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Processbaserad personalförsörjning 
 
Målet med uppsatsen är att undersöka hur Försvarsmaktens (FM) personalförsörjning har 
påverkats av övergången från en funktionsorienterad organisation till ett processinriktat 
arbetssätt. Har den omorganisation som genomförts av Högkvarteret och de förändringar som 
skett i ledningsstrukturen bidragit till att organisationen på ett bättre sätt än tidigare hanterar 
personalförsörjningsproblematiken?   
 
Uppsatsen inleds med en teoretisk introduktion runt begreppet organisationsutveckling och de 
utmaningar som följer när detta skall genomföras. Teorin byggs sedan på med den utveckling 
som Ron Ashkenas bok Den gränslösa organisationen förespråkar då organisationer skall 
lämna sitt hierarkiska tillstånd och övergå till det mer processbaserade arbetssättet. 
Metoden har sin kunskapsteoretiska bas i intervjuer med befattningshavare som på olika sätt är 
involverade i personalförsörjningsprocessen. Det är deras erfarenheter som utgör primärdata 
för analysen. En kvalitativ textanalys av de FM dokument och policys som styr 
personalhanteringen har även gjorts.  
 
Sammandrag: Innan organisationsutvecklingen av Högkvarteret genomfördes var ansvaret 
inom personalförsörjningen uppdelat mellan olika ledningar och avdelningar med delvis oklara 
ansvars - och ledningsförhållanden. För att komma till rätta med dessa problem har det skett en 
radikal förändring både när det gäller organisationsstrukturen men framförallt avseende det sätt 
FM i framtiden skall arbeta med dessa frågor. Resultatet av studien visar att ska detta nya 
arbetssätt bli effektivt bör en samanhållen personalförsörjningsprocess med tydliga mål vara 
grunden. 
 
Nyckelord: Processbaserad, Personalledning, Hierarkisk, Personalförsörjning, Gränser. 
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ABSTRACT 
 
Process based personnel management 
 
The purpose of this essay is to study how the Swedish Armed Forces’ personnel management has 
been influenced by the transition from a functionally oriented organization to a process based way 
of working. Has the reorganization at the Headquarters and the changes that have taken place in 
the chain of command contributed to the organization’s managing the challenge of personnel 
management better than before? 
 
The essay begins with an introduction of the concept of the development of organizations and the 
challenges that are thus posed. Ron Ashkena’s book The Boundaryless Organization has been 
used as a theoretical base to understand the challenges encountered when restructuring the chains 
of organizational structure to achieve process based performance. 
 
Most of the empirical material consists of interviews with people who are in one way or another 
involved in the personnel management process. Their experience and information constitutes the 
primary data for the analysis. A qualitative analysis of the documents and policies that govern 
personnel management has also been carried out. 
 
Summary: The personnel management system that the Headquarters was using was divided into 
different sections with partly unclear command and control. To counter the problems there has 
been a thorough changes both in the organizational structure and in the behavior required in these 
situations. For this new way of working to become effective and live up to the new vision for the 
Armed Forces there should be a coherent underlying personnel management process.      
 
Keywords: Process based, Personnel management, Hierarchic, Boundary,   
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1. Inledning 
 
1.1 Bakgrundsbeskrivning  
 
Regeringen anger i sin proposition 2004/05:5 att:  
 

”Ett väl fungerande personalförsörjningssystem kan vara den 
enskilt viktigaste förutsättningen för Försvarsmaktens 
möjligheter att utföra sina uppgifter. Personalförsörjningen 
påverkar därmed den säkerhetspolitiska handlingsfriheten.”1   

 
Försvarsmakten (FM) är, och har alltid varit, beroende av sin personal för att kunna lösa de 
uppgifter som ställs till FM av våra folkvalda. Det yttersta ansvaret för att FM har den 
personal som krävs för att lösa erlagda uppgifter har Överbefälhavaren. Överbefälhavaren har 
dock delegerat detta ansvar till personaldirektören som skall tillse att stödprocessen 
personalförsörjning förser FM med den erforderliga kompetens som är nödvändig för att de 
tre huvudprocesserna, utveckling och inriktning, produktion samt insats skall kunna 
genomföras. Den organisationsutveckling av Högkvarteret som blev en följd av det senaste 
försvarsbeslutet innebar att personaldirektören numera förfogar över den personal som är 
involverad i personalförsörjningsprocessens strategiska delar.    

Hur många officerare och civila FM skall vara, vilken kompetens de skall ha och hur 
kompetensutvecklingen skall ske är frågor som de senaste åren vid ett flertal tillfällen 
granskats bl.a. i Personalförsörjningsutredningen (SOU 2001:23) och i 
Skolreformsutredningen (SOU 2003:43) för att nämna några. Även FM har tillsatt 
arbetsgrupper som arbetat med frågorna. Här kan nämnas arbetsgruppen nytt 
kompetensförsörjningssystem (Ag nytt KFS) och arbetsgrupp personalförsörjning (Ag PERS.) 

 
Innan den senaste omorganisationen av Högkvarteret genomfördes var arbetet att 

rekrytera, utveckla, utbilda samt avveckla personal inom FM uppdelat på ett flertal olika 
avdelningar/funktioner som dessutom tillhörde olika ledningar. Arbetsgången dem emellan, 
som beskrivs nedan, började med att stadsmakterna bestämde var vi geografiskt skulle 
genomföra vår verksamhet. Utifrån det beslutet om var vi skulle genomföra verksamheten 
blev det organisationsavdelningens (GRO ORG) sak att tilldela respektive enhet den 
personalram som krävdes/tilläts för verksamheten som skulle bedrivas.  

Den organisation som förhandlades fram av förbandschefen för respektive enhet 
tillsammans med arbetstagarorganisationen skulle sedan bemannas. Hade enheten egen 
grundrekrytering kom huvuddelen av de militära befattningarna samt samtliga civila tjänster 
att tillsättas genom enhetens egen försorg. Saknades egen grundrekrytering tillsattes de 
militära befattningarna genom bemanningsuppdrag från grundrekryterande förband, de civila 
tillsattes genom egen rekrytering. Ansvaret för att fördela bemanningsuppdrag samt att 
tillsätta chefer och tillhandahålla nivå 3 officerare samt specialister var ett av det 
ansvarsområden som bemanningsavdelningen (GRO BEM) hade mot organisationen.  
Utbildningsavdelningen (GRO UTB) var den enhet på Högkvarteret som beställde 
utbildningsplatser för FM elever vid skolor. Det är också GRO UTB som tilldelade förbanden 
elevplatser vid respektive skola och styrde därigenom grundrekryteringen till FM. 
(Elevplatser vid yrkesofficersprogrammet (YOP)=rekrytering). Så gott som samtliga förband i 

                                                 
1 Försvarsdepartementet (2004/2005): Proposition 2004/05:5 Vårt framtida försvar s. 78,  
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FM hade möjlighet att rekrytera fler elever än de tilldelats platser varför det vanligtvis 
uppstod en huggsexa om de platser som ej blev uppfylld av något förband. 
GRO BEM var även ansvariga för urvalet av elever till Försvarshögskolan (FHS) vilket skall 
styras av FM behov av nya kompetenser. Detta medförde att vissa förband kunde få med 
många elever, medan andra fick betydligt färre platser. Vanligtvis var det dock en ganska 
jämn fördelning där i princip alla förband fick med någon sökande till de utbildningar som 
genomfördes. 
Personalavdelningen (PERS) uppgift i den gamla organisationen var att ansvara för de 
strategiska delarna som policys, arbetsgivarfrågor och utveckling.   
 
Nedan visas två figurer som illustrerar den gamla och nya organisationen efter det att 
organisationsutvecklingen är genomförd.  
 
Funktioner     Process 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
Figur 1. Bilden utvisar det gamla och nya sättet att arbeta med personalförsörjning (egen bild) 
 
 
1.2 Problematisering – problemformulering 
 
Det sker idag en utveckling inom många organisationer mot att hitta nya, effektivare 
arbetssätt då de upptäcks att gårdagens organisation inte räcker till för att tillmötesgå dagens 
och morgondagens förväntningar och krav från kunder och anställda. Den ofta trögrörliga 
hierarkisk funktionsorienterade organisationen som bland annat återfinns inom kyrkan och 
militären möter inte dagens behov av att tillvarata och utveckla humankapitalet.  

Med vetskap om den utveckling som sker i samhället och med ovanstående beskrivning 
av hur ansvaret tidigare var fördelat i Högkvarteret samt med den egna uppfattningen att det 
fanns brister när det gäller samordning och samverkan mellan funktionerna GRO BEM, GRO 
UTB samt PERS tändes en nyfikenhet att undersöka hur personalförsörjning skulle komma 
att förändras. Detta då Högkvarteret lämnar denna traditionella hierarkiska indelning i 
funktioner med olika ansvar och istället skall låta processen styra arbetsgången. Kommer det 
att finnas en processbeskrivning för personalförsörjning av FM som inbegriper de olika 
avdelningarnas tidigare ansvarsområden? Har arbetsformer infunnit sig som gör att arbetet 
blir effektivare och den kompetens som finns hos medarbetarna bättre samordnas och 
utnyttjas?  
Hur har det interna arbetet inom personalledningen funnit sina nya former i övergången till 
den processbaserade arbetsorganisationen och hur kan det arbetssättet utvecklas i framtiden? 
 

PERSONALFÖRSÖRJNING 

GRO ORG GRO UTB 

GRO BEM 

PERS 

PERSONALLEDNINGEN

PERSONALFÖRSÖRJNING 

GRO ORG GRO UTB 

GRO BEM PERS 
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1.3 Syfte - frågeställningar 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka om det interna arbetet inom personalledningen har 
anpassats till det processbaserade arbetssättet.  
Utifrån nedanstående tre frågeställningar och ovanstående inledning skall jag söka svar och 
stilla min nyfikenhet. 
 
• Hur har arbetet med att ta fram en gemensam strategisk målbild för 

personalförsörjningen i samband med Högkvarterets organisationsutveckling gått till? 
• Hur fungerar det interna arbetet mellan personalledningens tidigare avdelningar och 

vilka samordnings - och effektiviseringsvinster har uppnåtts i och med 
sammanslagningen. 

• Hur har personalen inom personalledningen upplevt den organisationsutveckling som 
genomförts? 

 
 
1.4 Avgränsningar 
 
Den nya personalledningen består av tre stycken avdelningar. Personalavdelningen, 
Bemanningsavdelningen samt Centralkontoret för BRB och VVK2. Centralkontorets roll och 
arbetssätt kommer inte att avhandlas i denna uppsats då dess verksamhet och arbetssätt i 
mycket stor omfattning skiljer sig från övrig verksamhet inom personalledningen.  
 
Uppsatsen avhandlar hur arbetet sker mellan de gamla enheterna som numera tillhör samma 
personalenhet och vem som har vilket ansvar i personalförsörjningsprocessen. Huruvida detta 
ansvar hanteras på rätt sätt, dvs. om vi har rätt metod att välja ut personer som skall rekryteras 
till yrket eller om rätt personer skickas till nivåhöjande utbildning, kommer ej att avhandlas. 
 
Personalförsörjning är en stödprocess till FM huvudprocesser. Hur huvudprocesserna styr 
stödprocessen personalförsörjning kommer endast att avhandlas översiktligt i denna uppsats. 
Jag återkommer i diskussionskapitlet till att detta är ett område för fortsatt forskning. 
 
 
 
 
1.5 Disposition 
 
Kapitel 1: I detta det inledande kapitlet kommer bakgrunden till valt ämne att redovisas. 

Problemformuleringen med dess syfte och frågeställningar introduceras därnäst. 
Kapitlet avslutas med avgränsningar och disposition. 

  
Kapitel 2: Här redovisas de teorier som har använts i uppsatsen. Uppsatsen tar sitt ursprung 

i förändringar i organisationer vilken sedan byggs på med ”Den gränslösa 
organisationen”. Teorikapitlets sista del handlar om hur människor reagerar vid 
en organisationsutveckling. Kapitlet avslutas med att jag presenterar den 
organisatoriska förändringsmodell som ligger till grund för analysen.  

 

                                                 
2 BRB står för Byggnads och Reparations Beredskapen, VVK står för Väg och Vattenbyggnads Kåren 
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Kapitel 3: Är metodkapitlet. Här redovisas den metod jag har valt av använda mig av i 
uppsatsen. Hur jag har samlat in empir samt kriterierna för att bli utvald till 
intervju framgår också.   

 
Kapitel 4: Här redovisas den empiri som är insamlad. Inledningsvis är det de aktuella 

styrdokumenten som redovisas och därefter de intervjuer som har genomförts 
med personer som tjänstgör eller har tjänstgjort vid den aktuella 
personalenheten.  

 
Kapitel 5: Analys av det empiriska materialet och kopplingar till det teoretiska underlaget 

sker utifrån den organisatoriska förändringsmodell som avslutade kapitel 2. 
Modellen används för att skapa en strukturell ram. Kapitlet avslutas med en 
sammanfattning där en återkoppling sker till uppsatsens syfte.  

 
Kapitel 6: Avslutningsvis förs en diskussion utifrån det erhållna resultatet. Här redovisas 

även förslag på fortsatt forskning inom ämnesområdet. 
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2. Teori 
 
2.1 Inledning 
 
Teori brukar, enligt Bruzelius och Skärvad, definieras som ett antal relaterade begrepp med 
vars hjälp verkligheten kan beskrivas, tolkas och förstås.3 I frågeställningen undrar jag vilka 
förändringar som kommer att ske inom personalledningen i och med att Högkvarteret byter 
från en funktionsorienterad linjeorganisation till en processorganisation. Går det att teoretiskt 
förutse vilken påverkan denna förändring kommer att få på organisationen och människorna 
som tjänstgör i den? Vilka hinder och möjligheter förelåg när tre avdelningar slogs samman 
till en personalledning.   
 
Jag kommer inledningsvis att beskriva grunden för organisationsteorin utifrån Bruzelius och 
Skärvads uppfattning. Detta utvecklar jag sedan i tre steg där det första är att jag med stöd av 
Abrahamsson och Andersens bok Organisation lägger den teoretiska grunden för hur en 
organisationsutveckling likt den som genomförts av Högkvarteret påverkar verksamheten. 
När det gäller att processorganisera sitt arbete utgår jag från Ashkenas bok Den gränslösa 
organisationen som på ett bra sätt beskriver de problem som behöver övervinnas när man vill 
förändra en hierarkisk organisation. Den byggs sedan på med Ljungberg och Larssons bok 
Processbaserad verksamhetsutveckling. Avslutningsvis har Bolman och Deal Nya perspektiv 
på organisation och ledarskap använts för att framförallt fördjupa teoribildningen runt HR - 
perspektivet. 
 
2.2 Organisationsteori  
 
Själva idén med att vi organiserar oss har sitt ursprung i uppfattningen att ”mål kan nås 
effektivare genom samarbete mellan individer än genom individuella ansträngningar.”4 
Organisationsbegreppet kan enligt Bruzelius och Skärvad delas in i en formell organisation 
samt en social organisation. Den formella organisationen, som bäst beskriver de enheter som 
uppsatsen avhandlar, kännetecknas av en tydlig arbetsfördelning och specialisering mellan de 
personer som finns i organisationen vare sig de arbetar tillsammans eller finns på olika platser 
i organisationen. Vidare så finns det personer och enheter vars uppgift är att samordna och 
styra övrigas verksamhet mot de mål som är uppsatta. För att lyckas samordna och styra 
verksamheten på ett optimalt sätt förutsätter den formella organisationen att någon utövar 
ledarskap över övriga samt att dessa, utifrån grundtesen att mål nås mer effektivt genom 
samarbete, låter sig ledas. Den sista punkten är att organisationen skall ha ett mål för sin 
verksamhet.   

Abrahamsson och Andersen är inne på samma linje i sitt resonemang om vad en 
organisation är, då de uttrycker att:  

 
”En organisation är en planmässigt inrättad sammanslutning av 
människor med syftet att uppnå ett gemensamt mål.”5 

 
 Organisationen består av fem komponenter som sinsemellan hänger samman och påverkar 
varandra enligt bilden på nästa sida. 
 

                                                 
3 Bruzelius L.H, Skärvad P.H.(2005) Integrerad organisationslära, Lund: Studentlitteratur, s. 30 
4 Ibid, s. 25 
5 Abrahamsson B. Andersen J.A. (2005) Organisation –att beskriva och förstå organisationer, Malmö: Liber 
AB, s. 11 
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Figur 2. Organisationskomponenter och dess inbördes beroende.6 
 
 
2.3 Förändringar i organisationen. 
 
Enligt Abrahamsson och Andersen är organisationer generellt sett avvisande till förändringar 
och strävar efter att bibehålla sin stabila karaktär, sin struktur och sitt mönster. Skall man 
lyckas förstå varför och hur en organisation utvecklas krävs en djup förståelse för 
organisationsfenomenet. Den utveckling som kan ske delas upp i organisationsförändring och 
organisationsutveckling, vilket framgår av tabellen nedan7.   
 

Organisationsförändring8 kan sägas beskriva de kontinuerligt pågående förändringarna 
inom en organisation. Det kan gälla omorganiseringen av en avdelning eller enhet, att anställa 
ny personal, införa nya rutiner eller genomföra kompetensutveckling av personalen som finns 
i organisationen. 

Organisationsutveckling9 däremot är initierad och styrt av ledningen och riktar sig mot 
hela organisationen eller viktiga element i organisationen. Organisationsutvecklingen kan 
uppfattas som ett projekt med förutbestämda förväntningar på resultat och mål. Det finns en 
fastställd start- och slutpunkt för projektet.  

