppsatser på c-nivå har skrivits om, eller delvis om, Försvarsmaktens värdegrund. Se Tabell 

1. 

Författare Titel Skola Årtal 

Unogård22 Mjuka värden och lull-lull – om varför Försvarsmaktens värdegrund inte 
upplevs som tydlig och gemensam 

FHS 2012 

Löfqvist23 Öppenhet, Resultat & Ansvar: En studie av officerares upplevelser utav 
effekterna av Försvarsmaktens värdegrundsarbete 

SU 2012 

Dimming24 Arbetsklimatet på militärhögskolan Karlberg: Finns det skillnader i 
upplevelser/erfarenheter mellan män och kvinnor på officersprogrammet i 
kullen 07-10 vad gäller härskartekniker? 

FHS 2010 

Enarsson25 Försvarsmaktens och polisens värdegrundsarbeten FHS  2009 
Lindqvist26 Fallstudie av Försvarsmaktens värdegrundsstrategi under 2007-2008 FHS  2009 
Björklund27 En värdegrund FHS  2009 
   Tabell 1 
 
Det som har relevans för denna uppsats är bland annat Enarssons slutsats att medan Polisens 

värdegrund är ett sätt att beskriva en befintlig kåranda och yrkesetik är Försvarsmaktens värdegrund 

snarare ett sätt att skapa en målbild eller vision att sträva mot28. Enarsson poängterar också den 

stora skillnaden i resurser som lagts på framtagandet av värdegrunderna. Försvarsmaktens 

värdegrundsprojekt kostade 101 miljoner kronor medan polisens värdegrund kostade 4,6 miljoner 

kronor29. En förklaring till att Försvarsmakten tillfört omfattande medel för detta projekt är för att 

stärka myndigheten efter flera omfattande omstruktureringar30. 

Även Lindqvist resultat är av intresse då han kommer fram till att skillnader i syn på Försvarsmaktens 

värdegrund är stor men också att det finns en medvetenhet avseende denna brist. Bland annat har 

förband begärt att Högkvarteret (HKV) ska ”döma av” för att undvika att den lokala 

(miss)uppfattningen om värdegrunden tillämpas felaktigt31. Ett huvudsakligt problem som Lindquist 

uppfattar är det finns för många skilda tolkningar, och därmed tillämpningar, av begreppet 

                                                           
19 Stenlås, Niklas (2009) s. 9 
20 Stenlås, Niklas (2009) s. 13 
21 Stenlås, Niklas (2009) s. 95 
22 Unogård, Erik (2012) 
23 Löfqvist, Mikaela (2012) 
24 Dimming, Karl-Henrik (2010) 
25 Enarsson, Christofer (2009) 
26 Lindquist, Petter (2009) 
27 Björklund, Magnus (2009) 
28 Enarsson, Christofer (2009) 
29 Enarsson, Christofer (2009) s. 31 
30 Enarsson, Christofer (2009) s.32 
31 Lindquist, Petter (2009) s. 28 
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kränkning32. Huruvida kränkning är subjektivt utifrån individen som utsätts för det eller går det att 

betrakta objektivt är ett centralt problem. 

Löfqvists uppsats är den som ligger närmast hur värdegrunden praktiseras i det dagliga arbetet. 

Uppsatsen är dyster läsning för värdegrundfrämjaren då hennes resultat omfattar att officerare inte 

förstår värdegrunden eller syftet med den och att de inte anser att den tillämpas i ledarskapet33. Hon 

konstaterar bland annat en avsaknad av ett tydligt värdegrundat ledarskap34. 

Sammanfattningsvis kan sägas att det finns ett behov av att undersöka den faktiska tillämpningen 

Försvarsmaktens värdegrund. Och inte bara gällande brott mot värdegrunden, som i Lindqvists 

uppsats utan i det dagliga arbetet. Professionalism är flitigt omdebatterat och en relevant teori att 

applicera liksom den militära etik som Ydén och Hasselbladh anser saknas. Löfqvists uppsats har, 

måhända med ett annat fokus, ett liknande upplägg på sin uppsats och denna uppsats får således 

också rollen att bekräfta, eller dementera hennes slutsatser. 

Begreppsförklaringar 

Försvarsmaktens värdegrund syftar på de av Försvarsmakten förmedlade riktlinjer och värderingar 

som bland annat beskrivs av Puranen35. Kärnan i Försvarsmaktens värdegrund utgörs av tre ledord: 

• Öppenhet - var öppen och ärlig  

• Resultat - ta initiativ och uppnå resultat  

• Ansvar – ta ansvar och var pålitlig  

och dessa redogörs för ytterligare i Försvarsmaktens strategiska inriktning 2012, underbilaga 1.136.  

Försvarsmaktens värdegrund omfattar även andra, mer konkreta, så kallade uppförandekoder, 

såsom ”Vi i Försvarsmakten ser mångfald som en tillgång.” 37. Dessa finns bland annat redogjorda för 

som en bilaga till Försvarsmaktens Strategisk inriktning från 2009. 

Officer definierar jag som en person som genomgått officersprogrammet på Försvarshögskolan, 

alternativt tidigare motsvarigheter. Specialistofficerare är ej inkluderade i detta begrepp. 

Soldatreglerna är uttryckta som ett tjänstemeddelande för Försvarsmakten (TFG810037) och de 

omfattar åtta tydliga regler. Reglerna kan härledas ur internationell humanitär rätt men är betydligt 

mer lättbegripliga än originalhandlingarna. Exempel på dessa soldatregler är ”Vålla inte onödigt 

lidande eller större skada än som fordras för att lösa Din uppgift.” och ”Behandla sårade, sjuka och 

skeppsbrutna lika, oberoende av om de tillhör våra styrkor, fienden eller civilbefolkningen.”38. 

Utvecklande bedömningssystem (UBS) är ett personalbedömningssystem som används i 

Försvarsmakten i samband med utvecklingssamtal. Det går ut på att individen gör en självskattning 

samt bedöms av sina underlydande och av sin chef. Dessa bedömningar jämförs under samtalet och 

utgör underlag för personlig utveckling, befordran och lönesättning. 

                                                           
32 Lindquist, Petter (2009) s. 28 
33 Löfqvist, Mikaela (2012) s. 16ff 
34 Löfqvist, Mikaela (2012) s. 30 
35 Puranen, Bi (2012) 
36 Försvarsmakten (2012b) Underbilaga 1.1 s. 5f 
37 Försvarsmakten (2009) Bilaga 3. s. 1 
38 Försvarsdepartementet (2010) Bilaga 7 s. 259 
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Utvecklande Ledarskap (UL) grundar sig i transformational leadership som har sitt ursprung i 

amerikansk forskning på politiska ledare och där morale framhålls som nyckelkomponent. Morale är 

svåröversatt och innebär snarast en kollektiv ansvarskänsla som motiverar en grupp att ihärdig sträva 

mot ett gemensamt mål. Att likna vid arbetsmoral eller kåranda. Transformational leadership har 

anpassats till svenska förhållanden av Försvarshögskolan (FHS) och har då fått den svenska 

benämningen Utvecklande ledarskap. Sedan 2003 utgör Utvecklande ledarskap Försvarsmaktens 

ledarskapsmodell. Utvecklande ledarskap karakteriseras av föredöme, inspiration, motivation och 

personlig omtanke.39 

Teori 
De teorier som kommer att nyttjas vid detta arbete är i första hand professionsteori och new public 

management. De är användbara eftersom de skapar kontraster, de drar åt olika håll och kan på så 

sätt verka som förklaringsmodell över motsättningar i tillämpningar av Försvarsmaktens värdegrund. 

Även militär etik kommer att redogöras för i syfte att i de avslutande diskussionerna kunna redogöra 

för ett behov som finns inom officerskåren kopplat till värdegrundsarbete, 

Professionalisering 

Att vissa yrken går att benämna som professioner blev föremål för forskning under andra delen av 

1900-talet. Professionen beskrevs som en speciell kategori av yrken med en särställning som innebar 

status och ansvar. Utmärkande tecken för en profession är akademisk utbildning, uteslutning av de 

som inte har formell utbildning att utöva yrket och egen förmåga att utveckla professionen. 

Allmänhetens förväntningar på individerna i professionen omfattar trovärdighet, hög arbetsmoral, 

sekretess och expertis40. Professionernas profession är läkaryrket, tätt följt av jurist. Den forskning 

som bedrivits under detta århundrande har dock till viss del frångått uppgiften att försöka skilja 

professioner från icke professioner och istället se det som en flytande skala41. Istället undersöks 

yrken som går mot professionalisering, vad som är drivande bakom denna utveckling och vad den 

syftar till. Evetts, brittisk professionsforskare, frågar sig: ”Why do states create professions, or at 

least permit professions to flourish?”42 (ung: Varför skapar stater professioner, eller i alla fall låter 

dem frodas) – en fråga som kommer att besvaras i nästa stycke. Intressant i 

värdegrundssammanhang är också att en profession ofta har en väl utvecklad yrkesetik. Evetts 

skriver: ”Professionalism might also work to create and represent distinct professional values or 

moral”43. Freidson, som är betraktad som en av grundarna till studier av profession som fenomen, 

menar att i den utopiska professionella sfären reglerar de professionella sig själva snarare än att vara 

styrda av externa regler44. En utopi som av inte är eftersträvansvärd inom officerskåren då 

Försvarsmakten är politikernas yttersta medel och därmed nyttjar avsevärt våld som inte är förenligt 

med avsaknad av regelverk. Stenlås beskriver det på ett sätt som är mer applicerbart på 

officerskåren: 

                                                           
39 Zander, Ann & Nerman, Lena s. 2f 
40 Evetts, Julia (2006) s. 134 
41 Evetts, Julia (2006) s. 132ff 
42 Evetts, Julia (2006) s. 137 
43 Evetts, Julia (2006) s. 136 
44 Freidson, Eliot (2001) s. 34 
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För att sammanfatta kan vi alltså säga att professionellt arbete bygger på att 

yrkesutövaren kan tillämpa sitt professionella omdöme i skilda situationer. Detta 

omdöme skiftar inte slumpvis från fall till fall utan bygger på en solid teoretisk 

utbildning och en yrkeskod. […] Det är heller inte några enkla regler som kan punktas 

upp i dokument eller präntas ner i värdegrunds-dokument. Det är de normer för vad 

det innebär att vara forskare, läkare, lärare etc. som den professionelle tillägnat sig 

under en lång och krävande utbildning.[…] Om denna autonomi kringskärs av yttre 

betingelser eller andra, konkurrerande normsystem, får detta också konsekvenser för 

möjligheten att utföra ett professionellt arbete.45 

Om officersyrket skall professionaliseras kan det alltså inte sammanfalla med påtvingade regelverk, 

utan normerna, värderingarna och styrkan måste byggas inifrån kåren.  

