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Sammanfattning: 

Uppsatsens syfte är att analysera och diskutera vad som legat till grund för organisering av 

arméns insatsförband insatsorganisations år 2009 (IO 09). Hur ser organisationsstrukturen ut 

och vilka faktorer har påverkat organiseringen av IO 09? Uppgiftens komplexitet innebar att 

jag närmade mig problemformuleringen från olika perspektiv. Studien omfattar därmed en 

mångsidig kvalitativ analys av data från både styrdokument och intervjuer.  

 

Studien visar att det framförallt är de klassiska ‖byråkratiska teoretiska‖ perspektiven som 

dominerar organisationsdesignen inom arméns insatsorganisation 2009. Vidare förefaller det 

finnas en arketyp för hur ett förband i armén skall vara organiserat. Denna arketyp omfattas 

sannolikt av en organisationsstruktur om fyra ledningsnivåer och ett kontrollspann om fyra 

eller fem enheter i alla nivåer. Signifikant för maskinbyråkratimodellen, vilken identifierats i 

nio av tio organisationsstrukturer i IO 09, är att denna organisationsdesign underlättar tydliga 

och klara ledningsförhållanden. Däremot har maskinbyråkratimodellen en del nackdelar 

såsom att modellen anses vara rigid och svår att förändra.
 
Studien konstaterar därmed en 

intressant paradox d.v.s. kravet på att organisationerna i IO 09 skall vara modulära och 

flexibla samtidigt som organisationsstrukturerna i IO 09 antyder något annat.  Ett annat 

resultat som studien visar är att det framförallt synes varit mänskliga faktorer tillsammans 

med omgivningskaraktäristiska faktorer som dominerat ‖processerna‖ i organiseringen av IO 

09, därmed också i allra högsta grad resultatet av hur arméns insatsorganisation 2009 är 

organiserad. 

 

Nyckelord: Organisering, militära förband, kontrollspann, organisationsdesign, arketyp, 

insatsorganisation, organisationskultur  
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Abstract 
 

The purpose of this essay is to analyse and discuss what has been the basis of the organization 

of the mission-based armed forces in the year of the mission-based organization 2009 (IO 09). 

What does the organizational structure look like and what factors have affected the 

organization of IO 09? The complexity of the task demanded an approach to problem 

formulation from various perspectives. Thus, the study includes a diversified qualitative 

analysis of data collected from governing documents as well as interviews. 

 

The study shows that, above all, it is the classic ―bureaucratic theoretical‖ perspectives that 

dominate the organizational design within the mission-based organization 2009. Furthermore, 

there seems to exist an archetype with respect to how an army force battalion unit should be 

organized. This archetype does most likely represent an organizational structure comprised of 

four levels of leadership and a span of control of four or five units operating at all levels. 

Significant to the machine bureaucracy model, which has been identified in nine out of ten 

organizational structures in IO 09, is that this organizational design facilitates distinct and 

clear leadership conditions. However, the machine bureaucracy model demonstrates some 

disadvantages such as the fact that it is considered to be rigid and difficult to change. Hence, 

the study reveals an interesting paradox, that is, the requirements stipulated for the 

organizations in IO 09 are supposed to be modular and flexible while the organizational 

structures in IO 09 suggest something else. An additional result showed by the study is that, 

primarily, it appears that human factors combined with environmental characteristic factors 

have dominated the ―processes‖ with regard to the organization of IO 09. Consequently, these 

factors have also seem to generated the outcome with regard to how the army’s mission-based 

organization 2009 has been organized. 

Keywords: Organization, military forces, span of control, organizational design, archetype, 

mission-based organization, organizational culture 
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1. INLEDNING 
 

1.1 Bakgrund 

 

Försvarsberedningens (FB) rapport 2008 anger att en modern insatsorganisation måste bestå 

av användbara insatsförband för att möta utmaningar här och nu. FB betonar vidare krav på 

användbarhet, modularitet och förmågebredd tillsammans med krav på ökad 

produktionsrationalitet.
1
 Men hur kommer detta till uttryck vid organisering av 

insatsförbanden i armén?  

 

Vid all organisering militär eller ej torde alltid en strävan vara att den effektivt ska kunna lösa 

de uppgifter den är ålagd att lösa. Organisering och organisation har i princip alltid diskuterats 

och debatterats inom det krigsvetenskapliga området. Creveld skriver att ‖En hövding på 

stenåldern var också tvungen att ta fram en optimal organisation samt hitta metoder och 

tekniska lösningar för att leda de styrkor han hade till förfogande.‖ 
2
  

 

Kraven på ledning har förändrats sedan stenåldern för de militära förbanden. Dynamik och 

förändringstakt har ökat, komplexiteten har växt såsom rörlighet, geografiska utspridning, 

teknisk utveckling, och ökad specialisering. Vidare har krav och förutsättningar på 

Försvarsmakten (FM) ändrats och inte minst ett ökat internationellt engagemang.  

 

Samtidigt har organisationsforskningen utvecklats från 1900- talet och framåt. Jacobsen och 

Thorsvik beskriver bland annat att vi har gått från att se på organisationer och dess strukturer 

som maskiner vidare som sociala system, beslutsarenor och kulturer till organisationer som 

nätverk.
3
 Det senare har inte minst diskuterats inom FM där en ambition att skapa det 

nätverksbaserade försvaret (NBF) etablerades på 1990- talet.  

 

Har FM:s organisationsutveckling av insatsförbanden följt utvecklingen inom 

organisationsforskningen? Eller är det så att organiseringen (organisationsstrukturen) av FM:s 

insatsförband håller fast vid klassiska och traditionsbundna organisationsdesigner?  

  

Inom FM finns en väl utarbetad process när nya insatsförband skapas. Detta är styrt i ett 

flertal direktiv och dokument. Exempelvis läser man i Försvarets författningssamling (FFS 

2005:07) att varje krigsförband skall ha en förbandsmålsättning som benämns Taktisk 

Organisatorisk Ekonomisk Målsättning (TOEM).
4
 Målsättningen grundas på ‖operativa 

behov, och är sammanställning av de krav som ställs på ett förband samt uttrycker sambandet 

mellan effekt och resursbehov.‖
5
 FM:s ambition är således att i TOEM skapa en spårbarhet 

mellan statsmakternas krav och de förmågor som insatsförbanden skall innehålla. TOEM skall 

redovisa bland annat förbandets plats i ett större operativt sammanhang samt taktiska och 

beredskapsmässiga krav mot bakgrund av de uppgifter som skall (bör) kunna lösas. Vidare 

                                                 
1
 Försvarsberedning, Försvar i användning, Regeringskansliet, Stockholm, 2008, s. 10 ff 

2 Van Creveld, Martin, Ledning i krig, Krigsvetenskapliga institutionen, Försvarshögskolan., Stockholm, 2003, s. 
5 
3 Jacobsen, Dag Ingvar & Thorsvik, Jan, Hur moderna organisationer fungerar, 2., [rev. uppl.], 
Studentlitteratur, Lund, 2002, s. 22 ff 
4 Anm. I denna studie görs ingen skillnad mellan TOEM och preliminärt TOEM (PTOEM) 
5 Högkvarteret, Reviderad handbok för målsättningsarbete, HKV bet: 09 100:69399, 2006 Bilaga 1, s. 8 
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skall förbandets ‖huvuduppgifter och övriga uppgifter, typförbandets organisation samt 

huvudsakligt innehåll av personal, förnödenheter och anläggningar‖
6
 framgå i TOEM.  

 

Ett grundantagande som inom organisationsteorin växte fram efter andra världskriget var att 

det inte finns ‖en‖ optimal organisation utan att olika sätt att organisera ökar effektiviteten 

beroende på situation. Detta påstående var kontroversiellt då det fördes fram på 1960- talet då 

tidigare organisationsteorier upplevdes förhållandevis normativa, menar Eriksson, Zetterqvist, 

Kalling och Styhre.
7
 Sedan kalla kriget slut har de militära förbandens uppgifter utvecklats till 

att vara mer dynamiska och mångfacetterade. Det torde då vara så att organisering och 

organisationen också har spår av variation beroende på uppgift och kontext den skall verka i.  

 

Många känner nog igen sig att de sett otaliga organisationsbilder i PowerPoint som visas när 

ett militärt förband skall beskrivas. Jag anser dock att vi allt för ofta endast översiktligt 

analyserar organisationsbilden och istället nästan ursäktande övergår att fokusera på vilka 

uppgifter och förmågor organisationen har. Jag är en av dem som gärna analyserar 

organisationsbilden lite mer för att försöka förstå hur strukturen är uppbyggd och därmed se 

tydliga kopplingar mellan struktur och uppgifter. Det är utifrån dessa tankar jag började 

fundera på hur arméns insatsförband är organiserade idag?  

 

Min ambition i denna uppsats är att i någon form granska vad som låg till grund för 

organisering av arméns insatsorganisation 09. Var det rationella och strukturella aspekter eller 

var det traditionella faktorer som styrde organiseringen?  

 

1.2 Problemformulering/syfte 

 

I Försvarsmaktens TOEM koncentreras och tydliggörs insatsförbandens krav på förmågor, 

innehåll och struktur. Jag menar att, ur ett krigsvetenskapligt perspektiv, är teorier om 

organisation och organisering av FM:s insatsorganisation och dess strukturella arbete med att 

etablera förband intressant att studera. 

 

Hur ser organisationen (organisationsstrukturen) ut i arméns insatsförband? Vilka faktorer 

påverkar organisering av arméns insatsförband? 

 

Syftet med den här uppsatsen är att analysera och diskutera vad som legat till grund för 

organisering av arméns insatsförband gällande insatsorganisation år 2009 (IO 09).
 8

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Högkvarteret, Reviderad handbok för målsättningsarbete, HKV bet: 09 100:69399, 2006 Bilaga 1, s. 8 ff 
7
 Eriksson-Zetterquist, Ulla, Kalling, Thomas & Styhre, Alexander, Organisation och organisering, 2., [utök.] 

uppl., Liber, Malmö, 2006, s. 170 
8
 Anm. Insatsorganisation år (IO år 2009) används som begrepp inom HKV för att specificera vilken 

insatsorganisationsstruktur organisationen tillhör. Kommande organisation kommer vara IO 2014 
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2. Teori  
 

2.1 Inledning 

 

Teoriavsnittet har som syfte att ge en teoretisk ram för att kunna analysera och diskutera samt 

svara upp mot problemformulering och frågeställningar i uppsatsen. Avsnittet inleds med att 

definiera och förklara en modell som ger stöd för att studera organisationer.  

 

Jacobsen och Thorsvik definierar en organisation enligt följande ‖ ett socialt system som är 

medvetet konstruerat för att uppnå bestämda mål.‖
9
 Med ‖medvetet konstruerat‖ menar de att 

den som skapat organisationen har gjort det utifrån sin förståelse för vad som är mest effektivt 

för att lösa dess uppgift.
10

   

 

Jacobsen och Thorsvik har i boken Hur moderna organisationer fungerar angett en modell 

för att bl.a. studera organisationer. De tar sin utgångspunkt ifrån ‖tre oberoende variabler 

 

1. Den inverkan som formella drag kan ha på organisationsbeteende och processer 

2. Den betydelse som den mänskliga faktorn kan ha för organisationsbeteende 

3. De faktorer i omvärlden som påverkar organisationsbeteende‖
11

 

 

I teorikapitlet fördjupas det formella perspektivet där bland annat de klassiska 

organisationsteoretikernas ‖tankar‖ redovisas. Vidare beskrivs olika organisationsformer samt 

teorier kring begreppet kontrollspann. Därefter skildras olika mänskliga faktorer som påverkar 

organisationer varvid begreppet organisationskultur definieras. Avslutningsvis omfattar 

teorikapitlet en teoretisk grund om vad omvärldsfaktorer omfattar. 

 

2.2 Formella drag  

 

Med formella drag, menar Jacobsen och Thorsvik, dels mål och strategi samt formella 

organisationsstrukturer. De anser att organisationsstrukturen har två dimensioner. Där den 

första omfattar arbetsfördelning och specialisering, vilket kan begränsa medarbetarens 

handlingsfrihet eller omvänt ge denne stor handlingsfrihet. Den andra dimensionen är styrning 

och samordning vilket avgränsar hur arbetsuppgifter skall genomföras eller omvänt delegerar 

makt till individen. 
12

 

 

Men varför studera organisationsstrukturer? Jacobssen och Thorsvik menar att vi kan iaktta en 

stabilitet och regelbundenhet i formella organisationer vilket är förvånande när vi ser ‖hur 

olika vi människor är i fråga om begåvning, intressen och livsåskådning‖.
13

 Stabiliteteten 

beror enligt dem på ‖att de allra flesta får sitt beteende reglerat genom strukturen i formella 

                                                 
9
 Jacobsen, Dag Ingvar & Thorsvik, Jan, Hur moderna organisationer fungerar, 2., [rev. uppl.], 2002, s. 

10 
10

 Ibid, s. 10 
11

 Ibid, s. 12 
12

 Jacobsen, Dag Ingvar & Thorsvik, Jan, Hur moderna organisationer fungerar, 2002, s. 16. 
13

 Ibid, s. 83. 
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strukturer.‖
 14 

De påpekar vidare att organisationsstruktur har tre generella och övergripande 

effekter på beteendet ‖a) stabilitet i beteendet, b) begränsning i beteendet och c) 

koordinering.‖
15

 Genom att studera de formella dragen kan vi således få en bild på vilka 

grunder våra insatsförband är organiserade. Att utforma en organisation omfattar enligt 

Bruzelius och Skärvad principiellt tre frågor: ‖vilka arbetsuppgifter skall utföras inom 

organisationen och av andra organisationer, hur ska ansvar och arbetsuppgifter fördelas och 

hur ska ledning, samordning och styrning utformas?‖
16

 Organisationsdesign är ett ofta använt 

begrepp inom organisationslitteraturen. Jacobsen och Thorsvik hävdar att 

organisationsdesignen i allmänhet används för att beskriva hierarkier, hur styrning, 

samordning och kontroll skall ske samt vilka uppgifter som skall göras och av vem.
17

  I syfte 

att fördjupa de formella dragen beskriver jag nedan teorier kring detta perspektiv. 