  Daft beskriver skillnaden mellan organisationsförändring och organisationsutveckling 
enligt nedan:10 
 
Organisationsförändring  Organisationsutveckling 
Kontinuerliga framsteg    Banbrytande framsteg 
Upprätthålla balansen    Söka ny balans 
Påverka delar av org.    Förändra hela org. 
Sker genom normal struktur   Skapa en ny struktur och 
och ledningsprocess    ledningsprocess 
Ny teknologi     Banbrytande teknologi 
Produktutveckling   Nya produkter som 

skapar nya marknader. 
 

                                                 
6 Abrahamsson och Andersen (2005) s. 11 
7 Ibid, s.227 
8 Ibid, s.228 
9 Ibid, s.228-229 
10 Ibid, s.229 

MÅL 

Struktur 

Kultur 

Människor Aktiviteter 
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Detta kan jämföras med den definition av organisationsutveckling som French et al har gjort 
vilken innehåller flera liknande tolkningar: 

 
”Organisationsutveckling är en planlagd insats som omfattar hela 
organisationen; insatsen är styrd av ledningen för att öka 
organisationens effektivitet, genom planenlig intervention i 
organisationens processer och med hjälp av 
beteendevetenskaplig kunskap.” 11 
 

 
2.3.1    Orsaker till förändringar i organisationen. 
 
Anledningarna till att en organisation väljer att förändra sig kan ha flera orsaker. Enligt    
French et al. är vanliga mål vid en organisationsutveckling (1) ökad organisationsmässig 
effektivitet, (2) bättre anpassning med hänsyn till marknaden, teknologier och 
samhällsutveckling i stort och (3) att öka organisationens förmåga att nå sina mål etc. 
Förändringen har som syfte att bli en effektivare organisation men även att finna medlen för 
att uppnå målen.12 
 
Abrahamsson och Andersen tar i sitt resonemang upp yttre och inre impulser för att beskriva 
orsaken till att en förändring sker. De inre tar sitt ursprung i att organisationer består av 
människor vars motivation, sammansättning och arbetsuppgifter men även ansvar och 
drivkraft gör att organisationen ständigt förändrar sig. Enligt Ahrne verkar det finnas en inre 
kraft i organisationen som driver den mot tillväxt och expansion.13 Skall de inre impulserna 
resultera i någon handling krävs det att de presenteras för personer i ledande positioner och 
att förslaget görs till föremål för diskussioner och eventuella handlingar.14 

Yttre impulser uppstår när kunder eller huvudmannen vill att organisationen skall utföra 
nya tjänster eller tillverka andra produkter. För FMs del var övergången från ett 
invasionsförsvar till ett insatt insatsförsvar en tydlig yttre impuls. Vi fick en ny målsättning 
för vår verksamhet. Andra exempel på yttre impulser kan vara teknologiska framsteg, 
förändringar i lagstiftning, förordningar och regelverk som styr organisationens verksamhet. 
Ofta reagerar ledningen för en organisation på inre och yttre impulser genom att vidta 
omfattande omstruktureringar av organisationen, dvs. att genomföra en 
organisationsutveckling.15  
 
Bruzelius och Skärvad har valt att ha följande citat från Machiavellis bok Fursten som 
inledning till sitt kapitel Att förändra en organisation: 
 

”Det finns ingenting så svårt att ta i tu med, ingenting så väldigt att leda, ingenting med 
så osäker framgång, som att införa en ny tingens ordning; ty den som försöker har 
nämligen alla dem till fiende som drog fördel av den gamla ordningen och han har 
endast ljumma försvarare i dem som drar fördel av den nya.” 16  

 

                                                 
11 Abrahamsson och Andersen (2005) s. 228-229 
12 Ibid, s. 228  
13 Ibid, s. 229 
14 Ibid, s. 231 
15 Ibid, s. 230 
16 Bruzelius och Skärvad (2005) s. 416 
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Machiavellis ord från 1500-talet äger sitt berättigande även idag.  Bruzelius och Skärvad 
resonerar kring de förändringar och den förnyelse som sker vad gäller teknologi, värderingar 
och globalisering. De tar upp nödvändigheten med att genomföra förändringar som förbättrar 
verksamheten för att organisationen skall bibehålla sin långsiktiga effektivitet. De skiljer 
mellan inkrementella förändringar17 där syftet är att förbättra och förfina organisationens 
processer, produkter och rutiner. Förändringarna sker inom nuvarande affärsidé, strategisk 
inriktning och organisationsform. 
De strukturella förändringarna18 har, som namnet säger, en inriktning att strukturellt 
omskapa verksamheten genom att ändra organisationens strategiska inriktning och/eller dess 
organisationsform. Det kan handla om att helt byta affärsidé eller radikalt förändra arbetssättet 
att nå den befintliga affärsidén.  
  
En förändringsprocess kan, enligt Bruzelius och Skärvad, indelas i tre faser: En initieringsfas, 
en förändringsfas samt en avslutningsfas. Det krävs energi och uthållighet för att lyckas med 
förändringsprocessen och det krävs beredskap för att möta motstånd. 
Nedan redovisar författarna sina erfarenheter av förändringsarbete och vad som är viktigt: 
 

• att de grundläggande skälen för och syftet med en förändring förstås och av 
organisationen upplevs bidra till att undanröja problem och att åstadkomma något 
bättre. En förändring får aldrig vara, eller upplevas vara, en förändring för 
förändringens skull. 

• med direkt och personlig kontakt med de medarbetare som berörs av en förändring. 
Helst bör företagsledaren undvika att genomföra förändring enbart genom skriftlig 
kommunikation. 

• Att organisationens medarbetare uppfattar att förändringen är angelägen och att den 
synbart och aktivt stöds av viktiga aktörer i organisationen; 

• Att genomförd förändring snabbt ger positivt resultat. Härigenom förstärks krafterna 
och effektiviteten i förändringsprocessen; 

• Att förstå att en verklig förändring sällan sker över en natt. Det gäller att få i gång en 
förändringsprocess och successivt lära medarbetarna att fungera på ett nytt och bättre 
sätt. Om ledningen ”återfryser” organisationen för snabbt medför detta att 
förändringen kanske formellt har genomförts men att inget reellt har uppnåtts.19 

 
 
2.4 Den processinriktade organisationen  
 
2.4.1 Allmänt 
 
Organisationer har alltid haft och kommer alltid att ha gränser20. Att skapa en gränslös 
organisation handlar inte om att ta bort alla gränser utan att göra de nödvändiga gränserna mer 
genomträngliga likt ett membran i en levande organism under ständig utveckling. 
Information, resurser, idéer och energi skall snabbt och lätt kunna passera genom hela 
organisationen utan onödiga hinder. Då den gränslösa organisationen skall ses som ett 
levande kontinuum enligt Ashkenas, är det ledningens uppgift att ständigt pröva hur gränslöst 
beteendet i organisationen skall vara samt hur öppna gränserna får vara.21   

                                                 
17 Bruzelius och Skärvad (2005) s. 417 
18 Ibid, s. 418 
19 Ibid, s. 433 
20 Ashkenas, Ron (1997) Den gränslösa organisationen, Lund: Studentlitteratur, s. 25. 
21 Ibid, s. 26. 
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De gränser som vanligtvis återfinns i en organisation är: De lodräta, som består av gränser 
mellan nivåer och befattning. De vågräta, som består av gränser mellan funktioner och yrken. 
De externa, bestående av gränser mellan en organisation och dess leverantörer, kunder och 
reglerande myndigheter. Samt de geografiska, som består av gränser mellan länder, kulturer 
och marknader.22 
 
Av de fyra gränser som Ashkenas tar upp kommer jag att koncentrera mig på de två första, 
d.v.s. de lodräta och de vågräta gränserna. Detta med anledning av att min uppsats avhandlar 
det interna arbetet inom personalledningen. 
 
De gamla framgångsfaktorerna; storlek, distinkta roller, specialisering och kontroll kommer i 
framtiden att ersatts av nya framgångsfaktorer. Den forcera utveckling som sker idag gör att 
de gamla framgångsfaktorerna snarare blir en belastning. 
De nya framgångsfaktorerna är snabbhet, flexibilitet, integration och innovation. Snabbheten 
är kopplad till kundens allt större krav på nya produkter. Flexibiliteten bygger på snabbheten 
men även på att personalen kan utföra flera typer av arbetsuppgifter och att organisationen 
snabbt kan anpassas till nya förutsättningar. Integrering innebär att man istället för att dela 
upp arbetsuppgifter i olika beståndsdelar och låta specialister utföra dessa, utnyttjar den 
flexibla personalen för att föra samman de kunskaper som efterfrågas. 
Specialisterna behövs men som en del i helheten. Innovation är nyckeln till morgondagens 
kunder. Genom att skapa en miljö som tillåter kreativitet och innovativa idéer möjliggörs 
skapandet av morgondagens produkter och tjänster.23 
 
 
2.4.2 De lodräta gränserna 
 
De lodräta gränserna representerar nivåer inom företag. De är dess golv och tak. I en 
hierarkisk organisation kännetecknas det av nivåskillnader vad gäller status, befogenheter och 
makt. Ofta karakteriseras gränserna av titlar, befattningar, grader och förmåner.24 Denna 
hierarkiska indelning har i princip alltid funnits och den existerar i de flesta organisationer 
idag då det har ansetts vara ett effektivt sätt att leda organisationen på. 
 

Det finns fem varningssignaler som indikerar om att den hierarkiska organisationen är 
på väg att bli osund. Den första är när reaktionsförmågan för förändringar blir långsam, då 
företaget helt enkelt tar för lång tid på sig för att fatta nödvändiga beslut, tillgodose kunders 
behov eller reagera effektivt då det sker förändringar i marknadsförhållandena. Andra 
varningssignaler är återhållsam inställning till förändringar vilket innebär att man gör saker 
på ett visst sätt för ”vi har alltid gjort det på det viset”. Det kan också vara om mer arbete 
läggs ned på att undvika förändringar än på att genomföra dem. Dold verksamhet uttrycks 
genom att kreativitet och innovation hålls dolda därför att de anställda vet att nya idéer 
kommer att motarbetas av cheferna. Ytterligare en varningssignal är intern frustration som 
uppstår om organisationens medarbetare känner sig missnöjda med hur organisationen 
fungerar och sina möjligheter att påverka. De upplever att deras bidrag inte uppskattas eller 
belönas samt att chefer i beslutskedjan inte bryr sig om dem. Den sista varningssignalen är 
kunder som känner sig försummade. När kunden inte får gehör för sina önskemål är det ofta 
service och försäljningspersonal som drabbas av kundens vrede.25 
                                                 
22 Ashkenas, (1997) s. 24. 
23 Ibid, s. 27-30 
24 Ibid, s. 32-33. 
25 Ibid, s. 60-61. 
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För att komma till rätta med dessa problem är det enligt Ashkenas inom fyra områden (fyra 
dimensioner) som de lodräta gränserna går att påverka för att de skall bli mer genomträngliga. 
Dessa är: 
 

”Information: från information som hålls hemlig och finns på toppnivå 
 till information som cirkulerar fritt inom organisationen.”26  
 
För att få de anställda att förstå företagets målsättning och att de gemensamt fyller en viktig 
funktion måste man skapa mer genomtränliga gränser med ett friare utbyte av information och 
idéer. Genom att man låter personalen ta del av viktig information kommer det bli lättare för 
dem att förstå sin roll i det gemensamma arbetet. Man skall dock inte gå i fällan och tro att 
bara för att informationen är tillgänglig så förstår alla den och kan agera utifrån den. Det krävs 
mer än bara tillgång till information. 
 
”Kunskap: från de högsta nivåernas ledningsförmågor och de lägre nivåernas 
 tekniska expertis till kunskaper som är jämt fördelade över hela hierarkin.”27 
 
I den traditionella organisationen förutsätts att ledarna har de kunskaper som behövs och den 
förmågan som är nödvändig för att vara chef. Hans uppgift är att leda och samordna de 
anställdas mer specialiserade tekniska kunskaper som används för att producera varor och 
tjänster. I den gränslösa organisationen är det individens kunskaper som styr och inte vilken 
position eller titel individen har. Man strävar efter att det är ”kunniga och skickliga individer 
från hierarkins samtliga nivåer som ges möjlighet att ta initiativ.”28   
 
”Befogenheter: från beslut som fattas uteslutande på toppnivå till beslut 
som fattas på en lämplig nivå.”29

 

 
Beslut fattas högst upp i den traditionella hierarkin och klara skiljelinjer dras mellan olika 
typer av befogenheter. Att beslut fattas på den högsta nivå förklaras av att det är där som den 
information och kompetens finns som är nödvändig för att fatta bra beslut. Detta skiljer sig 
från den gränslösa hierarki där ”beslut (fattas) av de personer som är mest insatta i en aktuell 
fråga och som i slutänden påverkas av beslutens resultat.”30 
 
Om beslutsmandaten skall flyttas neråt i organisationen krävs tillit nedåt i organisationen och 
att beslutsfattarna litar på de lägre nivåernas förmåga att fatta bra och välgrundade beslut. 
 
”Belöningar: från belöningar grundade på befattningar till belöningar 
  och incitament grundade på prestationer.”31 
 
Belöningar har traditionellt sett utgått från vilken lodrät position en individ har. Det är i första 
hand individens befattning eller arbetsuppgifter som belönas och inte den prestation som 
individen gjort. Hur mycket ansvar individen har är viktigare än hur detta ansvar har 
hanterats. Ett sätt att komma till rätta med problemet är att ge erkännande åt personer som 
utfört utmärkta prestationer. Därigenom kan man uppnå en sundare och mer genomtränglig 

                                                 
26 Ashkenas, (1997), s. 63 
27 Ibid, s. 63 
28 Ibid, s. 64 
29 Ibid, s. 63 
30 Ibid, s. 66 
31 Ibid, s. 63 
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hierarki.  I den gränslösa organisationen har belöningar två organisatoriska mål. För det första 
att på ett rättvist sätt visa uppskattning för utfört arbete och för det andra att uppmuntra och 
motivera anställda att i framtiden arbeta på ett innovativt och kompetent sätt.32 
 
 
2.4.3 De vågräta gränserna 
 
De vågräta gränserna finns mellan en organisations funktioner, produktinriktningar eller 
enheter.33Om företaget beskrivs som ett hus där de lodräta gränserna består av taket och 
våningsplanen i byggnaden kan de vågräta gränserna beskrivas som de väggar som finns på 
varje våningsplan. De begränsar möjligheten för rörelse i sidled mellan de olika funktionerna 
för idéer, resurser, information och kunskap. Ett tecken på att dessa gränser finns är när varje 
funktion följer ett eget program, vill uppfylla sina mål och inte tänker på företagets 
målsättning.34 
 
Om de lodräta gränserna kan sägas ha sitt ursprung i auktoritetsrelationer som den mellan 
föräldrar och barn så uppstod de vågräta gränserna ur behovet av uppgiftsfördelningen i 
primitiva samhällen då ledaren delade upp arbetet mellan olika grupper. Denna uppdelning 
grundade sig bland annat på individens färdigheter. Behovet av uppgiftsfördelning har funnits 
kvar sedan dess och utvecklades framförallt inom tillverkningsindustrin.35  
 
Så länge de gamla faktorerna storlek, distinkta roller, specialisering och kontroll ledde till 
framgång, vilket de hade gjort under den beskrivna tidsepoken, blev den vågräta 
arbetsfördelningen sällan kritiserad. Med organisationers nya framgångsfaktorer, snabbhet, 
flexibilitet, integrering och innovation förändrades de gamla faktorernas roll så att de istället 
för att leda till framgång blev en belastning för företaget. 
  
Företag, som inte i tid inser att de måste skapa en genomtränglighet över de vågräta 
gränserna, kommer förr eller senare att drabbas av det Ashkenas kallar ”intrasslade vågräta 
gränser”. Dessa består av: 
 

• Långsamma sekventiella cykeltider 
• Skyddat revir 
• Suboptimering av organisatoriska mål 
• Syndromet fienden finns innanför 
• Kunder som utför sin egen integrering36 
 

Långsamma sekventiella cykeltider uppstår när arbetet flödar från funktion till funktion. Ett 
beroende finns så processen kan inte påbörjas hos nästa funktion innan föregående är klar. 
Samarbete förekommer inte då varje funktion är optimerad utifrån sina egna krav. 
 
Att skydda revir härstammar vanligtvis från logiken om specialisering. En grupp som har till 
uppgift att utföra ett visst arbete och utvärderas och belönas efter hur de lyckats har inget 
intresse av att dela med sig eller avsäga sig delar av uppgiften till någon annan. Om de skulle 
dela med sig eller överlåta arbetet till någon annan kan det innebära att uppgiften blir utförd 

                                                 
32 Ashkenas, (1997) s. 67-69 
33 Ibid, s. 33 
34 Ibid, s. 33 
35 Ibid, s. 127-130 
36 Ibid, s. 131-138 
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på ”fel” sätt eller, än värre, att behovet av deras grupp blir ifrågasatt. Detta leder till att det 
mest förnuftiga är att skydda sitt revir, att behålla de resurser och den auktoritet som behövs 
för att utföra sina särskilda uppgifter. 
 
Suboptimering av organisationens mål framträder när funktionella specialister börjar betrakta 
sina egna lokaliserade mål som viktigare än de gemensamma mål som organisationen har. 
Detta görs för att optimera sina egna prestationer och belöningar. 
 
Syndromet fienden finns innanför beskriver de interna stridigheter inom organisationen som 
förekommer. Antingen det gäller större frågor eller bagateller, så är dessa konflikter alltid 
splittrande och energikrävande. Syndromet är påtagligt inom många organisationer när det 
uppstår en tvist om resurser, privilegier och makt. De interna ”stridigheterna” kan i värsta fall 
leda till att grupper inom företaget medvetet saboterar för varandra för att vinna makt eller 
territorium åt sig själva.  
 