Akademiseringen av officersutbildningen är bara en av flera ansenliga förändringar som 

Försvarsmakten genomgått under det senaste två decennierna. Brehmer, forskare och lärare vid FHS, 

är tydlig då han anger att ”Syftet med akademiseringen av officersutbildningen är att bidra till att 

utveckla officersyrket till en profession med makt över in [sic] egen utveckling genom att grunda den 

i vetenskap och beprövad erfarenhet”46. Däremot verkar Brehmers bild av en profession inte 

överensstämma med andra forskares. Brehmer anger exempelvis att ingenjör är en förebild i 

sammanhanget47. Ingenjör är ett vitt begrepp som omfattar personer med teknologiskt kunnande. I 

ett militärt sammanhang kan man till exempel vara ingenjörssoldat utan att ha någon längre 

utbildning. Det är mer troligt att Brehmer syftar på civila ingenjörer. Även här uppstår problem då 

endast drygt hälften av Sveriges yrkesverksamma ingenjörer under 2010 hade formell 

ingenjörsutbildning.48 Ett av de mest grundläggande och svåremotsägliga kriterierna för en 

profession är att, för att få tillhöra den, ha genomfört en längre krävande utbildning. Om det är så att 

Brehmer glömt ett ”civil-” innan ingenjör och således syftar på civilingenjör missar han kriteriet att 

professionen genom sin utbildning utesluter sådana som inte har utbildningen. En självlärd läkare får 

inte genomföra hjärttransplantation. Den som inte är utbildad jurist arbetar inte heller som domare. 

Däremot kan även den som inte är civilingenjör programmera mjukvara, eller rita och bygga ett hus. 

Detta stjälper inte Brehmers tes men man kan ställa sig frågan: Om inte Brehmer är på det klara med 

vad professionalisering innebär, kan vi då vara säkra på att Försvarsmaktens strävan efter den är 

korrekt och att den strävan fortskrider i rätt riktning? 

Brehmer nämner andra kriterier som han uppfattar att officerskåren uppfyller och som också 

kännetecknar en profession: kåranda och yrkesetik49. Detta stämmer väl med professionsteorier men 

jag skulle vilja att Brehmer belägger sina påståenden. Vilken är denna yrkesetik han talar om? Är det 

den av Försvarsmakten förmedlade värdegrunden? Är det soldatreglerna? Är det någonting annat 

som i sådana fall är outtalat? Frågorna lämnas obesvarade. 

Brehmer poängterar flera gånger i den inledande uppsatsen i uppsatssamlingen att 

professionaliseringen innebär att officerarna själva kan utveckla yrket och tackla de utmaningar som 

                                                           
45 Stenlås, Niklas (2009) s. 37f 
46 Brehmer, Bernt (2011) s. 44 (baksidan) 
47 Brehmer, Bernt (2011) s. 14 
48 Tuvhag, Emmylou (2013) 
49 Brehmer, Bernt (2011) s. 14 
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uppstår50. Bland annat ”Utbildningen skall syfta till att professionen skall kunna ta makten över, och 

driva, sin egen utveckling.”51. Brehmer beskriver då stabsutbildningen (som grund för befordran till 

major/örlogskapten) samt chefsutbildningen (som grund för befordran till 

överstelöjtnant/kommendörkapten)52. Motsvarande utbildningar finns på FHS idag men de är i form 

av uppdragsutbildningar53. Detta innebär att det är Försvarsmakten som beställer utbildningarna och 

reglerar vilka som får läsa dem. I praktiken är de som går den högre stabsutbildningen kring 40 år 

gamla, och fänrikar och löjtnanter är inte representerade54. Ur ett utvecklingsperspektiv kan man 

fundera över om inte utbildning inom krigsvetenskap på avancerad nivå borde vara sökbart även för 

fänrikar. Angående professionsforskning fortsätter Brehmer: 

I sådan forskning kommer naturligtvis praktiker, som också genomgått 

forskarutbildning, att spela en viktig roll. Det är därför centralt att öka andelen 

officerare med forskarutbildning. Försvarsmaktens och FHS doktorandprogram som 

syftar till att öka andelen officerare som har forskarutbildning är därför viktigt för den 

fortsatta utvecklingen av krigsvetenskapsämnet.55 

Detta doktorandprogram som Brehmer beskriver låter som det är befintligt men icke. FHS saknar 

egna doktorander och deras doktorandprogram omfattar endast doktorander från andra universitet 

och högskolor. Möjligheterna för (unga) officerare att forskarutbildas existerar i nuläget snarare 

endast genom att först läsa på avancerad nivå inom annat ämnet än krigsvetenskap, vilket i sig kan 

innebära krav att först läsa 90 högskolepoäng (hp) inom det ämnet på grundnivå. Att 

officersprogrammet trots sina 180 hp inte innebär en kandidatexamen riskerar att ytterligare sätta 

käppar i hjulet. Sammanfattningsvis råder det diskrepans mellan att utveckling av officersyrket är 

viktigt och möjligheterna för unga officerare att utbilda sig till ett bidra till den utvecklingen. Anna 

Bolins forskning visar att högre officerare ser en sådan möjlighet som positiv, både för individen och 

för organisationen, vilket borde resultera i att den möjligheten blir verklighet56. 

New public management 

New public management (NPM) är en ansats att beskriva den trend som sedan några decennier 

tillbaka uppstått inom den offentliga sektorn i allmänhet och myndigheter och verk i synnerhet. 

Enligt Hood, upphovsman till begreppet NPM och sedermera brittisk forskare knuten till Oxford 

University, är NPM nära sammankopplad med fyra fenomen: besparingskrav, privatisering, 

automatisering av tjänster genom framförallt IT-lösningar och utformning av policys.57 Sedan Hood 

lanserade NPM 1991 har det varit föremål för omfattande forskning och på motsvarande sätt som att 

professionsbegreppet i föregående stycke har varit svårt att avgöra vad som är profession och vad 

som inte är det har också begreppet NPM spretat. En ansats att reda ut härvan har varit att skilja på 

företagsefterliknande reformer såsom tydlig ledning, införandet av interndebiteringssystem samt 

resultatfokus från marknadisering som utgörs av att konkurrensutsätta den offentliga sektorn genom 

                                                           
50 Brehmer, Bernt (2011) s. 13ff 
51 Brehmer, Bernt (2011) s. 15 
52 Brehmer, Bernt (2011) s. 15 
53 Försvarshögskolan (2013) s. 56ff 
54 Bolin, Anna (2008) s. 12 
55 Brehmer, Bernt (2011) s. 20 
56 Bolin, Anna (2008) s. 156 
57 Hood, Christopher (1991) s. 3 
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att öppna upp för privata entreprenörer58. På grund av Försvarsmaktens särställning som utövare av 

det statliga våldsmonopolet finns det inget svenskt politiskt intresse av att konkurrensutsätta 

Försvarsmakten. Däremot är förekomsten av privata säkerhetsfirmor i internationella väpnade 

konflikter ett faktum. Dessa kan däremot inte ses som ett resultat av svensk förvaltningspolitik. 

Således är det i huvudsak NPM i form av företagisering som denna uppsats kommer att behandla. I 

Sveriges fall var det på 1980 talet som den socialdemokratiska regeringen drev igenom NPM för att 

öka effektiviteten inom den offentliga sektorn. Medlet för detta stavades bland annat 

decentralisering, målstyrning och utvärderingar59. Ett resultat av detta är att även kostnadsansvar 

pressas långt ner i verksamheten och i Försvarsmaktens fall innebär det ner till plutonsnivå. NPM 

introducerades i Sverige utan egentlig debatt och avsaknaden av politisk debatt i frågan gäller än 

idag. På ledarsidor i de stora dagstidningarna går det däremot att läsa rubriker som ”Wiman: När jag 

hör ordet ’värdegrund’ osäkrar jag min draveldetektor” och ”Professionalism nedvärderas i den 

marknadsstyrda staten”60. Den tidigare formulerad av en politisk krönikör som uttrycker en generisk 

misstro till att värdegrundsarbete, så som det ofta bedrivs inom större organisationer, faktiskt 

innebär någon positiv, praktisk skillnad. Den senare av Öberg och Widmalm som föreslår att 

oppositionen bör göra avskaffandet av NPM till en valfråga för att ta hem säkra poäng inför nästa års 

riksdagsval. Den ringa debatt som förs är alltså på skribent- eller forskarnivå snarare än politisk nivå. 

Militär etik 

Syftet med detta stycke är inte att i detalj redogöra för militär etik eller officersetik utan att redogöra 

för behovet av att bedriva utbildning och diskussion på området. Vidare kommer jag även att 

redogöra för ett norskt exempel på sådant underlag. 

