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Är FMQ-projektet ett framgångsrikt exempel på ett organisatoriskt förändringsarbete? 

 
Sammandrag 
Under andra halvan av 1990-talet genomförde Försvarsmakten ett omfattande utbildningsprojekt kallat 
”Försvarsmaktskvalitet”, FMQ. Det övergripande syftet med projektet var att förändra organisationen till att 
bli mer förändringsbenägen, kvalitetsmedveten och effektiv. Projektet uppvisar stora likheter med 
managementteorier om organisatoriskt förändringsarbete och kan då undersökas som ett exempel på det. 
Men är det ett framgångsrikt exempel? Jag har undersökt dels hur projektet genomfördes genom att mäta 
personalens attityd till FMQ och ambitionen i metodval. Dels de faktorer som är avgörande för att 
organisationen ska fungera effektivt – jag kallar dem organisatoriska förmågor -  och hur de har förändrats 
sedan FMQ genomfördes. Genom att jämföra de olika lokala organisationsenheterna har jag försökt visa om 
det finns ett samband mellan hur FMQ genomfördes och idag upplevd förändring av organisatoriska 
förmågor. Därigenom försöker jag svara på om och vilka effekter FMQ-projektet har givit. Dessutom 
försöker jag visa om förändringen av organisatoriska förmågor innebär att Försvarsmakten kan anses vara en 
snabb, flexibel och förändringsbenägen organisation. 
Min undersökning visar att FMQ i många avseenden var framsynt men att det inte går att påvisa att det har 
givit några effekter idag. Det kvarstår dessutom hinder för att Försvarsmakten ska anses vara en snabb, 
flexibel och förändringsbenägen organisation, vilket beror på att det fortfarande tycks finnas för starka 
hierarkiska mönster och gränser mellan funktioner. Det är främst ett hierarkiskt belöningssystem och att 
processtyrning inte fungerar som är orsaken. Därmed kan jag påstå att FMQ inte kan anses vara ett 
framgångsrikt exempel på organisatoriskt förändringsarbete. Undersökningen indikerar tre orsaker till det. 
Personalen förstod inte att projektet var angeläget, högre chefer saknade övertygelse och kraft samt det 
saknades en tydlig vision för vad förändringen skulle leda till. 
 
Nyckelord: FMQ, organisation, förändringsarbete, organisatoriska gränser, belöningssystem, processer, 
vision. 
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Abstract 
 
”Ouality of the Armed Forces”, is it a succesful example  
of an organizational alterationproject? 
 
In the late nineties the Swedish Armed Forces carried out an extensive training 
project, “Quality of the Armed Forces”, shortened AFQ. The overall purpose of 
the project was to alter the organization into becoming more able to confront 
changes, to be quality conscious and more efficient. The project shows great 
similarities with management theories about organizational alteration projects. 
But is AFQ a succesful example of an organizational alteration project? 
 
I have examined how the project was carried out by measuring the attitude of 
the employees and the ambition in the choice of methods. I have also measured 
factors of vital importance to make an organization function as efficiently as 
possible and how they have changed since AFQ was carried out. By comparing 
different local units I have tried to show if there is a connection between how 
AFQ was carried out and how the factors of vital importance have changed. As 
a result, I try to answer if and what effects AFQ have produced. Furthermore, I 
try to show if the changes of factors of vital importance imply that the Armed 
Forces can be considered as quick, flexible and more able to confront changes. 
 
My examination shows that AFQ in many ways was far-sighted and well 
thought out but it is not possible to show any effects today. Furthermore, there 
are still obstacles wich prevent the Armed Forces from being considered as 
quick, flexible and more able to confront changes. This depends on the fact that 
there are still strong hierarchical patterns and limits between organizational 
functions. Most of all, it depends on hierarchical reward systems and the fact 
that process-management does not function. Consequently I can state that AFQ 
isn´t a successful example of an organizational alteration project. The 
examination indicates three reasons. The employees didn´t understand that the 
project was urgent, local unitcommanders and other high managers didn´t have 
the right conviction and force and finally, there was a lack of a well-defined 
vision describing where the changes would lead. 
 
Key words 
Organization, alteration project, organizational limits, reward systems, process-
management, vision. 
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1 Inledning 

1.1 En personlig betraktelse 

Norrtälje hösten 1997 
Det är måndag eftermiddag. Platsen är bataljonsledningens ordersal på 
Roslagens Luftvärnskår Lv3. Eftersom det är måndag eftermiddag är det 
bataljonsrapport dvs bataljonsledningens veckovis återkommande order-
givnings- och informationsmöte. Närvarande är bataljonchefen, ställ-
företrädaren, sektionscheferna, kompanicheferna och några funktions-
företrädare från kårens övriga enheter. Som vanligt har mötet dragit ut på 
tiden. Luften är slut, gäspningarna tilltar i antal och några sneglar då och då på 
klockan. 
 
Bataljonchefen har äntligen kommit till punkten ”Övriga frågor” där en av 
punkterna är ”FMQ-utbildning vecka 50”. Han ursäktar sig lite och säger: ”Ja 
den här punkten kom upp på kårrapporten i morse. Ingen visste riktigt vad det 
handlar om men bataljonen ska skicka tre stycken på någon form av utbildning 
vecka 50. Det ska tydligen vara kategorin major eller erfaren kapten”. 
Samtliga börjar bläddra febrilt i sina planeringskalendrar med förhoppningen 
att den veckan redan ska vara fulltecknad. Detta är väl ännu ett tramsigt projekt 
som bara stjäl tid från krigsförbandsutbildningen. ”Kreativa olikheter”, 
”Rättning vid ratten” och nu ”FMQ”. Vilken attitydlucka från det svenska 
samhället ska vi nu ska täppa till? Två kompanichefer och en sektionschef får 
till slut det föga populära uppdraget. Undertecknad är vid tidpunkten chef för 
2.kompaniet och blir en av de tre som tas ut. Med en lätt suck skriver jag in 
”FMQ” med stora bokstäver över hela veckan. Undrar vad det betyder? 
 
Vecka 50 bär det av i en minibuss mot konferensanläggningen Aronsborg norr 
om Stockholm. Vi är nu ytterligare sex stycken. Personalchefen, en 
sektionschef från personalavdelningen, informationschefen och tre från 
Luftvärnets Stridsskola LvSS som är samlokaliserat med Lv3 i Norrtälje 
Garnison. I samlingssalen möter vi kollegor från övriga förband, skolor och 
centra i Mälardalen. En väldigt entusiastisk överstelöjtnant från HKV hälsar 
oss välkomna och börjar prata om den nya säkerhetspolitiska situationen, 
samhällets allt snabbare förändringstakt och de nya kraven på Försvarsmakten 
samt inleder med att visa en film där dåvarande Överbefälhavaren, Gen Ove 
Wiktorin, hoppar fallskärm. 

Ett år senare 
Under ledning av personalchefen har vi FMQ-lärare ett sista avstämningsmöte 
inför den första utbildningsveckan. Har vi allt material, är lokalerna 
iordningställda, är alla inlästa och förberedda? Vi har under hösten arbetat med 
att gå igenom utbildningsmaterialet vi fick i Aronsborg. Vi har delat in oss tre 
och tre där varje trio ansvarar för tre-fyra veckors utbildning. Inom varje trio 
har vi delat upp materialet så att vi kan vara tillräckligt pålästa inom respektive 
område. Lite eget material har vi också producerat. På min lott har fallit 
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inledningen och avsnitten ”processtänkande”, ”mål och visioner” samt 
”förändringsarbete”. 
De första 25 anställda på Lv3 och LvSS ska genomgå 32 timmars utbildning i 
delaktighet, kvalitet, förändringsarbete och kundfokusering mm. Vi är faktiskt 
övertygade och entusiastiska. Kommer de att bli det? 

Stockholm hösten 2004 
FHS Chefsprogram 03-05 genomför sin 5-poängskurs i ledarskap. En av 
böckerna i kurslitteraturen är ”The Boundaryless Organization. Breaking the 
Chains of Organzational Structure” (Ashkenas 1996) . Boken beskriver varför 
och hur en organisation måste förändras för att få framgång på marknaden i 
den omvärld som nu råder. Ju mer jag läser desto mer ser jag parallellerna med 
Försvarsmakten och den säkerhetspolitiska omvärldsutveckling och jag inser 
att FMQ faktiskt var uppstarten på ett sådant organisatoriskt förändringsarbete. 
När jag läser vidare om hur Ashkenas definierar en organisation som har 
lyckats väcks nyfikenheten. Hur lyckades vi egentligen? Förstod vi vilka 
system, arbetssätt och attityder som egentligen ska påverkas och hur? Valde vi 
metoder som borgar för framgång? 
 
Jag vet hur vi på Lv3 såg på uppdraget, hur vi gjorde och ungefär vilka 
kortsiktiga effekter det hade. För vår del fick det dock ett abrupt slut. Den 30 
juni 2000 lade riksdagen ner hela garnisonen i Norrtälje. 
Men hur gjorde man och hur har det gått på andra förband, skolor och centra? 
Jag bestämde mig för att försöka undersöka detta på den lokala nivån i 
Försvarsmakten. För sju år sedan undrade jag vad FMQ betydde. Nu vill jag 
veta vad FMQ har betytt för Försvarsmakten. 
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1.2 Bakgrund och problematisering 
Förutsättningarna för organisationer och företag har förändrats under de 
senaste decennierna. Managementlitteraturen pekar på att fokusering på 
förändring, nyskapande och omvandling är typiskt för det senaste decenniets 
organisationstänkande.1 I litteraturen beskrivs hur framgångsfaktorerna för 
organisationer och företag därmed också har förändrats och vad som krävs för 
att nå dessa framgångsfaktorer. Målet är en snabbare och flexiblare 
organisation och medlen t.ex. nya metoder för styrning och satsning på 
kompetensutveckling. Tid, kvalitet och service har blivit honnörsord.2 
 
Försvarsmaktens omvärldssituation var under det kalla kriget präglad av 
stabilitet och långsiktighet. Försvarsmakten producerade ett invasionsförsvar 
med i princip samma målsättning och samma uppgifter under hela perioden 
efter andra världskriget. Ledning, ledarskap och organisationskultur präglades 
av dåtidens allmänt gällande ledningsmetoder, det säkerhetspolitiska läget och 
den militära traditionen. Berlinmuren föll 1989 men de två kommande 
försvarsbesluten 1992 och 1996 bibehöll samma inriktning, ett nationellt 
invasionsförsvar, om än med en viss neddragning av volymen till förmån för 
en satsning på materiell kvalitet (”smalare men vassare”). 
 
Efter försvarsbeslutet 1996 konstaterade dock försvarsmaktens ledning att den 
säkerhetspolitiska utvecklingen nu hade lett till en sådan förändrad 
omvärldssituation att det krävdes en radikal förändring av FM.3 Det skulle leda 
till tre försvarspolitiska riksdagsbeslut 1999-2001 men redan nu drogs ett antal 
slutsatser som alla ledde till samma sak, stabilitet och långsiktighet var ett 
minne blott. FM skulle i framtiden vara tvungen att kunna hantera helt nya 
typer av uppgifter med kortare tidsförhållanden för planering och 
förberedelser. Dessutom började statsmakterna ställa högre krav på FM att 
redovisa vad skattebetalarna faktiskt får för pengarna. Att denna 
prognostiserade framtid har blivit verklighet är ”Battle Group”-konceptet4, som 
dök in i försvarsplanering mellan inlämnandet av ÖB:s underlag till det senast 
försvarsbeslutet och riksdagens fastställande, ett bra exempel på. 
 
FM har med andra ord fått i stort sett samma krav på förmågor som företag på 
marknaden. FM måste nu på ett helt annat sätt än tidigare kunna lösa nya typer 
av uppgifter med kort förvarning. I synnerhet uppgiften att sätta upp nya 
förbandstyper som omedelbart efter uppsättandet ska göra en insats ställer krav 
på en snabb, flexibel organisation med förmåga att producera med rätt kvalitet. 
 

                                                 
1 Abrahamsson Bengt & Andersen Jon Aarum, Organisation – att beskriva och förstå organisationer, 
Liber AB, Malmö 2000, s 228. Hädanefter Abrahamsson & Andersen (2000). 
2 Bruzelius Lars H. & Skärvad Per-Hugo, Integrerad organisationslära, Studentlitteratur, Lund 2004, s 
408. Hädanefter Bruzelius & Skärvad (2004). 
3 Föreläsning 2003-12-03 av Genlt Johan Kihl för chefsprogrammet 03-05  
4 EU-länderna (inkl samarbetsländer) ställer ett antal stridgrupper (en stridsgrupp = ca 1500 man) med 
hög beredskap till EU:s förfogande. Sverige är sk leading nation, dvs står för huvudelen av resurserna, för 
en stridsgrupp. Skall vara klart 2008. 
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1997 påbörjade FM utbildningsprojektet FMQ – Försvarsmaktskvalitet5 – på 
bred front i hela organisationen. All personal, såväl civila som officerare, fick 
genomgå en 32 timmars utbildning, högre chefer ytterligare 8 timmar. 
Utbildningsinnehållet spände över ett flertal områden som ansågs relevanta för 
att uppnå den beskrivna målsättningen; en mer förändringsbenägen, 
kvalitetsmedveten och effektiv organisation.  
 