Kunden som utför sin egen integrering innebär att verksamheten har blivit så specialiserad att 
kunden själv får integrera de produkter och tjänster han/hon erhåller efter bästa förmåga. Här 
finns en tydlig koppling tillbaka till den lodräta varningssignalen kunder som känner sig 
försummade. Lyckas inte kunden på ett bra sätt utföra den nödvändiga integreringen kommer 
vi snart ha missnöjda kunder.   
 
De flesta företag, menar Ashkenas, väljer att hantera de intrasslade vågräta gränserna med att 
förändra företagskartan. Han skriver att de ”tillämpar strukturella lösningar på beteende och 
processutmaningar. De attackerar specifika symtom i stället för symtomens underliggande 
dynamik.”37    
 
2.4.4 När gränserna suddas ut och blir processer 
 
Som beskrivits i de två föregående avsnitten finns det ett antal lodräta och vågräta gränser att 
tränga igenom för att få upp hastigheten i organisationen samt förbättra flexibiliteten, 
integreringen och innovationsförmågan. Det viktigaste som krävs för att lyckas enligt 
Ashkenas är att sluta se organisationen som en uppsättning funktionella lådor och i stället se 
den som en uppsättning ”gemensamma resurser och kompetenser” vars olika kunskaper skall 
samordnas i de processer som skapar ett värde för kunden. 38  
  
Författaren föreslår en rad möjliga ”förbättringsmedel” för att luckra upp och underlätta 
harmoniseringen över de lodrätta och vågräta gränserna. Dessa är: 
 

• Anpassa sunda hierarkikoncept till affärsstrategier 
• Utveckla ett bestående och synligt ledarskapsengagemang 
• Använd ackumulativa metoder 
• Utveckla en gemensam uppfattning 
• Orientera arbetet runt centrala processer 
• Ta itu med processerna med hjälp av målinriktade arbetslag 
• Vända lodräta dimensioner (information, kompetens, auktoritet och belöningar) 

sidledes 
• Skapa gemensamma resurser för stödprocesser 
• Utveckla organisatorisk inlärningsförmåga 

                                                 
37 Ashkenas, (1997) s. 138 
38 Ibid, s. 141 
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Av dessa nio punkter berör de fyra första de vågräta gränserna medan de fem sista är 
kopplade mot de lodräta gränserna. Jag kommer att koncentrera mig på de sex som är 
markerade med Fet stil då dessa stämmer bäst överens med den undersökning jag genomför.  
 
Att anpassa sunda hierarkikoncept till affärsstrategier handlar om att medarbetarna i 
organisationen skall förstå och se fördelarna med den organisationsutveckling som sker. 
Chefer skall förstå att en mindre hierarkisk organisation förbättrar företagets resultat och 
bidrar till ett ökat personalengagemang. Det finns tre enkla frågor för att bättre förstå logiken 
bakom denna anpassning:   
 

1. Vilka långsiktiga mål har vårt företag?  
2. Vilka arbetsförmågor kommer att behövas för att uppnå våra mål?  
3. Vilka organisatoriska initiativ behövs för att få arbetsförmågor där de behövs mest?  

 
Att utveckla ett bestående och synligt ledarskap är ytterligare en del att ta hänsyn till när det 
gäller att övergå till ett processbaserat arbetssätt. Här är ansvarsfördelning mellan 
processägaren och linjecheferna viktigt att identifiera. Processägaren är en person med makt 
men utan medel. Linjechefen kan uppleva att makt och befogenheter berövas honom/henne. 
Skall detta sätt att arbeta lyckas måste prestige ersättas av ett arbetsklimat präglat av 
professionalism och kommunikation. 

 
”Det räcker inte för ledningsgruppen att fatta beslut om att införa 
processarbete. De måste aktivt stödja processägaren, linjecheferna 
och medarbetare.” 39 
 

Detta stöd kan bestå av regelbundna informella besök av chefspersoner hos medarbetarna, att 
bilda arbetsgrupper inriktade på processförbättringar, avdela tid vid personalmöten för att 
diskutera hur arbetsprocesser kan effektiviseras, sammanställa och delge resultat av 
förbättringar inom egna och andras processer för att därigenom sprida kunskaper.40  
 
Utveckla en gemensam uppfattning handlar om att skapa normer och värderingar inom 
företaget. Att ta fram gemensamma uppfattningar för hur kunder skall bemötas och hur 
verksamheten skall fungera är exempel på områden som avhandlas. Det traditionella 
kontrollerandet kan tas bort då de anställda har samma värderingar och gör en bra arbetsinsats 
av egen fri vilja. Detta medför att cheferna kan övergå till att vara ”tränare” istället för 
kontrollant och ägna sig mer åt att hjälpa de anställda att finna lösningar i stället för att ge 
direktiv för hur arbetsuppgifter skall utföras; att arbeta med och för de anställda.   
 
När det gäller att orientera arbetet runt centrala processer gäller det att få klart för sig vilka 
verksamheter som bedrivs inom organisationen och hur dessa är relaterade till varandra. För 
att det skall vara möjligt är det nödvändigt att genomföra en kartläggning av processerna. 
Syftet är att bringa ordning bland komplexa aktiviteter men även att visualisera var de olika 
delmomenten passar in i helheten. Det är därför viktigt att detta arbete inte genomförs i ett 
funktionellt avgränsat perspektiv utan samtliga avdelningar som berörs av processen skall 
bidra med sina delar till helheten. Genom att kartläggningen genomförs tas det första steget i 

                                                 
39 Dicander Alexandersson, Marianne m.fl (1997. 2 uppl. 1998), Att lyckas med processledning, Malmö: Liber s. 
39-41. Författarna använder benämningen linjechefer för det som i Högkvarteret benämn resursenhetschefer 
40 Ashkenas, (1997) s. 87 
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utvecklingsarbetet mot processer.41 Det är också viktigt att se på de förhållanden som råder 
mellan huvudprocesserna och dess stödprocesser. En stödprocess bidrar med att skapa ett 
indirekt värde och måste till del anpassa sig för att leverera det huvudprocesserna efterfrågar. 
Det är sedan upp till stödprocessägaren att leda sin interna verksamhet på ett sådant sätt som 
gör att han kan tillgodose huvudprocess ägarnas behov. Det finns en fara att 
stödprocessverksamhetens inre liv tar så pass mycket kraft att stödet till övriga processer blir 
lidande. 42 
 
När organisationen väl fokuserar på processer i stället för funktionsenheter blir bildandet  
av målinriktade arbetslag ett viktigt förbättringsmedel för att erhålla de rätta resurserna ur 
organisationen för att hantera processerna. Ett arbetslag är en grupp som arbetar tillsammans 
utifrån gemensamma mål och med ett delat ansvar. Ofta inbegriper arbetslaget kompetenser 
från flera olika funktioner och arbetet präglas av att det finns en överenskommelse om hur 
arbetet skall bedrivas.43   
 
Det finns flera intressenter som påverkar detta målinriktade arbetslag. För det första är det 
processägaren som tillhandahåller den struktur och den metodik som laget skall arbeta 
utifrån. Processägaren skall utveckla och styra processen från ett helhetsperspektiv, för att 
optimera processens totala resultat på lång sikt.44 Resursägaren är den som tillser att det 
finns rätt kompetens i rätt antal tillgängliga för att skapa arbetslaget. Det är resursägaren som 
har det långsiktiga ansvaret för att förse organisationen med den kompetens som efterfrågas. 
Slutligen är det teamledaren som leder och koordinerar det operativa arbetet utifrån 
processtrukturen och att stötta personalen i arbetslaget. Beroende på processens komplexitet 
och storlek kan processägare, resursägaren och teamledare vara samma person. Det är då 
viktigt att vara medveten om sitt multipla ansvarsområde.45   
 
Den sista punkten av de sex jag avsåg att avhandla berör de fyra dimensionerna information, 
kompetens, auktoritet och belöningar. Dessa fyra områden är enligt Ashkenas viktiga att 
justera både när det gäller de vågräta och lodräta gränserna och därför kommer de också 
hanteras på det viset.  

Information kan idag göras tillgänglig för personal på en mängd olika sätt. Att förfoga 
över en gemensam databas är förmodligen det enklaste sättet att säkerställa att all personal har 
tillgång till samma information. Givetvis måste rutiner skapas för vem som är ansvarig för att 
de olika delarna i databasen hålls aktuella över tiden. En kommunikationsplan kan även hjälpa 
till att strukturera upp det informationsflöde som förekommer. Inte minst borgar den för att 
alla får den information de skall ha. Att skapa multifunktionella möten är ytterligare ett sätt att 
öka informationsflödet. Personer som normalt inte träffas får här möjlighet att utbyta tankar 
och idéer.46 

Kompetens kommer alltid att vara föremål för utveckling, kravet på utveckling styrs av 
vilka behov som har identifierats utifrån en kunskapsgranskning. Den kunskapsklyfta som 
identifieras skall sedan täckas genom utbildning av befintlig personal eller genom 
nyrekrytering. Ett sätt att motverka kunskapsklyftan är arbetsrotation, vilket innebär att de 
anställda på sikt kan tjänstgöra på flera olika platser i företaget. Ofta när man pratar om 
kompetens fokuserar man på den tekniska kvalifikation som krävs för att utföra ett arbete. 
                                                 
41 Ljungberg, A och Larsson, E. (2001) Processbaserad verksamhetsutveckling, Lund: Studentlitteratur s. 188-
190 
42 Dicander Alexandersson, (1997, 2 uppl 1998 ), s. 28-30  
43 Ashkenas, (1997) s. 167 
44 Ljungberg och Larsson, (2001) s. 133 
45 Ibid, s. 92-95 
46 Ashkenas, (1997) s. 92-99 samt 176 
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Man glömmer lätt bort den kulturella delen som bland annat handlar om hur de anställda skall 
arbeta tillsammans i förändrade organisationer.47   

Auktoritet eller befogenhet handlar mycket om vem som fattar beslut. I den hierarkiska 
organisationen har det varit chefens privilegium att fatta alla beslut medan målet i den 
organisation Ashkenas beskriver, strävar efter att den person som är mest insatt i ärendet 
också är den som skall fatta beslutet. Den nödvändiga förändringen kan ske när chefer börjar 
ifrågasätta varför de inte låter personen som kommer till dem för att föredra ett beslutsärende 
får fatta det beslutet själv. Ett annat sätt att kringgå de normala hierarkiska gränserna är att 
anordna stadsmöten48. Där träffar de anställda sin företagsledare direkt och kan ställa frågor 
och komma med förslag på förbättringar. Syftet med dessa möten är att ta bort alla ”filter” 
mellan chefen och medarbetarna och där så är möjligt fatta beslut på plats. Det finns ett stort 
symbolvärde i att chefen finns på plats och alla beslut som fattas följs upp av särskilt utsedda 
personer.  

Belöningar styr ofta människors agerande. Om lön utgår från individuella prestationer är 
det svårt att få medarbetare att ägna all sin tid åt samarbete, grupparbeten och annan 
verksamhet som gynnar hela organisationen. Ofta utgår lönen från vilken position som 
individen har i stället för att belöna den prestation som utförts. Begränsas möjligheten till 
befordring genom organisationsförändringar kommer individer att prestera sämre då de saknar 
incitament för motsatsen. Lösningen på problemet är en modell där prestation och kunskap 
sätts i fokus och där positionens betydelse tonas ner. Avslutningsvis talas om icke monetära 
belöningar som något som normalt glöms bort i samanhanget men som kan vara nog så 
uppskattade att få som medarbetare.49   
 
 
2.5 HR perspektiv 
 
Ser man på en förändringsprocess ur ett HR - perspektiv så förutsätts för ett lyckat resultat att 
människorna som är berörda av förändringen aktivt får vara med och påverka det som sker i 
organisationen. Pionjärerna som la grunden för HR – perspektivet menar att människornas 
färdigheter, attityder, energi och engagemang är av avgörande betydelse för lyckad eller 
misslyckad förändringsprocess.50  

Det finns ett ömsesidigt behov och beroende mellan organisationen och människorna 
som verkar i densamma. De mänskliga behoven har Maslow beskrivit i sin behovspyramid.51 
För människans del består den i tryggheten att ha ett arbete, att få lön, att känna att arbetet är 
meningsfullt och att det ger arbetstillfredsställelse. Detta i sin tur leder till att människorna 
bidrar med sina nödvändiga kunskaper, energi och färdigheter till organisationens utveckling 
och resultat.  
 
För att människorna skall stanna kvar i organisationen krävs en grundläggande HR –strategi 
som gör att personalen känner sig attraherad av arbetsplatsen och arbetsuppgifterna. Av de 
fem punkterna som, enligt Bolman och Deal, kännetecknar de grundläggande HR – 

                                                 
47 Ashkenas, (1997) s. 100-108 samt 176-177 
48 Ibid, Ett stadsmöte är en term som först användes av General Electric i deras transformationsprogram Work-
out. Metaforen kommer från New Englands ursprungliga regeringsform där stadsbor höll maratonmöten inför 
beslut om bl.a. lagar. s. 111 
49 Ashkenas, (1997) s. 117-121 samt 178-179 
50 Bolman L.G och Deal T.E (2005) Nya perspektiv på organisation och ledarskap, Lund: Studentlitteratur, s. 
150. 
51 Ibid, (2005) s.153. 
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strategierna är det främst den sista: Ge de anställda större inflytande, som är mest 
signifikativt för den förändring Högkvarteret genomfört.52 
En förutsättning för att de anställda skall kunna få större inflytande är att de har tillgång till 
information. De behöver ha klart för sig hur deras verksamhet bidrar till att de övergripande 
målen för den process de deltar i uppnås. Genom att ha tillgång till helheten i processen och 
genom att uppmuntra självständiga initiativ och delaktighet, skapas en miljö som borgar för 
att individerna själva tar ansvar för den utvecklingen av arbetsmomenten som är nödvändig. 
 
Herzberg kallar detta för ”arbetsberikning” när arbetarna får en större formell makt, mer 
ansvar och ett större utrymme att använda sig av sina kunskaper och färdigheter.53  Dessa 
tankar kom senare att utvecklas av Hackman m.fl. i slutet av 1980 - talet då de identifierade 
tre faktorer som är kritiska då arbetsuppgifter skall omformuleras:54 
 
1. Individer behöver känna att det arbetet de utför är meningsfulla och värt mödan, vilket blir 

mer sannolikt om arbetet leder fram till en synlig och användbar helhet. 
2. (Individer behöver) få möjlighet att använda sitt eget omdöme och sin egen erfarenhet så 

att de känner personligt ansvar för resultatet. 
3. (Individer behöver) få återkoppling på sin prestation så att de får möjlighet att utvecklas 

och bli bättre. 
 
Dessa faktorer återkommer när man studerar teorin runt det processbaserade arbetssättet. 
Även om arbetsuppgifterna och arbetsinnehållet i stort sett finns kvar förändras 
sammansättningen av respektive medarbetares uppgifter liksom fokuseringen av hans/hennes 
insatser. Att förändra en persons ansvar och befogenheter påverkar individens motivation och 
drivkraft. Förändringen kan också, positivt eller negativt, påverka individens initiativförmåga. 
En av de påtagligaste förändringarna för medarbetarna är att de förväntas kunna arbetet i 
team. Det ställer krav på individen att kunna arbeta tillsammans med andra personer som 
kommer från andra funktioner och följaktligen har en annan bakgrund. I detta arbete 
stimuleras individen att använda sitt goda omdöme och sin förmåga för att dels ta ansvar för 
”sin” funktion i arbetet men även för att bidra till att helheten blir bra. Att aktivt bidra till att 
teamet löser den förelagda uppgiften.55  

Karriär och utveckling ser också annorlunda ut i den processorienterade organisationen. 
Det finns ingen naturlig hierarkisk pyramid att avancera i. Här belönas skickliga medarbetare 
med nya spännande och mer utmanande arbetsuppgifter. Genom att rotera mellan 
arbetsuppgifter på horisontell nivå skapas fler möjliga utvecklingsvägar, vilket leder till högre 
arbetstillfredsställelse.    
 
Människor reagerar olika när beskedet om en förändring kommer. Vissa tar det med ro medan 
andra reagerar med ilska eller förtvivlan. Det finns inget som säger vad som är normalt utan 
det beror mycket på personernas sociala situation.  Vid alla förändringar finns ett motstånd i 
organisationen. Förändringsmotståndets omfattning och styrka varierar beroende på vad som 
förändras, hur pass genomgripande det är och hur förändringsprocessen hanteras och 
kommuniceras. Särskilt starkt menar Bruzelius och Skärvad att motståndet blir vid följande 
tillfällen: 
 

• vid genomgripande och radikala förändringar 

                                                 
52 Bolman och Deal (2005) s. 175. 
53 Ibid, s. 190. 
54 Ibid, s. 190 (Hackman, Oldham, Jansson och Purdy, 1987, sid 320) 
55 Ljungberg och Larsson, (2001) s.175 
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• vid oväntade och plötsliga förändringar 
• vid förändringar när de inblandade personerna upplever sig förlorar på 

förändringen 
• om det råder stark tilltro till det som skall förändras 
• om bakgrunden till, skälen för, syftet med och innebörden av förändringen är 

diffusa och oklara och förändringen därför skapar stor osäkerhet 
• vid negativa erfarenheter av tidigare förändringar56 

 
 
2.6 En organisatorisk förändringsmodell 
 
I början av teorikapitlet talade jag om att syftet varför människor organiserar sig är att det 
finns en uppfattning om att vi kan nå de uppsatta målen lättare genom att samarbeta. 
Avgörande för om en organisationsutveckling skall bli lyckad är att målen med förändringen 
är klara. Det räcker dock inte bara att ta hänsyn till målen utan samtliga 
organisationskomponenter är viktiga för att slutresultatet skall bli bra. 