 

Den administrativa skolan utvecklad av Fayol formulerade, i början av förra seklet, ett antal 

principer för god administration. Exempelvis såsom att dela upp arbetet så mycket som 

möjligt och specialisera organisationens medarbetare, fördela auktoritet i organisationen på ett 

tydligt sätt och avkräva ansvar av dem som erhållit auktoritet. Fayol framhöll vikten av att 

upprätthålla disciplin, tillämpa enhetlig ordergivning, följa s.k. tjänstevägen, tillsätta rätt man 

på rätt plats och uppmuntra initiativ.
18

 Enligt, Jacobsen och Thorsvik, var det Fayol som först 

påvisade behovet av särskilda funktioner (staber) som hanterar aktiviteter som sker internt.
19

 

Jag inser efter att läst svenska översättningen av originalutgåvan på franska att Fayol visade 

stor respekt för och har därför möjligen tagit stort intryck av det militära systemet. Fayol 

delade in de administrativa aktiviteterna i fem delaktiviteter; planering, organisering, 

ordergivning, samordning och kontroll.
20

  

  

I samma tidsepok som Fayol utvecklade sina administrativa principer utvecklade Weber sina 

teorier om det byråkratiska systemet. Weber menade att byråkratin var den optimala formen 

för att organisera de mänskliga resurserna.
21

 Effektiviteten skulle upprätthållas genom 

‖formella regler, rapporter och kommunikationskanaler samt strikt avgränsade 

ansvarsområden.‖
22

  

 

2.2.1 Organisationsformer 

 

Organisationsformer, organisationsdesign respektive organisationsstruktur kan enligt 

Bruzelius och Skärvad ses som identiska begrepp. Dessa begrepp är formella strukturer och 

beskriver hur organisationen begränsas mot omvärlden, hur ansvar och arbetsuppgifter 

fördelas samt ledning, samordning och styrning utformas.
23

 Det finns ett flertal teoretiker som 

givit bidrag till organisationsstrukturer. En av de mer kända är Mintzberg som beskriver 

                                                 
14

 Ibid 
15

 Ibid 
16

 Bruzelius, Lars H. & Skärvad, Per-Hugo, Integrerad organisationslära, 9., helt rev. uppl., 

Studentlitteratur, Lund, 2004, s. 180 
17

 Jacobsen, Dag Ingvar & Thorsvik, Jan, Hur moderna organisationer fungerar, 2002, s. 16 ff  
18

 Fayol, Henri, Industriell och allmän administration: [allt du behöver veta om management], [Ny utg.], 

Santérus, Stockholm, 2008, s. 41-68 
19

 Jacobsen, Dag Ingvar & Thorsvik, Jan, Hur moderna organisationer fungerar, 2002, s. 105. 
20

 Fayol, Henri, Industriell och allmän administration, 2008, s. 23. 
21

 Bruzelius, Lars H. & Skärvad, Per-Hugo, Integrerad organisationslära, 2004, s. 49 
22

 Ibid, s. 49 
23

 Ibid, s. 181 
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organisationsdesign genom att ange vilka huvuddelar en organisation består av och i form av 

ett eller flera olika organigram.
24

 

 

 
   Bild 1

25
Mintzbergs grundmodell  

 

Mintzbergs grundmodell består av en operativ kärna, mellanchefer, strategisk ledning, 

teknostruktur och servicestruktur. Den modell som ligger närmast för att beskriva en militär 

organisation är kanske den Mintzberg kallar maskinbyråkratin vilken i sin tur bygger på 

Webers idealtypiska byråkratimodell. Mintzberg identifierar ett flertal andra typologier såsom 

entreprenörsorganisationen, divisionaliserade organisationen, den professionella byråkratin 

och den innovativa organisationen. Dessa organisationsformer finns inte alltid i s.k. ‖rena‖ 

former utan skall istället ses som modeller.
 26

  

 

Enligt Jacobsen och Thorsvik bygger och utgår en organisationsform från definierade 

arbetsuppgifter och arbetsprocesser. Den visar hur ansvar och arbetet är fördelat, hur 

befälsrätt och befogenheter är fördelat, förhållandet mellan överordnad och underordnad samt 

hur arbetsuppgifter och arbetsprocesser styrs och samordnas.
 27

  

 

En allmän uppfattning är, enligt Jacobsen och Thorsvik, att ju större organisationer blir desto 

komplexare blir de både horisontellt och vertikalt. De menar vidare att ökad storlek innebär 

ökad formalisering vilket tar sig uttryck i ett ökat antal standardiserade procedurer, regler och 

rutiner.
28

 Bruzelius och Skärvad påpekar att hierarkiska organisationer motverkar naturliga 

kontakter mellan olika avdelningar och enheter. Dessutom blir administrationen ofta mer 

kostsam.
29

  

 

                                                 
24

 Jacobsen, Dag Ingvar & Thorsvik, Jan, Hur moderna organisationer fungerar, 2002, s. 124. 
25

 Bolman, Lee G. & Deal, Terrence E., Nya perspektiv på organisation och ledarskap, 3., [rev. och 

uppdaterade] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2005, s. 108 
26

 Mintzberg, Henry, Structure in fives: designing effective organizations, [New ed.], Prentice-Hall, 

Englewood Cliffs, N.J., 1993, s. 294 
27

 Jacobsen, Dag Ingvar & Thorsvik, Jan, Hur moderna organisationer fungerar, 2002, s. 82 ff 
28

 Ibid s. 109-123. 
29

 Bruzelius, Lars H. & Skärvad, Per-Hugo, Integrerad organisationslära, 2004, s. 216 
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Bruzelius och Skärvad beskriver ett antal olika organisationsformer i sin bok Integrerad 

organisationslära såsom exempelvis:
 30 

 

 

 Funktionsorganisation, där arbetsuppgifter och ansvar delats upp efter 

huvudfunktioner. 

 Divisionsorganisation, kännetecknas av att den under ett samordnande centrum har sin 

verksamhet grupperad i självständiga divisioner 

 Över- och underordnad organisation, indelas i linje/stabsorganisation eller funktionell 

organisation. Linjeorganisationen kännetecknas av att varje underordnad bara har en 

överordnad, denna organisationsform kompletteras ofta med någon form av stab. 

Funktionell organisation innebär att en underordnad har fler än en överordnad. Syftet 

är att tillvarata medarbetares specialistkompetens genom att ge dem orderrätt till 

underordnad. 

 Matrisorganisation, där medges överlappning av två eller flera organisationsformer. 

Matrisorganisationen syftar till ett gemensamt genomförande av arbetsuppgifter och 

gemensamt ansvar.  

 Nyare organisationsformer är exempelvis: 

 

o Tillplattade organisationsformer, att minska antalet nivåer i organisationen. I 

hierarkier löper kommunikationen/styrningen vertikalt medan tillplattade 

organisationer i större utsträckning kommunicerar/styrs horisontellt.  

o Processorienterade organisationer, denna struktur får ofta en horisontell och 

teambaserad struktur.  

o Projektorganisationer, att organisera projekt kan göras ‖internt‖ med egna 

resurser eller ‖externt‖ med yttre resurser. Att organisera projekt med yttre 

resurser eller s.k. virtuella organisationer blir alltmer förekommande.  

o I syfte att kunna hantera en accelererande förändringstakt och ökad 

informations- och kunskapskrav har nätverksorganisationer uppstått. 

Nätverksorganisationer, består ofta av enheter med specifik kompetens. Det 

krävs väl utvecklade och tydliga visioner för att hålla samman enheter, grupper 

eller individer. Bruzelius och Skärvad menar att när kunskaps- och 

informationskraven ökar samt förändringstakten är dynamisk krävs det att 

såväl entreprenöriella som byråkratiska organisationer ersätts med 

nätverksorganisationer.
31

 

 

2.2.2 Kontrollspann 

 

Det som förenar de klassiska organisationsteoretikerna är, enligt Andersson-Fele, att de ansåg 

det möjligt att försöka finna allmänna och ultimata lednings- och organisationsprinciper.
32

 

Hon skriver vidare att den ledarsynen som klassikerna utryckte vara en ‖allvetande och 

allsmäktig fadersfigur‖.
33

 Dessa teoretikers syn på människan var att det oftast krävdes direkt 

                                                 
30
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31

 Bruzelius, Lars H. & Skärvad, Per-Hugo, Integrerad organisationslära, 2004, s. 220 f 
32

 Andersson-Felé, Lena, Leda lagom många: om struktur, kontrollspann och organisationsideal, 1. uppl., 
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2008, s. 64 
33
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närhet från chefen och att denne kunde utöva direkt kontroll och tillsyn över varje anställd, 

menar hon.
34

 Därför uppger Andersson-Fele att dessa organisationsteorier i stor grad 

koncentrerade sig på den samordning som måste ske från toppen av hierarkin.
35

 Span of 

control eller på svenska kontrollspann handlar om hur många direkt underordnade en chef kan 

ha utan att det skapar kommunikations- eller samordningsproblem.
36

 De klassiska 

organisationsteoretikerna förde ofta normativa resonemang kring hur brett eller smalt detta 

kontrollspann kunde vara.  Exempelvis ansåg Fayol att gränsen för kontrollspann på lägre 

nivå i organisationen var 15 medan på högsta nivå var fyra ett lämpigt kontrollspann.
37

 

Lyndall F. Urwick utvecklade Fayols ‖principer‖ och pekade bland annat på att en chef inte 

kan ha fler än sex underställda.
38

 Sir Ian Hamilton utvecklar i boken The Soul and Body of an 

Army begreppet span of control och menar att en människa får ett fullt effektiv arbetsfält när 

den dirigerar tre till sex andra ‖hjärnor‖.
39

 Han slår fast att när man skall beräkna antalet 

underchefer så är regeln att ju mindre ansvar desto fler kan man leda, d.v.s. närmare basen är 

sex underordnade att föredra medan i toppen är tre underordnade mer lämpligt.
40

 Mintzberg 

och Woodwards menade att kontrollspannet bör begränsas till mellan fyra och sju 

underställda. 
41

  

 

Även militärteoretiker har fört resonemang om kontrollspann. Exempelvis resonerar 

Napoleon Bonaparte om att cirka fyra till sex enheter är ett lämpligt antal underställda 

enheter.
42

 Medan Clausewitz i Om Kriget förordar ett kontrollspann på åtta till tio 

underställda.
43

 Clausewitz pekar på att ‖varje nytt led i ordergivningen försvagar dess kraft på 

två sätt – för det första förlorar den i skärpa i varje nytt led, för det andra behöver den längre 

tid att tränga igenom‖.
44

 Inom modern manöverkrigsteori resonerar bland annat Robert 

Leonhard i sin bok The Art of Maneuver om antalet underställda chefer. Han menar att antalet 

manöverenheter inte bör understiga fyra enheter. Genom att gå från tre till fyra enheter 

dubbleras antalet manövermöjligheter i strid, påvisar han.
45

  

 

Andersson-Fele menar att det var Gulick, som i viss mån tillsammans med Urwick under 

1930-talet, utvecklade de klassiska teorierna om kontrollspann.
46

 Gulick påpekar att 

kontrollspannets bredd påverkas av tre organisatoriska variabler: funktionell mångfald, tid och 

stabilitet, samt storlek och rum.
47

 Utöver dessa hävdar Andersson-Fele att kontrollspannets 
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storlek påverkas av ytterligare tre variabler: mognaden i organisationen, ledarbeteendet i 

organisationen och rationaliteten i organisationen.
48

  

Andersson-Fele sammanfattar sina studier av både klassisk och modern forskning kring 

begreppet och menar att den vanligaste uppfattningen är ett kontrollspann mellan tre till sju 

och möjligen upp till tio underställda är lämpligt. Hon menar dock ‖att dessa äldre och tidiga 

uppfattningar om smala kontrollspann (begränsat antal) torde inte gälla idag då ideal och 

organisatoriska förutsättningarna har förändrats sedan de klassiska studierna genomfördes.‖
49

  

 

Jag konstaterar att de tidiga s.k. klassiska teorierna om kontrollspann har i stor utsträckning 

byggt på erfarenheter från militära sammanhang från 1900-talets början. Överste Urwick, 

General Sir Hamilton samt Henri Fayol var tydligt inspirerade av den militära strukturen, 

menar jag. Sedan dess har forskningen om den organisationsteoretiska kontexten fortsatt och 

numera finns flera ‖modernare‖ organisationsformer och därmed torde de organisatoriska 

förutsättningarna förändrats.   

 

2.3 Den mänskliga faktorn 

 

Med den mänskliga faktorn, menar Jacobsen och Thorsvik, de informella egenskaperna som 

kan påverka organisationsbeteende och processer. Personliga egenskaper, normer och sociala 

relationer mellan anställda är exempel på sådana. De anser vidare att organisationskultur är ett 

centralt begrepp som förmodas vara av stor betydelse avseende de informella egenskaperna. 

Organisationskultur d.v.s. värderingar, gruppnormer, social sammanhållning och grupptryck 

kan stå i konflikt med organisationens mål eller omvänt öka anslutningen kring målen, menar 

de.
50

 

 

Schein definierar organisationskultur som: 

 

‖mönster av grundläggande antaganden uppfunnet, upptäckt eller utvecklat av en viss 

grupp efter hand som den lär sig bemästra sina problem med extern anpassning och 

intern integration som har fungerat tillräckligt bra för att bli betraktat som giltigt, och 

därför lärs ut till nya medlemmar som det riktiga sättet att uppfatta, tänka och känna 

om dessa problem.‖
51

 

 

Schein menar vidare att kulturen består av tre olika nivåer.
52

 

 

 Grundläggande antaganden, det som är kulturellt nedärvt och överfört till oss genom 

organisations socialiseringsprocess. Ofta är vi inte medvetna om det, vi tar det för 

givet och betraktar det som sant.  

 Värderingar och normer, värderingar innebär att vi har gjort ett avsiktligt val och 

bestämt oss att något är bra eller dåligt baserat på våra grundläggande antaganden. 

Normer anger vad som är ett ‖riktigt‖ beteende för olika personer i olika sammanhang 
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och situationer, anser Jacobsen och Thorsvik. ‖Normer ger principer, riktlinjer och 

begränsningar på vårt beteende‖, menar de.
53

  

 Artefakter, är fysiska, verbala eller beteendemässiga manifestationer som vi ser när vi 

närmar oss en okänd kultur. Artefakter kan vara det som sägs av människor, det som 

visar sig i människors beteende, organisationsstrukturer eller fysiska föremål såsom 

byggnader, skriftligt material etc. Jacobsen och Thorsvik menar vidare att även om 

‖artefakter är lätta att observera så är de inte lätta att förstå‖.
 54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Bild 2 
55

Nivåer av kulturen enligt Schein. 