Min egen erfarenhet av FMQ-projektet härrör sig dels från tiden som FMQ-
lärare på Lv3 1997 och dels några intryck från min tjänstgöring på Livgardet 
efter 2000. På Lv3 upplevde jag att utbildningen fick hög prioritet i 
verksamheten. T.ex. var det ett skallkrav att all personal, utan undantag, 
genomförde den. Under utbildningen uppfattade jag dock tydliga skillnader 
mellan olika utbildningsgrupper avseende responsen på budskapen i 
utbildningen och den närmaste tiden därefter när FMQ-konceptet skulle 
implementeras skiljde sig också olika avdelningar åt t.ex. när det gällde att 
införa det arbete med förbättringsförslag som FMQ utbildade på. 
Mina intryck från Livgardet några år senare är att projektet hade låg prioritet. 
Jag minns bl.a hur ointresserade förbands-ledningen och enhetschefer var av 
att färdigställa processbeskrivningar trots kvalitetschefens envisa påpekanden. 
Dock genomförde Livgardet 2001 en dags ”FMQ-repetitionsutildning” med all 
personal. Ett, som jag ser det, friskt grepp som inte föreslogs i 
utbildningsmaterialet. De här intrycken pekar på några faktorer som kan tänkas 
påverka hur framgångsrikt ett organisatoriskt förändringsarbete blir, dels 
personalens attityd (t.ex. respons), dels chefers attityd (t.ex. prioritet och 
intresse) och dels vald metod (t.ex. förbättringsförslag och 
repetitionsutbildning). 
 
FMQ-projektet är ett exempel på ett organisatoriskt förändringsarbete med 
målsättningen att leda till en mer flexibel, förändringsbenägen och 
kvalitetsmedveten organisation. FMQ är också ett exempel på ett 
organisatoriskt förändringsarbete i en stor och av tradition kanske också en 
förändringsobenägen organisation. Det bör innebära att det kan ta lång tid 
innan önskvärda effekter uppnås, vilket gör att det är intressant att granska 
projektet nu trots att det har gått 10 år sedan de första ”penseldragen” drogs. 
Det är också en möjlighet att bedöma dess framgång relativt ett teoretiskt 
perspektiv på organisatoriskt förändringsarbete. 
 
I vilken mån är det ett framgångsrikt exempel? Beror graden av framgång på 
projektets centralt övergripande utformning, utbildningsinnehåll och budskap 
och/eller på dess lokala mottagande och genomförande? 
 
 
 
 

                                                 
5 Försvarsmakten, Kvalitetsutveckling inom Försvarsmakten, utbildningspärm för ledare och 
Q-lärare, Högkvarteret, Stockholm 1997. Hädanefter Försvarsmakten (1997), 
Utbildningspärm 
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1.3 Problemformulering, syfte och frågeställningar 
Vilka effekter i form av förändrade organisatoriska förmågor6 har FMQ-
projektet givit och i vilken utsträckning stämmer de effekterna överens med 
nyttjade teoriers beskrivning av vilka effekter ett organisatoriskt 
förändringsarbete bör leda till? Finns det en påvisbar skillnad i förändring av 
organisatoriska förmågor mellan olika organisationsenheter7 och går det i så 
fall att visa varför? 
 
Syftet med uppsatsen är att visa i vilken mån FMQ-projektet har lett till en 
snabb, flexibel, förändringsbenägen organisation och om det finns ett påvisbart 
samband mellan attityden till FMQ hos den lokala enhetens personal, hur 
enheten genomförde FMQ och det förändringsresultat som har uppnåtts. 

Frågeställningar 
 
1. Finns det en påvisbar skillnad i förändring av organisatoriska förmågor 
mellan olika organisationsenheter och går det i så fall att visa varför? 
 
2. Kvarstår det idag några organisatoriska förmågor som inte har förändrats så 
som de borde för att Försvarsmakten ska fungera som en snabb, flexibel och 
förändringsbenägen organisation? 

1.4 Avgränsningar 
För att undersöka hela FMQ totalt sett måste projektet undersökas på såväl 
central som lokal nivå. Jag avgränsar mig dock och undersöker enbart den 
lokala nivån dels för att begränsa arbetets omfattning och dels för att kunna 
genomföra arbetet som en jämförelse. 
 
Begreppet kvalitet är centralt såväl i FMQ som i management. Begreppet är 
också svårdefinierat därför att det används med en betydelse i dagligt tal (bra 
och dålig kvalitet) och delvis en annan i managementsammanhang (rätt kvalitet 
för kunden). Jag kommer endast att beröra det marginellt då jag anser att det 
skulle kräva en annan undersökningsmetod som innebär att begreppet först 
måste diskuteras med och definieras tillsammans med respondenterna. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6 Begreppet innefattar olika förhållningssätt (ex ledarskap), metoder (ex information) och 
system (ex belöningar) vilka var och en för sig eller tillsammans bidrar till organisationens 
önskvärda förmåga. (egen definition) 
7 Det av Försvarsmakten använda sammanfattande begreppet för till Högkvarteret underställda enheter 
dvs förband, skolor och centra. 
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1.5 Disposition 
Det första kapitlet inleds med en personlig betraktelse som beskriver min 
erfarenhet som FMQ-lärare i syfte att förklara min egen förförståelse till valt 
ämne. Därefter beskrivs bakgrund till valt ämne, problematisering, 
problemformulering, syfte och frågeställningar samt avgränsningar.  
 
Det andra kapitlet beskriver mitt studieobjekt – FMQ – avseende projektets 
huvudbudskap, hur det genomfördes och utbildningsinnehållet. 
 
Det tredje kapitlet innehåller min teori. Inledningen syftar till att göra en kort 
summering av den teoretiska kontext som mitt ämnesval ligger inom. Därefter 
fördjupar jag mig i de två teorier (modeller) som används för att svara på mina 
frågeställningar. 
 
Det fjärde kapitlet avhandlar vald metod. Det inleds med att jag definierar 
centrala vetenskapliga metodbegrepp och hur min undersökning förhåller sig till 
de begreppen. Därefter beskriver jag hur jag har genomfört undersökningen, hur 
jag har valt respondenter och för ett resonemang om undersökningens validitet 
och reliabilitet. 
 
Det femte kapitlet avhandlar empirin. Här redovisar jag resultatet av det 
empiriska underlaget med stöd av fyra empiriska frågor. 
 
Det sjätte kapitlet avhandlar analysen. Det inleds med en återkoppling i syfte 
att, när nu läsaren är mer insatt i ämnet och studieobjektet, trycka på det 
väsentligaste i valda teorier (modeller) . Därefter gör jag en jämförelse mellan 
teoriernas (modellernas) begrepp och innebörd med FMQ-projektets begrepp 
och innebörd. Efter det redovisar jag min analys vilken görs med stöd av 
undersökningsresultaten, jämförelsen mellan FMQ och teorierna samt svaren på 
de empiriska frågorna. Uppsatsens frågeställningar besvaras genom två 
slutsatser. 
 
Det sista kapitlet inleds med en sammanfattande slutsats och därefter 
diskuterar jag min undersökning utifrån tre aspekter. Vad jag har kommit fram 
till kontra min problemformulering, svaret på om FMQ blev framgångsrikt och 
vilka krav på förändring det nya insatsförsvaret kan tänkas kräva. Kapitlet 
avslutas med förslag på fortsatt forskning. 
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2 FMQ-projektet 

2.1 Huvudbudskapet 
1997 påbörjade Försvarsmakten FMQ-projektet. Det var ett omfattande projekt 
så till vida att det satsades stora resurser i form av utbildningsmaterial8 och 
utbildning av lärare samt att utbildningen omfattade all personal i hela FM. 
Huvudbudskapet var kvalitetsutveckling genom ständiga förbättringar. Under 
den huvudrubriken formulerades ett antal delområden som sammantaget skulle 
ge den önskvärda effekten, t.ex medarbetarengagemang, kundfokusering, 
processtänkande, nytänkande och ständigt lärande. En övergripande 
formulering som ofta användes i utbildningen var större förändrings-
benägenhet. 
 

”Förändringstakten i samhället är hög. I takt med att vårt land 
och vår omvärld förändras, ändras också vår verksamhet och vi 
själva. För att klara alla de förändringar vi utsätts för, behöver 
vi öka vår förmåga att tänka på ett nytt sätt.” 9 

 
Försättsbladet i utbildningspärmen och de planscher som därefter under en 
period prydde en mängd väggar på våra organisationsenheter innehöll en bild 
som uttryckte en vision för förändringsarbetet, dvs vad som skulle uppnås och 
hur.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 1: FMQ-projektets vision 
 
 

                                                 
8 Försvarsmakten (1997), utbildningspärm 
9 Försvarsmakten (1997), utbildningspärm, försättsbladet 
10 Försvarsmakten (1997), utbildningspärm, försättsbladet 
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2.2 Genomförandet 
Projektet genomfördes på bredd from hösten 1997. Före det hade några 
förband genomfört utbildningen på försök. 
 
Utbildningen genomfördes i flera steg. 

1. Ett mindre antal centrala lärare utbildades. 
2. Ett större antal (storleksordningen 5 per förband) lokala lärare 

utbildades av kategori 1. (44 timmar) 
3. Förbands- och högre chefer utbildades av kategori 1. (44 timmar) 
4. All personal utbildades av kategori 2. (32 timmar) 

 
Utbildningen för personalen var i stort uppdelad i tre delar. 
Två dagar ägnades åt teoretiska grunder och praktiska exempel. 
Den tredje dagen innehöll utbildning i en modell för att ta fram förslag på 
förbättringar. 
Den sista dagen delades eleverna in i grupper som så långt som möjligt 
motsvarade vilken enhet/avdelning de arbetade på. De ägnade dagen åt att med 
stöd av lärarna ta fram förbättringsförslag enligt den utlärda modellen. 
Förslagen fick omfatta både åtgärder för egen enhet och för hela 
organisationsenheten. Utbildningsveckan avslutades med att dessa förslag 
samlades in av lärarna. Syftet med insamlingen av förbättringsförslag var att 
dessa skulle sorteras, struktureras och granskas för att se vilka övergripande 
förslag som kunde genomföras. Förslag som enbart påverkade enskilda enheter 
kunde naturligtvis genomföras där på egna initiativ. 
 
Utbildningen grundade sig på en pärm innehållande en mängd bilder, artiklar, 
exempel och teorier. Utbildningen var dessutom styrd av en mycket detaljerad 
utbildningsplan.11 
Rekommendationen var att genomföra utbildningen i klasser om maximalt 25 
elever med 2-3 lärare. En annan rekommendation var att dessa klasser skulle 
bestå av en blandning av personal från olika delar av organisationsenheten i 
syfte att få en dynamik och överföring i utbildningsprocessen. 

2.3 Utbildningsinnehållet 
Utbildningspärmen är indelad i ett antal kapitel med varsin rubrik. Under den 
övergripande målsättningen ständiga förbättringar kan varje kapitelrubrik 
sägas stå för ”undermålsättningar” med projektet. 
 
Kvalitet 
Vad är kvalitet och vad innebär rätt kvalitet? Produkt och tjänst, vad är 
skillnaden? Kund- och leverantörsförhållandet. 
 
Chefens roll 
Kravet på att chefer förändrar sig själva och engagerar sig personligen. Chefer 
måste gå i täten för förändringarna. 
                                                 
11 Försvarsmakten, Grundutbildning i kavlitetsutveckling för alla – utbildningsplan, HKV 
beteckning 21 121:70521, Högkvartetet, Stockholm 1998-08-04 
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Gemensamma visioner och mål 
Sambandet mellan verksamhetsidé, mål och vision. Vad är en vision? 
SMARTa mål 12. 
 
Respekt för medarbetares värde 
Förtroende kontra misstro. Delaktighet kontra detaljstyrning. 
 
Kommunikation 
Formell och informell kommunikation. Verbat och icke-verbal. Filter och 
tolkningar. Att lyssna aktivt. 
 
Kundfokusering 
Vem är kunden? För vem är kvaliteten rätt? Att sätta kunden i centrum. 
 
Processtänkande 
”Det är först när vi blir medvetna om hur vi gör, som vi kan förbättra vad vi 
gör.” Ett processorienterat synsätt = en helhetssyn. Vad är en process? Att 
identifiera, analysera, mäta, värdera och utveckla processer. 
 
Nytänkande 
Förändring som hot eller möjlighet. Hinder för nytänkande. 
 
Ständigt lärande 
Personligt lärande, kompetensutveckling, benchmarking, lärande i grupp, en 
lärande organisation. 
 
Engagerad ledarstil 
Ansvarstagande, förtroende och inspiration. Föredöme och personlig 
kompetens. Chefer som ”coacher” och mindre som experter och kontrollanter. 
 
Problemlösning. Arbetsmetoder och verktyg 
Arbete med förbättringsförslag. SOFIA-hjulet.13 Verktyg för problemlösning. 
 
Utöver dessa kapitel finns några till som avhandlar VHL 
(verksamhetsledningssystemet) och GROV (grundorganisations-
värderingssystemet). Dessa system var inte fastställda då utbildningspärmen 
gavs ut och personalen fick endast en kort orienterande utbildning. När 
systemen senare var fastställda gavs denna utbildning endast till en begränsad 
del av personalen. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
12 Specifikt, Mätbart, Accepterat, Realistiskt, Tidssatt 
13 Se och inse problemet, sök Orsaken, Formulera lösningar, Inför en lösning, Analysera resultatet. 
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3 Teori 

3.1  Inledning 
En stor del av den obligatoriska kurslitteraturen och referenslitteraturen på 
chefsprogrammets tre kurser i ledarskap, företagsekonomi respektive 
strategiskt personalarbete avhandlar organisatoriskt förändringsarbete. Några 
böcker har förändringsarbete som huvudtema medan de övriga oavsett 
huvudtema kommer in på förändringsarbete i något eller några avsnitt. 
Forskning inom organisations- och ledarskapsområdet har bedrivits länge, men 
det tycks som om fokus alltmer har satts på förmågan att förändra organisation 
och ledarskap. Förklaringen står att finna i utvecklingen från det industriella 
samhället till ett postindustriellt, ibland uttryckt som informationssamhället, 
ibland som kunskapssamhället.14 Att den utveckling är ett faktum och vilka 
konsekvenser det får för organisering och ledning tycks managementforskare 
och författare vara ganska eniga om. Den allmänt accepterade beskrivningen är 
att de organisationslösningar och det ledarskap som passade i det industriella 
samhället inte längre duger. Det är det ”Taylorska15 arvet” som vi måste bli av 
med. 
 