Militär etik har en särställning från den fredsmässiga etiken. Den gyllene regeln ”Behandla din näste 

så som du själv vill bli behandlad” är inte tillämpbar i krig. Andra formuleringar har föreslagits såsom 

Järnregeln: Behandla din näste innan han behandlar dig. Den senare får nog läsas med en smula ironi 

men frasen återspeglar ändå särställningen som väpnade styrkor har. Den framgångsrika militären är 

den som på ett effektivt sätt nedkämpar sin motståndare. I det enkla påståendet finns det dock 

utrymme för etisk diskussion. Det anses etiskt rätt att nedkämpa genom att tillfångata motståndaren, 

i andra hand skada motståndaren så lindrigt som möjligt så att individen inte kan fortsätta striden 

och som sista utväg: att döda individen. Att använda så lite våld som möjligt för att lösa uppgiften 

beskrivs som proportionalitetsprincipen. En annan viktig princip vid militär våldsutövning är 

distinktionsprincipen. Den innebär att som krigförande part måste man göra åtskillnad mellan 

militära mål och civila61. Dessa principer, och mer därtill, går under samlingsbegreppet internationell 

humanitär rätt eller krigets lagar och de syftar till att minska mänskligt lidande (och till viss del att 

skydda miljön och för att bevara kulturföremål) i väpnade konflikter. Försvarsmaktens soldatregler är 

baserade på dessa folkrättsliga principer och de förklarar på ett enkelt och tydligt sett hur 

principerna skall tillämpas. Att påstå att dessa är till för soldater och alltså inte är tillämpbart på 

officersnivå vore att överdriva men i den ledande roll som officerare har så har de också ett större 

ansvar att vara väl bevandrade inom militär etik och behöver således mer än de åtta punkter som 

utgör soldatreglerna. Mæland, en norsk präst som bland annat tjänstgjort som lärare i etik vid 

                                                           
58 Öberg Shirin, Ahlbäck & Widmalm, Sten (2013) s. 6f 
59 Öberg Shirin, Ahlbäck & Widmalm, Sten (2013) s. 6 
60 Öberg Shirin, Ahlbäck & Widmalm, Sten (2012) 
61 Försvarsdepartementet (2010). s. 334 
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Hærens krigsskole i Norge, har gjort en ansats att skapa ett sådant underlag i sin Yrkesetikk for 

offiserer. Detta verk, på närmare 300 sidor, tar upp intressanta ämnen såsom vad yrkesetik är, hur 

officerares yrkeskod kan se ut, hur man rättfärdigar krig, hur man rättfärdigar fred och hur man bör 

bruka vapenmakt62. Utöver dessa generella etiska problem med krig och krigföring tar Mæland också 

upp mer specifika ämnesområden såsom militär nödvändighet, diskriminering utifrån etnicitet och 

rasteori och mötet med islamsk kultur63. Dessa frågeställningar, som cirkulerar kring våld och krig, 

borde vara centrala för den professionsetik som innehas av dem som är tänkta att lösa sina uppgifter 

genom våld och i krig. Så verkar uppfattningen vara i Sveriges västra grannland men den svenska 

Försvarsmakten gör en annan tolkning och prioritering i och med Försvarsmaktens värdegrund. Med 

det inte sagt att Försvarsmaktens värdegrund inte är tillämpbar i krig. Det är den säkerligen till viss 

del. Snarare utgör Försvarsmaktens värdegrund, såsom Ydén och Hasselbladhs uttryckte sig, ”en 

generisk tjänstemannaetik relevant för i princip vilken svensk organisation som helst.64” . Det är alltså 

själva fokuset på våld och krig som saknas och efterfrågas i denna uppsats. 

 

  

                                                           
62 Mæland, Jens Olav (1998) s. 6 
63 Mæland, Jens Olav (1998) s. 7f 
64 Ydén, Karl & Hasselbladh, Hans (2010) s. 52 
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Metod 

Metodval 

För att besvara mina frågeställningar har jag intervjuat plutonchefer. Att genomföra en fallstudie och 

att använda metoden djupintervju motiveras av att värdegrundsfrågor är komplexa. De handlar om 

individens innersta väsen vilken svårligen låter sig undersökas i exempelvis en enkätundersökning. 

Intervjuerna har genomförts semi-strukturerade och har tagit ungefär 40 minuter per intervju. Innan 

intervjun har informanterna informerats om syftet med intervjun, givits löften om anonymitet och 

informerats om hur inspelningsmaterialet kommer behandlas. För att skydda informanternas 

integritet och för att öka sannolikheten att informanterna svara ärligt på frågeställningarna har 

informanterna tilldelats ett slumptal som jag refererar till i undersökningen. I ett fall har intervjun 

genomförts via epost eftersom det från intervjuobjektets sida inte gick att finna tid till annat. 

Val av fallstudie 

Att undersöka endast en bataljon innebär att hålla så många faktorer som möjligt konstanta så att 

skillnad i svar, med stor sannolikhet, kan härröras till skillnad i uppfattning snarare än skillnad i hur 

exempelvis en enskild överordnad valt att förmedla värdegrunden till den enskilda plutonchefen. 

Plutoncheferna vid Livbataljon är åtta till antalet. Det viktigaste argumentet för att genomföra en 

fallstudie på just Livbataljon är att Livbataljon är ett prioriterat förband på så sätt att de har möjlighet 

att rekrytera många soldater. Till och med fler än de har befattningar för, i syfte att kunna täcka upp 

för eventuella avgångar65. Det innebär att en full pluton soldater garanterat kommer att bli utsatta 

för dessa plutonchefers tillämpning av Försvarsmaktens värdegrund. 

Validitet och reliabilitet 

Gällande risken för att Livbataljon skiljer sig avsevärt från andra bataljoner kan bland annat avfärdas 

genom att redogöra för hur länge dessa plutonchefer har varit verksamma i Försvarsmakten generellt 

respektive inom Livbataljon. Livbataljon som koncept är ett par år gammalt men har föregåtts av 

liknande förband som verkat vid Livgardet och som haft ceremoniell tjänst och högvaktstjänst som 

huvudsyssla. I Tabell 2 och följande resonemang omfattar år i Livbat även verksamhet inom 

Livbataljonens föregångare. 

 Plutonchefer Summa 

År i FM 9 20 11 17 17 11 12 13 110 

År i Livbat 2 2 2,5 3 8 11 3 1 32,5 

Andel 22 % 10 % 23 % 18 % 47 % 100 % 25 % 8 % 30 % 

Tabell 2 

 

Plutoncheferna har mellan 9 och 20 verksamhetsår inom Försvarsmakten och med enstaka undantag 

inte mer än 3 år inom Livbataljon. Av 110 verksamhetsår är det färre än en tredjedel, 32,5 år som har 

bedrivits på Livbataljon. Detta innebär god sannolikhet för att de värderingar som dessa plutonchefer 

har inte är unika för kulturen på Livbataljon utan minst är generaliserbara för Livgardet och övriga 

förband i Mälardalen. Troligen även för resten av arméförbanden. Gällande generaliserbarheten över 

hela Försvarsmakten är undersökningens material inte tillräckligt omfattande. Samtliga plutonchefer 

                                                           
65 Bengtsson, Rikard (2013) 
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i undersökningen är män, vilket är någorlunda representativt för officerskåren. Enligt Försvarsmakten 

utgör kvinnor endast 5,5 % av officerskåren66.  

Eftersom militärer generellt är tränade att lyda order finns risk att plutoncheferna försöker få det att 

framstå som om de tillämpar Försvarsmaktens värdegrund i högre utsträckning än vad de faktiskt 

gör. Detta utgör troligen inget avgörande problem eftersom det som då påstås förmodligen är mer av 

en vision om hur Försvarsmaktens värdegrund bör tillämpas och alltså implicit utgör svar på frågan 

om hur de ser på Försvarsmaktens värdegrund. 

Intervjuareffekten bedöms vara minimerad, då jag bar uniform vid intervjutillfällena och att jag, i den 

egenskapen, visade att jag själv var en del av organisationen. Detta medförde troligen att 

informanterna kunde tala mer öppenhjärtligt och rättframt. Jag har själv förbandsplacering på 

Livgardet och Livbataljon. De var få av de intervjuade som kände till detta vid intervjutillfället och i de 

fall då kunskapen fanns bedöms effekten som liten. 

Bearbetning 

Intervjuerna har jämförts med Försvarsmaktens värdegrund där intressanta områden är där 

plutonchefer har olika uppfattning och där deras uppfattning inte överensstämmer med 

Försvarsmaktens värdegrund. Detta redogörs för med en tematisk indelning där empirin presenteras 

för att sedan analyseras utifrån teorier om professionalisering och new public management. Slutligen 

kommer Försvarsmaktens förhållande till militär etik att belysas. 

  

                                                           
66 Försvarsmakten (2013) 
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Figur 1: Krus (2011) s. 9 

Undersökning  

Tydlighet 

Militärer i allmänhet och officerare i synnerhet brukar tillägnas attributet tydlighet. Men hur tydlig är 

Försvarsmaktens värdegrund för plutoncheferna? Detta kommer härmed behandlas. 