 

Enligt Alvesson kan organisationskultur definieras som: 

 

 ‖föreställningar och innebörder som är gemensamma för en viss grupp, som ofta 

uttrycks eller förmedlas i symbolisk form och som vägleder människorna i gruppen i hur 

de relaterar sig till sin gemensamma omvärld‖.
56

 

 

Enligt Jacobsen och Thorsvik betyder inom etnologin kultur ‖ett mönster av åsikter, utryckt 

genom symboler som människor använder för att kommunicera och utveckla sin kunskap om 

och inställning till livet‖.
57

 Vidare skriver de att kultur definieras som ett ‖nedärvt etiskt 

levnadssätt som får oss människor att tänka på ett bestämt vis‖.
58

. Det innebär, enligt Jacobsen 

och Thorsvik, att inom alla organisationer socialiseras människor in i ett mönster av koder, 

nedärvda mönster av åsikter. Detta präglar individer så att de ‖konstruerar bilder, 

uppfattningar vilka bidrar till gemensamma grundläggande antaganden om verkligheten‖.
59

  

 

Kulturen baseras enligt Schein på övertygelser, värderingar och antaganden.
60

 Det kulturella 

perspektivet ger mig således en bas att studera och försöka förstå vilka informella drag som 

påverkar organisering av IO 09.   
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2.4 Omvärldsfaktorer 

 

Med omvärldsfaktorer menar Jacobsen och Thorsvik de beteenden eller alla förhållanden som 

påverkar eller har effekt på organisationen både direkt och indirekt. Detta kan vara, enligt 

dem, externa aktörer, extern otrygghet och externt tryck. Det kan också vara resurser, 

strukturer eller utbildning utanför organisationen. Organisationer är oftast i beroende av 

externa organisationer som kan påverka organisationens mål, struktur, kultur och 

maktförhållanden, anser Jacobsen och Thorsvik. Det är om ‖omvärlden är stabil eller 

dynamisk och om omvärlden är homogen eller heterogen‖
61

 som påverkar om organisationen 

upplever otrygghet, betonar Jacobsen och Thorsvik.
62

 Externt tryck kan vara sådana 

förhållanden som innebär att organisationen pressas till något den egentligen inte vill, 

exempelvis anpassning mot tekniska innovationer, uppger de.
63

 De delar vidare in omvärlden 

i teknisk respektive institutionell omvärld. Teknisk omvärld är de faktorer som direkt 

påverkar uppgifter och organisation. Medan institutionell omvärld syftar på kulturella 

faktorer.
64

 

 

2.5 Sammanfattning teori 

 

”Alla organisationer har det gemensamt att de ska lösa en eller flera 

uppgifter. Men där slutar också likheten.”
65

 

 

Jag inledde teorikapitlet med att identifiera tre perspektiv: formella drag, mänskliga faktorer 

samt omvärldsfaktorer vilka ger ett stöd för att studera IO 09. Utifrån dessa perspektiv 

kommer uppsatsen att ta sin utgångspunkt. Syftet är att genomföra en mångsidig belysning av 

problemställningen, vilket Jacobsens och Thorsviks modell stödjer. Inom de formella dragen 

använder jag mig av organisationsteorier kring byråkrati, administration, organisationsstruktur 

och kontrollspann. De mänskliga faktorerna omfattar i denna studie framförallt teorier kring 

organisationskultur. Omvärldsfaktorer innehåller övriga faktorer som indirekt eller direkt 

påverkar organisationen.  

 

2.6 Frågeställningar 

 

De frågeställningarna som skall besvaras i denna uppsats är:  

 

 Vilka faktorer har påverkat organisationsstrukturen i arméns IO 2009? 

 Vilka organisationsteorier har dominerat TOEM arbetet inom armén IO 2009? 

 Vilka organisationsstrukturer är ledande inom arméns insatsförband 2009? 

 Vilka kontrollspann dominerar? 

 Finns det en arketyp för hur ett förband på bataljonsnivå inom armén skall vara 

organiserat? 
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3. Metod 
 

3.1 Inledning 

 

Val av strategi eller design för en studie är centralt efter det att problemställningen är 

identifierad. Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängerud poängterar att ‖ingen kan kritisera 

en forskare för att hon/han har stannat för en design och därmed valt bort andra alternativ‖.
66

 

Frågan är dock vid offentliggörandet, om författaren, har valt lämplig design för den aktuella 

problemställningen, poängterar de.
67

 Min problemställning och mina frågeställningar 

indikerar att jag vill förklara istället för att beskriva min empiri. Då anser Esaiasson, Gilljam, 

Oscarsson och Wängerud att frågan inställer sig; finns teorin på plats från början eller inte?
68

 

Jag konstaterar att teorierna kring organisering och organisationsstrukturer är omfattande. 

Dessutom är frågeställningen sådan att teorin förutsätts finnas (det är annars svårt att finna 

någon som dominerar). Då jag väljer att studera organisering av FM insatsförband och 

avgränsat till arméns insatsförband organisationssår 2009, har jag också begränsat mig i var 

jag kan finna data. Därmed återstår att välja strategi för att datainsamlingen. Jag kan antingen 

starta i empirin en s.k. induktiv metod eller en deduktiv metod där jag först har en hypotes. 

För att sedan finna en logisk härledning och jämföra med data för att se om min hypotes eller 

antaganden håller. Min egen förförståelse tillsammans med problemformuleringens 

omfattning och karaktär innebar att jag sökte efter en tredje metod, eller något som liknar en 

kombination. Kjörup anser att ‖abduktion är en vanlig slutledningsform inom humaniora och 

det som i hög grad är vardagens slutledningsform.‖
69

  

 

Ovan beskrivna teoretiska ansats ger mig möjlighet att genomföra en s.k. triangulering
70

 av 

data i syfte att kunna jämföra resultat och därmed fördjupa min diskussion. Data kan hämtas 

dels från textanalys av styrdokument såsom TOEM men också från intervjuer. Metoden 

medger också skilda teoretiska utgångspunkter när jag granskar och analyserar data vilket 

Jacobsen och Thorsvik modell stödjer.  

 

Studiens syfte, problemformulering, frågeställningar och metod gynnas av att utgå från en 

kritisk samhällsvetenskaplig metod. Denna kritiska metod handlar, enligt Alvesson och Deetz 

bland annat om ‖att identifiera och ifrågasätta de antaganden som ligger bakom vårt vanliga 

sätt att varsebli, förstå och handla.‖
71

 De menar också att ‖kritikens uppgift är att motverka 

dominansen från de självklara mål, idéer, ideologier och diskurser som lämnar fotavtryck i 

olika sociala sammanhang.‖
72
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3.2 Vald vetenskaplig metod 

 

Jag avser att genom en abduktiv metod d.v.s. att gå från teori till empiri och tillbaka för att 

diskutera min problemformulering och besvara mina frågeställningar i uppsatsen. Kjörup 

menar att ‖abduktion leder oss till den mest sannolika förklaringen till ett fenomen som 

väcker vår förvåning.‖
73

 Jag gör detta genom att se på data från olika teoretiska perspektiv 

d.v.s. en s.k. triangulering. 

 

Inledningsvis fördjupade jag mig inom de olika organisationsteoretiska perspektiven för att 

därefter analysera de olika styrdokumenten. I syfte att svara upp mot vilka formella drag samt 

vilka faktorer i omvärlden som påverkade organisationsbeteendet genomfördes en kvalitativ 

analys av samtliga i arméns fastställda TOEM på bataljonsnivå, FM handbok för 

målsättningsarbete (H MÅL), operativa ramvillkor (öppen information), FM utvecklingsplan 

samt FM föreskrifter med arbetsordning (FM ArbO). Det viktiga var att se helheten i dessa 

dokument. Det gjordes genom att finna ut det som var väsentligast i texten. 
74

 Jag fokuserade 

på organisationsstrukturen och det som omfattade organisering i TOEM.  För att förstå de 

formella aspekterna sökte jag stöd i de s.k. klassiska organisationsteoretikerna såsom Fayol, 

Mintzberg m fl. De klassiska teoretikerna har onekligen tagit intryck av militärens sätt att 

organisera därför var det naturligt att fördjupa sig inom ‖klassikerna‖.  

 

Därefter återvände jag till teorin bland annat för att söka stöd i att analysera processerna vid 

framtagande av TOEM. I syfte att svara upp mot de mänskliga faktorerna (informella) av 

organisationsbeteendet i IO 09 intervjuade jag personer som varit inblandade i arbetet med att 

skriva TOEM. Intervjuerna genomfördes som en respondentundersökning. Min övergripande 

avsikt med intervjuerna var att tillsammans med analys av TOEM och styrande dokument ge 

underlag för att kunna svara på mina frågeställningar i uppsatsen. Direkt gav intervjuerna svar 

på hur TOEM IO 09 togs fram och vilka faktorer som har påverkat organisationsstrukturen. 

Indirekt gav intervjuerna underlag för analys och svar på resterande frågeställningar i 

uppsatsen.  

 

Då teorier har fått fotfäste i organisationen och dess struktur, var det nödvändigt att försöka 

förstå varför det blivit som det blivit. Jacobsen och Thorsvik menar att förstå kultur är 

avgörande för att begripa skillnader mellan ‖formell struktur och faktiskt beteende.‖
75

 

Intervjuerna gav mig därmed stöd att analysera de mänskliga faktorerna som påverkat 

organiseringen av IO 09. Genom att ‖gå‖ från teori till empirin i flera steg skapade jag mig 

underlag, att även fördjupa omvärldsfaktorernas betydelse av organiseringen i IO 09. Empirin 

från både textanalysen och intervjuerna gav mig underlag för att besvara mina frågeställningar 

 

Slutligen genomförs en diskussion utifrån Jacobsens och Thorsviks modell. Härvidlag sökte 

jag stöd i en kritisk samhällsvetenskaplig metod.  

 

Min valda metod och angreppssätt tillsammans med min problemformulering utesluter inte att 

resultat och diskussion omfattar generaliseringar. Min uppgift som författare är dock att 

presentera ett underlag som omfattar validitet och reliabilitet. Enligt Denscombe gäller 

                                                 
73

 Kjørup, Søren, Människovetenskaperna: problem och traditioner i humanioras vetenskapsteori, 2009, 

s. 221 
74

 Esaiasson, Peter, Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad, 2007, s. 237 
75

 Jacobsen, Dag Ingvar & Thorsvik, Jan, Hur moderna organisationer fungerar, 2002, s. 155 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS  
Major Jörgen Peters  

ChP 08-10 2010-03-10 16(47) 

 

validitet ‖precisionen i de frågor som ställs, de data som samlas in och de förklaringar som 

presenteras.‖
76

 Han menar vidare att tillförlitligheten har att göra med ‖metoderna för 

datainsamling och intresset av att de ska vara stabila och inte förvränga forskningsfynden‖.
77

   

 

En värdefull och ofta förbisedd metodik är att under arbetets gång kunna spegla sina idéer 

med någon väl insatt i ämnet. Jag har under arbetet med uppsatsen haft möjlighet att ‖bolla‖ 

idéer med en studiekollega som skriver om hur TOEM implementeras i FM. Detta har givit 

mig möjlighet att reflektera både över metod och resultat.   

 

3.3 Metod- och källkritik 

3.3.1 Textanalys 

 

Vid en kvalitativ textanalys är sökandet efter väsenligheterna i fokus. Det innebar dock att jag 

försökte tolka det som är skrivet, hermeneutik d.v.s. läran om läsning och tolkning. Detta 

angreppsätt har naturligt spår av subjektivitet i sig. Det har inte varit enkelt att förhålla sig 

objektivt gentemot primärdata i denna uppsats. Mitt metodval med att pendla mellan empiri 

och teori kan möjligen begränsat följderna av ‖subjektiviteten‖. TOEM är strukturerad enligt 

ett visst mönster, det hjälpte mig att tolka innehållet i dokumenten. FM handbok om 

målsättningsarbete stöttade mig i att tolka TOEM.  

 

Vidare kan angiven struktur enligt handboken möjligen ha medfört en begränsning, då allt för 

mycket varit styrt för de som utformat TOEM för IO 09. Mitt val att komplettera uppsatsen 

med intervjuer innebar att jag kunde kontrollera eventuella oklarheter med respondenterna. 

 

Min uppsats bygger på primärdata vad avser TOEM, dessa dokument är klassificerade 

hemliga inom FM. Detta innebär att dokumentation och förvaring av dessa omgärdas av 

bestämmelser enligt lagen om offentlighet och sekretess.
78

 Att hänvisa till sekretessbelagd 

information innebär dock begränsningar om någon utan behörighet avser kontrollera 

primärdata. I litteratur och källförteckning redovisas dock aktuella skrivelsenummer för de 

TOEM jag hänvisat till för kontroll av primärdata. Det är således möjligt att ta del av den 

informationen efter det att prövning skett enligt gällande bestämmelser. Det bör påpekas att 

allt material i denna uppsats är öppen information. Ur sekretessperspektiv är uppsatsen 

granskad av, en i Försvarsmakten certifierad säkerhetschef, Major Ingemar Andreasson vid 

Försvarsmaktens Tekniska skola (FMTS). 

3.3.2 Respondentundersökning 

 

Valet av intervjupersoner har utgått från att de har eller har haft direkt inblandning i arbetet 

med aktuella TOEM i IO 09 d.v.s. ett strategiskt typiskt urval.
79

 Intervjuerna har genomförts 

mellan perioden 2010-01-11–02-12. Antalet intervjuade personer är nio, alla var män. 

Samtliga har varit ansvariga eller inblandade i utformningen TOEM 09. Några av 
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intervjupersonerna har eller har haft ett direkt övergripande ansvar som 

krigsförbandsansvariga vid Högkvarteret (HKV). De övriga har varit delaktiga i arbetsgrupper 

eller haft chefspositioner vid typförbanden.  De var vad som inom journalistiken brukar 

benämnas ‖centralt placerade källor‖
80

. Respondenterna valdes utifrån kriterierna att de varit 

med i processen eller att de varit ansvariga vid HKV för framtagningen av IO 09. Valet 

gjordes tillsammans med HKV. I processen med att ta fram arméns IO 09 har naturligtvis fler 

deltagit men urvalet har begränsats till ett fåtal individer p.g.a. tid och kostnadsskäl. Däremot 

har beprövad erfarenhet visat att intervjua runt tio personer räcker för att göra intressanta 

analyser.
81

 

 

Huvuddelen av respondenterna har deltagit i hela processen av utformningen av IO 09.  

Respondenterna var mellan 35-55 år, medelåldern var 40 år. Huvuddelen av respondenterna 

var nivå OF 5
82

 och med ca 20 års tjänstgöring i FM. Endast tre av nio hade vid 

intervjutillfällena erfarenhet från internationell tjänst. 

 

Intervjuerna genomfördes som samtalsintervjuer kring ett antal frågeställningar. Samtliga 

intervjuer utom en har genomförts genom personligt möte. En intervju genomfördes via 

telefon.  Samtliga respondenter har utlovats anonymitet från min sida. Att respondenten 

erbjudits anonymitet är ur ett etiskt perspektiv viktigt. Jag menar att detta har inneburit ett 

öppnare och mer förtroligt samtal. Det kan dock inte uteslutas att svaren i viss mån har blivit 

tillrättalagda s.k. intervjuareffekt
83

 bland annat var någon respondent yngre än författaren. 

Provintervjuer (två st) har genomförts innan de ‖verkliga‖ intervjuerna, där frågeställningarna 

‖testades‖. Struktur på utformning, genomförande och bearbetning av intervjuerna har följt 

Ekholm och Franssons ‖Praktisk intervjuteknik‖
84

 samt Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, 

Wängeruds ‖Metodpraktikan‖
85

. Tidsåtgång vid respektive intervju har varit ca 60-90 min. En 

intervjuguide utformades omfattande tolv frågor/teman vilken återfinns i bilaga 1. 