 
Jag har nu presenterat de teorier jag tänker använda mig av i uppsatsen. För att skapa 

mig själv en struktur vid det kommande analysarbetet kommer Abrahamsson och Andersen 
modell som introduceras nedan att användas. Den utvisar de komponenter som blir berörda 
vid en organisationsutveckling.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3. Områden för organisatoriska förändringar57. 
 
Jag kommer att återkomma till dessa komponenter i analyskapitlet då jag skall föra samman 
de teoretiska aspekterna med det empiriska underlaget.   
 
  

                                                 
56 Bruzelius och Skärvad (2005) s. 418-419 
57 Abrahamsson och Andersen (2005), s. 232. Författarna har då de presenterar modellen denna andra gång valt 
att ändra aktiviteter till teknologi utan att närmare förklara varför. Jag kommer att förhålla mig till bägge 
variablerna när jag använder modellen i analyskapitlet. (Jämför med figur 2 på sidan 10) 

Mål Människor Aktivitet/
Teknologi

Struktur Kultur

Organisationsförändringar
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3. Metod  
 
3.1 Inledning  
Metod är enligt Jacobsen ”... ett arbetssätt för att samla in empiri eller det vi kalla data om 
verkligheten.”58 Vad denna verklighet egentligen består av, vad som är sanning och vad som 
är kunskap, och hur man bäst samlar in information för att få en så riktig bild av verkligheten 
som möjligt finns det dock en mängd olika uppfattningar om. Diskussionen har sitt ursprung i 
om samhällsvetenskapen kan förklaras med lagar på motsvarande sätt som naturvetenskapen 
kan. Den vetenskapliga riktningen positivism har uppfattningen att det går att förklara 
samhällsvetenskap med lagar och att det finns vissa generella lagar i sociala system. De ansåg 
vidare att det genom kumulativ forskning kunde påvisa detta.   De ansatser som presenterades 
av dessa forskare fick dock kritik av dem som ansåg att det inte förelåg någon objektiv social 
verklighet som gick att tolka utifrån lagar. Denna inriktning kallar sig för den 
tolkningsbaserade ansatsen eller hermeneutik och tar sin ansats i att det är människans 
handlingar i organisationen som är det centrala. Det finns inga lagbundenheter som är giltiga 
oberoende av tid och rum utan allt måste förstås i sin kontext. Denna inriktning är därmed 
skeptisk till att det går att upparbeta någon kumulativ kunskap som kan sägas vara generell.59 
 
Metodiken för den datainsamling som skall genomföras skiljer sig åt. Den deduktiva utgår 
från att forskaren använder teorin för att bilda sig en uppfattning om hur ”världen” ser ut för 
att sedan samla in empiri och jämföra det insamlade underlaget mot den bild som teorin hade 
skapat. Den andra ansatsen kallas den induktiva och här samlar forskaren in sitt empiriska 
underlag utan att på förhand ha bestämt vilka teorier som skall styra.60  
Det finns även ett tredje angreppssätt, abduktion, här har de två föregående metoderna 
kombinerats och det sker en växelverkan mellan teori och empiri under arbetets gång.61    
 
Även om ansatsen skall vara kvantitativ eller kvalitativ är föremål för diskussion. Den 
kvantitativa metoden handlar om att söka information som kan presenteras i form av siffror. 
Det klassiska exemplet är ett frågeformulär med givna svarsalternativ där resultatet 
presenteras i procentform eller stapeldiagram. Den kvalitativa metoden är å sin sida ute efter 
att få fram hur människan har tolkat den sociala verkligheten hon verkar i. Metoden baseras 
på observationer och öppna intervjuer62.   
 
 
3.2 Metoddiskussion  
Jag har valt att ta min ansats i ett deduktivt förhållningssätt då jag genom att studera befintliga 
teorier och styrande dokument har skapat mig en uppfattning om hur den nyskapade 
personalenheten utifrån ett processbaserat förhållningssätt skulle kunna arbeta. 
Den uppfattningen har sedan legat till grund vid utformningen av intervjufrågorna som har 
utgjort det kvalitativa underlaget tillsammans med den textanalys som genomförts. Under 
arbetets gång har dock ett mer abduktivt förhållningssätt tillämpats då jag låtit det empiriska 
underlaget påverkar den teoretiska utgångspunkt jag tagit. Den växelverkan mellan teori och 
empiri fortgår sedan genom hela arbetet.63 Min ambition genom hela arbetet har varit att med 

                                                 
58 Jacobsen D.I. (2002) Vad, hur och varför? Lund, Studentlitteratur, s. 29  
59 Ibid, s. 29-34 
60 Ibid, s. 34-35 
61 Alvesson M. och Sköldberg K. (1994). Tolkning och reflektion. Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod, 
Lund, Studentlitteratur, s. 42 
62 Jacobsen (2002) s. 38-39 
63 Johansson Lindfors, M-B. (1993) Att utveckla kunskap, Lund, Studentlitteratur, s. 59-60.  
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ett hermeneutiskt synsätt ha människorna i organisationen i centrum. Det är deras upplevelser 
av organisationsutvecklingen och dess konsekvenser som är det intressanta och det är det som 
jag vill undersöka. Jag har, genom att ha tjänstgjort tre år vid en av de avdelningar som 
fusionerats, en förförståelse för hur arbetet bedrevs innan sammanslagningen. Den 
förförståelsen har jag med mig i undersökningen.             
 
3.3 Tillvägagångssätt 
Den metod som jag använt mig av för insamling av data var inledningsvis en studie av 
rapporter och dokument som direkt eller indirekt påverkar personalförsörjningsprocessen. Här 
utgjorde Högkvarterets ArbO daterad 050617 (02 312:70657) samt Stående stabsorder för 
Högkvarteret daterad 050617 (02 312:70565) viktiga informationskällor.  Även Ag PERS 
rapport daterad 060120 (16 100:61406) har använts för att skapa bilden av hur Högkvarteret 
tänker arbeta med processer och personalförsörjningen. Utifrån att jag ur textmaterialet fått en 
övergripande uppfattning om vad som skall genomföras har jag sedan använt intervjuer med 
personal tjänstgörande inom personalledningen för att få svar på hur de upplever arbetet på 
den nya enheten. Personalledningsenheten består som tidigare nämnts av tre tidigare 
avdelningar som satts samman till en enhet. För att få en så rättvis bild som möjligt har jag 
valt att intervjua personer som samtliga har tjänstgjort minst två år inom respektive avdelning 
innan sammanslagningen. Respondenterna är från de tre tidigare avdelningarna för att jag 
skall kunna se om det är någon skillnad i uppfattning beroende på var man tidigare har 
tjänstgjort. Samtliga intervjuade är män och officerare. Intervjuerna var strukturerade i den 
mening att det fanns tre övergripande områden som avhandlades vilket framgår av bilaga 1. 
Dock fanns det inga färdiga svarsalternativ för respondenterna att ta ställning till. Frågornas 
inbördes ordning och djupet på varje enskild fråga kom att variera beroende på vem som 
intervjuades. Fördelen med denna öppna ansats är att det blir en hög intern giltighet64 i de 
svar som lämnas samt att det finns en flexibilitet att anpassa problemställningen utifrån att 
kunskapen om området ökar. Jag har även valt att ta med ett flertal citat då jag redovisar 
empirin för att ytterligare belysa respondenternas uppfattning. För att det inte i efterhand skall 
gå att identifiera vem som lämnat vilka uppgifter redovisas inga namn i uppsatsen. Det är 
enligt mig en etiskt rimlig bedömning när man genomför den här typen av undersökningar.  
 
Intervjuer har även gjorts med en grupp (tre stycken) som tidigare tjänstgjort i den aktuella 
organisationen men som idag tjänstgör på andra platser i Högkvarteret. De har utifrån sina 
nuvarande befattningar svarat på samma frågor som respondenterna vad gäller 
organisationsutvecklingen.  Därefter har ett resonemang förts hur de som betraktare uppfattar 
den nya personalledningsenhetens arbete. Dessa intervjuer har genomförts för att, om möjligt, 
bekräfta och förstärka eller dementera de svar som erhållits från respondent gruppen.     
 
 
3.4 Reliabilitet och validitet 
 
Vid alla undersökningar blir begrepp som reliabilitet och validitet intressanta. Realabilitet 
handlar om tillförlitligheten i mätningen. Kan jag lita på att den data som har samlat in är 
tillförlitlig och har jag genomfört insamlandet på ett korrekt sätt? 
Vid intervjuer finns det alltid en risk för att undersökareffekten och kontexteffekten påverkar 
tillförlitligheten. Undersökareffekten handlar om att intervjuaren påverkar respondenten på ett 
eller annat sätt. Jacobsen kallar detta fenomen för intervjuareffekten. Kontexteffekten handlar 

                                                 
64 Jacobsen  (2002) s. 142  
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om sammanhanget där informationen insamlats och vilken påverkan det kan ha på 
resultatet.65   
Den största garanten för att dessa effekter inte skall uppstå är min medvetenhet om dem. Jag 
har valt att genomföra mina intervjuer på platser och vid tidpunkter som respondenterna 
själva har valt. Jag har använt bandspelare vid de intervjuer som genomförts som stöd till 
anteckningarna för att säkerställa att de budskap som förmedlas blir de riktiga. Det är enligt 
Jacobsen den bästa metoden då intervjuer genomförs.66    
Avslutningsvis har respondenterna tillsänts materialet för att bekräfta att min uppfattning 
överensstämmer med de svar de lämnade under intervjun. Därmed får reliabiliteten på den 
empirin anses hög.  
 
Validitet handlar om giltighet i det vi mäter. Att det vi uppmätt uppfattas som relevant och 
att det som uppmäts hos några få också gäller för flera. Enligt Jacobsen kan giltigheten delas 
in i intern giltighet och extern giltighet. 67 Intern giltighet handlar om att vi faktiskt mäter det 
vi tror oss mäta. För att validera de slutsatser jag dragit i uppsatsen har underlaget tillsänts 
andra personer som tjänstgör vid personalledningen men som ej har deltagit i 
undersökningen. Dessutom har slutsatserna i uppsatsen diskuterats med ett flertal 
personalchefer i FM som direkt berörs av personalledningens verksamhet.   
Samtliga bekräftade, i varierande omfattning beroende på vilken insyn och närhet till 
verksamheten de har, att den interna giltigheten var hög.  
Extern giltighet handlar om i hur stor utsträckning resultatet kan generaliseras. Här har jag 
genom att ha använt mig av respondenter från samtliga tidigare avdelningar försökt skapa en 
så bred uppfattning som möjligt.  
 
 
3.5 Metodkritik  
Att ha förförståelse inom ett ämne som man valt att undersöka kan innebära att man 
omedvetet blir begränsad i sin ansats om vad som skall undersökas. Det kan lätt bli att man 
utifrån sin förförståelse söker bekräftelse på vissa hypoteser och därigenom missar viktiga 
nyanser som pekar i annan riktning.  
 
Ett annat problem kan vara att valet av respondenter inte motsvarar hela personalenhetens 
uppfattning om situationen. Då problemformuleringen ändrats under resans gång skulle ett 
bredare urval av respondenter bättre ha motsvarat enhetens sammansättning av 
personalkategorier, vilket skulle ha inneburit att resultatet blivit mer rättvisande för hela 
enhetens uppfattning. Jag återkommer till detta i diskussionskapitlet.   

                                                 
65 Jacobsen (2002) s. 269-272 
66 Ibid, s. 255-273 
67 Ibid, s. 21 
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4. Textanalys 
 
4.1 Inledning 
 
Här skall den fakta som kommer fram vid studierna av styrdokument presenteras. 
Inledningsvis redovisas den textanalys som genomförts av Högkvarterets arbetsordning, delar 
ur Högkvarterets stående stabsorder samt Ag PERS rapport.  
 
 
 
4.2  Processorganisationen i Högkvarteret68 
 
I HKV 05 ArbO framgår den uppdelning av huvudprocesser, delprocesser samt stödprocesser 
som är genomförd av verksamheten vid Högkvarteret. Här kan man läsa att uppdelningen är 
gjord i tre huvudprocessägare: chefen för utveckling och inriktning, chefen för produktion 
och chefen för insats. Dessa har att kommunicera med fem stycken resursenhetschefer: 
chefen för ledningsenheten, chefen för förbandsenheten, chefen för operativa enheten, chefen 
för förvaltningsenheten och chefen för den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten. 
Utöver dessa finns det ett stort antal processägare vilka är ansvariga för en eller flera del -  
eller stöd processer. Processerna bedrivs på olika nivåer vilket framgår av bilden nedan:  
 
 

Planering

Informationslager

Analys av planerings-
förutsättningar

Målformulering och
förändringsförslag Prioritera och avväg

Aktiviteter:
- Inhämta planeringsanvisningar
- Identifiera behov av förändringar i 
befintliga mål och planering
- Hålla reda på beslutsgrindar (milstolpar 
som kräver beslut)

Aktiviteter:
- Dialogisera med statsmakterna om mål och resultat
- Omvandla regeringens inriktning till militärstrategisk 
inriktning på lång sikt (målbild)
- Omvandla regeringens styrning till militärstrategisk 
inriktning på kort sikt (mål för FB period)
- Utarbeta förslag till krav på förmåga i olika avseenden 

Aktiviteter:
- Utarbeta övergripande principer, prioriteringar och 
värderingskriterier inför avvägning 
- Utarbeta förslag till avvägning och prioritering mellan olika krav på 
förmågor (FM produkter såsom insatser, insatsförband inklusive 
beredskap samt utvecklingsförmåga och kompetens)
- Värdera konsekvenser för Försvarsmakten på medellång och lång 
sikt av förslag till förändringar 
- Sammanställ planering för B+1 - B+ 10 för FM produkter såsom 
insatser, insatsförband inklusive beredskap samt 
utvecklingsförmåga och kompetens

Prioriteringar

Strategisk analys Forskning och 
utveckling

Ekonomistyrning Förbands-
utveckling

Konsekvenser för 
FM utveckling

Krav på förmåga
Operativt koncept

Förslag till korrigeringar av planering
Finansiella planeringsförutsättningar

Budget-
underlag

Målsättningar
IO-tabell

Resursplanering
Inriktning för funktion

Krav på och behov av 
kunskap

ÖB 
Lednings-
process

Förslag till 
strategiska 

utv. 
inriktningar

ÖB 
Lednings-
process

Förändringsförslag

Produktions-
processen

Resurs-
planering

Mål, inriktningar 
och planering

Direktiv som rör FM 
utveckling och inriktning

Utarbeta FMUP

Utarbeta BU

Förbands-
utveckling

Förändringsförslag

Resursplanering

Resursstrategier och 
konsekvensbeskrivningar

Kunskap

Mål, inriktningar 
och planering
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Resultatredovisning

 
 
Figur 4 Processkarta nivå 2. 69 
 
 

                                                 
68 Hela kapitlet bygger på Högkvarterets ArbO daterad 050617 (02 312:70657) samt Stående stabsorder för 
Högkvarteret 050617 (02 312:70565)  
69 Stående stabsorder för Högkvarteret 050617 (02 312:70565) sid 16  
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Syftet med det valda arbetssättet framgår i 7 §: 
 

”Arbetet i Högkvarteret är processorienterat för att effektivt och 
med god hushållning bedriva den verksamhet som krävs för att 
åstadkomma Försvarsmaktens produkter.”70 
 

 
En produkt kan utgöras av en vara eller en tjänst. Produkter åstadkoms genom processer med 
ingående aktiviteter i vilka resurserna personal, materiel eller anläggningar utnyttjas, var för 
sig eller sammansatt.  
 
Då huvudprocesserna består av en stor mängd delprocesser och erhåller stöd från 
stödprocesserna, är det naturligt att den slutgiltiga produkten i första hand kommer att vända 
sig till uppdragsgivaren stadsmakterna. Produkten som Insatsprocessen levererar kan bestå av 
insatta förband utomlands för att stödja svensk säkerhetspolitik. Produkten nya stridsfartyg till 
marinen är exempel på en vara som är resultatet av produktionsprocessen.  
 
Ansvaret för att produkterna färdigställs i rätt tid, med rätt kvalitet och till rätt kostnad åvilar 
respektive huvudprocessägare. Det är de som inför ÖB har det övergripande resultatansvaret 
för att de uppdrag de har tilldelats genomförs på ett effektivt sätt och med god hushållning av 
tilldelade resurser.  
 
För att möjliggöra tydliga lednings- och lydnadsförhållanden för produkterna är det viktigt att 
beskrivningarna av produkterna håller hög kvalitet och är lätta att förstå. Det skall även 
framgå hur produkten passar in i Högkvarterets totala produktutbud.  
En tydlig processbeskrivning och en ansvarig individ är en förutsättning för ett systematiskt 
kvalitetsarbete – ”ständiga förbättringar.”  
 
Huvudprocessägaren för produktionsprocessen ansvarar för att producera insatsförband som 
uppfyller kraven på operativ förmåga och beredskap till insatsorganisationen. 
Huvudprocessägaren har vidare ansvar för grundorganisationens kompetensförsörjning samt 
för utveckling, vidmakthållande och avveckling av personal, materiel och anläggningar, utom 
såvitt avser Högkvarteret.  
 
Huvudprocessägarna skall biträdas av processägare och produktansvariga som hämtas ur 
resursenheterna. Resursenhetscheferna skall så långt möjligt tillgodose behovet av att personal 
med rätt kompetens i rätt tid kan ställas till huvudprocessägarna och processägarnas 
förfogande. Det skall därvid särskilt åligga resursenhetscheferna att rekrytera, utveckla och 
avveckla kompetenser för att tillgodose verksamhetens behov. 
 