Empiri 

När plutoncheferna blir ombedda att redogöra för 

Försvarsmaktens värdegrund är det tre av åtta 

som uppger öppenhet, respekt och ansvar67. Två 

av dessa rättar sig själva direkt efteråt (rätt svar är 

öppenhet, resultat och ansvar) 68. Övriga fem 

återger korrekt de tre värdeorden men endast ett 

fåtal kan på rak arm mer utförligt redogöra för 

Försvarsmaktens värdegrund. Mer generella 

termer används såsom ”Bete sig som folk”69, 

”Behandla varandra väl”70 och ”Förhållningssätt i 

vardagen och till andra människor”71  

På frågan ”Lever du Försvarsmaktens 

värdegrund?” var det fler som inledningsvis inte 

förstod frågan72.  Detta skall ställas i relation till 

att den första uppförandekoden i 

Försvarsmaktens värdegrund är ”Vi i 

Försvarsmakten lever vår värdegrund”73. På frågan 

om Försvarsmaktens värdegrund är tydlig svarade en plutonchef att han inte var tillräckligt insatt för 

att kunna besvara den frågan74. Informant 34 uttryckte på frågan om tidigare yrkesetik att ”man inte 

får kränka någon om inte ändamålet är gott”.75 

Huruvida skämt på andras bekostnad är okej eller inte råder det delad uppfattning om. Frågan som 

ställdes var om det är okej att dra ett blondinskämt i fikarummet bland kollegor. Jag fick fyra jakande 

svar, två negativa och två som ställer sig tvekande. De som tvekade uppgav båda skälen till 

osäkerheten om huruvida någon blivit kränkt eller inte och att det bara är individen som blivit utsatt 

för detta som kan avgöra huruvida individen har blivit kränkt eller inte76. Ytterligare någon betonar 

att skämt av den har typen endast lämpar sig ibland personer man känner väl och inte är lämpliga att 

framföra inför sin pluton77 

                                                           
67 Informant 34 (2013), 37 (2013) och 83 (2013) 
68 Informant 34 (2013) och 83 (2013) 
69 Informant 34 (2013) 00:40 
70 Informant 46 (2013) 1:00 
71 Informant 12 (2013) 00:20 
72 Informant 88 (2013) och 83 (2013) 
73 Försvarsmakten (2009) Bilaga 3 s. 1 
74 Informant 34 (2013) 09:20 
75 Informant 34 (2013) 15:00 
76 Informant 46 (2013) 28:40 och 94 26:30 
77 Informant 83 (2013) 32:15 
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Analys 

Att bara fem av åtta plutonchefer korrekt återger de tre kärnorden och att endast ett fåtal kan 

utveckla detta tyder på vissa brister. Även oförståelsen för frågan om individen lever värdegrunden 

är intressant. Bristerna kan bero på låg utbildningsståndpunkt, allt för låg kvalitet i den utbildningen 

och på att värdegrunden i sig är otydlig. Ytterligare en förklaring kan ses i kommentaren ”Det handlar 

om att bete sig som folk”. Denna inställning till Försvarsmaktens värdegrund, att den är naturlig eller 

till och med självklar, kan ses som positiv i den bemärkelsen att det tyder på att Försvarsmaktens 

värdegrund ligger nära de egna värderingarna och den befintliga yrkesetiken. Något som Brehmer, 

enligt tidigare, anser existera inom officerskåren. Det kan även styrkas med det omfattande 

intervjuarbetet riktat mot Försvarsmaktspersonal som Puranen och Bikupan genomförde vid 

framtagandet av Försvarsmaktens värdegrund. Det borde rimligtvis resulterat i att den framtagna 

värdegrunden har baserats på de anställdas uppfattning om vilka värderingar som är viktiga i deras 

arbete. Det som är något oklart i sammanhanget är huruvida Försvarsmaktens värdegrund togs fram 

som ett sätt att beskriva den befintliga yrkesetiken eller om den syftade till att skapa eller förändra 

densamma. Enarsson menar att Försvarsmaktens värdegrund i huvudsak är visionär, till skillnad från 

Polisens. Om det är så att Försvarsmaktens värdegrund uppfattas som självklar eftersom den ligger 

nära den egna yrkesetiken är det lyckat och officersyrket tjänar ett professionspoäng. Men med det 

synsättet riskerar man också att man inte sätter sig in i detaljerna kring Försvarsmaktens värdegrund. 

Att inte känna till att Försvarsmakten värdegrund är tillämplig även utanför tjänsten kan exempelvis 

vara ett avgörande misstag, framförallt som chef när man är ansvarig för att utbilda och vid behov 

tillrättavisa underställda som begår övertramp. ”Alla som är verksamma i Försvarsmakten ska 

uppfylla kravet på att leva enligt värdegrunden såväl i som utanför tjänsten.”78 är trots allt tydligt och 

vi kommer att återkomma till detta under rubriken arbetstidsproblematiken.  

Att kunskapen om Försvarsmaktens värdegrund är relativt låg kan förklaras med att det kan finnas en 

befintlig yrkesetik som väger tyngre. Värderingen att man inte får kränka någon om det inte har ett 

gott syfte, som till viss del skiljer sig från Försvarsmaktens värdegrund, har troligen tyngre genomslag 

inom yrkeskåren eftersom den grundar sig i erfarenhet, yrkesjargong och praxis snarare än beordrad 

värdegrund. Det står också i linje med att den professionella yrkesutövaren använder sitt omdöme 

och starka etiska grund snarare än utifrån ett policydokument som kan anses vara en produkt av 

NPM. Däremot är det rimligt att anta att inte alla officerare skulle hålla med om att uttalandet att 

man inte får kränka någon om inte ändamålet är gott, är i linje med den befintliga yrkesetiken. Det är 

också rimligt att anta att detta uttalande bara skrapade på ytan av vad officerskårens genuina 

yrkesetik består av. Yrkesetik är ofta svårt att redogöra för, utan avslöjas snarare genom praktiska 

exempel vilket plutoncheferna också utsattes för. 

Koppling till Utvecklande ledarskap 

Denna rubrik avser belysa de kopplingar som verkar finnas mellan Försvarsmaktens värdegrund och 

Utvecklande ledarskap. Ämnet ligger på randen av vad som kan sägas omfattas av frågeställningen 

men det bidrar med viktig information gällande att förklara officerares relation till värderingar. 

Empiri 

Flera plutonchefer, såsom informant 19 drog paralleller till utvecklande ledarskap då de redogjorde 

för Försvarsmaktens värdegrund. ”Värdegrund för mig oavsett om man sitter här uppe 
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[bataljonsstaben] eller om man precis har ryckt in på GMU så är vi alla soldater. […] Att jag som 

plutonchef kan ligga bakom stenen som soldat och göra det jag kräver av mina soldater, det tyckar 

jag också är värdegrund.”79. Angående öppenhet svarar en annan 

Jag tycker till exempel att för det första om vi skall kunna ha öppenhet så måsta man 

ha förtroende, både upp och ner, och där tror jag faktiskt att UBS:en och hela det 

arbetet, och framförallt UL:en, om den används på rätt sätt, bidrar till det [...] Det blir 

jävligt utvecklande och skapar också ett företroende. […] och därtill kommer också 

öppenheten, tror jag. Och det är så jag upplever det.80 

Analys 

Utvecklande ledarskap nämns i Försvarsmaktens värdegrunddokument under rubriken öppenhet: 

”Tillsammans med ett utvecklat ledarskap, delaktighet och kreativitet skapar vi goda förutsättningar 

för samarbete, förtroende och trygghet för alla.”81. Larsson och Kallenberg vid FHS beskriver 

utvecklande ledarskap som att det står på tre ben: föredömligt handlande, personlig omtanke och 

inspiration. Det föredömliga handlandet delar de i sin tur in i tre delfaktorer. ”Den första benämns 

värdegrund och innefattar beteenden som ger uttryck för humanistiska värderingar och att man 

ställer höga krav på etik och moral men även på lojalitet.”82. En broschyr från FHS är ännu tydliger då 

den återger, angående utvecklande ledarskap att ”Modellen kännetecknas av att ledaren uppträder 

som föredöme [originalets fetstil] och lyfter upp frågor om moral och etik samt agerar utifrån en 

synliggjord värdegrund.”83Kopplingen som plutoncheferna ger uttryck för har således förankring i 

dokumentet som beskriver Försvarsmaktens värdegrund respektive det utvecklande ledarskapet. 

Dessa kopplingar är gynnsamma för organisationen eftersom de tillsammans bildar ett system, en 

helhet där samstämmighet ökar såväl tydligheten som trovärdigheten. Där Försvarsmaktens 

värdegrund uppfattas som otydlig kan utvecklande ledarskap ge vägledning och vice versa. Baserat 

på dessa dokument och empirin kan detta system inte annat än att anses vara förankrat i 

officerskåren. Som helhet skulle det också förmodligen kunna bidra till trovärdighet för officerskåren 

och även, till del, utgöra de normer som präglar densamme, normer som krävs för att uppnå 

professionalitet.  

Tolerans för avvikelse 

Denna rubrik syftar till att undersöka vilken tolerans för avvikelser från Försvarsmaktens värdegrund 

som informanterna uppfattar finns inom organisationen. Även Försvarsmaktens värdegrund kommer 

att nyttjas för att visa på (avsaknaden av) tolerans för andra åsikter. 

Empiri 

På frågan om huruvida man kan arbeta i Försvarsmakten och inte hålla med om Försvarsmaktens 

värdegrund fick jag flera olika svar från plutoncheferna. ”Ja”84, ”ja om man inte uttrycker åsikten”85 

samt ”Nej, då tycker jag inte man kan arbeta här”86. 

                                                           
79 Informant 19 (2013) 01:50 
80 Informant 12 (2013) 08:15 
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På frågan om han hade några egna tillägg sa en plutonchef ”Det är säkert bra att man har tagit fram 

allt det där men det upplevs mer som att Försvarsmakten ska ha torrt på fötterna. Jag har lite 

synpunkter på att man tvingar folk att ha en viss värdegrund.87”. En annan är skarpare i sina 

uttalanden ”Försvarsmakten kränker våra rättigheter som medborgare i Sverige”88 och när 

informanten blir ombett att förtydliga: ”Försvarsmakten säger att jag får inte tycka och tänka vad jag 

vill. Jag får inte uttrycka vad jag vill.”89 

Flera av informanterna uppger att det skämtas om värdegrunden. När det frågas om varför handlar 

svaren om värdegrundsutbildningen: 

Det är nog kopplat till alla utbildningar som inte längre ger något. Värdegrunden i sig, 

jag tillämpar ju den, jag har inget problem med den. Försvarsmaktens sätt att 

förmedla värdegrunden, återkommande, utan utveckling, utan att lyssna på vad är det 

vi behöver för att gå vidare90 

Andra svar handlar om upplevda begränsningar i åsiktsfriheten enligt föregående stycke. Trots att 

värdegrunden är föremål för löje påpekar flera att de inte tror att detta får negativa konsekvenser för 

värdegrunden som internt varumärke91. 