 

Varje intervju inleddes med direkta frågor kring bakgrund och uppgift i TOEM arbetet. Innan 

dess hade jag övergripande förklarat mitt syfte med intervjun. För att inte påverka 

respondenten nämnde jag endast att min uppsats handlar om TOEM och organisation. 

Respondenten kände således inte till min problemställning eller frågeställningar. Därefter fick 

respondenten möjlighet att beskriva ‖sin‖ organisation. Syftet med frågan var att få 

respondenten att ge sin bild av organisationen och min första uppfattning kring respondentens 

kunskap om organisationsteorier. Att låta respondenten inleda med att beskriva organisationen 

syftade också till att ‖värma‖ upp samtalet. Därefter genomfördes intervjun utifrån de tolv 

frågeställningarna utan inbördes ordning. Slutligen fokuserade jag på frågan om vad som 

dominerat utformningen av TOEM IO 09 med en direkt fråga.  

 

Frågorna var av framförallt indirekt karaktär, men även direkta frågor fanns med i intervjun.
86

 

Jag har tagit hänsyn i frågorna utifrån den teoretiska dimensionen och dynamiska 

dimensionen. Den teoretiska dimensionen för att ‖rikta‖ in intervjun och samtal emot min 
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problemställning i uppsatsen.
87

 Den dynamiska dimensionen för att nå framgång i samtalet 

med respondenten såsom att ‖komma‖ nära och få respondenten att öppet beskriva arbetet 

med TOEM inför IO 09.
88

 Min förförståelse kring organisering och organisationsteorier har 

givit mig möjlighet att fokusera samtalet så att det svarar upp emot min problemställning. 

Bearbetningen av intervjuerna har genomförts i direkt anslutning till intervjuerna. I 

sammanställningen efter intervjuerna har jag valt att analysera och resonera kring 

respondentens svar. Detta underlag ligger sedan till grund för min analys senare i uppsatsen.   

  

3.4 Avgränsningar 

 

Jag har valt att avgränsa mig till armén trots att jag själv är flygvapenofficer. Fördelen är att 

jag är mindre bunden till organisationen och därmed möjligen kan studera organisationen mer 

objektivt och ‖obundet‖. Nackdelen är att jag inte i någon större omfattning känner 

organisationen och dess olika operativa och taktiska dimensioner. Vidare avgränsas uppsatsen 

att behandla insatsorganisation 2009 (IO 09) av bataljons storlek. IO 09 är nu gällande 

organisation. Det finns därmed aktualitet både i erfarenheter av organisationerna och hur 

arbetet med organisationen togs fram. För att studera IO 09 och dess olika förbands 

organisationsstruktur är TOEM centrala dokument där taktiska, organisatoriska, ekonomiska 

och målsättningar kondenseras. Jag har valt att avgränsa mig till övergripande styrande 

dokument ‖fram eller ner‖ till TOEM d.v.s. utbildningsanvisningar, reglementen eller andra 

föreskrifter omfattas inte i arbetet. Vid organisering av arméns insatsorganisation är dock 

TOEM det mest centrala styrdokumenten på bataljonsnivå vilket senare kommer redovisas.  

Därför, menar jag, att det är en direkt förutsättning att studera TOEM för att kunna diskutera 

min problemställning.  

 

4. RESULTAT 
 

4.1 Inledning 

 

Inledningsvis i kapitlet beskrivs hur FM arbetat internt med utveckling av förband till och 

med utformning av TOEM. Därefter redovisar jag organisationsstrukturerna som de är 

beskrivna i aktuella TOEM. Avslutningsvis utifrån empirin från intervjuer och textanalys 

svarar jag på frågeställningarna i studien.  

 

4.2 Redovisning av styrdokument som styr utformningen av TOEM 
avseende organisering 

 

Övergripande anger, statsmakten d.v.s. den politiska nivån, i försvarspropositioner och 

regleringsbrev vilka förmågor FM skall innehålla. Exempelvis, anges inför IO 09, att en 

modern insatsorganisation måste bestå av användbara insatsförband för att möta utmaningar 

här och nu. Regeringen betonar vidare krav på användbarhet, modularitet och förmågebredd 
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tillsammans med krav på ökad produktionsrationalitet. I det årliga regleringsbrevet anges 

vilka övergripande krav regeringen ställer. Dessa krav redovisas i form av operativa 

förmågor.  Vidare anges vilka enheter FM:s insatsorganisation skall innehålla med fokus på 

bataljonsnivå.
89

 Med andra ord är arméns insatsorganisation en direkt förlängning av direktiv 

givna av huvudmannen. I de politiska regleringarna återfinns inga direkt styrande 

organisatoriska krav förutom allmänt och övergripande såsom nämnts tidigare.  

 

Överbefälhavaren (ÖB) reglerar sin verksamhet med ett antal styrande eller inriktande 

dokument
90

. Jag avser att endast kort beröra och översiktligt beskriva några av dessa som har 

bärighet mot organisering och organisationen i IO 09.  

 

4.2.1 FM Arbetsordning (FM ArbO) 

 

Försvarsmaktens föreskrifter med arbetsordning för Försvarsmakten (FM ArbO) reglerar 

bland annat högkvarterets olika ansvarsområden och uppgifter samt organisationsenheterna  

d.v.s. högkvarteret, förband, centra och skolor indelning och gruppering. Insatsorganisationen 

utgörs av insatsförband och hemvärnsförband. Insatsförband är en styrka i form av ett 

temporärt sammansatt förband eller ett krigsförband, med uppgift att kunna genomföra 

insatser.
91

 Några direkta styrningar inför arbetet med IO 09 anges inte i arbetsordningen.  

 

4.2.2 FM utvecklingsplan (FMUP) 

 

FMUP bygger på ÖB:s årliga avvägningsbeslut den s.k. produktavvägningen och skall avse 

FM:s verksamhet de närmaste tio åren.
92

  FMUP är således en spegling av de krav som 

regeringen ställer på FM i regleringsbrev och anvisningar. I HKV är det chefen för 

ledningsstaben som har fått delegationen att utarbeta FMUP. I FMUP ska produkter samt 

produktion av förband, förmågor, beredskap och insatser m.m. som avses bli genomförda 

under den aktuella perioden redovisas.
93

 

 

4.2.3 Operativa ramvillkor 

 

Inom HKV är det ledningsstaben som ansvarar för de operativa ramvillkoren. Ändamålet med 

operativa ramvillkor är att inrikta arbetet med spelkort och målsättningar (TOEM) så att 

förband utvecklas med ‖rätt förutsättningar, förmåga, ambitionsnivå och interoperabilitet.‖
94

 

Detta medför att operativa ramvillkor anger realistiska ramarna i spelkort eller TOEM. 
95

 De 

operativa ramvillkoren styr således TOEM. HKV anger att ‖generella operativa ramvillkor 

gäller Försvarsmakten som helhet på en övergripande nivå. De är ett komplement till FMUP 
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och inriktande för innehållet i operativa ramvillkor för typförband.‖
96

 Utöver de generella så 

ska typförbands specifika krav utarbetas. Författaren har inte funnit några 

typförbandsspecifika operativa krav formulerade. En studiekollega vid FHS som studerar 

TOEM ur ett annat perspektiv identifierar även han avsaknaden av dessa krav.
97

 Vidare 

påpekar FOI i sin rapport avseende FM förbandsmålsättningsarbete just avsaknaden av tydliga 

operativa ramvillkor.
98

  

 

I generella operativa ramvillkor från 2008 anges följande generella operativa krav: 

 

”Insatsförbanden skall utvecklas mot att vara modulärt uppbyggda för att nå en sådan 

flexibilitet att de kan sättas samman i förbandsenheter anpassade efter aktuell uppgift. 

Insatsförbanden skall vara mer generella och delar av olika förbandstyper skall ges 

liknande utbildning och materiel vilket ökar handlingsfriheten i insatsorganisationen 

med prioritet till markarenan.”
99

 

 

4.2.4 Handbok målsättningsarbete och TOEM  

 

Handbok för målsättningsarbete (H MÅL) är en ‖lathund‖ och Högkvarterets (HKV) krav på 

hur målsättningsarbete inom FM skall gå till. I H MÅL anges vad TOEM skall innehålla. I 

stort skall TOEM omfattas av en bakgrundsbeskrivning av typförbandet, och vilka operativa 

krav samt viken stridsmiljö som typförbandet har. Ett antal typinsatser identifieras d.v.s. några 

representativa och dimensionerande tänkta insatser som förbandet har att hantera.
100
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101
 Balansering mellan insats- och funktionella krav 

 

Dessa typinsatser skall framgå i TOEM. Det skall således finnas en tydlig spårbarhet emot 

tänkta olika typinsatser. En balansering och avvägning gentemot funktionella krav måste ske. 

Funktionella krav kan vara allt från ingående funktioner till ramvillkor för produktion. Syftet 

är dock enligt H MÅL alltid att insatsen skall sättas i centrum.
102

 

 

I TOEM anges i detalj förbandets taktiska krav med uppgifter och krav på olika tjänstegrenar. 

Under rubriken, förbandets personalsammansättning och utrustningstabeller, framgår att 

förbandets sammansättning i stort tillsammans med en ‖organisationsskiss‖ skall redovisas. I 
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H-mål återfinns ett exempel (bilaga 2) med en förenklad skiss över en fiktiv organisation 

omfattande lägsta nivån pluton och upp till bataljonsnivån.
103

 

 

4.3 Redovisning av TOEM Organisationsstruktur IO 09 

 

4.3.1 Inledning 

 

Jag har tidigare beskrivit i stort vad TOEM skall innehålla. TOEM för IO 09 omfattas av 

sekretess därmed kommer jag nedan, i övergripande termer beskriva vad som omfattar 

organisationsstruktur och krav på ledning. ‖Bataljonsstrukturen‖ kan sägas vara ett arv från 

försvarsbeslut 2000 där inriktningen var att lägga ner brigadstrukturen och istället redovisa 

‖fristående bataljoner‖. Däremot har armén i IO 09 ett antal insatsledningar vilka kan liknas 

vid brigadledning (- -)
104

. Bataljonen är ‖organisationen‖ och den kan ses som en enhet, endast 

ett av förbanden redovisas i kompani. 
105

 Jag har tidigare nämnt att de operativa ramvillkoren 

angav att arméns insatsförband skulle utvecklas mot ‖att vara modulärt uppbyggda för att nå 

en sådan flexibilitet att de kan sättas samman i förbandsenheter anpassade efter aktuell 

uppgift.‖
106

 De skulle också vara generellt uppbyggda för att öka handlingsfriheten i 

insatsorganisationen. Min uppsats handlar inte om att granska eller diskutera arméns 

insatsförband som helhet. Men en konkret anpassning till ovanstående synes vara att flera av 

bataljonerna har inkluderats ‖lätta mekaniserade kompanier‖ eller ‖skyttekompanier‖. Det 

kan, menar jag, inte uteslutas att denna prioritering har skäl som i första hand handlar om 

annat än rent operativa eller taktiska skäl. Men hur är då de olika förbanden organiserade? 

4.3.2 Organisationsstruktur 

 

I bilaga 3 återfinns samtliga bataljonsförbands organisationsstrukturer i arméns IO 09. Nedan 

presenteras en generell struktur vilken till stor del motsvarar ‖medianorganisationen‖.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 4 Generell struktur för en bataljon i IO 09 omfattande tre vertikala nivåer 
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Hur såg då bataljonerna ut? Samtliga bataljoner förutom bataljon nr 10 har en tydlig vertikal 

struktur. Utgår vi från en hierarkisk struktur, som anger vilka som har formell befogenhet att 

ge order, är antalet vertikala nivåer fyra. Det är bataljons-, kompani-, pluton- och gruppnivå. 

Bataljonerna (nr 10 undantagen) har en horisontell struktur omfattande ett kontrollspann på 

tre till sex.  Antalet direkt underställda chefer (DUC) till bataljonschefen är övervägande fem 

däremot i två av bataljonerna är de sex DUC och i en tre DUC. Antalet plutoner varierar 

under kompaninivån från tre till sex men ett kontrollspann om fyra dominerar. Bataljonerna 

omfattar både s.k. manöverenheter och lednings-, stab och stödenheter. Antalet 

manöverenheter per bataljon omfattar på kompaninivå tre till fyra samt på plutonsnivå är 

antalet tre manöverenheter dominerande inom arméns insatsförband år 2009. Detta är 

anmärkningsvärt då teorier kring ‖manöverkrigstänkande‖ föredrar minst fyra 

manöverenheter. Robert Leonhard anger, att antalet manöverenheter inte bör understiga fyra 

enheter. Han menar att genom att gå från tre till fyra enheter dubbleras antalet 

manövermöjligheter i strid. 
107

 Han för visserligen ett normativt resonemang kring hur många 

DUC en chef kan manövrera men ur rent taktiskt perspektiv torde fyra alltid vara att föredra 

före tre. Jag avser inte att fördjupa detta resonemang då min uppsats i första hand handlar om 

organisationsteoretiska utgångspunkter.  

 

På gruppnivå inom bataljonen tenderar organisationerna att ha ett kontrollspann om fyra 

grupper per pluton. Där respektive grupp är indelad i sex till tio man. I svenska försvaret har 

grupperna tenderat att vara kring åtta man. Denna tendens bekräftas av bl.a. Björkman som 

menar att värnpliktsarméer i västvärlden tenderar att ha 8-10 soldater per grupp gentemot 

professionella arméer som tenderar att vara färre (3-4 soldater/grupp) .
108

  

 

Samtliga bataljoner har lednings- och stabsresurser fördelade på respektive nivå. På 

bataljonsnivå omfattar det en bataljonsstab mellan 26 till 137 personer. Medianen är att 

bataljonsstaben har 45 medlemmar varav 30 är officerare. Bataljonsstaberna är indelade i 

sektioner (S1-S6 enligt NATO modell). I samtliga bataljoner finns en lednings- och 

stabsresurs i form av ett kompani. Detta kompani har till uppgift att stödja de s.k. 

manöverenheterna på kompaninivå. Vidare synes övervägande kompanierna också inneha en 

mindre lednings- och stabsresurs till stöd för kompaniledningen integrerad. På plutonsnivå är 

lednings- och stabsresursen normalt begränsad. En tendens är att tyngdpunkten av 

stabsresurserna återfinns på bataljonsnivå d.v.s. nära bataljonschefen vilket TOEM IO 09 

bekräftar med ett undantag. En av bataljonerna uttrycker i sitt TOEM att ”förbandets stora 

spännvidd på förbandets insatsprofiler ställer krav på att ledning kan integreras”.
109

 Detta 

kan tyda på att förbandet anser att stabsresurserna främst skall nyttjas där de bäst behövs 

oavsett nivå. Dessvärre finner jag vid analys av samtliga TOEM i IO 09, detta resonemang 

som ett undantag.  