En stödprocess är en process som leder fram till en produkt som efterfrågas av mer än en 
huvudprocess och/eller ÖB ledningsprocess. Processen är inte en lednings- eller delprocess i 
en huvudprocess eller inom ÖB ledningsprocess. 
Personalförsörjningsprocessen är en stödprocess. Stödprocessägare är Personaldirektören. 
Personalförsörjningsprocessen skall möjliggöra FMs utveckling, produktion och insats genom 
att rätt individ placeras på rätt plats med rätt kompetens i rätt tid och till rätt kostnad. 
 
 

                                                 
70 Högkvarterets ArbO daterad 050617 (02 312:70657) s.7 
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4.3  Ag PERS 
 
För att komma tillrätta med personalförsörjningsproblematiken tillsatte FM en arbetsgrupp 
som under benämningen Ag PERS fick till uppgift att göra en samlad analys över de fel och 
brister som fanns i organisationen. I sin slutrapport71 konstaterar arbetsgruppen att FM har 
strukturella fel i personalförsörjningen främst vad gäller anställda befäl. Problemet består 
kortfattat av en felaktig åldersfördelning samt att nuvarande befälsstruktur pekar mot att 
antalet högre officerare (mj och uppåt) skulle komma att överstiga behovet. Ett annat större 
problem är bristen på en tydlig koppling mellan grund och insatsorganisation.   
 
 
Ag PERS har utgått från följande definitioner inom personalförsörjningen: 72 
 
Personalförsörjning är en process i organisationen som fortlöpande säkerställer tillgången på 
rätt personal för att nå verksamhetens mål och tillgodose dess behov.  
System är ett sätt att upprätta policy och mål samt principer, regler och verktyg för att uppnå 
dessa mål.  
Personalförsörjningssystem är ett system för att leda och styra en organisation i dess 
personalförsörjning. Kompetensförsörjning är en delmängd av ett personalförsörjnings-
system. 
Ett av de överväganden och förslag som presenterades i rapporten var:73 
 
• Utveckla den gemensamma personalförsörjningsprocessen och bland annat utse 

funktionsansvariga chefer.  
 
För att det skall vara möjligt att utveckla en gemensam process anser författarna till rapporten 
att det är några parametrar som det måste råda samsyn om. Den första är  
Systemsyn vilket är grunden för styrning av personalförsörjningen. Systemsynen omfattar en 
medvetenhet om att åtgärder i en del av personalförsörjningssystemet leder till effekter i en 
annan. Systemsynen omfattar en helhet som inkluderar alla personalkategorier.  
Författarna tar även upp förståelsen för tidsaspekten när det gäller personal. En anställning 
kan innebära ett åtagande under 40 års tid. 
 
Nästa parameter som författarna till rapporten tar upp är att: 
 
”Alla processer i Högkvarteret som påverkar personalstrukturen måste samordnas.”74  
 
Detta gäller både för insatsorganisationen och för grundorganisationen. Utifrån tidigare fört 
resonemang gällande systemsynen borde detta vara en självklarhet men tyvärr har det 
förekommit beslut om ramförändringar där de beslutsansvariga inte alltid har förstått 
konsekvenserna av sitt beslut. 
 
 

                                                 
71 Ag PERS rapport, 2006-01-20 Bilaga 1 till 16 100:61406, s. 3. Ag PERS rapport finns med flera olika datum. 
Jag har använt mig av utgåvan som redovisas tillsammans med ÖB beslut avseende rapportens olika förslag. 
72 Ibid, s. 4-5 
73 Ag PERS rapport, 2006-01-20 Bilaga 1 till 16 100:61406 s. 7 
74 Ibid, s. 7 
75 Ibid, s. 8 
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Systemsynen kan sammanfattas med följande bild:  
 
 

Nyttja
arbetskraft

Avveckla 
arbet s kraft 

Policy/Riktlinjer

Dirigerar/
Styr

Förbereda
arbetskraft

 (initial  utbildning) Vidareutveckla
arbetskraft

Åtgärder/Resurser

Påverkar

Utbilda, utveckla och behålla personalAnskaffa rätt personal 

Attrahera 
a r betskraft 

Rekrytera 
arbet s kraft 

 
Figur 5 - Personalförsörjning ur ett livscykelperspektiv75  

 
 
I rapporten utvecklas de olika delarna som ingår i personalförsörjningen och som i bilden 
presenteras som pilar. Utifrån den redovisade modellen har sedan gruppen granskat hur 
Högkvarteret styr verksamheten idag och kommer med ett antal förslag till förbättringar:  
 

• Högkvarterets stödprocess ”personalförsörjning” skall utvecklas till en gemensam 
personalförsörjningsprocess för samtliga personalkategorier som leds av 
Personaldirektören genom Stödprocess (SP) Personalförsörjning. 

• Personaldirektören ansvarar för att SP Personalförsörjning utarbetar riktlinjer och 
policys genom ingående delprocesser och processteg. 

• SP Personalförsörjning skall stödja respektive huvudprocess.76 
 
Genom denna utveckling av verksamheten hoppas man uppnå tydliga ansvars- och 
ledningsförhållanden vilket bör ge en tydlig styrning av processerna och positiva 
samordningseffekter. Funktionsansvariga chefer skall ha en tydlig roll i SP 
Personalförsörjning (inspektörer med flera). Förslaget på fördelningen av delprocesser, den 
utveckling som bör ske, samt vem som bör ansvara för delprocessen framgår nedan:  
 

• En samordnad och gemensam informations- och marknadsföringsprocess som riktas 
till samtliga personalkategorier internt samt externt till samhället i stort och tillgänglig 
arbetskraft. Delprocessen leds av Informationsdirektören.  

                                                 
 
76 Ag PERS rapport, 2006-01-20 Bilaga 1 till 16 100:61406 s. 10 
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• En samordnad och gemensam rekryterings- och urvalsprocess för samtliga 
personalkategorier, internt vid bemanning av organisationen, vid utbildning av 
individer samt externt vid rekrytering av tillgänglig och önskad arbetskraft. 
Delprocessen leds av chefen för Rekryteringscentrum. 

 
• En samordnad och gemensam kompetensförsörjningsprocess för samtliga 

personalkategorier. Delprocessen leds av Utbildningsinspektören, vilken stödjer SP 
Personalförsörjning och funktionsansvariga chefer i Högkvarteret i frågor som rör 
kompetensförsörjning. 

 
• En samordnad och gemensam bemanningsprocess för samtliga personalkategorier. 

Delprocessen leds av chefen för ett utvecklat FÖRBE BEM, vilken stödjer SP 
Personalförsörjning i frågor som rör bemanning av organisation och uppgifter samt 
rekryterings-, utbildnings- och avvecklingsbehov. 77 

 
Författarna till rapporten har kommit till slutsatsen att det behövs skapas en analysfunktion 
för att åstadkomma den styrning av personalförsörjningen som beskrivits ovan. Uppgiften för 
analysfunktionen skulle vara att kontinuerligt förse intressenter med underlag så att åtgärder 
kan planeras, framför allt inom fyra prioriterade områden som påverkar personal och 
kompetensstrukturen: 
 

1. Rekrytering av ny personal 
2. Avveckling av befintlig personal  
3. Kompetensutveckling av personal samt 
4. Omskolning/kompetensutveckling av personal mot andra kompetensområden än 

den personalen innehar 
 
Intressenter som kan bli aktuella är inspektörsavdelningarna som stöd för deras 
personalplaneringsansvar, produktionsstabens produktionsplanering, U/I stabens inriktningar 
och avvägningar samt givetvis till stödprocessen Personalförsörjning och dess delprocesser.  
De personella resurserna och kompetenserna för en sådan funktion finns redan i Högkvarteret. 
Men för att effektivisera arbetet och för att kontinuerligt kunna stödja huvudprocesserna och 
funktionsansvariga med analysresultat är det viktigt och effektivt att omfördela dessa resurser 
till en gemensam del av resursorganisationen. Analysfunktionen föreslås ingå i Högkvarterets 
verksamhetsstruktur under ledning av SP Personalförsörjning samt organiseras i 
resursstrukturen under FÖRBE PERS.78  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
77 Ag PERS rapport, 2006-01-20 Bilaga 1 till 16 100:61406, s. 10-11 
78 Ibid, s. 11 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN   FHS beteckning 682/6:1  
ChP 04/06   Sid 30 (50) 
Per Hurtig                                                                   

  

5. Empiri 
 
5.1 Redovisning av intervjusvar 
 
Här skall den fakta som kommer fram vid intervjuerna presenteras. Intervjun innehåller tre 
delar. Första delen berör förändringsprocess som FM just genomfört. Kopplat till det 
avhandlades även den organisationsutveckling som skett i Högkvarteret. Intervjuns första del 
avslutades med frågor om personalförsörjningsprocessen.  
Därefter övergick frågorna till att gälla det interna arbetet inom personalledningen och den 
stödprocess, personalförsörjning, som personaldirektören enligt Ag PERS skall ansvara för. 
Hur personalenhetens verksamhet har anpassats till det processbaserade arbetssättet 
avhandlades också. Avslutningsvis berörde frågorna de förändringar som omorganiseringen 
har inneburit för personalen som verkar i organisationen. 
 
 
5.2 Organisationsutveckling 
 
De första frågorna som ställdes till respondenterna var hur de uppfattade den 
förändringsprocess som FM just genomför. Kopplat till det som sker i FM ville jag även att 
respondenterna skulle kommentera den organisationsutveckling som skett i Högkvarteret. 
Intervjuns första del avslutades med personalförsörjningsprocessen. Vilket syfte har 
processen? Var börjar och var slutar processens ansvar? Som stöd vid intervjun användes 
bilden som beskriver personalförsörjningen ur ett livscykelperspektiv för att visa på de delar 
som ingår.79 
 
 
Samtliga respondenter var positiva till den utveckling som sker i FM. Utvecklingen är 
nödvändig och logisk och de är positiva till det initiativ som ÖB har tagit för att tydligt 
markera utvecklingen genom sin ”vägen framåt”. Några tycker till och med att han kan vara 
ännu tydligare när det gäller budskapet: acceptera den nya inriktningen eller se dig om efter 
annan sysselsättning.  När det gäller organisationsutvecklingen som skett av Högkvarteret går 
uppfattningarna isär något. Vissa respondenter är positiva till att förändringen sker: 
 

”I en minskad Försvarsmakt är det naturligt att även Högkvarteret 
skall minskas. Då är det naturligt att titta på metoder och arbetssätt. 
Det är allmänt känt att en processorienterad ledning bör bli mindre 
personaltung men det förutsätter att andra kriterier är uppfyllda. Att 
vi håller på med rätt saker, är koordinerade och gör saker i rätt tid”. 
”Men förändringen var nödvändig.” 

 
 
Andra är mer skeptiska eller direkt negativa: 
 

”Högkvarteret är mer trögrörligt än övriga försvarsmakten…hur 
samordningen och samverkan ska ske mellan olika avdelningar är för 
mig ett stort frågetecken.” 
 

                                                 
79 Bilden återfinns på sidan 28 i uppsatsen. 
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”Det känns svårt att tränga in i detta arbetssätt, det är för otydligt 
trots att det gått 8 månader. Det är mycket som ramlar mellan 
stolarna då det är otydligt vem som skall göra vad.” 
 
 

Något som samtliga respondenter återkommer till är att implementeringen av det nya 
arbetssättet gick mycket fort och att det missades i förankringen. Vidare är det flera 
respondenter som påpekar att de upplevde bristande ledarskap från chefer vid införandet av 
det nya arbetssättet:   

 
”Idén med det nya arbetssättet har man inte lyckas sälja in till 
personal trots goda intentioner. Det genomfördes två 
stabsorienteringar under 2004/2005 med PowerPoint bilder på 
resursorganisationens olika ”lådor”. Det är lätt att hitta sig i 
resursorganisationen, att däremot återfinna sig i 
verksamhetsstrukturen är svårare. Framför allt den hierarki som 
råder inom verksamhetsdimensionen är svår att förstå.” 
 
”Man måste börja med att ta reda på hur vi gör idag innan man går 
in i en förändring. Därefter skall en förankringsprocess i alla led ske 
från ÖB och ner till enskild medarbetare. Bägge de stegen gick för 
fort.” 
 
”Det var stor genomgång i samlingssalen där det visades en mängd 
bilder med ”fiskben” och sen var det upp till den enskilde att tolka 
sin roll i det nya systemet, det har gått för fort.” 
 

Flertalet av respondenterna framför att de saknar en uppföljning av de gemensamma 
genomgångarna på avdelningsnivå där man gemensamt skulle ha diskuterat vilka mål som 
fanns för den nya personalledningen och ta fram en tydlig plan för den kommande 
verksamheten. Detta, tillsammans med att den upplevda stressen att snabbt börja verka enligt 
det nya arbetssättet är sammantaget det som upplevts som mest negativt av respondenterna. 
  
Utifrån svaren på frågan om personalförsörjningsprocessen framgick det vilka som har varit 
med och arbetat med att ta fram underlag till Ag PERS och vilka som, i bästa fall, endast har 
läst rapporten. För de som varit med i arbetet var det självklart att syftet var att ta ett 
helhetsgrepp på personalförsörjningen av FM. Det skall vara en sammanhållen process från 
det att intresset väcks för FM till individen lämnar med ålderspension eller tidigare:  
 

”Rätt personal, rätt antal, rätt kompetens till rätt kostnad. Balans i 
organisationen, innefattar alla delar, utbildning, kön, avveckling etc.”    
 

En sammanhållen process kommer framförallt att leda till att vi får en bättre framförhållning 
och långsiktighet i arbetet med personalfrågor. Att vi får en bättre kontroll över vilka volymer 
och kompetenser vi har och vad vi kommer att behöva i framtiden:  
 

”I februari 2006 bestäms hur många och vilka som skall rekryteras 
hösten samma år. Vi borde i februari 2006 veta vilket behov vi har 
2010.”    
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Just synen på tidsförhållandena var det som främst skilde de intervjuade åt när det gällde 
syftet med personalförsörjningsprocessen. För de som inte deltagit i arbetet med Ag PERS var 
syftet mer begränsat till omfång och tid:    
 

”Det finns bara ett syfte och det är att tillgodose de behov som finns 
längst ut på linan. De produktionsuppdrag som läggs ut är styrande och 
som vi gör nu så styr vi ett år i taget. Vi försöker med år två och tre…Det 
är dessa produktionsuppdrag som styr vad personalförsörjnings-
processen skall producera över tiden.”   

 
När det gäller uppfattningen om vilka som är involverade i personalförsörjningsprocessen var 
bilden mer samstämmig om att samtliga enheter i FM är mer eller mindre involverade i 
processen. Några av respondenterna trycker dock på att vem som ansvarar för vad i processen 
kan bli mycket tydligare. 
 
På frågan vem som har det samlade ansvaret för personalförsörjningsprocessen var det 
återigen tydligt vilka som deltagit i arbetet med Ag PERS. För dessa individer var det 
självklart att det var den blivande personaldirektören som skulle ha ansvaret för processen. 
Bland övriga intervjuade var svaren mer svävande. Några var inne på att det var behoven som 
skulle styra och alltså skulle det vara huvudprocessägarna som hade det yttersta ansvaret 
genom att fastställa vilka behov, vilka förmågor som behövs för att lösa förelagda uppgifter:   
 

”Inriktningen bör komma från en huvudprocess och i detta fall U/I 
processen. Personalförsörjningsprocessen är inget självändamål som 
lever sitt eget liv…utan den skall stödja huvudprocesserna.”      

 
 
 
5.3 Det processbaserad arbetssättet 
 
Därefter övergick frågorna till att gälla det interna arbetet inom personalledningen och den 
stödprocess, personalförsörjning som personaldirektören enligt Ag PERS skall ansvara för. 
Här sker en återkoppling till de mer övergripande frågorna om personalförsörjningsprocessen i 
det föregående avsnittet. 
  
Den första frågan avhandlar det interna arbetet inom personalledningen. Frågan gällde om det 
finns en tydlig koppling mellan den framtagna personalförsörjningsprocessen och hur 
ansvaret är fördelat inom personalledningen. Här svarade respondenterna att de inte upplevde 
att det funnits någon sådan diskussion på avdelningen. Bilden som beskriver 
personalförsörjningsprocessen hade inte använts för att försöka skapa någon ”röd tråd” i 
personalledningens arbete: 
 

”Det fanns ingen tydlig koppling mellan ‘fiskbilden’ och den 
organisation som personalledningen har.”    
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”Den teoretiska beskrivningen finns i Ag Pers om vad det är som skall 
göras. Den skall nu omsättas i praktiken så att de som är berörda också 
vet hur det är tänkt, alltså själva implementeringen…det finns 
förutsättningar för att processarbetet kan bli bra, man tänker inte i 
stuprör utan i helhetsbanor.”    

 
 
En respondent saknar helt diskussionen vad den nya personalledningen har för målsättning 
med sitt arbete. Han menar på att någon gemensam diskussion där ”alla bollarna kastas upp i 
luften” för att sedan plockas ner igen inte har förekommit. Denna uppfattning delas av övriga 
respondenter som menar att i stort sett har de gamla avdelningarna Utb, Bem och Pers fortsatt 
arbeta enligt sina gamla rutiner:  

 
”I dag är inte arbetsmetoderna utvecklade, varje enhet jobbar för sig. Vi 
utnyttjar inte resurserna som finns på avdelningen rätt.”    

 
Uppfattningen att arbetet fortsatt enligt gamla rutiner och inte integrerats i någon större 
omfattning i den nya personalledningen delas av de intervjupersoner som tjänstgör utanför 
enheten: 
 

 ”En sammanslagen personalledning har inneburit att man minskat 
antalet avdelningar till en men att man behållit den gamla 
sektionsindelningen och arbetar på som tidigare. Här skiljer sig enheten 
från exempelvis inspektörsavdelningarna som efter sammanslagningen 
med delar från gamla KRI har ett betydligt mer integrerat arbetssätt.”    