Analys 

”Det här står vi för” innan redogörelse för Försvarsmaktens värdegrund och ”Värdegrunden ska alltid 

efterlevas av alla som verkar i Försvarsmaktens namn” är uttryck som används av Försvarsmakten då 

dess värdegrund presenteras92. Om man ställer ”ska alltid efterlevas” i kontrast till ett mjukare 

hypotetiskt uttalande såsom ”ska vara rådgivande” ger det en fingervisning om hur oförlåtande 

organisationen är från nyanser i värderingar. Detta är i högsta grad exempel på pålagda värderingar 

som uppfattas som hämmande för yrkesutövaren. Det innebär klart avprofessionaliserande effekter. 

Fenomenet kan också förklaras utifrån Öberg och Widmalms påstående: att det finns en misstro mot 

offentlighetsanställda och framförallt de professionella yrkesutövarna.93. 

Baserat på påståendet att ”Försvarsmakten kränker våra rättigheter” är det värt att belysa den 

demokrati som Försvarsmakten ytterst skall försvara. Centrala värden i en demokrati är som bekant 

yttrandefrihet vilket i Sverige regleras i yttrandefrihetsgrundlagen samt tryckfrihetsgrundlagen. Även 

rätten till fri åsiktsbildning är central. Inskränkningar mot detta kan till exempel vara hets mot 

folkgrupp. Att inte se mångfald som en tillgång skulle knappast kunna klassas som hets mot folkgrupp 

men det faller ändå utanför ramarna för Försvarsmaktens värdegrund. Kan en person som är öppen 

med den åsikten arbeta i Försvarsmakten? Enligt Britt-Marie Romero på Försvarsmaktens HR-

centrum (FM HRC) som utbildar Försvarsmaktens personal i värdegrundsfrågor finns det ingen 

möjlighet att avskeda personal med avvikande uppfattning94. Hon förklarar: 

                                                                                                                                                                                     
86 Informant 34 (2013) 37:40 
87 Informant 83 (2013) 36:00 
88 Informant 46 (2013) 14:20 
89 Informant 46 (2013) 15:00 
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91 Informant 94 (2013) 20:00 
92 Försvarsmakten (2012) Underbilaga 1.1 s. 10 
93 Öberg Shirin, Ahlbäck & Widmalm, Sten (2013) s. 15 
94 Romero, Britt-Marie (2013) 
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[M]ed hänvisning till LAS [Lag (1982:80) om anställningsskydd 7 §] ska uppsägning från 

arbetsgivarens sida vara sakligt grundad. Här skulle det i så fall röra sig om 

uppsägning på grund av personliga skäl och i det fallet har arbetstagaren ett ganska 

långtgående skydd via LAS. För att bli uppsagd av personliga skäl måste den anställde 

ha missbrukat sin anställning ordentligt.95 

Däremot går det att undvika att anställa personal med ”fel” inställning. Vid Officersprogrammet, 

årskull OP 10 – 13, och kursen Ledarskap och lärande i praktiken var kursmålen: 

Reflektera över egen människosyn och egna värderingar i relation till ledarskap i 

vardagen och under påfrestande förhållanden. [...] Analysera och reflektera över rollen 

som ledare, handledare och utbildare samt medvetandegöra hur egna värderingar och 

förhållningssätt påverkar arbetets innehåll och utförande.96 

På inriktningen ledning omformulerades dessa mål till frågor där studenten då, implicit, tvingades 

redogöra för sina värderingar och sedan reflektera kring hur dessa påverkar studentens ledarskap97. 

Eftersom frågorna var en del av en tentamen blev svaren därmed en offentlig handling. Rikardson, en 

av studenterna på kursen, var en av de som ifrågasatte detta vilket kom att påverka hans facepaper, 

vilket utgör grunden för lämplighetsbedömningen inför anställning. Kurschefen skrev Rikardsons 

facepaper och formulerar sig enligt följande: 

Å ena sidan levererar han goda resultat och använder sin analytiska förmåga på ett 

mycket bra sätt. Å andra sidan är Kd K:s värderingar och människosyn oklar [---] Dock 

finns tveksamheter kring Kd K:s prognos mot professionen främst med hänsyn till hans 

oklara värderingar och människosyn samt hans ovilja att samspela med andra.98 

Vilka praktiska konsekvenser detta får för Rikardson går än så länge inte att avgöra. Eftersom 

studenterna inte är anställda och inte har någon jobbgaranti efter fullgjord examen utgör denna 

tentamen en möjlighet för Försvarsmakten att undersöka vilka som har ”rätt” värderingar och 

således utgör officersmaterial innan studenterna erbjuds anställning. Andra metoder som 

Försvarsmakten nyttjar för att anställa folk med rätt värderingar är att fråga om det vid intervjuer 

inför grundläggande militär utbildning (GMU) och specialistofficersutbildning (SOU). Det är naturligt 

att en individ som skall tillhöra Sveriges väpnade styrkor skall dela de demokratiska värderingar som 

vårt samhälle bygger på. Däremot finns risk att man så att säga stöper folk i samma form och på så 

sätt får en personalstyrka som bekräftar varandras åsikter snarare än att just utgöra den mångfalden 

som Försvarsmakten, enligt dess egen värdegrund, ser som en tillgång. Att bekräfta varandras åsikter 

leder också till ett minskat kritiskt förhållningssätt vilket motverkar professionaliseringen av 

officerskåren. 

Oavsett om informant 46 har tolkat Försvarsmaktens värdegrund rätt eller inte när informanten 

påstår att hans åsiktsfrihet inskränks så är det hans uppfattning, och det är illa nog. Öppenheten i 

Försvarsmaktens värdegrund formuleras bland annat genom: ”Ett uppträdande som bygger på 

                                                           
95 Romero, Britt-Marie (2013) 
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97 Konradsson, Rikard (2013) 
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Figur 2: Krus (2012) s. 5 

öppenhet och ärlighet stärker oss”99. När Försvarsmakten inte uppfattas som öppen utan istället som 

om den begränsar de anställdas yttrandefrihet så får värdegrunden en rejäl törn. Mer om detta 

under rubriken ”Trovärdighet”. 

Arbetstidsproblematiken  

När en officer slutat sitt arbetspass för dagen, är hon då ledig? Försvarsmaktens värdegrund ställer 

krav på officeren även utanför arbetstid och detta fenomen kommer härmed att behandlas. 

Empiri 

Vid jämförelse med sin egen personliga värdegrund 

är det få som uppfattar någon avgörande skillnad. 

Ett flertal påpekar dock på skillnaden mellan när de 

är i tjänst och inte. Informant 46 menar att i 

tjänsten är informanten mer digital i sin uppfattning 

om vad som är rätt eller fel100. 

När scenariot målas upp för plutoncheferna om att 

de har plutonsfest och att en av deras underställda 

dricker sig så pass berusad att denne behöver hjälp 

att ta sig hem samt har vissa minnesluckor dagen 

efter går åsikterna också isär. En plutonchef ställer 

kontrollfrågan ”Utanför arbetstid? [...] Då är det 

absolut okej”101 medan en annan rätt och slätt 

säger att nej, det är inte okej102. Flera väljer att ta 

ett samtal med individen medan någon annan först 

skulle genomföra samtal om det skulle bli ett 

upprepat beteende103. Någon poängterar dock att 

"Svenska attityden till alkohol är rätt grov och det är ute i samhället helt okej att drick sig fullständigt 

berusad, även i vuxen ålder."104. En annan svarar att ”Värdegrunden har nog synpunkter på det men 

har vi ingen tjänst dagen efter är det mer eget ansvar”105. 

Angående omfattningen av Försvarsmaktens värdegrund säger en informant:  

Det vore märkligt om Försvarsmakten skulle vara en politisk elit som sätter sig upp, 

över vad som Sveriges riksdag och regering tycker är acceptabelt beteende. Min 

uppfattning är om att Försvarsmakten blir en politisk elitorganisation så tenderar man 

till att ramla tillbaka till 20-, 30-, 40-tal.106 
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Analys 

”Alla som är verksamma i Försvarsmakten ska uppfylla kravet på att leva enligt värdegrunden såväl i 

som utanför tjänsten.”107. Detta motiveras med att ”Förtroendet för Försvarsmakten påverkas av hur 

vi alla uppträder såväl i som utanför tjänsten. ”108. Detta kan härledas ur Krus arbete att ur lagar och 

förordningar ta fram stöd till myndigheternas arbete med offentligt etos ”Det är ett naturligt krav att 

den statligt anställde också utanför arbetet uppträder lagligt och även i övrigt uppträder på ett 

sådant sätt att förtroendet för myndigheten upprätthålls.”109. Ur ett professionsperspektiv kan man 

styrka ett sådant förhållningssätt genom att påtala att man, när det gäller professioner säger att man 

är sitt yrke. Man är läkare, advokat eller officer medan man snarare arbetar som fastighetsskötare, 

bartender och sekreterare. Således kan de etiska krav som ställs på de professionella även vara 

applicerbara utanför arbetstid. Man kan dock invända att Försvarsmakten tar detta ytterligare ett par 

steg över vad som kan anses rimligt. Såsom Enarsson konstaterat utgör Försvarsmaktens värdegrund 

i mångt och mycket en vision eller målbild110. Att leva värdegrunden är också någonting som 

plutonchefer uppfattat som svårförståeligt. Utifrån dessa två premisser kan man beskriva det som att 

Försvarsmakten ställer krav på att alla som är verksamma i Förvarsmakten ska uppfylla kravet på att 

leva Försvarsmaktens visionära och diffusa värdegrund utanför tjänsten. Jag uppfattar det som att 

ställa väldigt höga krav på sina anställda. Frågan är också om det rimlig och realistiska krav. Eftersom 

en stor del av Försvarsmaktens personal utgörs av unga män kan man fråga sig om dessa är måttfulla 

när de använder alkohol, såsom Försvarsmaktens värdegrund föreskriver. Ett dotterbolag till 

Systembolaget, IQ vars syfte är att minska alkoholkonsumtionen i Sverige redogör att män dricker 

mer än dubbelt så mycket som kvinnor och att högst andel riskkonsumenter finns i åldersgruppen 16-

29 år111. När samma företag gör en attitydundersökning kan man konstatera att denna åldersgrupp 

av män är de som är mest tillåtande i sin attityd gentemot alkohol.  