 

Samtliga TOEM redovisar endast en organisationsstruktur. Däremot är beskrivna 

huvuduppgifter och övriga uppgifter som förbanden har att lösa oftast avsevärt fler och olika 

till sin karaktär. Inget TOEM redovisar alternativa organisationsstrukturer. I samtliga TOEM 

återfinns en koppling beskriven till operativa krav dessutom är uppgifterna väl beskrivna. I sju 

TOEM anges att förbandet skall kunna leda tillförda enheter. I fyra av dessa preciseras antalet 
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till två eller tre kompanienheter, de övriga anger varken nivå eller antal. I ett av förbanden 

preciseras bataljonsledningen vara dimensionerad att leda max fyra enheter.  

 

4.3.3 Sammanfattning av TOEM IO 09 

 

Samtliga TOEM följer i stort de anvisningar som återfinns i H MÅL. Det återfinns ett 

samband med de generella operativa kraven. Taktiska krav såsom huvuduppgifter och 

uppgifter är väl beskrivna. Däremot är organisation och krav på ledning ytterst kortfattat 

beskrivet i samtliga TOEM. I respektive TOEM återfinns uteslutande endast en 

organisationsskiss per förband. Organisationsstrukturerna domineras av fyra vertikala nivåer 

och ett kontrollspann omfattande fyra till fem. Stabsresurserna återfinns i huvudsak nära 

bataljonschefen.   

 

4.4 Redovisning av intervjuresultat samt svar på frågeställningar 

 

4.4.1 Inledning 

 

I intervjuerna använde jag direkta och indirekta frågor. Med direkta frågor kan respondenten 

svara ‖rakt på sak‖ och med indirekta frågor menas att på olika sätt få respondenten att 

redovisa sina kunskaper eller bilder av organisering.
110

I samtalsintervjuerna ville jag således 

utforska respondentens uppfattningar och kunskaper om organisering och organisationsteori, 

med ett indirekt syfte att få en uppfattning vilken organisationsdesign respondenten 

prefererar. Vidare ville jag undersöka vilken uppfattning respondenten har om hur ett 

insatsförband på bataljonsnivå skall vara organiserat? Respondentens svar på detta tema syftar 

att ge underlag för min diskussion om eventuell arketyp av bataljonsförband inom armén. 

Genom att i intervjun flera gånger återkomma till vad som påverkat organiseringen ville jag 

ha svar på vilka implicita och explicita faktorer som påverkat organisationsstrukturen.   

 

Av sekretess skäl utelämnar jag delar som kan kopplas till redovisade organisationer i bilaga 

3. Av etiska skäl och krav på anonymitet finns det ingen koppling mellan i bilaga 3 beskrivna 

organisationsstrukturer och intervjusammanställning redovisad i bilaga 4.  

 

Respondenten fick inledningsvis i intervjuerna beskriva organisationsstrukturen för det 

förband han själv varit med att utveckla. Den inledande frågan i intervjuerna var vald främst 

med ett indirekt syfte. Respondenterna beskriver ‖sin‖ organisation utifrån PowerPoint bilder 

eller ritar organisationen på whiteboardtavla. Samtliga utom en beskriver organisationen från 

ett ‖top-down‖ perspektiv. Alla respondenter resonerar främst kring nivån kompani/skvadron. 

Åtta av respondenterna resonerar eller nämner inte i inledningen några strikt ‖taktiska‖
111

 skäl 

till varför organisationen ser ut som den gör. Två av respondenterna beskriver att 

bataljonsstaben är indelad enligt NATO modell S 1- S 6. Två av respondenterna beskriver 

organisationen som modulär och flexibel och som kan anpassas efter uppgift. 
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4.4.2 Svar på frågeställningarna 

 

4.4.2.1 Vilka faktorer har påverkat organisationsstrukturen i arméns IO 09? 

 
Jag har funnit det svårt att utifrån empirin ge ett tydligt svar på denna fråga. Det kan ses ur 

flera aspekter. Mycket handlar om vad som legat till grund för organiseringen av IO 09. Jag 

har tillsammans med omvärldsfaktorer identifierat ett antal formella och informella faktorer. 

Den politiska nivån betonar att IO 09 måste bestå av användbara insatsförband för att kunna 

användas här och nu. Vidare betonar politisk nivå som tidigare nämnts krav på modularitet 

och förmågebredd tillsammans med krav på produktionsrationalitet.
112

 Respondenternas svar 

indikerar att utformningen av förbanden i huvudsak har bejakat de givna direktiven om 

modularitet och flexibilitet.  

 

”Bataljonen är utvecklad för att kunna nyttjas utomlands. Ledorden var modularitet, 

behovssammansatt och lätt. Egentligen vet jag inte vilka styrningar som gavs” 

 

”Ledorden flexibilitet, modularitet och att förbandet skulle vara lätt”.  

 

Däremot tenderar flera av respondenterna också referera till andra faktorer till vad som 

påverkat såsom produktionsrationalitet eller avvägningar mellan försvarsgrenar och förband 

till exempel: 

 

”Grundutbildningsplattformen och personalramarna. XX bat är skapat för att motivera 

funktionen och indirekt plattformen”. 

 

”Politik men framför allt intern militärpolitik d.v.s. avvägningar mot varandra (FM och 

truppslag). Kampen mellan försvarsgrenarna har inneburit att funktionsbataljoner har 

reducerats och i stället skulle byggas upp modulärt”.  

 

Flera av respondenterna antyder att det finns en viss diskrepans mellan politisk, 

militärstrategisk/operativ nivå och taktiska nivå, vilket synes bero på obefintliga eller otydliga 

operativa ramvillkor ner till typförbanden. En respondent uttrycker: 

 

”Det jag vill trycka på är bristen av styrningar eller till och med avsaknad av 

styrningar från operativ nivå när vi utvecklar förband. Operativa ramvillkor för 

typförband saknas de generella är för luddiga och för generella för att ge någon reell 

styrning”. 

 

Taktisk nivå har således tolkat generella ramvillkor och tagit hänsyn till exempelvis 

produktionsvillkor för att organisera IO 09.  

 

Andra skäl som respondenterna påpekar är att: 

 

”Idag är grupperna anpassade till fordonen” eller ”Styrningar såsom materiel och 

antalet fordon”.  

 

                                                 
112

 Regeringen (2007) Regleringsbrev 2007-12-19 Fö2006/702/EPS, s. 3 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS  
Major Jörgen Peters  

ChP 08-10 2010-03-10 25(47) 

 

”Kompanistrukturen är lämplig m.h.t. antalet sängplatser och utbildningslokaler vid 

regementet”.  

 

”Vissa förband är medialt styrda d.v.s. får resurser på bekostnad av andra” 

 

 

”IO 09 XX bat är avsevärt sämre än sin föregångare IO 04 och inte avsedda att slåss 

med i bataljon storlek”. 

 

Osäkerhet kring ramvillkoren tillsammans med institutionella och tekniska omvärldsfaktorer, 

såsom exempelvis grundutbildningsplattformar och fordon, har sannolikt medfört en alltför 

stor ‖anpassning‖ av organisationen, istället för att fokusera på ‖vad förbanden egentligen 

skall användas för‖ eller så att säga ‖krigets krav‖. 

 

Vidare synes det att IO 09, på bataljonsnivå, är organiserad utifrån en klassisk byråkratisk 

design. Flera respondenter favoriserar strukturer vilka påminner om de idealbyråkratiska, 

vilka de facto, enligt teorin karaktäriseras som en rigid och svårföränderlig 

organisationsdesign.  

 

”Arvet, troligen hade bataljonen sett annorlunda ut om någon annan utformat den”. 

 

‖… det är en klassisk bataljonsstruktur enligt känt manér‖  

 

Denna design ska ställas emot direktiven att skapa en organisation med ledorden: flexibilitet, 

anpassning och modularitet. Skälen till att bataljonsstrukturerna ser ut som de gör kan vara 

flera, inte minst taktiska aspekter. Men utifrån min analys kan det däremot inte uteslutas att 

det framförallt är kulturella aspekter. Det förefaller som om det finns en ‖förgivet tagen‖ 

organisationsstruktur vilken till största del liknar Mintzbergs maskinbyråkratimodell. 

Respondenternas svar tillsammans med den absoluta dominansen av denna typ av 

organisationsdesign stärker denna tes. Vidare konstaterar jag att organiseringen av IO 09 

sannolikt utgick från ‖beprövad‖ erfarenhet till fördel före organisationsteoretisk kunskap. Jag 

menar att IO 09 möjligen hade sett annorlunda ut om en ‖kombination‖ av dessa 

vetenskapliga förhållningssätt i större utsträckning fått dominera organiseringen. 

 

Sammanfattningsvis menar jag att det är främst kulturellt betingade faktorer tillsammans med 

institutionella och tekniska omvärldsfaktorer som påverkat organiseringen av IO 09. De 

faktorer som har dominerat utformningen av IO 09 inom armén är ‖arvet‖, anpassning mot 

grundutbildningsplattformar samt tillgången på fordon och materiel.  

 

4.4.2.2 Vilka organisationsteorier har dominerat TOEM arbetet inom armén IO 2009? 

 

Detta är en komplicerad fråga att ge ett klart och entydigt svar på. För att citera icke 

namngiven taktiklärare vid FHS ‖det beror på hur man ser det‖. Utgår man från strikt IO 09 

och dess organisationsdesign menar jag att det är det formella strukturella perspektivet som 

dominerat. Jag identifierar i nio av tio bataljonsstrukturer Webergs ideala byråkratimodell 

eller Mintzbergs s.k. maskinbyråkratimodell, med en vertikal struktur om fyra ledningsnivåer 

och ett kontrollspann mellan tre till sju. Flera respondenter föredrar organisationer med klara 

och renodlade lydnadsförhållanden. En respondent uttrycker: 
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”Jag menar att en klassisk struktur är bäst med bataljonsledning, stab och tre till fyra 

underenheter. Fyra verkansenheter vore att föredra på alla nivåer. Tidigare hade 

förbanden alla enheter och var mer självständiga. Nu är allt mer renodlat och på något 

konstigt sätt mer modulärt. Sju DUC är en lämplig struktur har någon klok man kommit 

fram till. I allmänhet är det fyra som gäller. Förbandsstrukturen vi har idag har 

utvecklats från arvet med Infanteribrigad 66”.  

 

En annan respondent uttrycker: 

 

”Jag anser att ett kontrollspann om tre är bäst. En chef kan leda fyra till fem men är det 

tidskritiskt max två till tre. På högre nivåer där tiden inte är lika avgörande kan man 

leda fler.” 

 

Vad avser kontrollspannsteorier innebär det att IO 09 domineras av teorier utvecklade i början 

av 1900-talet.   

 

Sammanfattningsvis visar empirin att det är de ‖klassiska‖ organisationsteorierna från Weber, 

Fayol och Mintzberg som dominerat organisationsdesignen i produkten TOEM. Utgår vi 

däremot från ‖varför det blivit som det blivit‖ menar jag att organisationsteorier vilka utgår 

från kulturella aspekter samt teorier vilka utgår från omvärldsaspekter dominerat processen 

och resultatet av TOEM.  

 

 

4.4.2.3 Vilka organisationsstrukturer är ledande inom arméns insatsförband 2009? 

 

Denna fråga är enklare att besvara. Efter textanalys tillsammans med respondent 

undersökningen synes det vara s.k. klassiska byråkratiska modeller som dominerar.  Det 

intressanta är dock att flera respondenter uttrycker att förbandsstrukturen är dynamisk, vilket 

inte i någon större utsträckning återspeglas i TOEM. Exempelvis anser en respondent att:  

 

”IO 09 är inte bättre än tidigare förband utan anpassad för att plocka ur. Strukturen är 

inte anpassad för att strida i som enhet”. 

 

Eller som en annan respondent säger: 

 

”Det skall vara enkelt att tillföra förbandsenheter. Det skall vara flexibelt. Arvet med 

tre enheter är bra. – Kontrollspann var ett bra namn, jag förstår vad du menar. Max 

fem DUC bör vara rimligt för en chef. Jag har erfarenhet av 10-12 men det blir inte så 

bra. Nivå har ingen betydelse för hur många DUC som är lämpligt. Tio är absolut max 

men det är osäkert om en chef klarar så många”.  

 

Jag finner att flera respondenter resonerar om olika organisationstyper vilka sätts samman 

uppgiftsanpassat. I samtalet framgår det att förbanden nyttjas likt projektinriktad 

organisations- eller i form av nätverksstruktur. Respondenterna menar bland annat att det som 

karaktäriserar en bra organisation är att den har: 

 

”Flexibilitet, modularitet samt att organisationen kan anpassas mot given uppgift” 
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Således förefaller det finnas en organisationsstruktur som är tongivande i TOEM och en 

annan organisationsstruktur som förordas när förbandet ska användas i ‖praktiken‖.  

 

4.4.2.4 Vilka kontrollspann dominerar? 

 

”Vi är vana vid en linjeorganisation och det är bra. Uppföljning blir bättre och antalet 

DUC bör inte överstiga fyra till fem”. 

 

”Jag förordar tre enheter oavsett nivå. Jag har erfarenhet från att leda åtta enheter 

men ser inga fördelar med det, möjligen att spara pengar/chefsnivåer. Har man från 

början byggt en bred organisation minskar handlingsfriheten att tillföra enheter”.  

 

Ovanstående citat får illustrera vad respondenterna anser är ett lämpligt kontrollspann. 

Analysen av TOEM ger vid handen att IO 09 domineras av ett kontrollspann om fyra till fem 

enheter, samt en vertikal struktur om fyra ledningsnivåer. I TOEM anges att ytterligare 

enheter skall kunna tillföras under samma ledning, vilket därmed ger att inom IO 09 

dominerar kontrollspannen mellan tre till sju. 

 

4.4.2.5 Finns det en arketyp för hur ett förband på bataljonsnivå inom armén skall vara 
organiserat? 

 

Den avslutande frågan är heller inte lätt att ge ett generellt och tydligt svar på. En av 

respondenterna hjälper mig genom att beskriva sin organisations som att:  

 

”… det är en klassisk bataljonsstruktur enligt känt manér”.  

 

Den klassiska bataljonsstrukturen har sitt ursprung enligt en av respondenterna från 

Infanteribrigad 66. Jag menar efter min undersökning att det är denna ‖klassiska struktur‖ 

som förefaller vara arketypen. Den klassiska arketypen är sannolikt en struktur om fyra 

ledningsnivåer baserat på ett kontrollspann om fyra eller fem i alla nivåer. Den dominerande 

klassiska strukturen återfinns i nio av tio TOEM.  Denna arketyp förefaller bygga på 

antaganden, värderingar och normer över hur ett bataljonsförband skall vara organiserat. 

Respondenternas uttryck nedan illustrerar denna arketyp genom att organisationen skall ha ett:   

 

”Lämpligt antal chefer och tydliga befälslinjer”. 

 

och 

”… en klassisk struktur är bäst med bataljonsledning, stab och tre till fyra 

underenheter”. 