”Begreppet ”taylorism” används idag för att beteckna en 
arbetsorganisation med en hög grad av specialisering och 
centralisering, många ledningsnivåer, enkelriktad vertikal 
ordergivning och starkt begränsad självständighet för 
arbetarna.” 16 

 
Vilka principer för organisering, ledning och ledarskap som ska ersätta det 
gamla råder det också ganska stor enighet om även om olika författare betonar 
olika faktorer. Beckérus & Edström17 kallade ”redan” 1988 denna förändring 
för ett doktrinskifte. Grundbudskapet är att det sker en kantring från ledning 
via regler och anvisningar till ledning via idéer och visioner.18 Andra författare 
som inriktar sig på ledningsfrågor använder liknande formuleringar med 
samma budskap. Företagsekonomisk litteratur betonar varans värde för och 
relationen till kunden, dvs kundfokusering. Faktorer som rätt kvalitet, 
effektivitet och flexibilitet blir avgörande.19 
 
 
Organisationsteoretiker beskriver bl.a olika organisationsformers för- och 
nackdelar. En vanligt beskriven iakttagelse är att nya plattare organisations-

                                                 
14 Holmström Nancy, Företagsekonomi – Från begrepp till beslut, Bonnier Utbildning AB, Stockholm 
2003, s 27. Hädanefter Holmström (2003). 
15 Frederick W. Taylor (1856-1915). Införde begreppet ”Scientific Management” vilket kom att bilda 
skola för det framväxande industrisamhällets organisationsteorier. 
16 Abrahamsson & Andersen (2002), s 31. 
17 Beckérus Å. & Edström A. m fl, Doktrinskiftet. Nya ideal i svenskt ledarskap, Svenska Dagbladets 
Förlags AB, Stockholm 1988. 
18 Sandberg Jörgen & Targama Axel, Ledning och förståelse, Studentlitteratur, Lund 1998, s 11. 
Hädanefter Sandberg & Targama (1998) 
19 Holmström (2003), s 157. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C – UPPSATS Beteckning:  
Major Lennart Ek 2005-08-03 19100:2006 
  Sida 11 av 65 

  
former uppstår pga kravet på kundfokusering, intensivare konkurrens och IT-
revolutionen, t.ex. processorienterade organisationer och projekt-
organisationer.20 
 
Synonymt med begreppet kunskapssamhället framhålls kompetens som 
nyckelfaktorn för att uppnå engagemang och delaktighet och därmed 
organisatorisk snabbhet och flexibilitet. Kompetens och kompetensutveckling 
har blivit det kanske viktigaste konkurrensmedlet. 
 

”… ett företags utveckling är lika med medarbetarnas 
kompetenser och engagemang. Ett unikt sätt att motivera och 
utveckla medarbetare skapar konkurrensfördelar och goda 
möjligheter till uthållig produktivitet och effektivitet.” 21 

 
Ett genomgående tema är att den här utvecklingen som beskrivs som 
nödvändig hindras av att chefer och ledningar ändå har kvar ett rationalistiskt 
perspektiv, dvs det ”taylorska arvet”. Bolman & Deal menar att ledningar 
måste behärska att se sin organisation även med flera andra perspektiv22. 
Sandberg & Targama menar att det måste ersättas med ett helt annat 
perspektiv, det förståelsebaserade23. 
 
Men om nu taylorism och ett rationalistiskt perspektiv ska ersätts med något 
nytt, något som innebär att leda via idéer och visioner och som skapar 
engagemang och delaktighet, vad är det? Svaret står att finna i ett antal olika 
utvecklingsspår inom management. Human Relations konstaterade redan på 
30-talet att även den arbetande människan har sociala behov och att ett 
ledarskap som bryr sig om individen höjer produktiviteten.24 Det utvecklades 
till Human Resource Management (HRM) som menar att organisationer finns 
till för att uppfylla människors behov (inte tvärtom) och att organisationen 
behöver människans idéer, energi, kunskaper och färdigheter.25 Under 80-talet 
kom organisationskultur i fokus genom influenser från Japan. Begrepp som 
värderingar, ”övergripande idé” och ”den särpräglade förmågan” lyftes fram.26 
Det japanska ordet ”kaisen” översattes med ”ständiga förbättringar”. 
HRM fick på 90-talet en tydligare vinkling mot att inte bara vara en funktion 
för specifika personalfrågor utan en ledningsfunktion jämställd med t.ex. 
ekonomiledning och teknisk ledning, dvs personalens kompetens måste tas i 
beaktande i lika hög grad som andra resurser. 
Under 90-talet har också service- och kunskapsorganisationer fått allt större 
betydelse27 vilket har förstärkt tendensen till att vi går in i ett kunskaps-
samhälle där kompetens blir den viktigaste konkurrensfaktorn. Samtidigt har 

                                                 
20 Bruzelius & Skärvad (2004), s 216. 
21 Hansson Jörgen, Skapande personalarbete, ScandBook AB, Falun 2003, s 10. 
22 Bolman Lee G.& Deal Terrence E., Nya perspektiv på organisation och ledarskap, Studentlitteratur, 
Lund 1997, s 303. Hädanefter Bolman & Deal (1997). 
23 Sandberg & Targama (1998), s 30. 
24 Bruzelius & Skärvad (2004), s 45. 
25 Bolman & Deal (1997), s 127. 
26 Bruzelius & Skärvad (2004), s 66. 
27 Bruzelius & Skärvad (2004), s 66. 
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globaliseringen lett till att organisationer verkar internationellt över allt större 
geografiska avstånd. Tillsammans med IT-revolutionen har detta lett till att en 
ny organisationsform växer fram, nätverksorganisationen. En organisations-
form som bygger på roller och relationer såväl inom som mellan 
organisationer.28 
 
Jag har som teoretisk grund för mitt arbete fördjupat mig i två böcker som med 
olika fokus avhandlar organisatoriskt förändringsarbete. Den första boken ”The 
Boundaryless Organization. Breaking the Chains of Organzational Structure” 
(sv. Den gränslösa organisationen) av Ron Ashkenas m fl29, beskriver varför 
organisationer idag måste bli snabbare och mer flexibla. Ashkenas svar är att 
organisationer som har hamnat i svårigheter i den föränderliga omvärlden 
reagerar för långsamt pga organisatoriska gränser. Han beskriver vilka dessa 
gränser är och hur de ska luckras upp för att öka reaktionsförmågan. 
Den andra boken är ”Leda förändring” av John P Kotter.30 Hans teori har ett 
annat fokus än Ashkenas. Kotter fördjupar sig inte på samma sätt i frågan 
varför organisationer behöver förändras utan konstaterar att många 
organisatoriska förändringsprojekt misslyckas och han frågar sig varför. Hans 
svar är det han beskriver som åtta klassiska misslyckanden vilka han 
omvandlar till en ”åttastegsprocess”. Denna process kan då sägas beskriva hur 
ett organisatoriskt förändringsarbete planeras, implementeras och följs upp. 

3.2 Ashkenas - Den gränslösa organisationen 

3.2.1 Gränser 
Benämningen ”en gränslös organisation” är författarnas eget påfund. De 
påpekar att det finns många andra benämningar som avser i stort sett samma 
sak. En virtuell organisation, nätverksorganisation, horisontell organisation och 
processorganisation är exempel på andra använda benämningar. Den 
gemensamma förändringen är att beteendemönster som är formade av gränser 
mellan nivåer och funktioner ersätts med beteendemönster som rör sig fritt 
över desamma. Organisationen upprätthåller inte längre gränser mellan 
människor, uppdrag, processer och platser. Idéer, information, beslut, 
förmågor, belöningar och åtgärder finns där de mest behövs. Organisationen 
blir gränslös. Författarna definierar fyra typer av gränser som kännetecknar de 
flesta organisationer. 31 
 

• Lodrätt, mellan nivåer och befattning: Består av befogenhetsområden, 
maktgränser och hierarkiska mönster. Karakteriseras av titlar, 
befattningar och förmåner. Gränslösa organisationer fäster istället 
tonvikten vid vem som har användbara idéer. 

• Vågrätt, mellan funktioner och yrken: Ett tecken på att ett företag har 
gränser mellan olika funktioner är att varje funktion följer ett eget 

                                                 
28 Bruzelius & Skärvad (2004), s 69. 
29 Ashkenas m fl, Den gränslösa organisationen, Studentlitteratur, Lund 1997. Hädanefter Ashkenas 
(1997) 
30 Kotter John P., Leda förändring, Egmond Richter AB, Malmö 1996. Hädanefter Kotter (1996) 
31 Ashkenas (1997), s. 32 
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program som kan tävla eller hamna i konflikt med andra program i 
företaget. Olika funktionella områden maximerar sina egna mål. 

• Externt, mellan en organisation och dess leverantörer och kunder: 
Ofta psykologiskt grundade och härrör från olika identitets-
uppfattningar, strategiska prioriteringar och kulturer. Samtidigt som de 
externa gränserna ger en positiv identitetskänsla (”vi på företag X”) 
minskar de effektiviteten. Ofta är det kunderna som är mest kapabla till 
att hjälpa ett företag att lösa sina interna problem och som är mest 
intresserade av att hitta lösningar. 

• Geografiskt, mellan länder, kulturer och marknader: Nationell stolthet, 
kulturella skillnader, olika marknader och internationell logistik kan 
isolera tillämpningen av innovativa metoder och bra idéer inom ett 
enskilt land. 

 
Jag kommer inte att ytterligare beröra de externa och geografiska gränserna 
eftersom det ligger utanför min problematisering. 
 
Vidare ställer sig författarna frågan när och varför organisationer med 
omfattande resurser för och stor förmåga att planera långsiktigt och strategiskt, 
hög teknologisk nivå och omfattande investeringar för t.ex. forskning och 
utveckling ändå drabbas av häpnadsväckande fall från dominerande positioner, 
finansiella problem och ledningskriser. Deras svar är att  
 

”dessa organisationer blir dödliga då de konfronteras med en 
utvecklingsnivå som överstiger deras förmåga att reagera. Då 
deras världar blir instabila och turbulenta saknas den flexibilitet 

 och rörlighet som krävs för att kunna agera snabbt. Deras  
strukturer och gränser har blivit alltför stela och förkalkade.” 32 
 

3.2.2 Framgångsfaktorer 
Under 1900-talet har organisationers framgång byggt på fyra viktiga faktorer 33 
 

• Storlek: Ju större en organisation är desto lättare att effektivisera 
produktionen samt ställa krav på kunder och leverantörer. 

• Distinkta roller: Arbetet effektiviseras genom en tydlig uppdelning i 
nivåer med klara skillnader mellan chefer och övriga anställda. 

• Specialisering: Människor och funktioner specialiseras i syfte att skapa 
experter och expertfunktioner på olika områden. 

• Kontroll: Med många nivåer och experter blir en av ledningens 
viktigaste uppgifter att kontrollera att alla delarna utför sina 
arbetsuppgifter rätt och att allt ”sitter ihop”. 

 
De här faktorerna har alltså skapat ”stela och förkalkade” organisationer som 
inte hinner reagera på snabba förändringar. De nya framgångsfaktorerna är:  

                                                 
32 Ashkenas (1997), s. 27 
33 Ashkenas (1997), s. 29 
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• Snabbhet: Inför snabbt nya produkter och ändrar sina strategier 

snabbare än någonsin. 
• Flexibilitet: Människor utför flera typer av arbeten och lär sig ständigt 

nya kunskaper. Organisationen har framgång med tillfälliga arbetslag 
vars sammansättning modifieras allteftersom arbetsuppgifterna ändras. 

• Integrering: Organisationen skapar flexibla mekanismer som vid 
behov för samman olika kunskaper. 

• Innovation: Organisationen söker ständigt det som är nytt och 
annorlunda. Innovativa processer uppmuntrar och belönar kreativitet. 

 
 
 
 
 
 
 
      
 
 

Bild 2: Förskjutningen inom paradigmen för organisatorisk 
framgång.34 
 

3.2.3 Förändringsmotstånd 
Förändringar kan för många upplevas som ett hot. Invanda roller och 
arbetsuppgifter är en trygghet. Ashkenas menar att man kan påstå att gränser i 
form av vem som har ansvar, kontroll och status är organisationen.35 
 

• Mellanchefer är en vanlig ”bromsklots” i förändringsarbete. Deras 
uppgift har varit att upprätthålla gränserna mellan de högsta chefernas 
ledning och strategier och de anställdas tillämpning av strategierna. I 
den strukturen har de ett antal avgörande roller: att omvandla 
strategierna till arbetsuppgifter, mäta resultat, kontrollera resurser och 
bedöma prestationer. Vad händer med deras roll om befogenheter och 
beslut ska flyttas ut längre ner i organisationen? 

• Specialister kan känna ett hot i att de ska avdela en del av sin tid i 
multifunktionella arbetsgrupper. 

• Chefer i olika nivåer kan ha svårt att acceptera nya spelregler för 
avancemang och karriärutveckling. 

• Chefer ser problem med att information som tidigare hölls i en mindre 
krets blir öppen för alla nivåer. 

• I en organisation där hierarkiska gränser mellan funktioner luckras upp 
försvinner ”gömställen”. Ineffektiva prestationer blir synliggjorda för 
många.36 

                                                 
34 Ashkenas (1997), tabell s. 29 
35 Ashkenas (1997), s. 43 
36 Ashkenas (1997), s. 44 
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3.2.4 Fyra hierarkiska dimensioner 
Att göra de lodräta gränserna mer genomträngliga handlar enligt författarna om 
att skapa en balans mellan öppenhet och kontroll. Denna balans har något som 
de kallar för fyra hierarkiska dimensioner.37 
 

• Information: I en organisation med mer genomträngliga gränser finns 
det ett friare utbyte av idéer och information. 

• Kunskap: Kunskaper och utbildningsmöjligheter är jämt fördelade 
inom hela organisationen. Även kunskaper av strategisk karaktär finns i 
alla nivåer. 