I gruppen med tillåtande attityder finns de som tycker det är helt okej med alkohol i 

vissa situationer. Här anser alla att det är Helt rätt eller Mer rätt än fel att emellanåt 

dricka så att man känner sig påverkad eller att bli berusad på privata fester. Men mer 

än hälften i gruppen tycker samtidigt att det är helt fel eller mer fel än rätt att dricka 

så mycket att man inte kommer ihåg hur mycket det faktiskt blev efteråt, eller att bli 

berusad när barn är med.112 
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Att just Försvarsmaktens personal skulle avvika från denna norm är inte bara orealistiskt utan frågan 

är om det ens är önskvärt. Här är det värt att poängtera att i debatten kring övergången från 

värnplikt till yrkessoldater har risken att tappa den folkliga förankringen ofta påtalats. Ett argument 

som nu istället används för att motivera ett ökat användande av anställningsformen tidvis anställda 

soldater och sjömän113. Informant 46 påtalar risken med att inom Försvarsmakten sträva efter att 

skapa en elit och att det skulle kunna leda till en politisk radikalisering. Farhågorna må beskrivas som 

överdrivna men i vilket fall så uppfattas Krus riklinjer, att uppträda lagligt och att inte skada 

myndigheternas förtroende, inte bara som mer görligt utan även som mer eftersträvansvärt.  

Trovärdighet 

Vilken trovärdighet har Försvarsmaktens värdegrund hos de anställda? Svaret på denna fråga 

undersöks i följande text 

Empiri 

Öppenhet, respekt… Öppenhet, resultat och ansvar, så var det va? ÖRA [syftandes på 

öppenhet, resultat och ansvar]. Jag känner till de fraserna, men i övrigt vad de handlar 

om det är väldigt svårt att ge ett skolboksexempel på det skulle jag vilja säga. Jag har 

ärligt talat aldrig brytt mig särskilt mycket om det utan för mig handlar det om att 

bete sig som folk.114 

Det är flera plutonchefer som uppger att det skämtas om värdegrunden (exempelvis genom att göra 

ett tecken för värdegrunds-time-out när någon ska dra ett skämt som inte uppfattas som politiskt 

korrekt). Några av förklaringarna är ”Kopplat till alla utbildningar som inte längre ger något. 

Försvarsmaktens sätt att förmedla värdegrunden, återkommande, utan utveckling, utan att lyssna på 

vad vi behöver för att gå vidare.”115, att man förlöjligar sig över alla upplevda påbud116 eller att 

”Försvarsmakten tillåter inte mig att uttrycka, tycka och tänka som jag vill”117. Det handlar alltså dels 

om att värdegrunden upplevs som begränsande för individen men också om hur 

värdegrundsutbildning traditionellt sett har genomförts i Försvarsmakten. En individ uttrycker 

"Trovärdigheten i just ÖRA-begreppet, jag upplever att den är extremt låg."118. Trots dessa, bitvis 

skarpa, uttalanden är det ingen av plutoncheferna som uppger att dessa skämt påverkar 

värdegrunden som internt varumärke negativt.  

Analys 

För att en värdegrund skall vara mer värt än det papper det är tryckt på krävs förankring. Om 

värdegrundsarbete uppfattas som ett karriärsknep från högra chefer, ett svar på den ”politisk 

korrekthet”-hysteri som man uppfattar som sin samtid eller om man helt enkelt upplever att 

värdegrunddokumentet från högre chefer inte tillämpas i praktiken, bland de högre cheferna eller på 

sin egen nivå så riskerar värdegrundarbetet att urvattnas. Det som är intressant i detta material är 

kontrasten mellan å ena sidan de skarpa uttalandena om att trovärdigheten är extremt låg och 

begränsande av grundlagsskyddade rättigheter. Å andra sidan uppfattar många värdegrundsarbetet 
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som viktigt, tycker att det är intressant att bli intervjuad och således reflektera kring dessa 

frågeställningar. 

Såsom tidigare konstaterats grundar NPM och svensk förvaltningspolitik till stor del i misstro mot de 

professionella119. Det är troligen en reaktion mot denna misstro som resulterar i den låga 

trovärdigheten som informant 94 påtalar. Det går också att förklara utifrån professionsteori: att de 

professionella upplever irritation över påtvingade förhållningsregler. Regler som innebär att de inte 

har möjlighet att använda sitt professionella omdöme i sin yrkesutövning. 

Handlingsfrihet 

Vilken handlingsfrihet har officeren gällande värderingsarbete kopplat till uppdragstaktik och tilltro 

till den professionelle individens förmåga? Ämnet behandlas i detta, sista tema. 

Empiri 

På frågan om Försvarsmaktens värdegrund är tillräckligt tydlig redogör en plutonchef för hur han 

skapar sig frihet genom att värja sig från värdegrunden: 

Jag kan inte säga det riktigt. Jag kanske är lite för självgod för jag har fjärmat mig lite 

mot det där, därför att jag tror så pass mycket på mina egna värderingar så jag har 

nog inte riktigt tagit reda på vad som förväntas av mig av värdegrunden utan jag har 

kört på det som jag tycker är rätt och som jag tycker har fungerat i [x] år.120 

På frågan om plutoncheferna skulle vilja ändra någonting i värdegrunden svarar en att han skulle vilja 

att Försvarsmakten var mer förlåtande och kunde ge ungdomar en andra chans trots belastning i 

brottsregistret121. En annan skulle vilja öka kvaliteten i värdegrundsutbildning122. En tredje efterfrågar 

ökat ansvarskrav från Försvarsmaktens sida gentemot soldater123. Det är ingen som föreslår mer 

omfattande förändringar såsom att avskaffa värdegrunden eller att byta ut några av värdeorden. 

När plutoncheferna frågas hur de själva skulle vilja bedriva värdegrundsarbete inom den egna 

plutonen spretar svaren. En plutonchef uppgav att han skulle vilja ta ut sin pluton i skog och mark, 

lära känna varandra och på så sätt sammansvetsa enheten124. Informanten säger också ”Men 

värdgrundssamtal om öppenhet eller ansvar eller resultat och sånt – Nej.”125. Kontrasten till 

informant 83 är tydligen då han skulle vilja genomföra diskussioner och enklare övningar i 

lektionssalsmiljö för att lyfta svåra och intressanta frågeställningar126. Övriga plutonchefer har var 

och en sina varianter på hur detta värdegrundsarbete skulle kunna utföras såsom att ta in en duktig 

personalkonsulent och med den personen bottna i frågor som uppkommit under arbetsplatsträffar 

och ytterligare någon skulle vilja resa bort med plutonen till en konferensgård eller motsvarande127. 

                                                           
119 Öberg Shirin, Ahlbäck & Widmalm, Sten (2013) s. 11 
120 Informant 34 (2013) 09:20 
121 Informant 19 (2013) 19:30 
122 Informant 37 (2013) 09:30 
123 Informant 46 (2013) 17:00 
124 Informant 19 (2013) 33:00 
125 Informant 19 (2013) 33:50 
126 Informant 83 (2013) 39:00 
127Ang personalkonsulent: Informant 94 (2013) 17:40 
Ang konferensgård: Informant 88 (2013) s. 3 
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Figur 3: Krus (2011) s. 29 

Den gemensamma nämnaren är att plutoncheferna vill ha makt över detta själv, så kallad plutonstid, 

jämfört med det som tidigare genomförts:  

Vi hade ett värdegrundsarbete under en bataljonsdag och då var det såhär: 

Bataljonsledningen sa: Vi vill göra det här med hela bataljonen för vi tycker värdegrund 

är viktigt. Här framme ligger det två papper, ta dem och gå ut och prata i 45 minuter’, 

alltså bock-i-kanten-övning. Karriärofficeren vill göra någonting som Försvarsmakten 

tycker är bra.128 

Analys 

Den bild som framträder är att officerarna har väldigt 

varierad bild av hur värdegrundsarbete borde bedrivas 

inom den egna plutonen. Möjliga förklaringar är att 

man har olika syn på värdegrundsarbete, att man ser 

olika behov inom sina respektive plutoner eller att 

man värderar olika arbetsmetoder olika. Att i detta fall 

lita på de professionella yrkesutövarna att själva 

avgöra hur värdegrundsarbetet bör bedrivas borde 

vara eftersträvansvärt. Det faller också inom ramen för 

uppdragstaktik och även i tilltron till de professionellas 

omdöme. Att vissa officerare anklagas för att vara 

karriäristiska kan möjligen förklaras med NPM och 

företagisering. I sådana fall utifrån antagandet att göra 

karriär är mer förknippat med den privata (företags-) 

sektorn snarare än den offentliga sektorn. Ydén och 

Hasselbladh konstaterar att karriärsystemet i 

Försvarsmakten har nått sådana magnituder att ”[d]et har antagit karaktär av ett självändamål, 

snarare än att utgöra ett styrmedel för organisatorisk måluppfyllelse”129. Vinnarna i denna rådande 

ordning är givetvis inga andra än officerskåren själva som kan åtnjuta omfattande avlönad 

internutbildning, omväxlande arbetsuppgifter samt goda möjligheter till kontinuerlig befordran 

genom yrkeslivet, i alla fall till majors grad130. De bakomliggande orsakerna till det kan svårligen 

finnas i NPM utan orsaker är troligen äldre än så. Snarare grundar de sig i kalla krigets strategi om att 

vid allmän mobilisering ska officerskåren vara tillräckligt många och välutbildade för att kunna ta 

befälet, och leda alla inkallade soldater. I vårt sammanhang är det intressant att uppmärksamma att 

den värdegrundsövning som beskrevs i empirin inte verkade ge de inblandade särskilt mycket men 

att det, från de högre officerarnas sida, upplevdes som att det borde göras för att Försvarsmakten 

som organisation skulle vara positiv inställd till det. Det kanske är så att det i det här fallet är de 

högre officerarna som är offer för NPM om de anser att deras arbetsinsatser värderas utifrån externa 

normer, snarare än överensstämmande med den egna yrkesetiken. Öberg och Widmalm beskriver 

fenomenet med att ”man slits mellan det som s tår i bättre överensstämmelse med professionens 

ideal och etik och det som faktiskt belönas.”131. 