 

Arketypen av hur ett bataljonsförband i armén skall vara organiserat är synligt utifrån empirin 

i TOEM och från intervjuerna. Det är studiens mångsidiga underlag samt teoretiska empiriska 

och representativa underlag som bekräftar detta. Läsaren bör dock uppmärksammas på att jag 

i uppsatsen avgränsat bort s.k. taktiska dimensioner av flera skäl. Således skulle någon som 

inkluderar även dessa aspekter möjligen kommit till ett annat resultat. Ser vi dock ur rent 

organisationsteoretiska perspektiv menar jag att klassiska och traditionsbundna föreställningar 

hur ett förband skall vara organiserat dominerar inom arméns IO 09.  
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5. DISKUSSION 
 

5.1 Inledning 

 

Syftet med uppsatsen är att analysera och diskutera vad som legat till grund för organisering 

av arméns insatsförband gällande IO 09. Jag har ovan besvarat frågeställningarna i uppsatsen 

utifrån en mångsidig analys av data och med olika teoretiska perspektiv. Studien visar att det 

förefaller finnas en arketyp för hur ett förband i armén skall vara organiserat. Vidare har jag 

funnit en dominans av ett kontrollspann mellan tre till sju enheter och att det framförallt är de 

klassiska ‖byråkratiska teoretiska‖ perspektiven som dominerar ‖produkten‖ TOEM i 

organiseringen av IO 09. Studien visar också att det framförallt synes vara kulturellt betingade 

faktorer tillsammans med omgivningskaraktäristiska aspekter som dominerat ‖processerna‖ i 

organiseringen av IO 09. Min utgångspunkt i denna uppsats har varit att utgå från Jacobsen 

och Thorsvik definition av organisation och dess modell för att studera organisationer. Denna 

modell använder jag för att vidare fördjupa analysen och diskussionen vad som legat till 

grund för organiseringen av IO 09.  

 

Jacobsen och Thorsvik menar att en organisation är ‖ ett socialt system som är medvetet 

konstruerat för att uppnå bestämda mål.‖
113 

Med ‖medvetet konstruerat‖ menar de att den som 

skapat organisationen har gjort det utifrån sin förståelse för vad som är mest effektivt för att 

lösa dess uppgift. 
114

 Den fördjupade diskussionen utgår från ett kritiskt teoretiskt perspektiv. 

Detta kritiska perspektiv handlar om, enligt Alvesson och Deetz bland annat om ‖att 

identifiera och ifrågasätta de antaganden som ligger bakom vårt vanliga sätt att varsebli, förstå 

och handla.‖
115

  

 

Inom FM initieras och leds arbetet med TOEM av HKV. Vanligast är att en ‖projektgrupp‖ 

bestående av representanter från HKV, förband, skola eller centrum utses och arbetar fram 

TOEM. Det är således denna grupp eller person som utifrån sin förståelse medvetet ska 

konstruera den mest lämpliga organisationen. Men vad var det ‖egentligen‖ som låg till grund 

för organiseringen? 

 

5.2 Vad är det som låg till grund för organisering av IO 09? 

 

5.2.1 Den inverkan som formella drag har haft på organisering av IO 09 

 

De formella aspekterna omfattar enligt Jacobsen och Thorsvik; mål och strategi samt formella 

organisationsstrukturer.
116

 När det gäller ‖mål och strategi‖ finns det i FM en tydlig struktur 

för hur utveckling av förband ska gå till. Det finns en klar spårbarhet från regeringen till FM.  

FM har en väl uppbyggd ‖inre normativ struktur‖ för att omhänderta och möta statsmakternas 
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krav. Exempelvis finns krav på hur förbanden skall utformas genom doktriner, målbilder, 

utvecklingsplaner eller andra styrdokument. I arbetet med TOEM har FM att förhålla sig till 

dessa olika dokument. Det dokument som ligger ‖närmast‖ arbetet med organisering av 

förband är de operativa ramvillkoren. Dessa ramvillkor syftar till att styra arbetet med TOEM. 

Till stöd för att skriva TOEM har FM utvecklat en handbok (H MÅL). När jag granskar dessa 

dokument ger dock inget av dem några direkta styrningar för hur organisationsstrukturen 

inom de olika förbanden bör se ut. H MÅL exemplifierar visserligen med en förenklad 

organisationsskiss innefattande vertikal struktur om tre nivåer och ett kontrollspann om tre. 

Men H MÅL ger dessvärre inte något reellt stöd i utformningen av organisationsdesignen av 

förbanden. Den i studien identifierade artefakten av hur ett förband bör se ut replikeras i 

handboken. Artefakten förefaller vara ett resultat av grundläggande antaganden, normer och 

värderingar i organisationen. Det kan till och med vara så att handboken genom sin 

utformning och exemplifiering av en organisationsstruktur, begränsar utfallsrummet för de 

som utformat organisationsdesignen av de olika bataljonerna i IO 09. Det bör nämnas att det i 

FM pågår ett arbete att införa ett s.k. modellbaserat angreppsätt på målsättningsarbetet. 

Huruvida detta emellertid ger fördjupat stöd i utformning av organisationsdesign känner jag 

inte till. Författarna av Totalförsvarets forskningsinstituts (FOI) rapport om FM 

förbandsmålsättningsarbete pekar däremot på att, det finns en ‖viss skepsis och oro för vad ett 

modellbaserat angreppssätt kommer bidra med i konkreta termer‖.
117

 

 

I H MÅL anges att det som skall dominera organisering av insatsförbanden är först och främst 

vilken insats förbandet skall hantera.  Finns det då en tydlig koppling mellan mål och hur 

förbandet är organiserat? Mitt intervjuresultat förvånar mig något, och stöder inte fullt ut 

denna ambition. Flera av respondenterna beskriver, efter en stund i samtalet, hur 

framtagningsprocessen ‖borde‖ gå till genom att beskriva processen enligt H MÅL. Mellan 

raderna tolkar jag ett visst missnöje över hur ‖arbetet idag genomförs‖. Respondenterna pekar 

på att det i denna handbok framgår att, utöver de generella så ska typförbands specifika krav 

utarbetas. En respondent säger att ‖under de åren han arbetat vid HKV har det aldrig, utifrån 

de generella operativa ramvillkoren givits några typförbandsspecifika krav‖. Flera av 

respondenterna vittnar om liknande erfarenheter. Några av respondenterna har själva utarbetat 

de operativa typförbandsspecifika kraven d.v.s. tolkat det som operativ nivå har skrivit i 

generella termer och omsatt dessa anpassat mot ‖sitt förband‖. I FOI:s rapport om FM 

förbandsmålsättningsarbete framgår det tydligt ett behov av förbättrad styrning och kontroll 

genom främst tydligare operativa ramvillkor.
118

 Jag påstår därmed att det sannolikt föreligger 

en viss diskrepans mellan, i förlängningen statsmakten via den strategiskt/operativa nivån till 

taktisk nivå. Därför finns risk att givet målsättningsarbete i FM från operativ till taktisk nivå 

haltar. TOEM har således framtagits med, som en respondent uttrycker det att: ”de generella 

ramvillkoren är för luddiga och för generella för att ge någon reell styrning”. Det innebär att 

det inte kan uteslutas att det i realiteten är andra påverkansfaktorer som legat till grund för 

organisering av IO 09. 

 

Organisationsstrukturen vad finns att diskutera om den? Tidigare i teoriavsnittet angav jag att 

Mintzbergs maskinbyråkrati är den som mest påminner om de militära organisationerna. Men 

stämmer detta med IO 09 i armén? Låt mig göra en jämförelse. 
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Jag påstår att bataljonens operativa kärna skulle kunna utgöras av de s.k. manöverenheterna 

det vill säga de som genomför de produktionsrelaterade aktiviteterna. Mellancheferna 

omfattar grupp-, pluton- och kompanichefer vilka har huvudansvaret för att direkt leda och 

samordna verksamheten. Det högsta administrativa ansvaret har bataljonschefen och därmed 

skulle det vara den strategiska ledningen enligt modellen. Underhållsresurserna skulle kunna 

vara den s.k. servicestrukturen.
119

 Samt Teknostrukturen i bataljonen som omfattar ledning 

och stabsresurserna oavsett nivå. En tendens är att tyngdpunkten av stabsresurserna återfinns 

på bataljonsnivå d.v.s. nära bataljonschefen. Här finns tydliga drag av Taylorism som påstår 

att ‖tankearbetet‖ ska utförs av staben men det kan också vara ett resultat av effektivitet och 

rationalisering.
120

 Det har mig veterligen ‖alltid varit‖ så att stabsresurserna främst återfinns 

på bataljonsnivån, vilket de flesta TOEM i IO 09 bekräftar. En intressant fråga är huruvida 

ökat krav på flexibilitet och modularitet påverkar var tyngdpunkten av stabsresurserna skall 

återfinnas?   

 

Det som påminner och därmed identifierar maskinbyråkratimodellen som normerande i IO 09 

är att bataljonerna har en klar horisontell arbetsfördelning, tydlig hierarki med en centraliserad 

beslutsmakt i form av bataljonschefen. Vidare tenderar de olika bataljonerna att innehålla 

olika funktionellt specialiserade enheter vilket också är karakteristiskt för denna modell. Jag 

identifierar alltså vid analys av bataljonerna att det finns en struktur som främjar 

standardisering och effektivitet. Klara ansvarsförhållanden har erfarenhetsmässigt stor 

betydelse vid ledning av militära förband vilket denna modell underlättar. Däremot har 

maskinbyråkratimodellen en del nackdelar såsom att modellen anses vara rigid och svår att 

förändra.
121 

 

 

Ur en rent organisationsteorisk utgångspunkt synes IO 09, på bataljonsnivå, hållit fast vid en 

traditionell och svårföränderlig organisation istället för möta ledorden i de operativa 

ramvillkoren flexibilitet, anpassning och modularitet. Men är det så? Flera av respondenterna 

uttrycker att förbandet i IO 09 är modulärt och flexibelt. Jag finner att flexibilitet eller 

modularitet i huvudsak uttrycks i TOEM avseende krav på ledning. Det flexibla förefaller 

vara att flytta enheter främst på kompani och plutonsnivå inom eller mellan manöverförband 

och funktionsförband. Respondenterna bekräftar att detta är tanken. Intervjuerna ger en mer 

fyllig bild av denna ‖organisatoriska dynamik‖ såväl inom som utanför bataljonsstrukturen.  

Denna och, enligt mig, icke ringa diskrepans mellan vad som å ena sidan beskrivs i TOEM 

och å andra sidan uttrycks av respondenterna är till viss del motsägelsefullt. Det kan innebära 

att exempelvis precisionen i materielutveckling påverkas och inte minst att det 

‖organisatoriska minnet‖ i FM försvagas. Däremot, anser jag, att den dynamik som flera av 

respondenterna ger uttryck för, inte medför någon förändring i s.k. organisationsdesign. Det är 

trots allt en idealisk byråkratimodell eller s.k. maskinbyråkratimodell som är den dominerande 

organisationsdesignen i IO 09, med en vertikal struktur om fyra ledningsnivåer och ett 

kontrollspann mellan tre till sju.  

 

Jag har tidigare nämnt att äldre teorier kring kontrollsspann ofta varit normativa i sin karaktär. 

Andersson-Felé, menar att, den vanligaste uppfattningen inom äldre och modern forskning är 

ett kontrollspann mellan tre och sju och möjligen upp till tio. Däremot menar hon att ‖dessa 
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äldre och tidiga uppfattningar om smala kontrollspann (begränsat antal) torde inte gälla idag 

då ideal och organisatoriska förutsättningarna har förändrats sedan de klassiska studierna 

genomfördes.‖
122

 Jag väljer att inte fördjupa resonemanget mer kring kontrollsspann. Istället 

konstaterar jag efter min studie att, resonemanget kring kontrollspann inför IO 09, förefaller 

dominerats av ‖antagande‖ kring lämpliga kontrollspann och ‖beprövad‖ erfarenhet av att 

leda förband. Om det är så, inställer sig frågan, vad denna ‖beprövade‖ erfarenhet grundar sig 

på? Det är exempelvis intressant att fundera kring om kontrollspannets bredd i framtiden 

kommer påverkas av att FM övergår från ett värnpliktsförsvar till ett ‖yrkesförsvar‖.  

 

5.2.2 Den inverkan som den mänskliga faktorn har haft på organisering 
av IO 09 

 

Med den mänskliga faktorn, menar Jacobsen och Thorsvik, de informella egenskaperna som 

kan påverka organisationsbeteende och processer i exempelvis framtagande av 

organisationsstrukturer. De anser att organisationskultur är ett centralt begrepp som har stor 

betydelse avseende de informella egenskaperna.
123

 Organisationskultur handlar, enligt Schein, 

om mönster av grundläggande antaganden som socialiserats in i organisationen och därför 

betraktas som giltiga. Dessa antaganden lärs sedan ut till nya medlemmar och blir det riktiga 

sättet att tänka i organisationen, påstår han.
124

 I TOEM kondenseras organiseringen i form av 

klara organisationsstrukturer. Det är därmed intressant att diskutera kring intervjusvaren för 

att analysera och finna om kulturella aspekter möjligen kan ha påverkat organiseringen av IO 

09. Jag gör det genom att utifrån några av frågeställningarna i intervjun föra en diskussion 

nedan.  

 

En av frågorna i intervjun var att beskriva vad som karaktäriserar en bra fungerande 

organisation. Respondenterna ger uttryck för att organisationen skall vara flexibel, modulär, 

tydlig befälskedja och ett lämpligt antal ledningsnivåer med tydliga order och rapportvägar. 

Övervägande av respondenternas svar handlar om hierarki och klara ansvarsförhållanden. 

Respondenternas svar antyder att de favoriserar organisationer där detta uppfylls. 

Maskinbyråkrati, enligt Mintzbergs teorier, skulle kunna vara en sådan ideal organisation. 

Samtidigt indikerar svaren att organisationen skall vara uppgiftsanpassad och flexibel. Några 

av respondenterna resonemang utgår från att flexibilitet uppnås genom att initialt ha smala 

kontrollspann i manöverenheterna med möjlighet att utöka organisationen.  Så kallade 

stridsenheter anpassas och sätts samman uppgiftsanpassat. Detta resonemang antyder en vilja 

att utifrån i TOEM beskriven organisation skapa nya anpassade organisationer. Ur mitt 

teoretiska perspektiv verkar respondenterna därmed favorisera andra organisationsformer 

såsom innovativa-, hybrida- eller projektorganisationer.
125

 Respondenternas utgångspunkt i 

samtalet kretsar däremot alltid runt vad en respondent uttrycker är en ‖klassisk 

bataljonsstruktur enligt känt manér.‖ Min analys av intervjuerna är att respondenternas ideala 

organisation på bataljonsnivå utgår från en horisontell struktur innehållande tre till fyra 

enheter, samt vertikal struktur, med betoning på tydliga och klara ansvarsförhållande, 
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innehållande fyra nivåer. Även respondent med ansvar över förband 10 ger uttryck för att det 

är så förbandet används i praktiken. Är det en flexibel maskinbyråkrati
126

 respondenterna 

uttrycker? Jag finner likheter med vad Weber beskriver som den ideala byråkratimodellen
127

 

och vad som Fayol uttrycker om allmänna administrativa principer.
128

  

 

Jag påstår att respondenternas svar indikerar en vilja till förändring av nuvarande 

organisationsstrukturer samtidigt som det kulturella perspektivet förefaller bromsa 

utvecklingen. Schein, menar att, kultur har en stark influens på hur chefer och medlemmar i 

en organisation uppfattar och resonerar kring bland annat strukturer. Han anser vidare att 

kulturen därmed kan påverka organisationen på ett sådant sätt att den blir mer eller mindre 

‖blind‖ inför andra alternativ.
129

 Intervjuerna och min analys antyder att det bland dem som 

utvecklat IO 09 synes finnas en klassisk och traditionsbunden bild av hur ett förband på 

bataljonsnivå skall vara organiserat. Men vad är det som hindrar att i TOEM beskriva andra 

organisationsdesigner? Har de som utvecklat förbanden tillräckliga kunskaper om 

organisationsteori för att få full täckning i utfallsrummet vid organisering av IO 09? 