• Befogenheter: Beslut fattas av de personer som är mest insatta i aktuell 
fråga. Befogenheter handlar inte om position utan om information och 
kompetens. 

• Belöningar: Anställda motiveras genom att belönas för goda 
prestationer och effektivitet. De gynnas av att stanna kvar på den nivå 
där de presterar bäst. Högre lön och befordran är inte nödvändigtvis 
sammankopplade. 

 
Poängen med resonemanget om fyra hierarkiska dimensioner är sambandet 
mellan dem.38 De förutsätter varandra genom att de, som författarna uttrycker 
det, måste kalibreras. Lite slarvigt kan man utrycka det som ”det ena måste 
leda till det andra” osv. Eftersom författarnas grundtes är att organisationer 
måste bli snabbare och flexiblare och att detta kräver mer genomträngliga 
gränser så blir slutsatsen att alla de fyra dimensionerna måste påverkas till att 
bli mer gränslösa. Beslutsbefogenheter måste längre ut i organisationen, rätt 
och tillräcklig information och kunskap måste då finnas där vilket i sin tur 
kräver ett belöningssystem som uppmuntrar detta. 

3.2.5 Från struktur till process 
De vågräta gränserna består av funktionella specialiteter som t.ex 
marknadsföring, försäljning och tillverkning. De är de ”demarkationslinjer” 
som företag använder för att dela upp territoriet inom organisationen. 
 
Varningstecken på ogenomträngliga vågräta gränser är t.ex 39 

• långsamma interna reaktionstider (det tar för lång tid när flera 
funktioner ska reagera på en förändring)  

• skyddade revir (det är viktigare att behålla den egna enheten än ett 
bättre resultat totalt sett) 

• suboptimering av organisatoriska mål (den egna enheten sätter upp 
mål som inte nödvändigvis stämmer med de övergripande målen) 

• konflikter mellan enheter inom organisationen som handlar om makt 
och inflytande 

 

                                                 
37 Ashkenas (1997), s. 63-70 
38 Ashkenas (1997), s. 70-75 
39 Ashkenas (1997), s. 131 
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Et vanligt sätt att försöka komma till rätta med sådana problem är 
omorganisationer i syfte bryta upp fastlåsta mönster. Lösningarna blir dock 
bara av strukturell karaktär och problemen återkommer förr eller senare på 
nytt. 
 
Istället för att leta efter strukturella lösningar bör organisationen ställa sig 
frågan hur man ska tränga igenom dessa vågräta gränser för att få upp 
hastigheten och förbättra flexibiliteten, integreringen och innovationen. 
Ledningen måste betrakta organisationen inte som en uppsättning funktioner 
utan som en uppsättning gemensamma resurser och kompetenser. 
 

”Hur skapar organisationen processer som garanterar att alla dess 
gemensamma resurser och kompetenser skapar något värde för 
kunderna?” 40 
 

Att luckra upp dessa gränser innebär att man istället för att förändra 
organisationen genom olika strukturella lösningar definierar de processer som 
leder till slutprodukter och vilka individer och arbetslag som ingår i dem.41 
Med egna ord som att flytta fokus från ”vem lyder under vem i vilka 
avseenden” till ”vem arbetar med vem i vilken process”. 

3.3  Kotters modell för förändringsarbete 
John P Kotter ställer sig frågan varför organisatoriskt förändringsarbete ofta 
misslyckas. Han definierar åtta vanliga misslyckanden som han omformulerar 
till en åttastegsprocess som måste gås igenom för att lyckas.42 Han beskriver 
dessa misslyckanden i en kronologisk ordning från det ett förändringsprojekt 
planeras tills det förändringarna har blivit en naturlig del av den nya 
organisationen.  
 
Vid planering av förändringsprojektet misslyckas ofta ledningen med att 
 

• skapa ett angelägenhetsmedvetande och med att ta svårigheterna med 
förändringarna på allvar 

• skapa ett tillräckligt starkt och inflytelserikt lag som ska driva igenom 
förändringarna 

• ta fram en vision som på ett tydligt sätt anger den nya riktningen för 
organisationen 

 
Vid initieringen av projektet  
 

• når man inte ut med visionen pga bristande kommunikation 
• påverkar man inte alla delar i form av t.ex. olika system vilka därmed 

hänger kvar som hinder för förändringarna 
• inser man inte vikten av kortsiktiga framgångar och att uppmuntra 

dessa 
                                                 
40 Ashkenas (1997), s. 141 
41 Ashkenas (1997), s. 141 
42 Kotter (1996), s. 29 
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På längre sikt 
 

• saknar man uthålligheten genom att förlita sig på vissa framgångar och 
därefter inte fortsätta förändringsarbetet 

• inser man inte och verkar för att alla delar av organisationskulturen 
måste påverkas av förändringarna 

 
Jag använder hans modell främst avseende hans beskrivning av de första 
viktiga stegen för att få igång en förändringsprocess (steg 1-4) och utvecklar 
dem ytterligare. 
 
1. Att skapa ett angelägenhetsmedvetande 
Kotter menar att det handlar om att dels bli av med en ”organisatorisk 
självbelåtenhet” och dels att skapa en hög angelägenhetsnivå. Det innebär att 
organisationen i allmänhet och högre chefer i synnerhet måste våga ”se 
sanningen i vitögat”. Hur bra är vår organisations resultat egentligen? 
Ledningen måste våga ta till modiga eller rent av riskabla åtgärder för att visa 
det är allvar. Kotter kallar det helt enkelt för ett bra ledarskap . Ett exempel kan 
vara att om organisationens problem är av finansiell karaktär flyttar 
företagsledningen från flotta, dyra lokaliteter till betydligt enklare och 
billigare. Det är ett föregångsmannaledarskap och en tydlig signal till 
organisationen. Ett annat exempel är att ta in utomstående konsulter som får i 
uppdrag att objektivt granska organisationen och att resultatet av den 
granskningen verkligen diskuteras i ledningen och att organisationen också 
informeras om konsulternas slutsatser.43 
 
2. Att skapa en vägledande koalition 
För att få till stånd en varaktigt stor förändring måste det bildas en inre krets  
av individer som leder förändringen. Denna grupp måste innehålla fyra 
nyckelegenskaper:44 
 

• Inflytande: Tillräckligt många nyckelspelare med avgörande 
inflytande, särskilt viktiga högre chefer, för att få ett övertag mot de 
som är emot förändringen. 

• Expertis: Olika funktioner, erfarenheter och kulturer måste finnas 
företrädda för att idéer och beslut ska bli intelligenta och förankrade. 

• Trovärdighet: Tillräckligt många med ett stort förtroendekapital ute i 
organisationen för att idéer och beslut ska tas på allvar. 

• Ledarskap: Tillräckligt många av i gruppen ingående chefer måste 
också vara och uppfattas som ledare. 

 
Kotter menar att den sista punkten är den största dödssynden att misslyckas 
med. Det innebär att det är ett skallkrav att få in chefer som är ledare i 
organisationen som också blir nyckelpersoner i den vägledande koalitionen. 
Om dessa saknas måste det lösas antingen genom att rekrytera personer utanför 
                                                 
43 Kotter (1996), s. 43 
44 Kotter (1996), s. 64 
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organisationen eller befordra anställda och lägre chefer som besitter 
ledarförmåga. 
 
3. Att utveckla en vision och en strategi 
I en förändringsprocess tjänar en vision tre viktiga syften. 
 

• Den förenklar hundratals mer detaljerade beslut genom att klargöra 
förändringens allmänna inriktning. 

• Den motiverar anställda att vidta åtgärder i rätt riktning, även om de 
inledande stegen är personligt plågsamma. 

• Den samordnar olika anställdas åtgärder. 
 
En enkel fråga kan eliminera flera timmar, dagar eller rent av månader av 
plågsamma diskussioner - är detta i linje med visionen? En vision måste ha 
egenskaper som gör att en strategi för att uppnå den är möjlig att formulera och 
kommunicera. Visionen måste vara:45  
 

• föreställningsbar 
• eftersträvansvärd 
• genomförbar 
• fokuserad 
• flexibel 
• kommunicerbar. 

 
4. Att förmedla förändringsvisionen 
Att få hundratals eller tusentals människor att förstå och acceptera en vision är 
en enorm utmaning. En vision kommer att förmedlas från ledningen och ut i 
organisationen, men det kan vara svårt för chefer i olika nivåer att förmedla 
visioner. De är ofta vana vid att framför allt tänka i banor av och kommunicera 
med omedelbart överordnade och underordnade, inte i de bredare grupper som 
måste dras med i en vision. Det kan leda till misslyckanden med att 
kommunicera ut visionen. Några nyckelelement i en effektiv förändrings-
kommunikation är: 46 
 

• Enkelhet: Jargong och teknobabbel bannlyses 
• Metaforer och exempel: En bild är värd mer än tusen ord 
• Flera forum: Personalsamlingar, möten, PM, tidningar mm mm 
• Repetition 
• Ledarskap genom exempel: Om viktiga personer (speciellt den 

vägledande koalitionen!) uppvisar beteenden som inte stämmer med 
visionen får detta alla andra former av kommunikation att förblekna 

• Förklaringar av skenbara motsägelser: Motsägelser som får stå utan 
kommentar undergräver trovärdigheten 

• Tvåvägskommunikation: Lyssna och ta diskussionerna. 

                                                 
45 Kotter (1996), s. 78 
46 Kotter (1996), s. 97 
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4 Metod 

4.1 Vetenskaplig metod 
Min undersöknings- och analysmetod förhåller sig till de vetenskapliga 
metoderna enligt följande. 

4.1.1 Ett positivistiskt eller hermaneutiskt synsätt 47 
Ett positivistiskt synsätt: 

• Det finns en objektiv värld utanför oss själva. 
• Den objektiva verkligheten kan studeras på ett objektivt sätt. 

 
Ett hermaneutiskt synsätt:  

• Det finns inte någon objektiv social verklighet. 
• Verkligheten kan kartläggas enbart genom att forskarna sätter sig in i 

hur människor tolkar specifika sociala fenomen. 
 
Det bör påpekas att det är vanskligt att påstå att undersökningen är 100-
procentigt det ena eller det andra. Studerar man t.ex. Jacobsens tabell48 över 
grundläggande skillnader mellan positivistisk och tolkningsbaserad metod så 
finns det några parametrar som talar för att min undersökning är hermaneutiskt 
och några som talar för att den är positivistisk.  Min undersökning bygger till 
stor del på hur respondenterna har uppfattat och upplever olika förhållanden. 
Det innebär att mitt synsätt i huvudsak är hermaneutiskt.  

4.1.2 Deduktiv eller induktiv metod 49 
Deduktiv metod: 

• Forskaren utgår från befintliga teorier som bas. 
• Utifrån dessa dras ett antal slutsatser om enskilda företeelser som 

därefter kan formuleras i ett antal frågor. 
 
Induktiv metod: 

• Forskaren utgår ifrån ett antal observationer kring forskningsobjektet 
utan förankring i teori. 

• Med hjälp av dessa observationer formuleras en teori. 
 
Min undersökning är huvudsakligen deduktiv. Jag utgår från teorier om 
organisatoriskt förändringsarbete. Utifrån dem har jag formulerat huvuddelen 
av mina enkätfrågor. Men även här finns ett inslag av motsatsen, dvs en 
induktiv metod. Den del av problemformuleringen som avhandlar attityd och 
metod grundar sig delvis på mina egna observationer dels när jag själv ledde 
utbildningen som FMQ-lärare och dels åren därefter sedd med ”FMQ-ögon”. 
Här kommer alltså min förförståelse av problematiseringen in när jag väljer 
begreppen attityd och metod som undersökningsobjekt. Men, vilket är 
väsentligt, jag har ingen ambition att formulera en egen teori. Det faktum att 
                                                 
47 Jacobsen D.I., Vad, hur och varför?, Studentlitteratur, Lund 2002, s. 31. Hädanefter Jacobsen (2002). 
48 Jacobsen (2002), s. 38 
49 Patel & Davidsson (1994), s. 21 
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inte heller metoden är 100-procentigt det ena eller det andra rimmar väl med 
Jacobsens tabell där en deduktiv metod anses höra hemma i ett positivistiskt 
synsätt och en induktiv i ett tolkningsbaserat. 

4.1.3 Kvantitativ eller kvalitativ undersökningsmetod 
Begreppen kvantitativ och kvalitativ används i metodlitteraturen i flera olika 
avseenden. Dels för att skilja olika sätt att samla in data på, dels olika 
undersökningsmetoder rent allmänt och dels olika metoder för analys. 
 
Kvantitativ: 

• Grundar sig på matematiska och/eller statistiska mätningar och 
beräkningar50 och ger oss information i form av siffror51.  