 
 
På frågan hur arbetet borde vara organiserat och bedrivas inom personalledningen för att på 
ett bättre sätt utnyttja den kompetens som finns, talar samtliga respondenter om att arbetet 
måste integreras mycket mer. Förslag som att bemanningsavdelningen skall införlivas med 
övriga enheter och att sektionsindelningen helt borde göras om har framförts av några. Det är 
dock samtligas uppfattning att teorierna nu måste omsättas i praktiken. Arbetet bedrivs inte i 
processer som det förmodligen var tänkt utan de gamla funktionsgränserna utgör tyvärr 
barriärer mellan enheterna. Det finns en känsla av att det skulle gå att få ut mer effekt, och att 
bättre underlag skulle kunna presenteras om arbetssättet utvecklades. Återigen framför flera 
respondenter att arbetet måste börja med att klara ut vem som är ansvarig för vad och vilka 
uppdrag och uppgifter som personalledningen skall hantera. Om detta hade gjorts när alla var 
med och aktivt deltog i processen skulle förståelsen för helhet öka väsentligt och den enskilde 
medarbetaren torde på ett bättre sätt förstå var just hans eller hennes kunskaper kan användas i 
processen:   

 
”Det finns mer att göra.”   

 
Några av respondenterna lyfte fram att arbetet på deras gamla avdelning har utvecklats till det 
bättre sedan omorganisationen. De upplever att de fått en bättre struktur på sitt arbete och att 
de arbetar effektivare idag än de gjorde tidigare. Framför allt har samarbetet med 
inspektörsavdelningarna utvecklats till det positiva. 
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På frågan vad som har upplevts som det mest positiva med sammanslagningen lyfter samtliga 
respondenter fram att de har fått eller kan få en bättre helhetsbild av personalverksamheten. 
Det fysiska avståndet mellan enheterna har minskat vilket gör att det uppstår mer spontana 
möten där frågor kan diskuteras. Andra saker som de upplever som positiva är att ansvaret 
numera finns på en plats och inte är uppdelat mellan olika ledningar som det var tidigare. Den 
gamla indelningen innebar att det uppstod onödiga konflikter om vem som skulle hantera 
vilka frågor. Några tog även upp det positiva i att det numera bara finns en ”kanal in” för alla 
personalärenden till Högkvarteret. Det gör att FM, efter att ha berett ärendet, kan svara på 
frågorna med bättre kvalité än vad tidigare har gjorts: 
 

”Ett exempel på (att) det (blivit bättre) är när förband utifrån kommer hit 
på dialog så möter de en enhet istället för flera. Alla frågor kan hanteras 
vid ett möte. De skickas inte runt mellan olika avdelningar.”    

 
 
På frågan om det finns några nackdelar med sammanslagningen svarar samtliga respondenter 
nej. En av respondenterna uttryckte det: 
 

 ”Ska jag vara raljant så var det inte så mycket som kunde bli 
sämre än förut för det var väldigt dåligt förut.”   

 
Den sista frågan gällde behovet av en analysfunktion och här var de intervjuade återigen 
samstämmiga i sin uppfattning. Behovet av en analysfunktion är stort. Utan den, och det 
underlag som enheten skall leverera, finns det ingenting att utgå ifrån när beslut om 
personalvolymer, rekrytering och utbildning skall fattas. Det borde, enligt respondenterna, 
skapas en gemensam databas där all information som berör personalledningens arbete skall 
finnas tillgänglig. Idag används inte datasystemen på det sättet utan varje enhet har sina 
rutiner att ta fram och arbeta med olika underlag. Analysfunktionens placerades av 
huvuddelen av respondenterna inom personalledningen men några såg det som en del av U/I 
processen. Vad gäller samansättning fanns två förslag. Några såg den som en egen enhet, hos 
personaldirektören eller inom U/I processen, medan andra mer såg det som en uppgift där 
kompetens från olika enheter plockas samman då komplexiteten på uppgiften ökade:   
 

”Vi borde, bättre än idag, kunna tala om vilka behov vi har i framtiden. 
Därför behövs en analysfunktion som skall arbeta över hela 
personalförsörjningsprocessen. Vi har en hyfsad bra koll hur det ser ut 
på officers sidan. Det är betydligt sämre på den civila sidan.”  
 
 ”Det behövs en analysfunktion som framförallt kan arbeta med 
tidsperspektivet 3 år och där bortom… har man inte tagit hänsyn till 
personalförsörjningen på 20 år på ett bra sätt så får vi de problemen som 
vi har i dag.”  
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5.4 HR perspektivet 
 
 
Den sista delen av intervjun handlade om hur personalen hade reagerat i samband med den 
organisationsutveckling som genomfördes av Högkvarteret och som på ett eller annat sätt 
berörde dem som arbetade i organisationen. Den första frågan var om det fanns en förståelse 
och medvetenhet om förändringsbehovet inom organisationen då verksamheten 
presenterades? 
 
Respondenternas uppfattning är att reaktionen på den senaste organisationsutvecklingen är 
väldigt individuell. Det sker i en organisation som de senaste åren genomfört ett flertal 
förändringar vilket innebär att det finns en viss förändringströtthet i organisationen. 
Individernas reaktioner varierade mellan de som var försiktigt positiva till de som var öppet 
negativa. Framförallt var många frustrerade då de ej förstod varför denna förändring skulle 
ske och hur det hela skulle fungera efter att ha varit på de informationsmöten som 
anordnades:   
 

” Var och varannan person är negativ då vi ej kan beskriva hur 
vi jobbar i den nya organisationen. Vi kan bara visa upp en 
organisationsskiss.” 
 

Några respondenter tog även upp svårigheten att genomföra förändringar i en organisation där 
medarbetarna i vissa fall har suttit mycket lång tid på sin befattning. Deras uppfattning var att 
det kommer att ta ytterligare en generation innan det nya arbetssättet är fullt ut implementerat 
om det inte är möjligt att byta ut samtliga personer som arbetat i det gamla Högkvarteret:  
 

”Ser inte individen det positiva som skall komma ur förändringen 
blir det mycket svårt att genomföra den. Gamla kulturer och 
rutiner måste ut. Det behöver bytas ut en generation till. Gäller 
alla nivåer och befattningar.” 

 
Återigen återkommer flera av respondenterna till tidsaspekten på en förändring. Det går inte 
att tro att organisationen är mogen att börja arbeta enligt det nya arbetssättet bara för att 
genomgången i samlingssalen är avslutad. Tidsförhållandena varierar mellan två och åtta år 
som respondenterna tror att det kommer ta innan organisationen har anpassat sig till det nya 
sättet att arbeta. 
 
När det gäller hur individernas uppgifter och ansvar har förändrats i den nya organisationen 
går uppgifterna något isär. Många anser att den nya organisationen medför att de får ta ett 
större ansvar inom sitt arbetsområde. De blir mer upp till individen att bevaka var 
kunskaperna behövs i en processorganisation än i den traditionella funktionsorganisationen. 
Några respondenter upplevde också att de tack vare det nya sättet att arbeta får delta i möten 
som de tidigare inte varit inbjudna till. Dock är det flera respondenter som är skeptiska till den 
allokering av tid som gör att någon annan bestämmer var ens kompetens behövs. Några av 
respondenterna liknade det vid ett löpande band där resurssamordnaren på avdelningen klarar 
ut var och för vilken process man skall jobba kommande vecka:  
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”Resursallokeringen innebär att någon annan fattar beslut om 
hur min arbetstid skall förläggas, det upplever jag som den 
negativa förändringen i det nya systemet.” 
 

Under frågan om det förts några diskussioner runt vilket ledarskap som behövs när det skall 
genomföras större, genomgripande organisationsutvecklingar svarade samtliga respondenter 
nekande. Frågan om ledarskap hade inte varit föremål för några diskussioner. Däremot var det 
flera respondenter som påpekade att de upplevde att man tagit lite för lätt på uppgiften att 
skapa en ”vi – känsla” på avdelningen: 
 

”Visst, vi har haft middagar och friskvårdsdagar tillsammans 
men vi har inte diskuterat vilka mål som avdelningen har. Vilka 
är våra processer?” 

 
Att personalledningen inte har några gemensamma ”ledningsrapporter” där alla kan delta är 
också något som har kommit upp under intervjuerna. Rapporterna sker idag på 
avdelningschefsnivå vilket innebär att mycket av informationen filtreras bort innan den når de 
enskilda medarbetarna. Respondentens uppfattning var att genom att öka informationsutbytet 
inom ledningens olika enheter så skulle det bli enklare och mer naturligt att hitta 
beröringspunkter för samarbete. Det skulle helt enkelt bli lättare att ta initiativ 

Det var ett flertal respondenter som även självkritiskt granskade vad de själva bidragit 
och vad deras enhet gjort för att öka integreringen inom personalledningen. De är medvetna 
om att det vilar ett stort ansvar på dem själva som individer och chefer. Det går inte bara att 
sitta med armarna i kors och vänta på att någon annan skall ta ledartröjan.     
 
 
Avslutningsvis ställdes frågan hur respondenterna anser att verksamheten skall utvecklas i 
framtiden för att de skall känna arbetstillfredsställelse med den verksamhet de är en del av. 
Här är bilden relativt samstämmig att det är dags att gå från ord till handling när det gäller de 
förslag som har tagits fram i Ag PERS rapport. Det duger inte längre att tala om vad som 
borde göras utan nu gäller det att visa handlingskraft. Flera av respondenterna efterlyser också 
att förbandet Högkvarteret, om det skall vara ett förband, måste börja fungera som ett 
förband. Man anser att det görs för lite för att ta hand om personalen som tillhör och tjänstgör 
vid förbandet:    
 

”Pilar, strukturer och rutor är vi bra på men inte att ta hand om 
de mjuka individerna i organisationen.” 
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6. Analys 
 
6.1 Inledning 
 
I denna del av uppsatsen görs en redovisning och tolkning av det resultat som framkommit av 
studierna av textmaterialet samt de genomförda intervjuerna. Analysen har kopplats till de tre 
frågeställningarna och det övergripande syftet. 
Det finns även en koppling till de teorier som jag presenterat i början av uppsatsen.  
 
Jag introducerade i slutet av mitt teorikapitel den modell som Abrahamsson och Andersen har 
tagit fram för att visa på vilka delar i en organisation som berörs av en 
organisationsförändring eller som i Högkvarterets fall en organisationsutveckling. Jag 
kommer att ta min utgångspunkt i modellen för att skapa mig själv en struktur i 
analysarbetet.80 Min första fråga i uppsatsen berör organisationsutvecklingen vilken jag i 
första hand kommer att koppla mot komponenten mål. Det processbaserade arbetssättet 
kopplas mot struktur och aktiviteter/teknologi vilket berör min andra uppsatsfråga. 
Avslutningsvis när min tredje fråga i uppsatsen avhandlas, kommer HR - perspektivet kopplas 
ihop med människor och kultur.    
 
 
6.2 Organisationsutveckling kopplat till mål?  
 
Arbetet med att införa det processbaserade arbetssättet i Högkvarteret startade med ett flertal 
genomgångar i samlingssalen där den nya process - och resursorganisationen presenterades. 
Där klarades det ut vilka huvudprocesserna var samt vilka organisatoriska förändringar som 
var nödvändiga att genomföra för att anpassa sig till det nya arbetssättet. Att förändringen 
genomfördes för att skapa ett mer flexibelt och effektivare Högkvarter var också något som 
togs upp. Flera respondenter har i detta sammanhang framfört att de saknade en uppföljning 
av de gemensamma genomgångarna.  Det hade, enligt respondenterna, varit en 
framgångsfaktor om de gemensamt satt sig ner och listat de nya målen som personalledningen 
indirekt tilldelades genom den organisationsutveckling som genomfördes. Vilket ansvar hade 
egentligen tilldelats Personaldirektören och Utbildningsinspektören ut mot FMs förband? 
Hade dessa nya mål listats och att man därefter fört en förutsättningslös diskussion om vilket 
arbetssätt som personalledningen skulle tillämpa, tror flera respondenter att resultatet bland 
annat inneburit en annorlunda struktur att arbeta i. 
 
I Högkvarterets stående stabsorder framgår det att ”En stödprocess är en process som leder 
fram till en produkt som efterfrågas av mer än en huvudprocess och/eller ÖB 
ledningsprocess”81 vidare kan man läsa att personalförsörjningsprocessen ”skall möjliggöra 
Försvarsmaktens utveckling, produktion och insats genom att rätt individ placeras på rätt 
plats med rätt kompetens i rätt tid och till rätt kostnad”82 Det är en minst sagt komplext 
uppgift som personaldirektören erhållit. Av dokumentet framgår det vad stödprocessen 
förväntas leverera och det är upp till processägaren att klara ut hur.   
 

                                                 
80 Modellen återfinns på sidan 21 
81 Stående stabsorder för Högkvarteret 050617 (02 312:70565) s. 23  
82 Ibid, s. 25  
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Ag PERS har i sin rapport tagit fram en gemensam personalförsörjningsprocess där de bland 
annat utgått från att ”alla processer i Högkvarteret som påverkar personalstrukturen måste 
samordnas”83 De förbättringsförslag som är framtagna och fastställda av Överbefälhavaren 
skall förhoppningsvis leda till ett tydligare ansvars - och ledningsförhållande vilket i sin tur 
ger en mer distinkt styrning av personalförsörjningsprocessen och dess delprocesser. 
 
Flera av respondenterna har deltagit i arbetet med att ta fram underlag till Ag PERS rapport. 
Genom det arbetet har de indirekt kommit att beröra frågeställningen och har skapat sig en 
egen uppfattning, utifrån de diskussioner som förekommit i olika arbetsgrupper, om vilka 
syften och målsättningar det kan finnas med personalförsörjningsprocessen.  
 
Flera av respondenterna återkommer till tidsförhållandena vid implementeringen av det nya 
arbetssättet. De upplevde att det inte fanns någon tid att diskutera den förändring som 
genomfördes och den förankring som är nödvändig för att människan skall kunna ta till sig 
budskapen som förmedlas uteblev helt. Nu blev det mycket upp till den enskilda individen att 
utifrån sin egen förståelse tolka det som hade förmedlats och bilda sig en egen uppfattning.  
 
Abrahamsson och Andersen tar upp yttre och inre impulser som orsaker till att förändringar 
sker. I Högkvarterets fall var det den nya inriktningen av försvaret som var den tydliga yttre 
impulsen till förändringen. Att det rör sig om en organisationsutveckling blir tydligt då hela 
organisationen påverkas och det skapas nya strukturer och ett helt nytt arbetssätt införs. De 
målsättningar som French et al tar upp som vanligt förekommande vid 
organisationsutveckling stämmer väl överens med målsättningarna som är uppsatta för 
Högkvarterets nya organisation.84 
 
Den Organisationsutveckling som Högkvarteret genomfört skiljer sig således från de tidigare 
organisationsförändringarna som utfördes 2003 genom att den genomförda utvecklingen 
innebär en större påverkan på organisationens personal, ledning, och processer. Det är viktigt 
att i en förändringsprocess förstå vilken typ av förändring man gör, eftersom medlen och 
metoderna för att nå de mål man satt upp skiljer sig åt mellan de två begreppen. Likaså 
innebär det en skillnad i påverkan och konsekvenser av förändringen för organisationen och 
dess människor. Om man påbörjar och försöker genomföra en förändring utan att veta vilken 
typ av förändring man gör och vilket resultat man förväntar sig ökar risken för att 
förändringen inte blir framgångsrik. 
 
 
Bruzelius och Skärvad tar i sitt resonemang runt förändringsprocessen upp behovet av energi 
och uthållighet som nödvändiga egenskaper inte bara hos dem som är satta att leda 
utvecklingen utan hos alla som berörs av den. Att dialogisera syftet och skälen till varför 
förändringarna sker och vad de skall leda till, dess mål, är nödvändigt för att människorna 
skall uppfatta det som sker som angeläget. Det krävs ett aktivt ledarskap och det måste finnas 
ett aktivt stöd för processen hos de chefer som är satta att genomföra arbetet. Annars kommer 
trovärdigheten för verksamheten att ifrågasättas.85 
 
 
 

                                                 
83 Ag PERS rapport, 2006-01-20 Bilaga 1 till 16 100:61406 s. 7 
84 Abrahamsson och Andersen (2005) s. 228-231.  
85 Bruzelius och Skärvad (2005) s. 432-433 
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När det gäller uppsatsens första frågeställning:  
Hur har arbetet med att ta fram en gemensam strategisk målbild för personalförsörjningen i 
samband med Högkvarterets organisationsutveckling gått till?  
 
Så är det enkla svaret att det inte förekommit något gemensamt arbete för att klara ut vilken 
gemensam målbild personalledningen skulle ha för sin verksamhet. Inte heller genomfördes 
det något gemensamt arbete hur den nya organisationen skulle arbeta för att så effektivt som 
möjligt hantera de frågor som berörde den nya personalledningen. Givetvis gjordes 
avdömningar efter hand som frågor aktualiserades vem i organisationen som var ansvarig för 
vad. Vid dessa situationer utgick man alltid från den hierarkiska organisationen som behållits 
då organisationen skapades.  

Jag säger att det enkla svaret på frågan är ”nej” men samtidigt så var det många 
medarbetare på avdelningen som aktivt jobbade med att ta fram underlag till Ag PERS 
rapport. Som framgick under intervjuerna har medarbetarna vid personalledningen skapat sig 
en ganska tydlig målbild av vad personalförsörjningsprocessen innehåller och vilka som är 
involverade i verksamheten. Dock skiljer sig uppfattningen åt mellan medarbetare. 
Detta innebär att om/när frågan blir aktuell att avhandla med hela personalledningen finns det, 
bland vissa medarbetare, en god portion av förförståelse i ämnet.  
 