                                                           
128 Informant 12 (2013) 18:30 
129 Ydén, Karl & Hasselbladh, Hans (2010) s. 44 
130 Ydén, Karl & Hasselbladh, Hans (2010) s. 44f 
131 Öberg Shirin, Ahlbäck & Widmalm, Sten (2013) s. 13 
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Resultat 
De frågeställningar som detta arbete undersökt är  

• Vad är uppfattningen om Försvarsmaktens värdegrund på plutonchefsnivå? 

• Hur tillämpar plutonchefer värdegrunden i sitt dagliga arbete? 

Dessa frågor är tätt sammanlänkade eftersom hur Försvarsmaktens värdegrund uppfattas på ett 

naturligt sätt påverkar hur den tillämpas. Därför kommer frågorna att besvaras löpande utan 

inbördes ordning eller tydlig uppdelning. 

Den bild som framträder är att även om många plutonchefer anser att värdegrundsarbete är både 

intressant och viktigt så är de inte särskilt insatta i detaljerna kring Försvarsmaktens värdegrund. 

Öppenhet, resultat och ansvar är exempelvis vanligen det enda de kan återberätta på rak arm innan 

redogörelsen tar mer generella termer såsom ”bete sig som folk”. Den troliga förklaringen är att det 

finns en yrkesetik, vilket flera har beskrivit som ”min egen värdegrund”, som väger tyngre. 

Exempelvis de frågor som ställts angående nyttjandet av alkohol visar att plutonchefernas inställning 

är mer pragmatisk och närmare vad som kan antas vara den svenska kulturen än vad som begärs av 

Försvarsmaktens värdegrund. Det går att härledas till professionalism på så sätt att yrkeskårens 

yrkesetik ligger närmare plutonchefernas hjärtan än vad Försvarsmaktens värdegrund gör. Att 

plutonchefer uppvisar en vilja att samtala med en underställd som överkonsumerat alkohol, även om 

inte kopplingen till Försvarsmaktens uppförandekoder görs, tyder på en sund känsla av ansvar och 

relationsinriktat ledarskap. När flera plutonchefer poängterar kopplingar till utvecklande ledarskap, 

utvecklande bedömningssystem och arbetsplatsträffar så framkommer bilden av komponenter som 

tillsammans bildar en helhet, och att helheten är plutonchefernas ledarskap. 

Uttalanden som att Försvaramakten inte tillåter plutonchefen att uttrycka, tycka och tänka som han 

vill samt att trovärdigheten i begreppet ÖRA är extremt låg (se rubrik Trovärdighet) är talande för 

den skepsis och ibland frustration som informanterna gett uttryck för. Det som troligen är den 

bakomliggande orsaken till den skepsisen är att Försvarsmaktens värdegrund upplevs som 

begränsande för individen åsiktsfrihet. De, bitvis skarpa, uttalandena kan förstås utifrån att en 

professionell yrkesutövare upplever att arbetsgivare saknar förtroende för hans egna värderingar. 

Den misstron är en direkt konsekvens av den befintliga förvaltningspolitik som bedrivs inom Sveriges 

myndigheter. NPM och företagisering är förklaringsmodell som går att nyttja då Försvarsmaktens 

värdegrund kan betraktas som externa normer som, utan acceptans, påtvingas yrkeskåren. En 

yrkeskår som är tränad att följa order och gilla läget. Man skulle kunna invända att Försvarsmaktens 

värdegrund faktiskt är ett internt dokument, inte ett styrmedel från regering och riksdag. Den 

kritiken går att tillbakavisa genom att poängtera att de värderingar som ingår i Försvarsmaktens 

värdegrund i mångt och mycket går att härledas ur Krus: Den gemensamma värdegrunden för de 

statsanställda. Försvarsmaktens värdegrund är alltså inte särskilt kännetecknande för 

Försvarsmakten och den verksamhet som kännetecknas av väpnade styrkor utan den skulle kunna 

misstas för i stort sett vilken annan myndighets värdegrund som helst. Vidare uppfyller Den 

gemensamma värdegrunden för de statsanställda på ett tydligare sätt kravet på att vara ett 

styrmedel från ledande politiker genom att vara grundat i gällande lagstiftning. 

Ytterligare tecken på negativa konsekvenser som kan härledas till NPM är den 

bataljonsgemensamma värdegrundsövning som genomfördes vid Livbataljon. En plutonchefs 
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uppfattning var att övningen var en bock-i-kanten-övning vilket kan förklaras med att de högre 

officerarna upplever att deras prestation värderas utifrån kriterier som inte överensstämmer med 

deras värderingar. Kriterierna i det här fallet skulle vara att ha genomfört värdegrundsarbete utifrån 

gällande värdegrundsdokument. Detta istället för att ge plutoncheferna plutonstid till ämnet vilket 

skulle kunnat resultera i betydligt mer kreativa och effektfulla övningar, men som däremot kanske 

inte skulle uppnått vad som kan beskrivas som ”reglementerad värdegrundsutbildning” och således 

inte nå gillande hos högre chefer. 

Att plutoncheferna i och med nämnda övning upplever sig begränsade i sin yrkesroll är bara att 

konstatera. Även uttalandet att Försvarsmakten i och med värdegrunden ”kränker de anställdas 

rättigheter som medborgare” stämmer väldigt väl överens med det Stenlås beskriver som att 

autonomin kringskärs av yttre betingelser och konkurrerande normsystem. Detta är sannerligen inte 

goda tecken för officersyrket som profession. Värdegrundsövningen, beskrivet av informant 12 som 

en beordrar bock-i-kanten-övning, stämmer inte in på hur de professionella yrkesutövarna med sin 

expertis får handlingsfrihet att välja hur de själva ska bedriva arbetet inom den egna enheten. 

Flera intervjuobjekt har påtalat bristerna med Försvarsmaktens värdegrund, gällande begränsningar 

av åsiktsfriheten och låg trovärdighet inom yrkeskåren. Andra har varit mer indifferenta såsom 

exempelvis informant 94 som uppger att en värld utan Försvarsmaktens värdegrund inte avsevärt 

hade betytt att han hade utövat sitt yrke annorlunda132. Också informant 34 är intressant i 

sammanhanget då han avsiktligt värjer sig från Försvarsmaktens värdegrund för att istället tillämpa 

hans egna värderingar som han tillskansat sig efter lång erfarenhet av officersyrket. Trots dessa, 

måttligt positiva uttalandena, har det genom intervjuarbetet funnits en positiv inställning från de 

intervjuades sida till att diskutera värderingar, etiska ställningstaganden och vad värderingarna 

innebär i praktiken. Det förefaller som att det som Puranen menade, att om inte Försvarsmaktens 

personal håller med om att öppenhet bör vara ett kärnord så skapas en diskussion och att den 

diskussionen är gynnsam och faktiskt utgör ett mål i sig, kanske också är det som upplevts i denna 

undersökning. Förekomsten av Försvarsmaktens värdegrund, oberoende av dess faktiska innehåll, 

resulterar i att etiska frågor uppmärksammas vilket är en nyckelkomponent i professionaliseringen. 

Det önskvärda vore dock givetvis att Försvarsmaktens värdegrund sammanföll med, eller i alla fall tog 

avsats ifrån, officerskårens yrkesetik. 

Att svaren om huruvida det är okej att dra blondinskämt i fikarummet skilde så pass mycket kan 

förklaras med att det är svårt att i en kortfattad beskriven hypotetisk situation tillämpa sina normer. 

Normer uppträder naturligt och baseras på den yrkesetik som den yrkesverksamme tillskansat sig 

under en lång och krävande utbildning samt efter år av arbetslivserfarenhet. De är då en del av 

individen och då också någonting som hon svårligen kan följa som en manual. Beslut grundade i 

normer beror istället på många små faktorer som avgör vilket agerande som är lämpligt i just den 

situationen. Vem är individen som drar skämtet? Vad har han för syfte med skämtet? Vilka lyssnar 

och hur lyssnar de? I vilket sammanhang drogs skämtet? Är det en återkommande skämtkategori 

inom gruppen eller hos individen? Svaren på dessa frågeställningar utgör troligen viktiga 

komponenter när en professionell yrkesutövare nyttjar sitt professionella omdöme till att ta ställning 

i frågan. 

                                                           
132 Informant 94 (2013) 13:40 
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Slutsatser och Diskussion 
Försvarsmaktens värdegrund är ett exempel på centraliserad ledning vilket inte är i linje med NPM. Å 

andra sidan finns det flera faktorer som visar koppling till NPM. Resultat är ett av kärnorden, vilket 

kan ses som företagisering i och med att man får en uppgiftsställning, beställning och ska leverera 

resultat, en produkt. Ett argument som bör anföras i sammanhanget är dock att militärer har en 

tradition av att lösa uppgiften vilket kan vara bakgrunden till att Försvarsmakten valt just kärnordet 

resultat. Att ansvar har decentraliserats och gjort plutonchefer till första linjens chefer och således de 

som har det delegerade arbetsgivaransvaret för deras underställda är däremot snarare ett 

typexempel på vad som kan härledas till NPM. Frågan är om man kan se det från en annan synvinkel. 