• Förutsätter att forskaren har kunskap om det fenomen som ska 
undersökas och att själva fenomenet är möjligt att strukturera.52 

 
Kvalitativ: 

• Ingen matematisk eller statistisk mätning eller beräkning.53 
• Syftar till att erhålla en djupare kunskap genom att försöka förstå och 

analysera helheter.54 
 
Min datainsamlingsmetod är tydligt kvantitativ. Insamlingen genomförs med 
frågeformulär med givna svarsalternativ. Svarsalternativen är graderade och 
svaren behandlas därefter som siffror. Resultaten redovisas som en rent 
matematisk sammanställning. Analysen är däremot både kvantitativ och 
kvalitativ. Den sista frågan om projektets genomförande relativt teorierna och 
problemformuleringen i stort kan inte besvaras med en kvantitativ analys. Jag 
måste här göra en djupare analys baserat på hur resultaten hänger ihop, hur jag 
tolkar resultaten och hur olika teoretiska beskrivningar stämmer in på mina 
tolkningar. Att metod och analys kan vara både kvantitativ och kvalitativ 
hänger ihop med att undersökningen kan vara både positivistisk/deduktiv och 
tolkningsbaserad/induktiv, vilket stärks av M.Q Pattons citat i Jacobsens bok. 
”Eftersom kvalitativa och kvantitativa metoder har skilda för- och nackdelar 
representerar de alternativa forskningsstrategier som emellertid inte utesluter 
varandra.”55 
 
 
 
 

                                                 
50 Hallenberg & Ebbhagen (2002), s. 4 
51 Jacobsen (2002), s. 38 
52 Jacobsen (2002), s. 39 
53 Hallenberg &Ebbhagen (2002), s. 4 
54 Patel & Davidsson (1994), s. 99 
55 Jacobsen (2002), s. 49 
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4.2 Tillvägagångssätt 

4.2.1 Valt studieobjekt 
Jag har valt FMQ som studieobjekt i uppsatsen av tre skäl. 
Det första är min egen erfarenhet som FMQ-lärare på Lv3 1997 och min 
upplevelse av hur levande projektet var på mitt nya förband, Livgardet, efter 
2000. Det andra skälet är att FM är ett exempel på en stor och traditionstyngd 
organisation. Det borde innebära att ett organisatoriskt förändringsarbete 
kommer att ta lång tid innan det ger tydliga effekter. Det tredje skälet är att 
FMQ tveklöst var, åtminstone inledningsvis, en omfattande och ambitiös 
satsning. Dels så var utbildningsmaterialet omfattande och dels genom att all 
personal omfattades av utbildningen. 

4.2.2 Enkäternas konstruktion 
Det empiriska materialet har insamlats genom enkäter. Enkäten är indelad i 
fyra delar, A, B, C och D (se bilaga 1). 
 
Frågorna i del A är konstruerade i syfte att ta reda på vilken prioritet projektet 
fick dels i praktisk handling och dels i upplevd attityd från högre chefer samt 
hur den omedelbara reaktionen från personalen var. 
Del B omfattar frågor som i huvudsak är konstruerade utifrån FMQ-projektets 
egna koncept på hur förändringsarbetet skulle implementeras samt nyttjade 
teoriers beskrivning av ”de första viktiga stegen”.  
Del C omfattar i stort samma typ av frågor som del B men omfattar åren efter 
utbildningen i syfte att se vilken uthållighet organisationsenheten hade i 
förändringsarbetet. 
I del A, B och C finns ett mindre antal frågor som avhandlar de andra delarnas 
huvudfokus. Detta i syfte att få en sammantagen bild över hela tidsperioden. 
Del D avhandlar hur olika organisatoriska förmågor har förändrats idag jämfört 
med före FMQ-utbildningen eller i några fall hur statusen på den förmågan är 
idag utan att jämföra med före FMQ. Frågorna är helt och hållet baserade på 
nyttjade teoriers beskrivning av vilka organisatoriska förmågor som bör 
förändras och hur den förändringen ska se ut för att uppnå de övergripande 
målsättningarna. 
 
Generellt sett i alla enkäternas delar täcks varje område och parameter som 
avses mätas in av flera frågor av olika karaktär. Detta i syfte att få en mer 
heltäckande bild av respondentens uppfattning och läget på 
organisationsenheten. 
 
Frågorna är konstruerade som påståenden. Huvuddelen av frågornas 
svarsalternativ är graderade 1-6 där 1 innebär ”stämmer inte alls” och 6 
innebär ”stämmer helt och hållet”. Några frågor är dock fyrgradiga och ett 
mindre antal påståenden besvaras med ”ja” eller ”nej”, dvs tvågradigt. 
 
Exempel på fråga: 
3. ”Lägre” chefer och enskilda befattningshavare längre ner i organisationen  
har större befogenheter att fatta beslut nu jämfört med för 10 år sedan. 
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 6   5   4   3  2  1 
 
Redovisning av respondenternas svar görs genom en sammanställning över 
samtliga organsationsenheter och det uträknade medelvärdet för varje 
organisationsenhet, det totala medelvärdet för samtliga organisationsenheter, 
högsta resultat (medelvärde), lägsta resultat (medelvärde) och spridningen 
mellan högsta och lägsta resultat. Resultatet redovisas inte enkätdel för 
enkätdel utan i en skärning som besvarar fyra empiriska frågor vilka i sin tur 
bildar ett underlag för att svara på uppsatsens frågeställningar. 

4.3 Val av respondenter 

4.3.1 Organisationsenheter 
Enkäterna skickades ut i början av februari i år till nästan samtliga förband, 
skolor och centra (organisationsenheter) i Försvarsmakten. Dock inte till dem 
som lades ner den 1 januari även om de fortfarande existerade som 
avvecklings-organisationer. Detta av psykologiska skäl då jag tror att det 
skulle kunna uppfattas som respektlöst att ställa frågor om resultat av 
förändringsarbete när en sådan omfattande ”påtvingad” förändring har 
inträffat. Jag valde även bort HKV56 av skälet att det kan vara svårt för 
respondenten att hålla isär om det är HKV som organisationsenhet eller som 
central nivå som avses. Några ytterligare valdes bort med anledning av att de 
personalförsörjs nästan enbart med bemanningsuppdrag57: RAB, FSC, FMC, 
RekryC och FKSC.58 Slutligen valdes FMLOG59 bort av det skälet att 
organisationsenheten inte existerade vid FMQ-utbildningens genomförande. 
Totalt skickades enkäterna till 37 organisationsenheter varav 23 förband, 7 
skolor och 7 centra. 

4.3.2 Befattningshavare 
Enkäterna skickades i ett kuvert ställt till personalchefen på respektive 
organisationsenhet. I instruktionen till personalchefen framgår att den ena 
enkäten (med enbart del A och B) skulle skickas vidare till någon som hade 
varit lokal FMQ-lärare vid utbildningens genomförande. 
 
Valet av lokal FMQ-lärare som respondent för del A och B samt 
personalchefen som respondent för del C och D motiveras enligt följande: 
 
Del A och B omfattar tiden för genomförandet av FMQ-utbildningen och tiden 
omedelbart efter när projektets skulle implementeras. Det är 6-8 år sedan och 
det gällde att hitta någon som  

- var tillräckligt insatt i projektet för att förstå frågorna 

                                                 
56 Högkvarteret 
57 Personal (främst officerare) med sin grundplacering vid ett förband tjänstgör under en begränsad tid på 
organisationsenheten 
58 RedovisningsEnhet Bergslagen, Försvaret SjukvårdsCentrum, FlygMedecinCentrum, 
RekryteringsCentrum och Försvarets KrigsSpelCentrum.  
59 Försvarsmaktens Logistik 
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- hade en tillräckligt central roll för att ha kunnat uppfatta reaktioner och 

attityder från en större del av personalen 
- var tillräckligt engagerad för att på ett så bra sätt som möjligt kunna 

komma ihåg hur det genomfördes. 
 
Mitt val föll på de lokala FMQ-lärarna bl.a baserat på att jag själv anser att jag 
mycket väl minns hur vi på Lv3 gjorde och hur det mottogs av personalen. Att 
så är fallet tror jag beror på att projektet var något helt nytt och annorlunda för 
alla, att det krävde mycket förberedelsearbete och att det var så många som 
skulle utbildas dvs det upprepades många gånger. 
En uppfattning som delas av många FMQ-lärare är att även om vi 
inledningsvis var skeptiska när vi själva påbörjade vår utbildning så var vi 
oerhört engagerade och nästan frälsta när vi väl själva stod framför personalen. 
Under utbildningsperioden och tiden där efter diskuterade vi lärare också ofta 
hur det mottogs och förvaltades av chefer och arbetslag. 
 
Del C och D omfattar åren efter utbildningen fram till nu och nu upplevda 
förändringar. Rätt respondent bör då uppfylla krav på att 

- ha en tillräcklig överblick över egen organisation 
- ha tjänstgjort under lång tid på produktionsstället 
- ha en kompetens som gör att han/hon förstår frågorna 
- är insatt i de faktiska förhållanden som frågorna avser 

 
Det innebär att det bör vara någon i det högre lokala chefskiktet dock ej någon 
i en nivå 1-3 befattning eftersom han/hon sannolikt varit borta från 
organisationsenheten en längre tid alternativt inte har tjänstgjort på 
organisationsenheten tidigare. 
Med tanke på kompetenskravet, de områden som frågorna omfattar och att det 
är en nivå 4-befattning framstod personalchefen som den lämpligaste. Dock 
framgår i enkätens instruktioner att personalchefen kunde skicka den vidare 
om han/hon ansåg att någon annan var mer insatt i frågorna, t.ex. om han/hon 
inte tjänstgjort på organisationsenheten en längre tid. En tänkbar annan 
befattningshavare skulle kunna vara kvalitetschefen eller någon annan på 
personalavdelningen. 

4.4 Validitet och reliabilitet 

4.4.1 Validitet 
Begreppet validitet kan översättas med giltighet och relevans. Mäter jag det 
som jag önskar mäta och det jag mäter hos några få, gäller det också för 
flera?60  
 
Min undersökning mäter ett antal variabler som i varierande grad är utformade 
utifrån min förförståelse. Variabeln metod har jag i hög grad definierat själv 
och utifrån den definitionen har jag formulerat enkätfrågorna. Den definitionen 
är förhållandevis enkel, det är några få parametrar som mäts genom ett antal 
upprepade tydliga frågor i olika tidshorisonter. Risken att frågorna ska 
                                                 
60 Jacobsen (2002), s. 21 
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misstolkas ses därför som liten. Därmed anser jag att validiteten i 
undersökning avseende variabeln metod är hög. 
 
Enkätfrågorna till variabeln attityd är också utformade utifrån min 
förförståelse. Även här är det några få parametrar som mäts genom upprepade 
tydliga frågor inom olika tidshorisonter. Men här finns ett större utrymme för 
respondentens egen tolkning av den upplevelse som ligger bakom hans/hennes 
uppfattning om vad som är en positiv eller negativ attityd. Detta måste beaktas 
när resultatet analyseras. 
 
Nästa variabel som är central för undersökningen är graden av förändring av 
organisatoriska förmågor. Syftet med att undersöka den variabeln är att mäta 
de eventuella effekterna av FMQ. Men vet jag att jag mäter just det? Graden av 
förändring kan lika gärna vara en effekt av något annat, t.ex samhällsklimatet, 
andra utbildningsinsatser eller nyrekrytering av personal. Men jag påstår att det 
är min fjärde fråga om sambandet mellan variablerna attityd, metod och 
förändring som ska visa just det. Ju tydligare positivt samband desto större 
sannolikhet att det är just FMQ som organisatoriskt förändringsarbete som har 
givit de effekterna. 
 
När det gäller uppsatsens tredje och femte fråga om förändring av 
organisatoriska förmågor är validiteten avhängig av hur väl jag har lyckats 
formulera enkätfrågorna och hur respondenterna därmed uppfattar frågorna. 
Dessutom spelar respondenterna förförståelse stor roll när de tolkar frågorna. 
Jag konstaterar utifrån ovanstående resonemang att validiteten i dessa delar är 
en osäkerhet som jag måste ta hänsyn till i analysen av undersöknings-
resultatet. 
 
Gäller det jag mäter också för flera? Jag beskriver i metodkapitlet hur jag har 
valt ut respondenterna. När det gäller organisationsenheterna som respondenter 
har jag skickat enkäterna till nästan alla organisationsenheter i Försvarsmakten. 
Som jag tolkar det är det endast en för låg svarsfrekvens som kan äventyra 
validiteten i detta avseende. Kan resultaten och därmed analysen anses gälla 
för hela Försvarsmakten på lokal nivå? Svarsfrekvensen för undersökningen 
var 54% dvs 20 enheter. Beroende på att 3 enheter enbart svarade på den ena 
eller den andra enkäten har underlaget varit 18 eller 19 respondenter för de 
olika variablerna. Om ca 50% är tillräckligt för att validiteten i det avseendet 
ska var tillfredsställande beror på det totala antalet (1 av 2 är det inte, 1000 av 
2000 är det definitivt). Jag anser att jag har undersökt ett tillräckligt stort antal 
för att den ska vara relevant. 
 
När det gäller de enskilda befattningshavarna på organisationsenheterna så var 
det väsentliga att välja de som var tillräckligt engagerade och insatta i FMQ 
när det genomfördes och de som är tillräckligt insatta i organisationens 
förmågor idag. Dessa respondenter måste också förstå FMQ-begreppen för att 
förstå enkätfrågorna. Det är naturligtvis så att om jag ställer dessa frågor till 
andra befattningshavare skulle deras förförståelse och deras förmodligen 
vidare tolkning av begreppen sannolikt ge andra resultat. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C – UPPSATS Beteckning:  
Major Lennart Ek 2005-08-03 19100:2006 
  Sida 25 av 65 

  
4.4.2 Reliabilitet 
Begreppet reliabilitet kan översättas med tillförlitlighet och trovärdighet. Går 
undersökningen att lita på? Skulle vi fått ungefär samma resultat om vi 
genomförde exakt samma undersökning en gång till?61 
 
Här finns det två aspekter som bör lyftas upp och det är respondenternas 
tillförlitlighet och tidsfaktorn. Hur färgade av egna uppfattningar, upplevelser 
och värderingar är respondenten när han/hon svarar på till synes objektiva 
frågor? Den omständigheten går inte att undvika med vald 
undersökningsmetod men det måste vägas in i analysen av det empiriska 
materialet. Det är dessutom mellan 6 och 8 år sedan FMQ-utbildningen 
genomfördes. Det finns en risk att respondenterna som har svarat på frågorna 
om genomförandet och implementerandet minns fel. Jag har försökt att 
minimera detta genom att dels välja rätt resondenter och dels genom enkla, 
tydliga frågor. Detta resonemang om reliabilitet (och även om validitet 
beträffande förförståelse och tolkning av frågor) leder till slutsatsen att 
resultatet av undersökningen måste tolkas med en viss försiktighet, i synnerhet 
avseende graden av förändring av organisatoriska förmågor. Det bör dock 
påpekas att det också är anledningen till att undersökningen inte försöker ge 
svar på någon fråga om enskild organisationsenhet. Reliabilitets- (och 
validitets-) problematiken pareras genom ett relativt omfattande empiriskt 
material vilket ökar sannolikheten i resultaten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
61 Jacobsen (2002), s. 22 
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5 Resultat 

5.1 Inledning 
Resultatet redovisas inte enkätdel för enkätdel. Det redovisas istället för de 
variabler som undersökningen har mätt. Resultat för varje variabel 
sammanfattas som ett svar på en empirisk fråga. Dessa svar bildar i sin tur ett 
underlag för att svara på uppsatsens frågeställningar.  
 