 
Personalledningen har det övergripande ansvaret för personalförsörjningsprocessen. För att 
verksamheten skall fungera är det nödvändigt att de delprocesser som Ag PERS har 
identifierat börjar fungera och det finns en positiv uppfattning bland respondenterna att 
exempelvis kompetensförsörjningsprocessen har påbörjat ett arbete. Då blir det än viktigare 
att det finns en fungerande dialog, en gemensam vision och målbild för hur den verksamheten 
skall bedrivas på de förband, skolor och centra som finns i organisationen.   
Lyckas man skapa en samlad förståelse hos alla medarbetare som på olika sätt berörs av 
stödprocessen personalförsörjning vad det är som stödprocessen totalt sett skall leverera så är 
mycket vunnet. Det gör att den enskilde medarbetaren på ett bättre sätt än idag kan bidra med 
sina kunskaper och sin erfarenhet till helheten.  
 
 
 
 
6.3 Det processbaserade arbetssättet kopplat till struktur, teknologi och aktiviteter? 
 
Respondenterna är överlag kritiska till att de inte lyckats integrera sitt arbete bättre. Många tar 
sitt avstamp i den föregående frågeställningen och anger avsaknaden av ett gemensamt mål 
som en av orsakerna till att de arbetar kvar i sina gamla funktioner. Det har, anser de, inte 
förekommit några diskussioner om hur den nya personalledningen skall arbeta. 
Arbetsmetoderna behöver utvecklas för att resurserna i form av den kompetens som finns 
inom personalledningen skall kunna utnyttjas på ett bättre sätt än idag. Den struktur som 
fanns innan sammanslagningen har i stort behållits intakt när det gäller de gamla 
sektionerna/avdelningarna. Detta är något som flera vänder sig emot då de anser att det 
hämmar möjligheten att integrera verksamheten. Förslag på förbättringar som har framförts är 
att framförallt bemanningsavdelningen borde införlivas med personalledningens övriga delar 
på ett bättre sätt då det uppfattas som att deras verksamhet inte är samordnad med övriga 
personalledningens.  
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Uppfattningen att personalledningens arbete inte har integrerats i någon större omfattning 
delas av den grupp respondenter som kommenterat verksamheten utan att tillhöra 
organisationen. De uppfattar i sina kontakter med medarbetare på personalledningen att ”man 
har minskat antal ledningar till en men att man behållit den gamla sektionsindelningen och 
arbetar på som tidigare” Här är deras uppfattning att man kommit längre när det gäller 
anpassningen till det processbaserade arbetssättet vid andra enheter i Högkvarteret då man 
valt en helt annan struktur på sin organisation. 
 
Trots den låga grad av integrering som sammanslagningen har inneburit är det ändå 
respondenternas uppfattning att det mesta är positivt med att tillhöra en gemensam ledning 
och att de har fått en betydligt bättre helhetsbild av personalverksamheten. Det fysiska 
avstånd som det innebar att sitta på olika våningsplan och tillhöra olika ledningar är 
eliminerat. Det finns en gemensam chef vilket innebär att frågor inte ”bollas runt” i huset 
mellan olika chefer inom personalfunktionen. Det finns, som en respondent uttryckte det: 

 
 ”förutsättningar för att processarbetet kan bli bra, man tänker 
inte i stuprör utan i helhetsbanor.”   

 
En annan positiv effekt är att arbetsformerna på avdelningsnivå har utvecklats. Framför allt 
inom bemanningsavdelningen ansåg man sig ha tagit ett stort steg framåt när det gäller det 
interna arbetet. Detta kan dock ses som en paradox då de övriga avdelningarna i 
personalledningen anser att bemanningsavdelningen håller för stor distans till de övriga.  
Det var ingen respondent som såg något negativt med sammanslagningen. 
 
Analysfunktionen är något som både Ag PERS och respondenterna lyfter fram som en 
nödvändig funktion för att på ett betydligt bättre sätt än idag kunna uttala oss om FM 
personalsituation. Utöver att presentera det aktuella personalläget skall funktionen även kunna 
urskilja de behov som finns framgent både när det gäller rekrytering och avveckling men även 
vad gäller utbildningsfrågor. Nödvändigheten av en gemensam databas lyfts i sammanhanget 
fram som ett teknologiskt behov.  Funktionen skulle kunna fungera som ”kittet” mellan 
personalledningens enheter och därmed skapa den nödvändiga interaktionen dem emellan. 
Införandet av en analysfunktion skulle med andra ord påverka strukturen så de lodräta 
gränserna blev mer genomträngliga.  Ag PERS lyfte även fram rollen som analysfunktionen 
har mot övriga intressenter i Högkvarteret och utanför FM.  
 
För att lyckas gå från den traditionella hierarkiska indelningen till en mer processbaserad 
organisation är det Ashkenas uppfattning att det är nio olika områden som man måste jobba 
med. Av dessa är det sex stycken som jag redovisat i teorikapitlet som har direkt koppling till 
den verksamhet som var förestående inom personalledningen. De skulle göra sina lodräta och 
vågräta gränser mer genomträngliga efter sammanslagningen och därigenom skapa en mer 
dynamisk organisation. Tyvärr kan jag konstatera utifrån respondenternas svar att det brister 
på de flesta punkterna. Det har inte tagits fram de långsiktiga målen som är nödvändiga för att 
den nya enheten skall ha något gemensamt att verka utifrån. 

Ledarskapet att ta tag i utvecklingen och driva den framåt efter de gemensamma 
genomgångarna har också saknats vilket lett till att det inte utvecklats någon gemensam 
uppfattning.  

När det gäller att orientera arbetet runt centrala processer så har det skett men med en 
begränsad del av personalledningen. För de som deltagit i arbetet med Ag PERS är det 
förmodligen ganska klart vad som behöver genomföras för att komma tillrätta med de 
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strukturella problemen inom personalförsörjningen som rapport pekat ut. Men för övriga, som 
inte deltagit aktivt i arbetet med Ag PERS, är kunskaperna och förståelsen för de nödvändiga 
förändringarna ej på samma nivå. 

De målinriktade arbetslagen som blir en följd av den föregående punkten har således 
endast i begränsad omfattning blivit verklighet. Det arbetslag som varit verksamt med att 
producera underlag till och sätta samman Ag PERS rapporten är dock mycket nöjda med det 
arbete de genomfört och med den positiva respons de erhållit från chefer och beställare av 
rapporten. 
 
Avslutningsvis berörs de fyra dimensionerna information, kompetens, befogenheter och 
belöningar. Ashkenas uppfattning är att det går att justera både på de lodräta och vågräta 
gränserna inom dessa områden. 

När det gäller informationsspridning inom personalledningen så sker den via 
traditionella veckorapporter där stabschefen träffar avdelningscheferna och det utbyts 
information och fattas beslut i frågor som berör personalledningens verksamhet. Det är sedan 
respektive avdelningschef som samlar sin personal och delger det mest väsentliga från mötet. 
Ungefär en gång per månad samlas hela personalledningen för att få information från chefen 
och från något aktuellt projekt som pågår. När det gäller teknologifrågor har varje enhet 
fortsatt arbeta i de datasystem de var vana vid innan sammanslagningen. Inga försök att skapa 
gemensamma underlag eller databaser har gjorts utöver de som varje individ har tillgång till. 
När det gäller de tre övriga dimensionerna så återkommer jag till befogenheter under HR 
kapitlet. För övriga två dimensioner, hur man jobbar med kompetensfrågor och hur 
belöningar används för att stimulera arbetstagarna till goda arbetsinsatser, finns inget 
empiriskt underlag varför de inte avhandlas.   
 
 
Vid den andra frågeställningen undrade jag:  
Hur fungerar det interna arbetet mellan personalledningens tidigare avdelningar och vilka 
samordnings - och effektiviseringsvinster har uppnåtts i och med sammanslagningen? 
 
En av respondenterna sammanfattade sin syn på hur det interna arbetet fungerar med orden: 
 

 ”Det finns mer att göra.”   
 
Vilket stämmer väl överens med den uppfattning jag har. En slutsats som jag drar av det sätt 
som Högkvarteret valt att organisera sin verksamhet är att stödprocessen personal bör ta 
hänsyn till de tre huvudprocessägarnas olika behov över tiden. Det blir viktigt för alla 
intressenter att förstå det samspel och den dynamik som finns då det gäller personalens rörelse 
mellan olika huvudprocessers verksamhet, men även inom en och samma process. Förändrade 
behov som uppstår inom en process får direkt följdverkningar in i en annan process 
verksamhet. Här har tiden också en viktig påverkan; tid att rekrytera, tid att utbilda, tid att 
omskola men även tid att vila och återhämta kommer att påverka möjligheterna för 
stödprocessen personal att uppfylla de behov som efterfrågas av huvudprocessägarna.   
 
Då inte aktiviteterna är samordnade inom personalledningen går mycket tid åt för att internt 
reda ut vem som skall göra vad. Till det kan läggas avsaknaden av ett gemensamt underlag att 
utgå ifrån så länge det inte finns en fungerande analysfunktion. Följden av detta blir att 
respektive sektion eller handläggare som skall driva sina frågor emot FM själva får skapa sig 
dessa underlag. Det finns inte teknologi som underlättade integreringen av avdelnings arbete. 
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Projekt PRIO86 är ännu i sin linda vilket innebär att olika enheter fortsatte att arbeta enligt 
tidigare rutiner. Detta innebär i sin tur att det inom personalledningen figurerar är en mängd 
system och program med underlag som ej på ett naturligt sätt kan samordnas. Att samtliga 
skulle överge ”sitt” system eller program och övergå till att gemensamt använda CSS87 för att 
öka åtkomsten för övriga är förmodligen inte tänkbart. Denna brist på teknologi innebar att 
avdelningen framgent arbetar i ett flertal olika underlag vilka troligtvis sällan överensstämde.  
 
Sammanfattar jag respondenternas uppfattning så är både de som tjänstgör i 
personalledningen och de som ser på enheten från andra delar av huset överens om att det 
återstår en hel del arbete innan personalledningen börjar fungera som en processbaserad 
enhet. Förbättringspotential finns inom såväl strukturella områden som inom teknologi - och 
aktiviteter. De förbättringar som respondenterna uppfattar att sammanslagningen inneburit 
härrör främst till det faktum att det nu är en ledning med gemensam chef vilket innebär att 
frågor inte ”bollas runt” i organisationen. Kvalitén på de rapporter och svar som 
personalledningen levererar har också blivit bättre efter sammanslagningen.    
 
En frågeställning som ligger lite utanför uppsatsens ämne men som ändå berör det hela är då 
ett par respondenter ställer sig frågan om det är rätt enheter som har bildat den nya 
personalledningen. De ifrågasätter om det är uppgifterna som enheten skall lösa som har styrt 
sammansättningen eller om organisationen bestämdes först och därefter får vilka uppgifter 
enheten skall lösa ge sig. De pekar i sitt resonemang på att exempelvis J 1 vid OPE inte ingår 
i personalledningen vilket medför både dubbelarbete och till viss del dubbelbemanning. En 
annan enhet vars kompetens ofta efterfrågas är den från organisationsenheten. Borde inte även 
den ingå i en personalledning frågar sig respondenten. Detta återkommer jag till i 
diskussionskapitlet. 
 
 
 
6.4 HR – perspektivet kopplat till människor och kultur? 
 
Som vid alla organisationsförändringar, stora som små, reagerar personalen som berörs 
väldigt individuellt. Så skedde även då Högkvarterets organisationsutveckling genomfördes. 
Respondenternas uppfattning är att det förekom allt ifrån entusiasterna till dem som var öppet 
kritiska. Ett gemensamt drag hos människorna var dock att många kände en frustration då de 
inte förstod hur det skulle gå till när allt skulle bli effektivare och mer flexibelt. 
 
De kulturella aspekterna har fått mycket lite utrymme under den process som genomförts. Vid 
tidigare förändringar i Högkvarteret har det mest handlat om strukturella förändringar där 
enheter har bytt namn men där arbetsuppgifter och arbetssätt i stort har varit intakta. Så är inte 
fallet vid detta tillfälle och flera respondenter är övertygade om att det kommer att ta ett bra 
tag innan människorna har vant sig vid det nya sättet att arbeta. Även när det gäller 
ledarskapsfrågor kopplat till kulturella aspekter var respondenterna kritiska till att det inte 
gjorts mer för att skapa en ”vi” känsla på avdelningen. Dessa frågor måste man arbeta 
kontinuerligt med vid arbetsplatsträffar och liknande möten och då diskutera mål, 
förbättringsmöjligheter och utveckling. Det räcker inte med att ”ordna en friskvårdsdag med 
efterföljande middag” som en av respondenterna uttryckte det. 
 

                                                 
86 PRIO. Försvarsmaktens nya datasystem för att hantera personal, ekonomi och materiel 
87 Centrala Stöd Systemet. Försvarsmaktens gemensamma personalsystem där all kunskap om individerna skall 
återfinnas. 
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När det gäller individens ansvar och befogenheter i den nya organisationen går åsikterna isär. 
Det är några respondenter som anser att dessa delar har ökat. De har fått möjlighet att delta i 
nya processer där deras kompetens efterfrågas vilket den inte gjorde i den gamla 
organisationen. Andra är mer negativa och anser att systemet med processer gör att någon 
annan bestämmer över deras tid och därför har ansvar och befogenheter begränsats. Även 
initiativförmågan har påverkats negativt enligt några respondenter.  

I samband med frågorna om ansvar var det ett flertal respondenter som självkritiskt 
granskade sina egna insatser för att öka integreringen. De var mycket medvetna om att det 
vilade ett stort ansvar på dem personligen att ta initiativ till en ökad integrering mellan 
personalledningens olika enheter vilket avhandlades i föregående frågeställning. 
 
För att lyckas med ett förändringsarbete är det nödvändigt att människorna aktivt får vara med 
och påverka det som sker. Bolman och Deal har i sitt resonemang tagit avstamp i Maslows 
behovspyramid och påpekar att människorna måste ha sin grundtrygghet säkrad innan de är 
mottagliga för förändringar. En av respondenterna reagerade ganska starkt på att det pratades 
om vilka besparingar i form av personal som skulle genomföras då den nya organisationen 
och arbetssättet presenterades. Detta var givetvis väldigt kontraproduktivt då fokus flyttades 
från den genomgång som pågick till tankar som ”finns det en plats för mig i den nya 
organisationen”?  
För att öka arbetstillfredsställelsen och få människorna att känna att arbetet är meningsfullt är 
det viktigt att de i den nya organisationen får ett ökat inflytande och befogenheter. Detta har 
mycket med den kultur som skapas inom enheten att göra. Uppmuntras initiativ och 
kreativitet från ledningens sida kommer förhoppningsvis individerna själva att ta ett större 
ansvar för sina arbetsuppgifter.    
 
Att människor reagerar olika vid en förändring är en uppfattning som delas av Bruzelius och 
Skärvad. Det finns enligt dem ett flertal situationer där människan reagerar särskilt starkt på 
en förändring. I detta specifika fall är den mest sannolika orsaken att: bakgrunden till, skälen 
för, syftet med och innebörden av förändringen är diffus och oklar och förändringen därför 
skapar en stor osäkerhet.”88 
 
Peter M Senge tar i sin bok Den femte disciplinen upp begreppet ”personligt mästerskap”. 
Med den termen sammanfattar han hur personalen i en lärande organisation är nyfikna att lära 
sig mer, personer som ständigt utvecklar sina färdigheter och som upplever sig själva som en 
del i en större skapande process som de kan vara med att påverka men inte kontrollera. Det är 
ur dessa personers strävan att ständigt lära nytt och att vara med och påverka den utveckling 
som sker som gör att den lärande organisationens själ spirar. På motsvarande sätt är det 
nödvändigt i en processbaserad organisation att personalen är, och får vara, den drivkraft som 
successivt utvecklar verksamheten mot de mål som eftersträvas. Människor som tänker och 
agerar i enlighet med ”personliga mästerskap” är nödvändiga även för 
processorganisationer.89  
 
 
 
 
 
 

                                                 
88 Bruzelius och Skärvad (2005) s. 419 
89 Senge M. P. (1995) Den femte disciplinen, Stockholm, Fakta Info Direkt Sweden AB, s.136 ff 
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Den avslutande frågan gällde:  
Hur har personalen inom personalledningen upplevt den organisationsutveckling som 
genomförts? 
 
Människorna i den nya personalledningen kom från tre olika avdelningar där en av dessa 
dessutom tillhört en annan ledningsorganisation före den organisationsutveckling som 
genomförts. De tog med sig den kultur de var vana vid till den nya ledningen. Mycket lite har 
gjorts för att försöka förändra detta eller att försöka skapa en ny gemensam kultur inom den 
nya personalledningen. Om de kulturella skillnaderna inom ledningen består och fördjupades 
kan det på sikt komma att försvåra samarbetet. En konsekvens av samarbetssvårigheterna kan 
då bli att stödprocessen personal inte kommer att leverera de underlag och de kompetenser 
som är nödvändig för de övriga processernas verksamhet.  
 
En förutsättning för att en ny process ska ha möjlighet att fungera, är att människorna tror på 
den. En process är ytterst bara en struktur och en metodik för arbetet. Det är i slutändan alltid 
de som skall utföra det operativa arbetet som bestämmer hur de vill använda processen.90 
Skall man få ut effekt ur en processorganiserad verksamhet gäller det att få dem som arbetar i 
processen att förstå dess mål och att de är införstådda med att det är det gemensamma arbetet 
mot målet som är nyckeln till framgång. Lyckas man få ut den synergieffekt som finns 
inbyggd kommer resultatet av det gemensamma arbetet bli betydligt bättre än om de enskilda 
människorna arbetat var för sig. Detta innebär att organiseringsprocessen i samband med 
fusioneringen är kritisk. Det måste finnas tid att tillsammans utveckla en förståelse för vad 
den nya gemensamma uppgiften innebär. Genom att sedan kontinuerligt utvärdera vad som 
har gjorts och vilket resultat som uppnåtts skapas ett engagemang bland människorna att 
aktivt delta i förbättringsarbetet med att ta fram effektivare processer. 
 