 

Det är naturligtvis inte enkelt att dra några generella och tydliga slutsatser om 

respondenternas organisationsteoretiska kunskaper utifrån intervjuerna. Däremot ger 

intervjusvaren vissa indikationer om respondenternas teoretiska kunskaper inom området. 

Flera av respondenterna har svårt att definiera eller uttala olika organisationsdesigner eller 

organisationstyper. I något fall nämns platt respektive hierarkisk struktur. Två av 

respondenterna resonerar direkt kring ledningsnivåer och kontrollspann. Flera av 

respondenterna har inte tidigare hört begreppet kontrollspann. Däremot har alla, förutom en, 

bestämd uppfattning kring hur många som är ett lämpligt antal DUC. En respondent hade 

ingen uppfattning alls. Majoriteten anser att lämpligt antal DUC är tre till fyra samt att nivån 

inte har någon betydelse för hur brett eller smalt kontrollspannet skall vara. En av 

respondenterna anser att ju högre upp i hierarkin ju bredare kontrollspann är möjligt att ha. 

Flera av respondenterna uttrycker att arvet har spelat stor roll vid organiseringen av IO 09. 

Det kan betyda att organisationen har utformats under generationer och därmed funnits 

lämplig. Men det kan också förstås som att kunskaperna kring organisationsdesign är 

begränsade.  

 

Det framgår i intervjuerna att det är framförallt ‖beprövad‖ erfarenhet från år av utbildning 

och övningar som ligger till grund för respondenternas resonemang. Då endast tre av nio 

respondenter vid intervjutillfället hade internationell erfarenhet bygger således denna 

erfarenhet i huvudsak på övningar med värnpliktiga som grund. Dock är det empiriska 

underlaget i denna studie av sådan karaktär och omfattning att det inte kan ligga till grund för 

ytterligare analyser eller diskussion huruvida frånvaron av internationell erfarenhet påverkat 

organisationsstrukturen i IO 09. Det är sannolikt så att det i de arbetsgrupper som arbetat fram 

IO 09 har funnits personer med internationell erfarenhet.  

 

Den organisationsteoretiska basen i respondenternas diskussion synes vara begränsad. I något 

undantag förs direkta resonemang utifrån organisationsteoretisk grund. Exempelvis framför 

en respondent för och nackdelar vad avser linjeorganisation och platta organisationer. Vid 
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frågan om kontrollspann nämner en respondent att ‖någon klok man har sagt att sju är 

lämpligt antal DUC.‖ Uttryck som det är en ‖klassisk bataljonsstruktur‖ nämns av flera 

respondenter. Det senare antyder ett antagande och ‖en för givet tagen bild‖ om hur en 

bataljons organisation skall se ut, indelad i en hierarkisk struktur. Flera av respondenterna 

nämner visserligen att ambitionen med förbandet varit att ‖kunna‖ tillföra enheter och 

uppgiftsanpassa organisationen genom att ‖sätta‖ ihop olika organisationsklossar. När jag 

analyserar TOEM IO 09 finner jag dock att det endast är två bataljoner som tydligt beskriver 

sådana tankar. Det är dock bara bataljon nr 10 som detta framgår både i organisationsstruktur 

och i text.  

 

Huvuddelen av respondenterna replikerar i samtalet ‖den klassiska bataljonsstrukturen‖ om 

hur många som är lämpligt brett kontrollspann. Vidare nämner de att nivån inte har någon 

betydelse, en av respondenterna antyder till och med att ‖ på högre nivåer där tiden inte är 

lika avgörande kan man leda fler.” Dessa antagande har inte stöd i någon teori utan tvärtom. 

Regeln är enligt Andersson-Fele att, ‖ju mindre ansvar desto fler kan man leda.‖
130

  Ingen av 

respondenterna indikerar ett sammanhang mellan kontrollspannens bredd och olika faktorer 

som, enligt Andersson- Fele påverkar bredden såsom, funktionell mångfald, tid och stabilitet, 

storlek och rum, mognaden i organisationen eller ledarbeteende.
131

 

 

Det är utifrån ovanstående bakgrund jag drar slutsatsen att det synes vara ‖erfarenhet och 

antagande‖ som dominerar före ‖rationella‖ överväganden vid organisering av IO 09. Det som 

stärker denna slutsats är respondenterna betoning av arvet som styrande. Vad är då arvet? Det 

är, tolkar jag, dels arv i form av omgivningskaraktäristiska orsaker såsom fordon, materiel 

eller produktionsramar etc., vilket jag senare skall diskutera. Vidare kan det naturligtvis vara 

år av erfarenhet av att hur förband i bataljonsram löser stridande uppgifter. Men framförallt 

synes det vara ett kulturellt betingat arv vilket socialiserats in i officerskåren för hur ett 

förband skall se ut. Den i studien identifierade arketypen av ett hur ett förband skall vara 

organiserat i armén förefaller ha legat till grund för hur IO 09 olika bataljoner är organiserade. 

För att en förändring skall ske krävs att chefer och medarbetare förstår det kulturella 

perspektivet. Vidare skapas det ‖nya‖ kulturer ofta utifrån ‖små‖ grupper, menar Schein.
132

 

Bataljon 10 med sin ‖udda‖ organisationsform skulle möjligen kunna vara det första steget till 

en sådan förändring eller åtminstone ‖breddning‖ av olika organisationsdesigner inom armén 

och FM. 

 

‖Förbandsstrukturen vi har idag har utvecklats från arvet med Infanteribrigad 66‖
133

 

 

5.2.3 Den inverkan som omvärlden har haft på organisering av IO 09 

 

Med omvärldsfaktorer, menar Jacobsen och Thorsvik, de beteenden eller alla förhållanden 

som påverkar eller har effekt på organisationen både direkt och indirekt.
134

 Jacobsen och 

Thorsvik, påstår vidare att, eftersom omvärlden inte är likadan för alla organisationer, kan 

man ‖inte säga något säkert om vad som utmärker en organisations omvärld förrän man 
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undersökt den‖.
135

 De delar in omvärlden i teknisk respektive institutionell omvärld. Teknisk 

omvärld är de faktorer som direkt påverkar uppgifter och organisation, medan institutionell 

omvärld syftar på kulturella faktorer.
136

 Dessa två perspektiv avser jag nedan diskutera och 

därmed fördjupa diskussionen om vilka omvärldsfaktorer som påverkat organiseringen av IO 

09? 

 

Respondenterna anger att de internationella uppgifterna påverkat organiseringen av 

förbanden. Strukturen i IO 09 har präglats av en strävan att i utformningen vara modulära och 

flexibla så att de kan sättas samman anpassade efter uppgift. I TOEM framgår även till viss 

del denna ambition. Jag har tidigare berört att denna modularitet och flexibilitet på ett 

övergripande operativt plan, möjligen bestått i tillförsel av ‖lätta mekaniserade kompanier‖ 

eller ‖skyttekompanier‖ till de olika bataljonsförbanden. Vad har då detta inneburit? En 

respondent säger att: 

 

 ”IO 09 är inte bättre än tidigare förband utan anpassad för att plocka ur. Strukturen är 

inte anpassad för att strida i som enhet.”  

 

Förbandsstrukturen har således anpassats efter att kunna ingå i en ‖tänkt anpassat stridsgrupp‖ 

med internationella uppgifter. Det synes därför inte uteslutet att organisationsstrukturen i 

bataljonsförbanden i realiteten haft andra drivkrafter än optimering inom bataljonsram. Frågan 

inställer sig då om; effekt fått stå tillbaka för att uppnå effektivitet i annat än inom bataljons 

ram? Eller att bataljonerna och dess organisation är anpassade för att vara övervägande 

produktionsrationella?  

 

Flera av respondenterna uttrycker att organisationens delar är: 

 

‖… anpassade för att passa grundutbildningsplattformar.”  

 

En respondent uttrycker att: 

  

”XX bat är skapat för att motivera funktionen och indirekt plattformen.”  

 

Det är intressant vilken tyngd flera av respondenterna fäster vid att det är 

produktionsrationalitet som påverkat organiseringen. Jag vågar påstå att detta är ett resultat av 

de senaste årens diskussion kring ekonomi i FM. I organisationsteoretisk litteratur kallas detta 

att ta hänsyn till den institutionella omvärlden. Alla organisationer har mer eller mindre press 

på sig att ta hänsyn till rationalitetsnormer och värderingar.
137

 FM olika förband, centrum och 

skolor är del av denna omvärld. Ett sätt, enligt litteraturen, att hantera trycket utifrån externa 

rationalitetsnormer är att ‖använda mål och formell struktur uteslutande som symboler.‖
138

 

Att genom att ta hänsyn till yttre tryck kan organisationen ‖anpassa‖ sin målformulering och 

organisation. Organisationer gör detta för att erhålla legitimitet och därmed påverka 

omvärldens uppfattning om dess mål och verksamhet. Det finns, menar jag, både en yttre och 

inre dimension härvidlag. Med den yttre dimensionen, menar jag, legitimitet för armén och i 

förlängningen FM. En respondent uttrycker att ‖IO 09 blev en överlevnadsfråga för 
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armén.‖
139

 Det är kanske lite djärvt att påstå att IO 09 olika förband blivit symboler för en 

ominriktning av FM men det kan åtminstone inte uteslutas. Med inre legitimitet, menar jag, 

‖kampen‖ mellan förbanden. Det kan ha funnits ‖intern militärpolitik d.v.s. avvägningar 

mellan försvarsgrenar och truppslag‖
140

.  Flera respondenter uttrycker att det funnits en kamp 

för att motivera sin bataljons existens. Detta har medfört att organiseringen har anpassats för 

att till exempel tillgodose en ‖… en naturlig utveckling för officeren‖
141

 eller för att motivera 

grundutbildningsplattformen. Utifrån ovanstående kan det inte uteslutas att behovet av 

resurser till ‖egen‖ bataljon för att klara konkurrensen mellan bataljonerna, har påverkat 

organiseringen av IO 09. 

 

Med teknisk omvärld menas alla de förhållanden som direkt påverkar hur organisationen löser 

sina uppgifter.
142

 Flera av respondenterna uttrycker också att ‖styrningar såsom materiel och 

antalet fordon‖ dominerat organiseringen av I0 09. Ett tydligt exempel är att på lägsta nivå har 

antalet platser i ett fordon fått sätta gränser för hur den lägsta nivån ska vara organiserad. 

Andra skäl såsom nya vapensystem eller uteblivna system har också påverkat 

organisationsstrukturen. Flera av respondenterna tillkännager att organiseringen av IO 09 fick 

utgå från befintlig fordonspark och befintlig materiel i armén. Mot denna bakgrund är det 

enligt mig möjligen så att målformuleringar och organisation i allt väsentligt fått anpassas 

gentemot resurserna. 

 

Enligt, Thompsen i Jacobsen och Thorsvik, har organisationer ett behov att minimera 

osäkerheten av omvärldsfaktorerna. En förhållandevis stabil och homogen omvärld innebär att 

organisationen upprättar få specialiserade grupper och samordnar genom regler, rutiner och 

hierarki likt byråkratier. Han påstår vidare att en organisation som agerar inom en turbulent 

och komplex omvärld ändrar strukturen till en mer ‖organisk‖ form med hög grad av 

decentralisering såsom projekt- och matrisorganisationer, för att så effektivt som möjligt 

anpassa organisationen mot uppgifterna, menar Thompsen i Jacobsen och Thorsvik.
143

 Här 

finns en intressant differens. Jag menar att den miljö och de uppgifter FM:s förband skall 

verka i internationellt präglas mer av dynamik och komplexitet än stabilitet och homogenitet. 

Jacobsen och Thorsvik anser dock att det inte finns något tydligt samband mellan omvärld 

och organisationsdesign. De påstår däremot att möjligheten att: 

 

 ‖utnyttja sig av klassiska byråkratiska modeller minskar efter hand som mångfalden 

och förändringstakten i omvärlden ökar‖.
 144 
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5.3 Sammanfattning 

 

Syftet med den här uppsatsen var att analysera och diskutera vad som legat till grund för 

organisering av arméns insatsförband gällande IO 09. Uppgiftens komplexa art tillsammans 

med mina frågeställningar krävde, för att erhålla ett djup och en bredd i min analys och 

diskussion, att jag närmade mig problemformulering från olika perspektiv. Dessa perspektiv 

har i huvudsak omfattat organisationsteoretiska perspektiv. Detta har medfört att den ‖rent‖ 

militära dimensionen i form av taktiskt eller stridstekniskt perspektiv inte diskuterats. Det är 

möjligen så att studien kommit till ett annat resultat om ett sådant perspektiv införlivats i 

studien. Studien omfattas av en kvalitativ analys av data från både styrdokument såsom 

TOEM samt resultat av intervjuer. Således har studien inbegripit av i någon mån ‖se mötet‖ 

mellan resultatet i form av produkten TOEM och processerna vid framtagandet av densamma. 

Denna s.k. triangulering har bl.a. bestått i att studien utgått från flera olika teoretiska 

perspektiv såsom Jacobsen och Thorsviks modell förordar d.v.s.: 

 

1. Den inverkan som formella drag kan ha på organisationsbeteende och processer 

2. Den betydelse som den mänskliga faktorn kan ha för organisationsbeteende 

3. De faktorer i omvärlden som påverkar organisationsbeteende
145

 

 

Ett motiv till mitt intresse i problemställningen var, huruvida FM har påverkats av den 

omfattande forskningen, som genomförts inom det organisationsteoretiska området? Eller om 

organiseringen (organisationsstrukturen) av FM:s insatsförband håller fast vid klassiska och 

traditionsbundna organisationsdesigner?  