Variablerna definieras enligt följande: 
 
Variabeln Attityd 
Attityd är i uppsatsen ett sammanfattande begrepp för hur personal på olika sätt 
visade sitt förhållningssätt till FMQ-projektet. Variabeln mäts i undersökningen 
genom frågor om t.ex respons, intresse, entusiasm och prioritering. 
 
Variabeln Metod 
Metod är i uppsatsen ett sammanfattande begrepp för konkreta åtgärder i syfte 
att genomföra och uppnå målsättningar med FMQ-projektet. Variabeln mäts i 
undersökningen både genom att undersöka om en åtgärd har genomförts och hur 
bra åtgärden har genomförts. 
 
(Observera att det inte finns någon absolut gräns mellan attityd och metod. 
Vissa enkätfrågor mäter därför både attityd och metod.) 
 
Organisatoriska förmågor 
Begreppet innefattar olika förhållningssätt (ex ledarskap), metoder (ex 
information) och system (ex belöningar) vilka var och en för sig eller 
tillsammans bidrar till organisationens önskvärda förmåga. 
 
Högre chefer 
Med begreppet högre chefer avses de högsta cheferna på den organisatoriska 
enheten, dvs lokala högre chefer. I ett företagsperspektiv är de snarare att 
betrakta som linjechefer eller mellanchefer. 
 
Empiriska frågor 
 
1. Fanns det tydliga skillnader mellan olika lokala organisationsenheter 
avseende personalens attityd till FMQ-projektet när det genomfördes? 
 
2. Fanns det tydliga skillnader mellan olika lokala organisationsenheter 
avseende vald metod för att genomföra FMQ-projektet? 
 
3. Finns det idag tydliga skillnader mellan olika lokala organisationsenheter 
avseende graden av upplevd förändring av organisatoriska förmågor? 
 
4. Finns det ett påvisbart samband mellan fråga 1, 2 och 3 dvs mellan 
personalens attityd, vald metod och upplevda förändringar av organisatoriska 
förmågor? 
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5.2 Resultatredovisning 

5.2.1 Svarsfrekvens 
Totalt skickades enkäterna till 37 organisationsenheter varav 23 förband, 7 
skolor och 7 centra. 
Svar erhölls från 20 enheter varav 12 förband, 4 skolor och 4 centra. Från 2 
organisationsenheter har svar endast inkommit från den lokala FMQ-läraren 
och från 1 endast från personalchefen. 
Det innebär att det finns underlag för del A och B från 19 enheter och för del C 
och D från 18 enheter. I tre fall har personalchefen vidarebefordrat sin enkätdel 
till någon annan, i samtliga fall till kvalitetschefen. 
Den totala svarsfrekvensen är alltså 54 % varav för förband 52 % och för skola 
och centra 57 %. 

5.2.2 Redovisade värden 
Enkätresultaten redovisas genom ett antal tabeller över samtliga responderande 
organsationsenheter. Varje tabell redovisar ett resultat som i några fall direkt är 
ett underlag för svaren på de empiriska frågorna och i några fall förs vidare till 
uppsatsens analys. I syfte att förtydliga resultaten i tabellerna redovisas också 
de enkätfrågor som ingår i den variabel som tabellens värden mäter. En 
avslutande kommentar förtydligar resultatet. Observera att några frågor avser 
flera variabler och därför återkommer flera gånger. 
 
Det fullständiga underlaget med resultat på varje enkätdel och respektive 
respondents svar på varje fråga redovisas i bilaga 3. 
 
Det som redovisas i tabellerna är: 

- medelvärdet av svaren på den mätta variabelns enkätfrågor för varje 
organisationsenhet 

- det totala medelvärdet för samtliga organisationsenheter 
- högsta och lägsta resultat (medelvärde) 
- spridningen mellan högsta och lägsta resultat 

 
Max är det maximala dvs det högsta möjliga resultatet. Observera att detta 
värde inte alltid är 6,0. Det beror på att ett mindre antal frågor är fyrgradiga 
eller tvågradiga (ja eller nej). De frågornas svarsalternativ motsvarar 4, 3, 2 
och 1 eller  4 och 2. 
 
 
För att på ett pedagogiskt sätt ge läsaren en uppfattning om resultatet utan att 
detaljgranska varje värde motsvarar varje värde en färg enligt följande 
intervall: 
0,0 – 1,9 (vit) 
2,0 – 2,9 (ljus gul) 
3,0 – 3,9 (aprikos) 
4,0 – 4,9 (röd) 
5,0 – 6,0 (mörkröd) 
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Innebörden av de redovisade resultaten är att ju högre resultat (medelvärde) 
desto högre grad av överensstämmelse med en positiv attityd alternativt en hög 
ambition i metodval alternativt en hög grad av positiv förändring. 
 
Exempel på tabell: 
 
Extabell Variabel 1 
Orgenhet Medelvärde 
 Max 6,0 
Förband A 3,8 
Förband B 5,2 
   
Totalt medelvärde 4,5 
Högsta resultat 5,2 
Lägsta resultat 3,8 
Spridning 1,4 
 
Förklarande kommentar 
Kolumnen Variabel 1 visar att det finns en spridning mellan ett lägsta resultat 
på 3,8 till ett högsta resultat på 5,2 med ett totalt medelvärde på 4,5: 
- Förband A har ett resultat på 3,8 vilket visar att för variabel 1 har 
undersökningen på förband A givit ett resultat av 2,3 på en 6-gradig skala. 
- Det totala medelvärdet 4,5 visar att för variabel 1 har undersökningen på alla 
organisationsenheter givit ett medelvärde på 4,5 på en 6-gradig skala. 

5.2.3 Redovisade värden 
Metod 
Jag har genom min undersökning fått fram ett antal värden på olika variabler. 
Av redovisade resultat framgår hur olika organisationsenheter och variabler 
förhåller sig till varandra relativt. För att svara på de empiriska frågorna måste 
jag också definiera vad som är ett högt eller ett lågt resultat och vad som är en 
stor respektive liten skillnad. Jag har resonerat utifrån två faktorer, hur jag 
använder skalan på enkätfrågornas svarsalternativ och hur jag använder ett 
medelvärde på flera enkätfrågor eller organisationsenheter. 
 
Enkätfrågornas svarsalternativ 
Svarsalternativen är till de allra flesta frågorna graderade från 1 till 6 där 1 
motsvarar ”stämmer inte alls” och 6 motsvarar ”stämmer helt och hållet”, dvs ju 
högre värde desto bättre resultat. Frågan jag ställer mig är: Vad innebär en 3:a 
eller en 4:a? Jag vill ju helst att det ska motsvara ”stämmer till viss del” men det 
kan i praktiken lika gärna innebära att respondenten inte har kunnat ta ställning 
pga att han/hon inte vet eller inte kan bestämma sig. Min slutsats är därför att 
jag egentligen inte kan dra någon slutsats av ett sådant svar. Jag väljer i detta 
avseende följande analysmetod: En 5:a eller 6:a är ett högt resultat och ett 
tydligt ställningstagande, en 3:a eller 4:a är en indikation men måste betraktas 
försiktigt och en 1:a eller 2:a är ett lågt resultat och ett tydligt ställnings-
tagande. Resonemanget är delvis ”av akademisk karaktär” eftersom jag inte drar 
några slutsatser av enstaka svar, men för att analysen ska bli fullödig måste jag 
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ändå föra ett resonemang om vad som döljer sig bakom siffror i form av 
medelvärden och skillnader. 
 
Medelvärden 
Kan jag föra samma resonemang om medelvärden? Dvs att ett medelvärde på 
runt 3 och 4 är ett värde som måste betraktas fösiktigt. Nej, eftersom ett sådant 
medelvärde kan innehålla både 5:or och 6:or respektive 1:or och 2:or dvs 
tydliga ställningstaganden. Det innebär att jag kan resonera om medelvärden 
huvudsakligen i relativa termer. Dock är ett mycket högt eller lågt medelvärde 
ett absolut värde eftersom det, beroende på det relativt ringa antalet frågor, 
måste innefatta nästan enbart höga eller låga resultat. 
 
Skillnader 
De empiriska frågorna handlar om skillnader mellan organisationsenheter. Vad 
är en stor respektive liten skillnad och vad är då en tydlig skillnad? I enlighet 
med resonemanget om medelvärden konstaterar jag att även här måste stor 
respektive liten skillnad betraktas relativt. Dessutom kan begreppet bli 
missvisande om det är ett enstaka högt eller lågt resultat men i övrigt en väl 
samlad bild. Därför måste jag resonera om vad skillnaden egentligen består av. 
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5.2.4 Enkätresultat för variabeln Attityd 
De tre enkätdelarna A, B och C innehåller alla frågor om personalens attityd 
till FMQ men i olika tidshorisont (A: utbildningsskedet, B: implementerandet 
direkt efter utbildningsskedet, C: uppföljningen åren efter). Ett mindre antal 
frågor avser speciellt högre chefers (HC) attityd. Enkätdel A och B ställdes till 
någon som var lokal FMQ-lärare vid utbildningen och enkätdel C till den 
nuvarande personalchefen. 
Tabellen visar det sammanlagda resultatet för samtliga attitydfrågor (kolumn 
2) från alla tre enkätdelar och de frågor som avser chefers attityd (kolumn 3) 
från alla tre enkätdelar. Resultatet är underlaget för svaret på den första 
empiriska frågan om skillnader i personalens attityd. 
 
Enkätfrågor ingående i variabeln Attityd 
Samtliga nedan redovisade enkätfrågor ingår i variabeln Attityd pers (kolumn 
2). Frågor i kursiv stil ingår dessutom i variabeln Attityd HC (kolumn 3). 
 
A1. På ditt förband/centra / din skola fick utbildningen hög prioritet i 
verksamhetsplanering och tilldelning av resurser. T.ex. i avvägningen mot 
andra verksamheter. 
 
A2. Hur stor del av personalen deltog i utbildningen? 
 
A3. Reaktionen från personalen var i stort sett positiv och entusiastisk. 
 
A5. Lärarna var personer som åtnjöt stort förtroende hos personalen 
 
A6. Högre chefer (förbands-/skolchef, chef för centra och DUC) på förbandet 
var i stort sett positiva och entusiastiska 
 
A7. Högre chefer visade stort intresse för utbildningen (t ex genom att ofta 
”dyka upp” under utbildningen för att lyssna och delta i diskussioner) 
 
B4. Högre chefer visade fortsatt stor entusiasm för projektet 
 
C6. Målsättningarna med FMQ är fortfarande levande bland personalen, t.ex. 
genom att det ofta diskuteras 
 
C7. Målsättningarna med FMQ är fortfarande levande bland de högre 
cheferna dvs det diskuteras i ledningsgruppen motsv och de fortsätter att driva 
på för att målsättningarna med FMQ ska förverkligas 
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Attityd 
pers 

Attityd 
HC 

Orgenhet Medelvärde Medelvärde 
  Max 6,0 Max 6,0 
Förband A 4,0 3,3 
Förband B 3,4 2,8 
Förband C 2,8 2,3 
Centra A 4,7 4,3 
Förband D 5,3 5,3 
Skola A 3,3 2,8 
Förband E 3,6 2,3 
Centra B 3,0 2,0 
Centra C 2,8 3,5 
Förband F 2,9 2,0 
Skola B 4,0 3,8 
Förband G 4,0 3,8 
Förband H 4,4 3,3 
Förband I 4,9 4,8 
Förband J 3,3 2,8 
Skola C 2,3 1,8 
Centra D 3,3 2,8 
Förband K 4,6 4,8 
Förband L 3,1 1,5 
Skola D -- -- 
    
Totalt medelvärde 3,7 3,2 
Högsta värde 5,3 5,3 
Minsta värde 2,3 1,5 
Spridning 3,0 3,8 
 

Tabell 1: Sammanställning över resultat av attitydfrågor ur enkätdelar 
A, B och C 

 
Personalens attityd till FMQ 
”Attityd pers” visar att det finns några få organisationsenheter vars resultat är 
så lågt att de uppenbarligen har svarat med huvudsakligen tydliga 
ställningstaganden åt det negativa hållet likväl finns det några få vars resultat 
är så högt att de uppenbarligen har svarat med huvudsakligen tydliga 
ställningstaganden åt det positiva hållet. Övriga enheter visar resultat med en 
jämn spridning däremellan. Det totala medelvärdet visar att sammantaget var 
attityden till FMQ inte helt tydligt bara positiv. 
Det finns alltså en tydlig skillnad mellan hur respondenterna på de olika 
organisationsenheterna upplevde personalens attityd till FMQ-projektet. Det 
bör dock framhållas att respondentens egen tolkning av enkätfrågorna och 
hans/hennes egen värdering av vad som är en positiv respektive negativ attityd 
gör att resultatet ska tolkas med en viss försiktighet.  
Högre chefers attityd till FMQ 
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Resultatet av de frågor som speciellt avser högre chefers attityd till FMQ 
(”Attityd HC”) visar ett lägre totalt medelvärde och en större spridning vilket 
beror på att antalet låga resultat är påtagligt fler. Det går också att se att de 
organisationsenheter som visar ett högt resultat för hela personalen visar ett 
högt resultat för högre chefer men att övriga nästan utan undantag visar ett 
tydligt lägre resultat för högre chefer. Av det kan två konstateranden göras. Det 
ena är att det är resultaten för de högre cheferna som drar ner resultaten på 
huvuddelen av organisationsenheterna. Det andra är att attityden till FMQ hos 
personalen i övrigt egentligen var bättre och spridningen mellan 
organisationsenheterna mindre än det redovisade resultatet ”Attityd pers”. 
 