Att tillhöra en profession innebär förtroende men också ansvar. Är det då inte förenligt med 

professionalisering att decentralisera ansvar till innehavarana i de lägre graderna i officerskåren? 

Stenlås har beskrivit ett liknande fenomen som uppstod inom lärarkåren då lärarna, i början av 1990-

talet, erhöll totalt ansvar för undervisningen och innehållet i de nybildade huvudämnena133. Detta, 

menar Stenlås, var ett sätt att under professionsteorins täckmantel avhäva det statliga ansvaret för 

lärarna, vilket i ett senare skede ledde till att kommunerna fick återta ansvar i det maktvakuum som 

skapats134. Kopplingen kan dras till officerskåren då det knappast är de, ofta administrativa, 

arbetsuppgifter som följer med arbetsgivaransvar som unga officerare strävar efter. Snarare hörs 

röster om att plutonchefer inte hinner träffa sina soldater, öva på sin personliga färdighet eller på att 

truppföra i befattning. Framtiden får utvisa om arbetsgivaransvaret även fortsättningsvis kommer att 

vila på plutonchefernas axlar eller om exempelvis en personalstab kommer att upprättas vid 

respektive bataljon. Med de senaste sparkraven på Försvarsmaktens löneutgifter är det senare dock 

inte att vänta i närtid. 

Att många anser att värdegrundsarbete är viktigt är positivt. Även att det uppfattas som att det finns 

en röd tråd mellan Försvarsmaktens värdegrund, utvecklande ledarskap, arbetsplatsträffar och 

utvecklande bedömningssystem måste anses som mycket lyckat. Detta står i kontrast till Löfqvists 

konstaterande om en avsaknad av värdegrundat ledarskap. Skillnaden i slutsatser kan förklaras med 

att Löfqvists har ställt dessa frågor i sammanhang med trupputbildning135. Detta omfattar endast en 

liten del av en officers vardag, i synnerhet då ökat ansvar för detta numera delegeras till 

specialistofficerare samt i viss mån till soldater. Löfqvist missar då det ledarskap som utövas genom 

det arbetsgivaransvar som officerare numera har såväl som det vid skarp tjänst. Det senare 

framkommer tydligt på ett förband som livbataljon vilket ofta löser skarpa skyddsvaktsuppgifter. 

Det som däremot brister är värdegrundens tydlighet och trovärdighet. Brister i tydlighet upplevdes 

också i Löfqvists forskning. Någonting som hon förklarar med att ”tydliga och enhetliga definitioner 

av värdegrunden och den strategi som valts för värdegrundsarbetet saknas eller är 

bristfälliga.”136. Här är det värt att poängtera att Försvarsmakten anger att ”Värdegrunden ska, 

som stöd för vårt dagliga agerande, omsättas i anpassade etiska riktlinjer, handlingsregler och 

uppförandekoder (Code of Conduct) som tar hänsyn till det specifika uppdraget och lokala 

                                                           
133 Stenlås, Niklas (2009) s. 94 
134 Stenlås, Niklas (2009) s. 94 
135 Löfqvist, Mikaela (2012) bilaga: Intervjuguide s. 2 
136 Löfqvist, Mikaela (2012) s. 29 
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kulturella förhållanden.”137. Detta krav verkar dock inte följas då varken Löfqvist eller jag noterat 

förekomst av sådana lokala etiska riktlinjer. Möjligen skulle utformandet av sådana kunna bidra 

till starkare en förankring av Försvarsmaktens värdegrund hos de anställda samt underlätta i 

processen att praktiskt omsätta öppenhet, resultat och ansvar till någonting konkret. 

Professionaliseringen, som är den främsta anledningen till akademiseringen av officersprogrammet 

haltar. Att officerarnas värderingar regleras drar åt motsatt håll och har snarare 

deprofessionaliserande effekter. Öberg och Widmalm har konstaterat att den rådande misstron till 

de professionella officerarna riskerar att minska officersyrkets attraktionskraft138. Ett fenomen som 

enligt Stenlås forskning redan har fått konsekvenser för läraryrket då medelbetygen hos de studenter 

som söker lärarutbildningen har sjunkit139. Motsvarande sker nu inom Försvarsmakten då antalet 

sökande till officerprogrammet är rekordlågt. Bolin har i sin forskning konstaterat att de förändringar 

som Försvarsmakten genomgått i början av 2000-talet innebär en kortsiktig minskning i 

professionalitet. Sedan hennes undersökning har den allmänna värnplikten övergått till att vara 

vilande och ett tvåbefälssystem har (åter-)införts. Dessa förändringar, i kombination med misstron till 

professionalism samt avsaknad av möjligheter för officerare att göra akademisk karriär inom 

krigsvetenskap innebär avsevärda problem för professionalitetsanspråken hos officerskåren. 

Dessutom riskerar strävan efter att rekrytera individer med ”rätt” värderingar att skapa en alltför 

homogen personalstyrka vilket ytterligare minskar förankringen hos befolkningen såväl som 

officerskårens förmåga till kritiskt förhållningssätt. Möjliga lösningar är att ge Försvarsmakten tid och 

stabilitet till att låta de senaste decenniernas omfattande förändringar inom försvarspolitiken sätta 

sig. FHS har också ett ansvar att fortsätta utveckla sina utbildningar och mer specifikt att utforska 

vägarna för studier på avancerad nivå inom krigsvetenskap såväl som utformandet av 

doktorandprogram. Slutligen kan möjligen Ydén och Hasselbladhs rekommendationer att införa mer 

varierade utbildningsvägar till officersyrket såsom via en civil akademisk examen vara gynnsamt för 

Försvarsmaktens och officerskårens folkliga förankring såväl som för att öka officerskårens mångfald 

och kompetensbredd. 

Att undersöka hur värdegrunden tillämpas i praktiken skulle kunna motiveras med det stora 

avståndet mellan de tre värdeorden: öppenhet, resultat och ansvar, till hur tjänsten faktiskt bedrivs. 

Värdeorden är abstrakta och det krävs tankeverksamhet, diskussion och erfarenhet för att komma till 

sin rätt med hur de bör tillämpas. I den andra änden av skalan har vi soldatreglerna som väldigt 

konkret anger till exempel att ”Plundring är förbjuden.” eller ”Bekämpa inte en fiende som gett upp 

motståndet eller som försatts ur stridbart skick.”140. Uppförandekoderna som också ingår i 

Försvarsmaktens värdegrund hamnar någonstans däremellan. Att värna om vår fysiska och mentala 

hälsa och därmed vara måttfull och ansvarstagande vid användandet av alkohol, nikotin eller andra 

lagliga droger är relativt konkret men också ganska långt från den extrema miljö där 

Försvarsmaktens, i det yttersta, väntas arbeta: kriget. Där är också soldatreglerna utmärkande på så 

sätt att de är tänkta att användas i krig. ÖB ledstjärnor har också ett krigsinriktat fokus men är 

föråldrade då de är formulerade under, och för att användas i, invasionsförsvaret. När jag åskådliggör 

                                                           
137 Försvarsmakten (2012b) Underbilaga 1.1 s. 4 
138Öberg Shirin, Ahlbäck & Widmalm, Sten (2013) s. 15 
139 Stenlås, Niklas (2009) s. 14 
140 Försvarsdepartementet (2010) Bilaga 7 s. 259 
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olika riktlinjer, uppförandekoder och värdegrundsdokument genom att ange hur konkreta respektive 

hur krigsmässiga de är kan jag dra ytterligare slutsatser. Se Tabell 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De gröna fälten i Tabell 3 representerar befintliga etiska dokument i Försvarsmakten. Blått fält 

representerar ett tidigare Försvarsmaktsdokument som nu är att betrakta som upphävt. De gröna 

fälten kan till synes utgöra en välbalanserad helhet men i realiteten är det Försvarsmaktens 

värdegrund som utgör lejonparten av alla etikutbildning. Dels så kommer soldatreglerna i skymundan 

och riskerar då också att anses föråldrade och dels utgör de inte heller tillräckligt underlag för att 

utgöra grunden för officerkårens krigsmässiga yrkesetik. Detta ligger i linje med Ydén och 

Hasselbladhs konstaterande att officerskåren saknar en professionell etik för våldsuppgiften. I 

realitet är alltså officerskårens värderingar kopplat till den väpnade striden förvånansvärt 

outvecklade, detta i en yrkeskår som gör anspråk på professionalitet och som har väpnad strid som 

affärsidé (för att i enlighet med företagisering låna en term från den privata sektorn). Om jag, för ett 

ögonblick skulle kliva utanför rollen som forskare och anta rollen som blivande medlem i 

officerskåren skulle jag rekommendera mina högre uppsatta kollegor att göra ett återtag på det 

viktiga område som utgörs av militär etik. Detta är nämligen centralt för vår yrkesroll och är inte bara 

ett sätt att förbereda oss för krigstid (vilket i sig är fullgott skäl för att genomföra återtag) utan det 

har också betydelse för vår trovärdighet. En trovärdighet som får konsekvenser för det förtroende vi 

åtnjuter av ledande politiker såväl som av det svenska folket. Vilket, i kombination med våra 

professionella normer, möjliggör för oss att göra ett bra jobb. 

Soldatregler 

FM Värdegrund - 

Uppförandekoder 

Krig 

Konkret 

Abstrakt 

Fred ÖB ledstjärnor 

FM Värdegrund 

- ÖRA 

Tabell 3 
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