 

Studien visar att det framförallt är de klassiska ‖byråkratiska teoretiska‖ perspektiven som 

dominerar ‖produkten‖ TOEM. Vidare förefaller det finnas en arketyp för hur ett förband i 

armén skall vara organiserat. Denna arketyp omfattas sannolikt av ett förband med en struktur 

om fyra ledningsnivåer baserat på en kontrollspann om fyra eller fem i alla nivåer. Vidare har 

studien funnit en dominans av ett kontrollspann mellan tre till sex enheter i arméns IO 09. Det 

är viktigt att betona att studien inte värderar eller förordar någon organisationsdesign före 

någon annan.  Studien lyfter däremot fram vad teorin anser om de dominerande byråkratiska 

organisationsmodellerna. Signifikant för maskinbyråkratimodellen vilken identifierats i nio av 

tio organisationsstrukturer i IO 09, är att de underlättar tydliga och klara 

ledningsförhållanden. Däremot har maskinbyråkratimodellen en del nackdelar såsom att 

modellen anses vara rigid och svår att förändra.
146

 Studien konstaterar därmed en intressant 

paradox d.v.s. kravet på att organisationerna i IO 09 skall vara modulära och flexibla 

samtidigt som organisationsstrukturerna i IO 09 antyder något annat.  Varför har det då blivit 

så? 

 

Ett resultat som studien visar är att det framförallt synes varit mänskliga faktorer tillsammans 

med omgivningskaraktäristiska faktorer som dominerat ‖processerna‖ i organiseringen av IO 

09, därmed också i allra högsta grad resultatet av hur arméns insatsorganisation 2009 är 

organiserad. 
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 Jacobsen, Dag Ingvar & Thorsvik, Jan, Hur moderna organisationer fungerar, 2002, s. 128 
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5.4 Förslag på fortsatt forskning 

 

Denna uppsats behandlar arméns IO 09 och vad som legat till grund för organiseringen av 

bataljonsförbanden. Studien konstaterar att organisationsdesignen i IO 09, till sin huvuddel, 

utgår från en byråkratisk modell. Har det alltid varit så? Ett intressant område torde vara att 

studera organiseringen av FM krigsförband ur ett historiskt tidsperspektiv.  Eller genom en 

komparativ studie belysa skillnader mellan olika organisationsdesigner med andra länder som 

exempelvis har erfarenhet från att organisera förband med yrkessoldater. Studien har också 

visat att det finns en vilja och ambition i FM att skapa ‖sammansatta‖ enheter för specifika 

uppgifter. Denna, i studien beskrivna, organisatoriska dynamik är intressant. Ett intressant 

område att studera är huruvida FM tränar och övar sig i att tillföra enheter i den omfattning 

som uttrycks. Innebär ett ökat krav på modularitet att FM måste öva på ett annat sätt?  Eller 

till om med utse chefer på andra grunder? 
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Bilaga 1 Intervjuguide 
 

Intervjuguide inför samtalsintervju av personer direkt inblandade i TOEM arbetet med org år 

2009 i armén. 

 

Totalt 90 min  

 

Inledande ord om syfte och bakgrund, jag nämner inte problemställning eller frågeställningar. 

Jag går ChP 08-10 och skriver C- uppsats, min uppsats handlar om TOEM och organisation. 

Allt kommer vara anonymt inga namn kommer nämnas i uppsatsen, empirin kommer vara 

sammanställd. Öppen intervju form. 

 

Inledande frågor: 

 

 Namn 

 

 Ålder 

 

 Grad 

 

 Bakgrund i FM (internationell tjänst också) 

 Uppgift i TOEM arbetet  

 Telefon nummer för att kunna kompletteringsfråga. 

 

Öppna frågor? 

 

1. Vilken bataljon har du varit med att utveckla 

2. Skulle du vilja beskriva dess organisation (organisationsstruktur) 

a. Vad har påverkat organiseringen av xxxbataljon har Ni arbetat med  

b. Vad är bra med den valda strukturen? 

3. Kan du utveckla ditt resonemang kring vad som påverkat organiseringen av xxx 

bataljon 

a. Vad menar du är de främsta skälen till att organisationen ser ut som den gör? 

b. Vilka var dina tankar kring organiseringen av xxxbat (styrande) 

4. Hur ser du på organisering av insatsförbanden? 

a. Organisationsstruktur, hur ser du på det, från soldat till bataljonschef, (principer) 

b. Kontrollspann hur ser du på det? 

c. Kan man tala om olika organisationstyper? 

 

5. Vad är det som karaktäriserar en bra fungerande organisation (bataljonsnivå)? 

 

6. Hur mycket av tiden lades ner på att diskutera organiseringen och 

organisationsstrukturen under TOEM arbetet i procent? 

7. Vad menar du har dominerat organiseringen av xxxx bataljon? 

8. Är det något du vill tillägga angående organiseringen av ‖din‖ bataljon 
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Bilaga 2 Exempel på förenklad organisationsskiss i tabellform enligt 
H MÅL148

 

 

     C      

     Stf      
           

 Chgrp        Batstab  
           

 Batstabskomp    Divxxkomp    Divxxkomp  
           

 Chgrp    Chgrp    Chgrp  
           

 Stabsgrp    Stabsgrp    Stabs- o trossto  
           

 Stabs- o sbplut    Närskyddsplut    Sbcplut  
           

 Närskyddsplut    Trossplut    Telerepto  
           

 Eskortplut    Förplägnplut    Raannexto  
           

 Trossplut          
           

 Tpto          
           

 Förläggnplut          
           

 Uplatsplut          
           

 

Bild 2 Exempel på förenklad organisationsskiss i tabellform enligt H MÅL 
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 Högkvarteret, Reviderad handbok för målsättningsarbete, HKV bet: 09 100:69399, 2006, s. 7 
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Bilaga 3 IO 09 Organisationsstruktur samtliga bataljonsförband 

Bataljon 1 

 

 

 

 

 

 

 

Bataljon 2 

 

 

 

 

 

 

 

Bataljon 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bataljon 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bataljon 5  
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Bataljon 6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bataljon 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bataljon 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bataljon 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bataljon 10 
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Bilaga 4 Sammanställning av citat från intervjuerna 

 

Vad har påverkat organiseringen av bataljonen Du/Ni arbetat med? 

 

Respondent: 

 

1. ”Det är ett helt nytt förband, fast det som styrt är arvet från xxbat fast med nya namn. 

Bakgrunden är en studie och studieförsök. Personalramar och fordon har styrt”.  

2. ”Arvet från generationer och utvecklingen av tidigare förband. Arvet är viktigt”.  

3. ”Bataljonen är utvecklad för att kunna nyttjas utomlands. Ledorden var modularitet, 

behovssammansatt och lätt. Egentligen vet jag inte vilka styrningar som gavs”. 

4. ”Arvet vad avser kompanienheter förutom kompani xx med ny materiel. Operativa 

styrningar fanns inte med i arbetet. Förbandet är en papperslösning för att tillgodose 

”skyttesoldater” en hybrid organisation i en övergång till något nytt. Arvet samt 

fordon och personalramar”.  

5. ”Politik men framför allt intern militärpolitik d.v.s. avvägningar mot varandra (FM 

och truppslag). Kampen mellan försvarsgrenarna har inneburit att 

funktionsbataljoner har reducerats och i stället skulle byggas upp modulärt. 

Operativa ramvillkor styr utformningen av bataljonen. Kompanistrukturen är lämplig 

m h t antalet sängplatser och utbildningslokaler vid regementet”.  

6. ”Arvet, personalramar, utbildningsförutsättningar, grundutbildningsplattformar och 

nya krav på bataljonen (användas internationellt) samt avvägningar mellan 

truppslagen. När det gäller XX bat fick vi aldrig förklarat för oss varför denna 

skapades. IO 09 XX bat är avsevärt sämre än sin föregångare IO 04 och inte avsedda 

att slåss med i bataljon storlek. Operativa ramvillkor för typförband saknas de 

generella är för luddiga och för generella för att ge någon reell styrning”.  

7. ”Erfarenhet och prov/försök från förra organisationen. Tid för utbildning krävde 

specialisering av vissa enheter.”  

8. ”Grundutbildningsplattformen och personalramarna. XX bat är skapat för att 

motivera funktionen och indirekt plattformen. Arvet och erfarenheterna från 

föregående struktur har också påverkat strukturen”.  

9. ”Bataljonen skulle kunna delas upp. Delarna är anpassade för att passa 

grundutbildningsplattformar. Det är främst taktiska orsaker till att bataljonen ser ut 

som den gör”. 

 

Vad är bra med den valda strukturen anser du? 

 

Respondent: 

 

1. ”Flexibiliteten och modulariteten det är enkelt att hantera. XX bat har alltid varit 

flexibel där vi kunnat växla mellan olika ledningsnivåer”. 

2. ”Uthålligheten, dock vore det idealiskt med fyra kompanienheter mot idag tre”. 

3. ”Modularitet och behovssammansatt” 

4. ”Inget” 
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5. ”Strukturen är vald m h t NATO och dess ledningsprinciper där beslut skall tas 

centraliserat. Jag anser att strukturen inte är särskilt bra och inte anpassad för att 

uppträda i funktionsförband”. 

6. ”IO 09 är inte bättre än tidigare förband utan anpassad för att plocka ur. Strukturen 

är inte anpassad för att strida i som enhet”. 

7. ”IO 09 har renodlade plutonsstrukturer väl anpassade för utbildningens längd”. 

8. ”Kompanierna känner ansvar för sina plutoner. Uthålligheten ökar då ”nära” chefer 

har koll på läget till skillnad från IO 04”. 

9. ”Självständiga enheter med ett modulärt uppbyggande”.  

 

Hur ser du på organisering av insatsförbanden? I frågan ingår resonemang kring 

kontrollspann och organisationstyper.  

 

Respondent: 

 

1. ”Det skall vara enkelt att tillföra förbandsenheter. Det skall vara flexibelt. Arvet med 

tre enheter är bra. – Kontrollspann var ett bra namn, jag förstår vad du menar. Max 

fem DUC bör vara rimligt för en chef. Jag har erfarenhet av 10-12 men det blir inte så 

bra. Nivå har ingen betydelse för hur många DUC som är lämpligt. Tio är absolut 

max men det är osäkert om en chef klarar så många”.  

2. ”Arvet är viktigt, vi släppte tidigare struktur med åtta man i grupperna. Idag är 

grupperna anpassade till fordonen. Fyra verkanskompanier vore bättre 

uthållighetsmässigt istället för tre. Jag förordar tre enheter oavsett nivå. Jag har 

erfarenhet från att leda åtta enheter men ser inga fördelar med det, möjligen att spara 

pengar/chefsnivåer. Har man från början byggt en bred organisation minskar 

handlingsfriheten att tillföra enheter”.  

3. ”Jag anser att ett kontrollspann om tre är bäst. En chef kan leda 4-5 men är det 

tidskritiskt max 2-3. På högre nivåer där tiden inte är lika avgörande kan man leda 

fler. Jag har ingen uppfattning om olika organisationstyper”. 

4. ”Ett lämpligt antal DUC är tre till sex. Varför vet jag inte men det är min erfarenhet”.  

5. ”Ledningsprinciperna inom en bataljon är styrt av ledningsenheterna, de 

dimensionerar övriga enheter. Jag menar att fyra är traditionellt kontrollspann dock 

skulle i princip ett kompani verka med så många underenheter som helst rent 

taktiskt”.  

6. ”Jag menar att en klassisk struktur är bäst med bataljonsledning, stab och tre till fyra 

underenheter. Fyra verkansenheter vore att föredra på alla nivåer. Tidigare hade 

förbanden alla enheter och var mer självständiga. Nu är allt mer renodlat och på 

något konstigt sätt mer modulärt. Sju DUC är en lämplig struktur har någon klok man 

kommit fram till. I allmänhet är det fyra som gäller. Förbandsstrukturen vi har idag 

har utvecklats från arvet med Infanteribrigad 66. Jag har ingen uppfattning om olika 

organisationstyper”.  

7. ”Strukturen skall utgå från vad som är efterfrågat nationellt och internationellt. Jag 

menar att kontrollspann är begränsat till hur ledningssystemen är uppbyggda. Jag har 

ingen uppfattning om hur många som är lämpliga att leda”. 

8. ”Vi är vana vid en linjeorganisation och det är bra. Uppföljning blir bättre och 

antalet DUC bör inte överstiga fyra till fem. Min erfarenhet från platta organisationer 

är inte så bra”.  
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9. ”Organisationsstrukturen skall vara tydlig och det skall finnas en naturlig utveckling 

för officeren. Jag anser att fem är ett lämpligt antal DUC.  Ett normalt kompani är 

vad man kan överblicka”. 

 

Vad är det enligt dig som karaktäriserar en bra fungerande organisation? 

 

Respondent: 

 

1. ”Samövning, enkelhet och anpassningsbar gentemot uppgift” 

2. ”Flexibilitet, modularitet samt att organisationen anpassas mot given uppgift” 

3. ”Tydlig befälskedja och ledningsstruktur är viktigast” 

4. ”Antalet lämpliga ledningsnivåer, flexibilitet att kunna bryta ut vissa delar. 

Kompaninivån måste finnas för att lösa underhåll”. 

5. ”Att de klarar de taktiska kraven” 

6. Frågan ställdes inte 

7. ”Att den är anpassad till uppgift och lämplig tid för att hinna utbilda förbandet” 

8. ”Lämpligt antal chefer och tydliga befälslinjer” 

9. ”Det viktiga är tydliga order och rapportvägar” 

 

Vad menar du har dominerat organiseringen av XX bataljon? 

 

Respondent: 

 

1. ”Arvet, troligen hade bataljonen sett annorlunda ut om någon annan utformat den”.  

2. ”Arvet och traditionen vid förbandet att vi kunnat prova oss fram till en bra 

organisation. Dessutom givna ramar, vi utvecklar förband omvänt. Införskaffar 

materiel och antalet personalramar först därefter organiserar vi”. 

3. ”Ledorden flexibilitet, modularitet och att förbandet skulle vara lätt”.  

4. ”Styrningar såsom materiel och antalet fordon”. 

5. ”En svensk marmelad lösning. IO 09 är det möjligaste konst. XX bat hade inte sett ut 

som den gör om en ”normal” organisation och metodförsöksutveckling skett”.  

6. ”Arvet i form av struktur, fordon och utbildningsplattformar. Modularitet för att 

kunna plocka till en bataljonsstridsgrupp för internationella uppgifter”. 

7. ”Militärpolitik och arvet från tidigare struktur”.  

8. ”Anpassat till utbildningsplattformar och militärpolitik” 

9. ”Uppgiften”  

 

Avslutningsvis fick respektive respondent möjlighet att eventuellt tillägga något angående 

organisering av deras bataljon. Fyra respondenter valde att göra det vilket redovisas nedan.  

 

 ”Det jag vill trycka på är bristen av styrningar eller till och med avsaknad av 

styrningar från operativ nivå när vi utvecklar förband” 

 

 ”Vissa förband är medialt styrda d.v.s. får resurser på bekostnad av andra” 

 

 ”Förbandet togs fram som ett mellansteg” 

 

 ”Inför IO 14 går vi bakvägen, det är personalramarna som styr utformningen”  