Svaret på den första empiriska frågan 
 
1. Fanns det tydliga skillnader mellan olika lokala organisationsenheter 
avseende personalens attityd till FMQ-projektet när det genomfördes? 
Avseende personalens attityd visar undersökningsresultatet på en tydlig 
skillnad mellan organisationsenheterna. Dock visar resultatet också att en del 
av skillnaden går att hänföra till enbart högre chefer och därmed är skillnaden 
för personalen i övrigt inte riktigt lika tydlig. Det går inte att bortse från 
respondenternas egen tolkning av vad som är en positiv respektive negativ 
attityd. Svaret på frågan är ja, men det ska tolkas med viss försiktighet. 
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5.2.5 Enkätresultat för variabeln Metod 
De tre enkätdelarna A, B och C innehåller alla frågor om metodval vid 
genomförandet av FMQ men i olika tidshorisont (A: utbildningsskedet, B: 
implementerandet direkt efter utbildningsskedet, C: uppföljningen åren efter). 
Ett mindre antal frågor avser speciellt vision och verksamhetsidé som metod. 
Enkätdel A och B ställdes till någon som var lokal FMQ-lärare vid 
utbildningen och enkätdel C till den nuvarande personalchefen. 
Tabellen visar det sammanlagda resultatet för samtliga metodfrågor (kolumn 2) 
från alla tre enkätdelar och de frågor som avser vision och verksamhetsidé 
(kolumn 3) från alla tre enkätdelar. Resultatet är underlaget för svaret på den 
andra empiriska frågan  om skillnader i val av metod. 
 
Enkätfrågor ingående i variabeln Metod 
Samtliga nedan redovisade enkätfrågor ingår i variabeln Metod (kolumn 2). 
Frågor i kursiv stil ingår dessutom i variabeln Vision och Verksamhetsidé 
(VoV) (kolumn 3). 
 
A2. Hur stor del av personalen deltog i utbildningen? 
 
A5. Lärarna var personer som åtnjöt stort förtroende hos personalen 
 
B1. Utbildningen resulterade i en stor mängd förbättringsförslag 
 
B2. Dessa förbättringsförslag togs om hand, ”bokfördes” och strukturerades 
(antingen på olika lämpliga nivåer i organisationen eller på förbands-/skol-
/centraledningsnivån) 
 
B3. Många förslag blev snabbt behandlade och omsatta i praktisk handling 
 
B5. Förbands-/skol-/centraledningen utarbetade en tydlig vision för vad 
förändringen skulle åstadkomma alternativt en ny vision utarbetades där 
målsättningarna med FMQ fick en tydlig påverkan 
 
B6. Förändringsarbete (t.ex. arbete med förbättringsförslag) infördes som en 
naturlig del i arbetslagens ”vardag” (t.ex. på arbetsplatsträffar) 
 
B7. Personal som anställdes åren närmast efter det första utbildningsskedet fick 
också genomföra FMQ-utbildningen 
 
C1. I förbands-/skol-/centraledningen har genomförts ett arbete med att se  
över organisation, strukturer och metoder etc för att uppnå de  
övergripande målsättningarna 
 
C2. Vi genomför fortfarande FMQ-utbildning med nyanställd personal 
 
C3. Vi har senare genomfört någon form av ”FMQ-repetitionsutbildning” med 
all personal 
 
C4. Förändringsarbete är fortfarande ett naturligt inslag på t.ex. arbetsplatsträffar 
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C5. Förbättringsförslag tas fortfarande om hand, ”bokförs” och struktureras på en  
högre nivå i organisationen 
 
C8. Min organisation har en dokumenterad och väl känd verksamhetsidé som  
tydligt trycker på målsättningarna med FMQ 
 
C9. Min organisation har genomfört en egen utvärdering av FMQ 
 
  Metod VoV 
Orgenhet Medelvärde Medelvärde 
  Max 5,2 Max 6,0 
Förband A 3,5 4,5 
Förband B 3,8 4,5 
Förband C 2,9 2,0 
Centra A 3,5 2,5 
Förband D 4,7 5,0 
Skola A 3,3 3,5 
Förband E 3,5 2,0 
Centra B 3,3 2,0 
Centra C 2,5 3,0 
Förband F 2,9 3,0 
Skola B 3,7 3,5 
Förband G 3,2 2,5 
Förband H 3,9 3,0 
Förband I 4,5 4,5 
Förband J 3,5 2,5 
Skola C 2,6 3,0 
Centra D 2,9 2,5 
Förband K 3,3 3,0 
Förband L 2,7 3,5 
Skola D -- -- 
    
Totalt medelvärde 3,4 3,2 
Högsta värde 4,7 5,0 
Minsta värde 2,5 2,0 
Spridning 2,2 3,0 

 
Tabell 2: Sammanställning över resultat av metodfrågor ur enkätdelar 
A, B och C 

 
Metod 
Undersökningens resultat visar att det finns några få organisationsenheter vars 
resultat är så lågt att de uppenbarligen har svarat med huvudsakligen tydliga 
ställningstaganden åt det negativa hållet likväl finns det några få vars resultat 
är så högt att de uppenbarligen har svarat med huvudsakligen tydliga 
ställningstaganden åt det positiva hållet. Övriga enheter visar resultat med en 
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spridning däremellan. Relativt sett variabeln attityd är det totala medelvärdet 
något lägre och spridningen mindre. 
 
Det finns en tydlig skillnad mellan hur respondenterna på de olika 
organisationsenheterna uppfattade använda metoder vid genomförandet av 
FMQ-projektet. För den här variabeln har jag tidigare konstaterat att validiteten 
är högre än för attityd beroende på att definitionen av variabeln metod mäts 
med ett fåtal tydliga enkätfrågor. Därmed är risken för att respondentens 
tolkning av enkätfrågan påverkar resultatet liten. 
 
Vision och verksamhetsidé som metod (VoV) 
Resultatet av de frågor som speciellt avser användandet av vision och 
verksamhetsidé som metod visar ett obetydligt lägre medelvärde än variabeln 
metod som helhet. Spridningen är dock större pga både ett enstaka högre 
högsta resultat och ett enstaka lägre lägsta resultat. Om respondenten har 
bedömt metod eller vision och verksamhetsidé högre är jämt fördelat, med 
andra ord inget tydligt resultat för det ena eller andra. Det innebär att 
användandet av vision och verksamhetsidé som metod inte skiljer sig 
”ambitionsmässigt” från användandet av metoder i övrigt. 
 
Svaret på den andra empiriska frågan 
 
2. Fanns det tydliga skillnader mellan olika lokala organisationsenheter 
avseende val av metod för att genomföra FMQ-projektet? 
Avseende val av metod visar undersökningsresultatet också på en tydlig 
skillnad dock något mindre än för attityd. I detta fall bedöms respondenternas 
möjlighet till en egen tolkning av variabeln som liten. Svaret på andra frågan 
är ja. 
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5.2.6 Enkätresultat för variabeln Förändring 
Enkätdelar D innehåller frågor om graden av förändring av organisatoriska 
förmågor nu jämfört med före FMQ-projektets genomförande. Enkätdelen 
ställdes till den nuvarande personalchefen. Tabellen visar det sammanlagda 
resultatet för i enkätdelen ingående frågor om förändring (kolumn 2). 
Resultatet är underlaget för svaret på den tredje empiriska frågan om skillnader 
i upplevd förändring av organisatoriska förmågor. 
 
Enkätfrågor ingående i variabeln Förändring 
 
C1. Personal längre ner i organisationen har mer inflytande i planering av  
verksamhet och sina uppgifter nu jämfört med för 10 år sedan. 
 
C2. ”Lägre” chefer och enskilda befattningshavare längre ner i organisationen  
åläggs ett större ansvar för sin egen verksamhet nu jämfört med för 10 år sedan. 
 
C3. ”Lägre” chefer och enskilda befattningshavare längre ner i organisationen  
har större befogenheter att fatta beslut nu jämfört med för 10 år sedan. 
 
C4. Det är färre beslut som måste fattas av högre chefer nu jämfört med för 10  
år sedan. 
 
C5. Din organisations chefer är generellt sett mindre detaljstyrande  
och överkontrollerande i sitt ledarskap nu jämfört med för 10 år sedan. 
 
C6. Din organisations chefer är generellt sett mer mån om att underställd 
personal  
trivs, är motiverad och engagerad nu jämfört med för 10 år sedan. 
 
C7. Chefer och enskilda befattningshavare är generellt sett mer medvetna om 
till  
vem och varför de levererar sina produkter nu jämfört med för 10 år sedan.  
(Dvs syftet med det dem gör och vem som har nytta av det) 
 
C8. Olika befattningshavare inom din organisation som är beroende av 
varandra,  
t.ex. därför att den ena levererar en produkt till den andra, har en bättre dialog 
för  
att bli överens om förväntad produkt nu jämfört med för 10 år sedan. 
 
C9. Din organisation fokuserar tydligare på till vem organisationen levererar  
sina produkter (t.ex. insatsförband, kompetent personal, underlag till HKV mm)  
och vilka krav den mottagaren ställer nu jämfört med för 10 år sedan. 
 
C10. Arbetsgången för lösande av olika uppgifter på ditt förband ser generellt  
sett annorlunda ut nu med anledning av de processbeskrivningar som har 
upprättats. 
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C12. Det ”kläcks” och tillvaratas mer ideér från enskilda individer och arbetslag  
i din organisation nu jämfört med för 10 år sedan. 
 
C13. Det är vanligare att arbetslag i din organisation väljer annorlunda och  
kanske okonventionella sätt att lösa uppgifter nu jämfört med för 10 år sedan. 
 
C14. Erfarenheter och vunna kunskaper sprids och tillvaratas i din organisation  
(så att inte ”hjulet uppfinns” gång på gång) på ett bättre sätt nu jämfört med för  
10 år sedan. 
 
C15. Lägre chefer och enskilda befattningshavare längre ner i organisationen 
har 
direkt tillgång till viktig information för att kunna lösa sina arbetsuppgifter  
(dvs de behöver inte fråga sig fram) på ett bättre sätt nu än för 10 år sedan. 
 
 
  Förändring 
Orgenhet Medelvärde 
  Max 6,0 
Förband A 4,3 
Förband B 4,5 
Förband C 3,8 
Centra A 3,7 
Förband D 4,9 
Skola A 4,4 
Förband E 4,2 
Centra B -- 
Centra C 4,6 
Förband F 4,1 
Skola B 3,7 
Förband G 4,1 
Förband H -- 
Förband I 5,1 
Förband J 4,1 
Skola C 4,4 
Centra D 3,9 
Förband K 3,4 
Förband L 3,6 
Skola D 5,1 
   
Totalt medelvärde 4,0 
Högsta värde 5,1 
Minsta värde 3,4 
Spridning 1,7 
 

Tabell 3: Sammanställning över resultat av förändringsfrågor ur 
enkätdel D 
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Förändring 
Undersökningens resultat visar ett relativt högt totalt medelvärde vilket 
indikerar att det över lag har skett positiva förändringar. Spridningen är liten 
vilket framför allt beror på att det lägsta resultatet är relativt högt. Med 
anledning av att enkätfrågorna är av sådan karaktär att respondentens 
förförståelse ger utrymme för tolkning så måste resultatet tolkas med viss 
försiktighet. 
 
Svaret på den tredje empiriska frågan 
 
3. Finns det idag tydliga skillnader mellan olika lokala organisationsenheter 
avseende graden av upplevd förändring av organisatoriska förmågor? 
Här visar resultatet på en viss, men inte stor, skillnad. Det går inte heller här att 
bortse från att respondenternas förförståelse och tolkning av frågorna påverkar 
deras sätt att svara. Svaret på tredje frågan är nej, det finns visserligen vissa 
skillnader men de är inte tydliga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C – UPPSATS Beteckning:  
Major Lennart Ek 2005-08-03 19100:2006 
  Sida 39 av 65 

  
5.2.7 Resultat för sambandet mellan Attityd, Metod och Förändring 
Den fjärde empiriska frågan avhandlar sambandet mellan attityd och metod vid 
genomförande av FMQ-utbildningen, implementerandet direkt efter och 
uppföljningen åren efter samt idag upplevd förändring av organisatoriska 
förmågor. Tabellen är en sammanställning av de tre tidigare redovisade 
resultaten 5.2.4 Attityd, 5.2.5 Metod och 5.2.6 Förändring, vilket är underlaget 
för att svara på frågan. Resultatet är också underlaget för svaret på uppsatsens 
första frågeställning. 
 
  Attityd Metod Förändring 
Orgenhet Medelvärde Medelvärde Medelvärde 
  Max 6,0 Max 5,2 Max 6,0 
Förband A 4,0 3,5 4,3 
Förband B 3,4 3,8 4,5 
Förband C 2,8 2,9 3,8 
Centra A 4,7 3,5 3,7 
Förband D 5,3 4,7 4,9 
Skola A 3,3 3,3 4,4 
Förband E 3,6 3,5 4,2 
Centra B 3,0 3,3 -- 
Centra C 2,8 2,5 4,6 
Förband F 2,9 2,9 4,1 
Skola B 4,0 3,7 3,7 
Förband G 4,0 3,2 4,1 
Förband H 4,4 3,9 -- 
Förband I 4,9 4,5 5,1 
Förband J 3,3 3,5 4,1 
Skola C 2,3 2,6 4,4 
Centra D 3,3 2,9 3,9 
Förband K 4,6 3,3 3,4 
Förband L 3,1 2,7 3,6 
Skola D -- -- 5,1 
     
Totalt medelvärde 3,7 3,4 4,0 
Högsta värde 5,3 4,7 5,1 
Minsta värde 2,3 2,5 3,4 
Spridning 3,0 2,2 1,7 
 

Tabell 4: Sammanställning över resultat av attityd-, metod- och 
förändringsfrågor ur enkätdelar A, B, C och D 

 
Jag börjar med sambandet mellan variablerna attityd och metod. 
Resultatet av undersökningen visar att för variabeln metod i jämförelse med 
variabeln attityd kan två konstateranden göras. Spridningen för variabeln 
metod är mindre och det totala medelvärdet är något lägre. Att det totala 
medelvärdet är lägre beror på att en stor del (13 av 19) organisationsenheter 
har ett lägre resultat för metod än för attityd. Detaljgranskar man varje 
organisationsenhet framträder ett tydligt samband. 15 av 19 
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organisationsenheter uppvisar en skillnad mellan attityd och metod på mindre 
än 0,5, dvs en viss nivå på personalens attityd motsvarar en viss nivå på vald 
metod. Det innebär också att attityd och metod kan hanteras som en variabel i 
jämförelsen med förändring av organisatoriska förmågor. 
 