Resultatet av organisationsutvecklingen är att tre tidigare enheter som arbetade med 
personalfrågor i vid bemärkelse har slagits ihop till en enhet med gemensam chef. Deras 
verksamhet har dock endast i begränsad omfattning införlivas med varandras arbete. 
Sammanfattningsvis har vi en personalledning vars medarbetare i det korta perspektivet löser 
förelagda uppgifter. Avsaknaden av gemensamma mål och ”vi känslan” samt den låga grad av 
integrering som organisationsutvecklingen lett till har dock inneburit att respondenterna 
upplevt en tid av frustration och vilsenhet under de åtta månader som förflutit sedan 
sammanslagningen.   
 
6.5 Sammanfattning 
 
Syftet med uppsatsen var att undersöka om det interna arbetet inom personalledningen har 
anpassats till det processbaserade arbetssättet. Det jag har kommit fram till i min 
undersökning är att så har inte skett i någon större omfattning. Personalledningen består idag 
av tre tidigare avdelningar som inom ramen för en gemensam ledning löser de uppgifter som 
personalledningen skall göra. Respondenternas uppfattning är att det skulle kunna gå att få ut 
betydligt mer effekt ur den enhet som har skapats om arbetet inom personalledningen 
integrerades i större omfattning. Den enskilt viktigaste frågan är att gemensamt ta fram en 
målbild för den verksamhet personalledningen är ansvarig för och utifrån den bygga de 
processer som skall stödja personalledningens ”huvudprocess,” nämligen 
personalförsörjningsprocessen. Enligt flera respondenter finns det nödvändiga underlaget för 
vad som skall göras i Ag PERS rapport. Nu gäller det att ta tag i hur det skall verkställas. 
                                                 
90 Ljungberg och Larsson (2001) s. 140, se även s. 144, 
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Avsaknaden av en gemensam målbild för verksamheten och därtill kopplat en utebliven 
diskussion om hur personalledningen skall arbeta har inneburit att mycket av de samordnings 
och effektivitet vinster som en sammanslagning borde ha medfört har uteblivit. I teorikapitlet 
har jag tidigare redovisat sex punkter91 som Ashkenas anser viktiga att avhandla för att en 
organisation skall lämna bilden av sig själv som en uppsättning funktionella lådor och mer se 
sig själv som en uppsättning gemensamma resurser och kompetenser. Dessa punkter kan vara 
nyttiga att studera då det verkar som att personalledningen, utifrån respondenternas 
uppfattning, kommer att ta tag i utvecklingsfrågorna i närtid.  
 
    
 
 
 

                                                 
91 Se sidan 16 i uppsatsen. 
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7. Diskussion  
 
Den 14 april 2004 beslutade Överbefälhavaren om att processorientera hela ledningen av FM. 
Ett syfte med detta var bland annat att ytterligare effektivisera och rationalisera den centrala 
ledningen för att kunna möta nya krav.92 Hur det gått med denna omställning svarar inte min 
uppsats upp emot. Däremot så ger uppsatsen svaret att för personalledningens del har inte 
arbetet blivit speciellt processorienterat ganska precis två år efter att Överbefälhavaren fattade 
sitt beslut. 
 
Skall detta ses som ett misslyckande av hela processen? Att införandet av ett processbaserat 
arbetssätt var ytterligare en av dessa modenycker som någon konsult lurat på Försvarsmakten 
som lösningen på de effektivitets - och flexibilitetsproblem som man ansåg förelåg. Jag ser 
det inte så. Jag anser att det måste finnas en ödmjukhet för den enorma utmaning som det 
innebär att genomföra den organisationsutveckling av Högkvarteret som pågått sedan 1/7 
2005. På samma sätt som Försvarsmakten har insett att det inte räcker med att säga att vi ska 
ha ett insatt insatsförsvar, utan det krävs ett mycket stort engagemang från högsta ledningen 
och genom hela organisationen så kommer införandet av ett processbaserat arbetssätt i 
Högkvarteret att kräva mycket arbete av dem som är involverade. Det räcker inte med att 
bestämma att vi ska byta arbetssätt, det måste genomföras också och detta genomförande 
kommer att ta tid. I förordet till Den gränslösa organisationen skriver Lawrence A. Bossidy, 
styrelseordförande och koncernchef för AlliedSignal Corporation, att de under de senaste fyra 
åren har arbetat med att genomföra en gränslös omvandling av ledningsgruppen och företaget. 
Det har varit en både svår och ibland smärtsam process att gå igenom och omvandlingen 
fortsätter.93 

Tidsförhållandet var något som även flera av respondenterna tog upp. Deras uppfattning 
var, precis som Bossidy fått erfara, att denna omställning kommer att ta tid. Vissa av dem var 
inte ens säkra på att det var möjligt att genomföra förändringen med den personalen som idag 
tjänstgör vid Högkvarteret då många av dessa har en djupt rotad uppfattning om hur arbetet 
borde bedrivas.  

 
Författarna till boken Processbaserad organisationsutveckling talar om att införa den 

processorienterade organisationen innebär att ett paradigmskifte måste ske hos människorna 
som berörs av det nya arbetssättet. Det går inte att hålla fast vid den gamla strukturen, 
kulturen, värderingarna och attityden om man på allvar vill förändra organisationens sätt att 
tänka och arbeta. Om detta paradigmskifte kommer att bli lika svårt att genomföra för 
personal som tjänstgör i Högkvarteret som det var när folk skulle ge upp tanken på att jorden 
är platt återstår att se.94 
 
 
Vad kan det då ha varit som fördröjt igångsättandet av övergången till ett processbaserat 
arbetssätt vid personalledningen? Signalerna att en förändring skulle ske måste ha uppfattats 
som tydliga då samtlig personal vid ett flertal tillfällen fick information om den utveckling av 
Högkvarterets organisation som var förestående. Vid dessa tillfällen fick all personal ta del av 
det nya arbetssättet som Högkvarteret var på väg in i med sina två organisationsdimensioner; 
en för verksamhet och en för resurser. Anledningarna till fördröjningen kan givetvis ha varit 
många. Det pågick ett intensivt arbete vid denna tidpunkt att slutföra den personella 
                                                 
92 www.Högkvarteret.mil.se/article.php+c=art&id=13846&do=print, 2005-08-23 
93 Ashkenas (1997) s. 13 
94 Ljungberg och Larsson (2001) s. 35 
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omstruktureringen. Det arbetet engagerade stora delar av bemanningsavdelningen. Ag PERS 
var inne i en intensiv fas av sitt arbete där ett flertal arbetsgrupper arbetade parallellt med att 
ta fram underlag till rapporten. Detta arbete engagerade många medarbetare inom den nya 
personalledningen. Arbetet med att rekrytera och anställa en ny personaldirektör fortskred 
under hösten där olika kandidater kom och gick. Det innebar en osäkerhet då den nya 
personaldirektören givetvis skulle få vara med och sätta sin prägel på hur arbetet skulle 
bedrivas vid personalledningen. Utöver de nu förtecknade möjliga anledningarna till varför 
arbetet med att processbasera arbetssätt vid personalledningen uteblev kan läggas det faktum 
att det förmodligen inte fanns någon personalförsörjningsprocess att samlas runt. Det 
gemensamma arbete som genomförts inför presentationerna i samlingssalen hade uteslutande 
fokuserat på huvudprocesserna.  

 
De konsekvenser som fördröjningen medförde var att det uppstod en osäkerhet och 

frustration i organisationen. Frågor som; Vad är det vi är ansvariga för? Vilka uppgifter skall 
vi lösa? började florera. Detta är direkt kontraproduktivt i en processorganisation där man vill 
att medarbetarna skall vara aktiva och söka sig uppgifter. I valet mellan att samla avdelningen 
för en förutsättningslös diskussion om målet för verksamheten eller att låta Ag PERS slutföra 
sitt arbete och därigenom ta fram den gemensamma målbilden borde kanske det första 
alternativet ha valts. Det hade inneburit en möjlighet för medarbetarna att ventilera sina 
synpunkter och få svar på en del av de frågor som med naturlighet uppstår då en 
organisationsutveckling genomförs. En dialog om personalledningens uppgifter och mål hade, 
om inte annat, skapat en större delaktighet i det arbete som just då engagerade delar av 
avdelningen. Därigenom skulle en större förståelse för helheten ha skapats för den verksamhet 
som personalförsörjningsprocessen är tänkt att lösa.  

 
 
Under min sista C – uppsats vecka deltog jag i FMs personalchefsmöte på Karlberg. En 
årligen återkommande tillställning som inleds med ett par dagars information, diskussion och 
grupparbeten runt aktuella personalfrågor. Mötet avslutades sedan med två dagars 
bemanningsmöte där alla frågetecken runt vem som skall tjänstgöra var rätas ut. Detta 
påminner mycket om det Ashkenas skulle kallat ”stadsmöten” 95 då alla enheter involverade i 
personalförsörjningsprocessen träffas för att dialogisera den process de alla är en del utav. 
Syftet att genomföra mötet kan ses som självklart och formerna på det har utvecklats från att 
ha varit en monolog av förmedlad information till att bli mer dialog med inslag av 
grupparbeten. Det jag dock kan sakna är det tydliga budskapet som ska framföras från en 
ensad personalledning till sina kunder, personalcheferna i FM. Vilken bild ville den 
tjänsteförrättande personaldirektören att personalcheferna skulle ha med sig när de lämnade 
konferensen? Hur har det säkerställts inom personalledningen att alla medarbetare hade 
samma målbild för vad som skulle förmedlas under konferensen? Det fanns i 
Utbildningsinspektörens inledande anförande kopplingar till FM nya roll och det underlag 
som Ag PERS har levererat. Det budskapet var inte lika tydligt under resten av veckan. Med 
dagens funktionsuppdelning blir inte budskapet speciellt koordinerat utan mottagare får själv 
genomföra en integrering av de budskap som levereras. De vågräta gränserna mellan 
funktionerna som berörts i teori kapitlet blir här påtagliga.  
 
 
När man levererar ett resultat av en undersökning är det på sin plats att reflektera över 
slutsatsernas kvalité och den metod som använts för att samla in underlag. Kan de som läser 
denna uppsats lita på det resultat jag kommit fram till? Är den empiri som samlats in 
                                                 
95 Ashkenas, (1997) s. 111ff 
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tillräcklig för att det skall gå att dra de slutsatser som jag gör? Här blir begrepp som 
reliabilitet (tillförlitlighet) och validitet (giltighet) intressanta igen. Jag har tidigare i 
metodkapitlet berört hur själva insamlingen av underlaget gått till och vilka källor jag har 
använt. Självfallet är det så att sedan jag genomförde min första intervju har drygt tre 
månader förflutit och under den tidsrymden kan saker ha inträffat som påverkat det lämnade 
underlaget. Jag vill dock påstå att tillförlitligheten är hög i det insamlade underlaget. 
I metodkapitlet tar jag upp att respondenterna för uppsatsen består av män som till största 
delen är officerare. Detta fick mig att inse att det resultat jag kan få fram endast i begränsad 
omfattning kommer att kunna generaliseras och sägas gälla för hela personalledningen. För att 
få ytterligare en uppfattning om mina slutsatser har jag fört ett samtal med FM chefspsykolog 
Kristina Pollack där hon, utifrån sina kunskaper och erfarenheter, har delgivit sin uppfattning 
av den organisationsutveckling som genomförts96. Kristina betonar vikten av ett tydligt 
ledarskap vid förändringar samt att avsaknaden av en dialogiserad målbild har försvårat 
arbetet med implementeringen av Ag PERS arbete inom personalledningen. Kristina känner 
väl igen sig i den empiri och de slutsatser som uppsatsen redovisar vilket stärker mig i min 
uppfattning att slutsatserna, trots ett begränsat urval, kan ha en viss giltighet för hela 
avdelningen. 
 
Detta är givetvis inte det optimala sättet att hantera frågan men samtidigt var det spännande 
att få ta del av de synpunkter som en befattningshavare som Kristina kan ge. Hade jag haft tid 
och möjlighet att göra om undersökningen hade jag valt en respondentgrupp som bättre 
stämmer mot personalledningens sammansättning av män och kvinnor, civila och militärer. 
Tillvägagångssättet med intervjuer hade dock blivit detsamma även om man kan överväga 
enkätundersökningar till samtliga (ca 60 st) tjänstgörande i personalledningen. Jag anser dock 
att mötet med människor, som får möjlighet att verkligen berätta vad de tycker och med 
kroppsspråk visa och förstärka var de verkligen står i en fråga, är överlägset enkäterna.      
 
 
Ett område som berörts av flera respondenter och som även finns med som ett viktigt område 
då Askenas tar itu med de lodräta gränserna är kunskap och kompetens. Respondenterna tar 
upp ämnet utifrån det nyligen startade arbetet med att ta fram en kompetensförsörjningsplan. 
Här ser de för första gången effekten av att arbeta i en processbaserad organisation. Teamet 
som skapats för att arbeta med frågan består av kompetenser från den egna ledningen men 
även från andra delar av Högkvarteret. Precis som Askenas påpekar börjar arbetet med att 
skapa sig en uppfattning om vilka behov som föreligger utifrån en kompetensinventering mot 
fastställda behov. Detta arbete utmynnar i en kunskapsklyfta som behöver täckas genom 
utbildning eller rekrytering. 

Resonemanget runt kompetens och kompetensutveckling leder mig in på ett av de två 
områden där det vore intressant med fortsatt forskning. En intressant fråga att diskutera är hur 
det interna ansvaret för kompetensutveckling hanteras i den nya organisation som 
Högkvarteret intagit. Det nya arbetssättet som Högkvarteret skall arbeta utifrån innebär att: 
 

”Personalen och dess kompetens ska kunna användas på ett mer 
effektivt och flexibelt sätt, samtidigt som det skall ges bättre 
förutsättningar för kompetensutveckling.97    

 
Vem är det som har detta kompetensutvecklingsansvar för personalen i Högkvarteret 
egentligen och skiljer det sig åt mellan olika personalkategorier? Normalt i en 
                                                 
96 Samtal med Kristina Pollack 2006-05-29. 
97 www.Högkvarteret.mil.se/article.php+c=art&id=13846&do=print, 2005-08-23 
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processorganisation är det resursägaren som har kompetensutvecklingsansvar för den personal 
som han/hon förfogar över. Alltså borde det vara Högkvarterets fem resursenhetschefer som 
har ansvaret för att erforderlig kompetens finns i organisationen. 
För att det skall vara möjligt för resursenhetscheferna att förse organisationen med personal 
krävs, precis som för processägaren, ett tänk i olika nivåer. För att säkerställa den strategiska 
nivåns behov gäller det att identifiera samt rekrytera mot de framtida personal - och 
kompetensbehoven. På den taktiska nivån handlar det om att allokera den lämpligaste 
personalen till de olika processerna samt att kontinuerligt utveckla personalen. Den operativa 
nivån handlar om coachning av personalen i det pågående arbetet inom olika processer.98Detta 
stämmer förmodligen för den civila personalen som tjänstgör i Högkvarteret medan den 
militära personalen hanteras av bemanningsavdelningen. Det är deras ansvar att upprätta 
individens långsiktiga plan. För att ytterligare komplicera bilden finns det en tredje intressent, 
nämligen Högkvarterets förbandschef. Enligt det system vi har är varje individualplanerande 
chef ansvarig för sin personal och borde således ha ett ord med i lagen.  Här kan det lätt 
uppstå konfliktsituationer då tre intressenter med olika hänsynstagande skall försöka enas. 
Hur detta arbete i praktiken skall gå till utan att organisationen dubbelarbetar eller att ansvar 
trillar mellan stolarna är det första området för fortsatt forskning. 
 
En ytterligare fråga för framtiden är hur interaktion mellan FM tre huvudprocesser och 
stödprocessen personalförsörjning kommer att gestalta sig. Kommer det vara möjligt att skapa 
ett kund – leverantör förhållande mellan dessa enheter. Kopplat till det är även frågan vilken 
sammansättning av kompetenser som skall ingå i personalledningen. Är det så att delar ur J 1 
och ORG skall ingå i enheten för att det skall vara möjligt att skapa en sammanhållen 
personalförsörjningsprocess. Förmodligen är det en frågeställning som redan börjat diskuteras 
då det pågår ett arbete att se över resultatet av organisationsutvecklingen som genomfördes 
för snart ett år sedan.   
   
       
Avslutningsvis ett citat ur Ljungberg och Larssons bok Processbaserad 
verksamhetsutveckling som väl beskriver den utmaning man står inför då man beslutat sig för 
att genomföra en utveckling av sin verksamhet: 
 

”Att förändra en verksamhet kräver, utöver stora insatser i form 
av tid och arbete, mod, målmedvetenhet, kunskap, skicklighet 
samt förmåga att lära och att glömma. Om det dessutom krävs 
radikala förändringar för att organisationen skall anpassa sig till 
likaledes radikala förändringar i omvärlden, är omsorg och 
eftertanke nödvändiga förutsättningar för genomförandet. Att 
ange mål och riktlinjer för framtiden, att genomföra aktiviteter, 
stora som små, att utföra symbolhandlingar, att snabbt rätta till 
fel, att fira och belöna, att coacha – allt räknas.”99 

 
 
 
 
 
 
 
                                                 
98 Ljungberg och Larsson (2001) s. 161-162 
99 Ibid, s. 8 
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