Ett tydligt samband mellan attityd/metod och förändring behöver inte innebära 
att resultatet för en organisationsenhet i absoluta tal är lika för de två 
variablerna. Ett tydligt samband kan lika gärna vara att ett resultat för 
attityd/metod regelmässigt visar sig motsvara ett högre resultat med t.ex. ca: 
2.0 eller att ett resultat för attityd/metod under ett visst värde regelmässigt ger 
ett lågt resultat för förändring och omvänt. 
 
Resultatet av undersökningen visar att de två organisationsenheter som har ett 
högt resultat på attityd/metod (över 4,0 på båda) också har ett högt resultat på 
förändring. Dock uppvisar två av fyra som har ett lågt resultat på attityd/metod 
ett nästan lika högt resultat på förändring och de andra två också ett ganska 
högt resultat på förändring. För övriga organisationsenheter med medelhöga 
resultat på attityd/metod gäller att resultaten för förändring är medelhöga till 
höga. Några riktigt låga resultat för förändring finns som tidigare redovisats 
inte. 
 
Svaret på den fjärde empiriska frågan 
 
4. Finns det ett påvisbart samband mellan fråga 1, 2 och 3 dvs mellan 
personalens attityd, val av metod och upplevd förändring av organisatoriska 
förmågor? 
Även om några av organisationsenheterna visar ett resultat i samma nivå för de 
tre undersökta variablerna så går det inte att visa på något genomgående 
samband. Svaret på frågan är nej. 
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5.2.8 Resultat för variabeln Organisatoriska förmågor 
Enkätdel D har tidigare redovisats med ett sammanlagt resultat i form av ett 
medelvärde av alla frågor som mäter variabeln förändring för varje 
organisationsenhet. Tabellen nedan visar en annan skärning, det sammanlagda 
resultatet för alla organisationsenheter av samtliga i enkätdelen ingående 
frågorna uppdelat i de grupper av frågor som avhandlar olika organisatoriska 
förmågor. Resultatet är underlaget för svaret på uppsatsens andra 
frågeställning. 
 
Enkätfrågor organisatoriska förmåga 
Enkätfrågorna avseende förändring av eller status på organisatoriska förmågor 
ställdes i form av påståenden. Nedan redovisade påståenden är sorterade under 
respektive organisatorisk förmåga som påståendet avser att mäta. 
 
Decentraliserat inflytande 
Personal längre ner i organisationen har mer inflytande i planering av 
verksamhet och sina uppgifter nu jämfört med för 10 år sedan. 
 
”Lägre” chefer och enskilda befattningshavare längre ner i organisationen 
åläggs ett större ansvar för sin egen verksamhet nu jämfört med för 10 år 
sedan. 
 
Beslutsbefogenheter 
”Lägre” chefer och enskilda befattningshavare längre ner i organisationen har 
större befogenheter att fatta beslut nu jämfört med för 10 år sedan. 
 
Det är färre beslut som måste fattas av högre chefer nu jämfört med för 10 år 
sedan. 
 
Ledarskap 
Din organisations chefer är generellt sett mindre detaljstyrande och 
överkontrollerande i sitt ledarskap nu jämfört med för 10 år sedan. 
 
Din organisations chefer är generellt sett mer mån om att underställd personal 
trivs, är motiverad och engagerad nu jämfört med för 10 år sedan. 
 
Kundfokus/Kvalitet 
Chefer och enskilda befattningshavare är generellt sett mer medvetna om till 
vem och varför de levererar sina produkter nu jämfört med för 10 år sedan. 
(Dvs syftet med det dem gör och vem som har nytta av det) 
 
Olika befattningshavare inom din organisation som är beroende av varandra, 
t.ex. därför att den ena levererar en produkt till den andra, har en bättre dialog 
för att bli överens om förväntad produkt nu jämfört med för 10 år sedan. 
 
Din organisation fokuserar tydligare på till vem organisationen levererar sina 
produkter (t.ex. insatsförband, kompetent personal, underlag till HKV mm) 
och vilka krav den mottagaren ställer nu jämfört med för 10 år sedan. 
 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C – UPPSATS Beteckning:  
Major Lennart Ek 2005-08-03 19100:2006 
  Sida 42 av 65 

  
Processtyrning 
Arbetsgången för lösande av olika uppgifter på ditt förband ser generellt sett 
annorlunda ut nu med anledning av de processbeskrivningar som har 
upprättats. 
 
När din organisation löser en uppgift (internt eller externt) med ett konstaterat 
för dåligt resultat går ni tillbaka till gjord processbeskrivning för att se vad som 
kan förändras i processen för att få ett bättre resultat. 
 
Kreativitet 
Det ”kläcks” och tillvaratas mer ideér från enskilda individer och arbetslag i 
din organisation nu jämfört med för 10 år sedan. 
 
Det är vanligare att arbetslag i din organisation väljer annorlunda och kanske 
okonventionella sätt att lösa uppgifter nu jämfört med för 10 år sedan. 
 
Lärande/Kompetens 
Erfarenheter och vunna kunskaper sprids och tillvaratas i din organisation (så 
att inte ”hjulet uppfinns” gång på gång) på ett bättre sätt nu jämfört med för 10 
år sedan. 
 
I min organisation är rätt kunskaper och erfarenheter helt avgörande kriterier 
för vem som har/får vilken befattning. Dvs varje individs kompetens nyttjas 
där den behövs bäst. 
 
Information 
Lägre chefer och enskilda befattningshavare längre ner i organisationen har 
direkt tillgång till viktig information för att kunna lösa sina arbetsuppgifter 
(dvs de behöver inte fråga sig fram) på ett bättre sätt nu än för 10 år sedan. 
 
Belöningar 
I min organisation är kreativitet, ansvarstagande och uppnått arbetsresultat helt 
avgörande kriterier för individuell löneutveckling. 
 
Min organisation har dessutom ett annat ”kompletterande” belöningssystem för 
att uppmuntra kreativitet och ansvarstagande. 
 
Min organisation har en i förväg fastställd lönestruktur som bygger på var i 
hierarkin en befattningshavare befinner sig. 
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Organisatoriska förmågor Medelvärde 
   Max 6,0 
Decentraliserat inflytande 4,75 
Beslutsbefogenheter 4,10 
Ledarskap   4,25 
Kundfokus/Kvalitet 4,30 
Processtyrning   3,75 
Kreativitet  3,95 
Lärande/Kompetens 4,10 
Information  4,30 
Belöningssystem 3,25 
    
Totalt medelvärde   4,08 
Högsta resultat  4,75 
Lägsta resultat   3,25 
Spridning   1,5 
 

Tabell 5: Sammanställning över resultat av förändring av 
organisatoriska förmågor ur del D 

 
Resultatet av undersökningen visar genom det totala medelvärdet att en stor 
del av enkätfrågorna har besvarats med ett positivt ställningstagande. 
Spridningen är dessutom liten vilket visar att generellt sätt har de 
organisatoriska förmågorna förändrats till det bättre. Med anledning av att 
enkätfrågorna är av sådan karaktär att respondentens förförståelse ger utrymme 
för tolkning så måste resultatet tolkas med viss försiktighet. Det finns några 
organisatoriska förmågor som visar ett tydligt lägre resultat, främst 
belöningssystem och processtyrning. Det krävs ett mer ingående resonemang 
kring sambanden mellan förmågorna och de ingående enkätfrågorna för att ge 
ett svar på uppsatsens andra frågeställning vilket jag återkommer till i 
analysen. 
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5.2.9 Resultat för enkätfrågan ”Hur togs FMQ-lärarna ut?” 
En enkätfråga i del A avser hur FMQ-lärarna togs ut. Det var fyra 
svarsalternativ enligt nedan. Resultatet har inte bedömts med något siffervärde 
och ingår därmed inte i någon tidigare tabell. 
 
Enkätfråga 
A4. De lärare som ledde utbildningen på ditt förband/skolan/centra togs ut 
genom att 
 
A De som bedömdes som lämpliga handplockades (t.ex. av ledningsgruppen) 
B Varje enhetschef fick i uppgift att få fram ett visst antal  
C De som frivilligt anmälde sig fick uppgiften 
D Annat sätt   Vilket? ____________________________________ 
 
Resultat 
A: 10 st B: 3 st C: 0 st D: 6 st 
 
Kommentarer till D: 
Tre av respondenterna som har svarat D har kommenterat vilket sätt. 
”Jag tror att några tillfrågades och accepterade” 
”Genom ATO” 
”Alla enhetschefer och avdelningschefer gick utbildningen. Sedan utbildade de 
sin organisation. Har visat sig mycket effektivt. Alla chefer tog ett stort 
ansvar.” 
 
Resultatet visar att minst 12 av de organisatoriska enheterna tog ut FMQ-lärare 
genom ett aktivt val. Det kan vara ännu fler eftersom det inte framgår hur de 
som har svarat B togs ut av enhetschefen62 i sin tur. 
Respondenten som har skrivit den sista kommentaren ”Alla enhetschefer ...” 
tillhör en av de två organisatorisk enheter som uppvisar ett högt resultat i 
samtliga variabler. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
62 I dagligt tal på de organisatoriska enheterna är enhetschef = till högsta chefen direkt underställd chef 
(t.ex bataljonchef), vilket alltså inte ska förväxlas med chef för organisatorisk enhet. Nästa nivå är 
avdelningschef (t.ex kompanichef). 
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6 Analys 

6.1 Återkoppling 
Beroende på globaliseringen och informationsrevolutionen är de nya kraven på 
företag och organisationer att de måste vara snabbare, mer flexibla och mer 
förändringsbenägna. Många organisationer har inte hängt med i den 
utvecklingen pga ett arv som består av en gammal syn på organisering, ledning 
och ledarskap. De förmågor dessa organisationer besitter gör att de inte hinner 
reagera på förändringar i deras omvärld. Deras strukturer har blivit stela och 
förkalkade. 
 
För att komma tillrätta med problemet krävs någon form av organisatoriskt 
förändringsarbete. Den ena teorin (Ashkenas, Den gränslösa organisationen) 
jag har använt i den här uppsatsen bygger på att det är organisationens lodräta 
och vågräta gränser som måste luckras upp. Om det lyckas kommer 
organisationens förmåga att agera snabbare och mer flexibelt att öka. Denna 
förmåga består av ett antal olika förhållningssätt, metoder och system vilka 
möjliggör det snabba, flexibla agerandet. Jag har i den här uppsatsen valt att 
kalla dessa förhållningssätt, metoder och system för ”organisatoriska 
förmågor”. 
 
Trots att det övergripande målet för ett organisatoriskt förändringsarbete bör 
vara samma för olika organisationer - de existerar i samma föränderliga 
omvärld - kan naturligtvis underliggande målsättningar skilja sig åt. 
Förutsättningarna skiljer sig för olika organisationer. Olika marknader ger 
olika kunder och olika krav på produkterna. Finns det ändå ett antal ”minsta 
gemensamma nämnare” för hur ett organisatoriskt förändringsarbete ska 
genomföras? Min andra nyttjade teori (Kotter, Leda förändring) är en modell 
som bygger på att svaret på den frågan är ja. Förstår hela organisationen 
behovet av förändringen, finns det en vision som tydligt pekar ut riktningen 
och är det rätt individer som går i täten för förändringen? Det är tre exempel på 
frågor som ledningen måste ställa sig när förändringsarbetet planeras. 
 
Jag har valt Försvarsmaktens utbildningsprojekt FMQ som studieobjekt för 
uppsatsen. Min egen erfarenhet av FMQ har givit mig en förförståelse som 
tillsammans med teoriernas begrepp har lett till de variabler som min 
undersökning mäter. Variablerna mäter hur FMQ har genomförts och vad som 
har uppnåtts. Genom att jämföra resultaten med teorierna kan uppsatsens 
frågeställningar och problemformulering besvaras. 

6.2 FMQ och teorierna – likheterna 
En av grunderna till valt ämne är att FMQ innehållsmässigt visar många 
likheter med både Ashkenas teori om förändringsbenägna organisationer och 
Kotters modell hur ett organisatoriskt förändringsarbete ska gå till. De centrala 
begrepp som FMQ använder återfinns i Ashkenas och Kotters teorier/modeller. 
För några begrepp är innebörden mycket lik och för några finns det vissa 
likheter.  
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Sammanställningen nedan jämför FMQ´s begrepp (tagna från huvudbudskapet 
och utbildningsinnehållet) med teoriernas i syfte att kunna analysera 
undersökningsresultatet ur ett teoretiskt perspektiv. 
 
FMQ Teori/Modell 
Större förändringsbenägenhet Snabbhet (Ashkenas) 
Förändringstakten i samhället är hög Ändrar sina strategier snabbare 
  än någonsin 
Ständiga förbättringar Innovation (Ashkenas) 
Förbättringsförslag, problemlösning Söker ständigt det som är nytt 
    
Chefens roll En vägledande koalition (Kotter) 
Går i täten, engagerad, föredöme Inflytande, expertis, trovärdighet, 
  ledarskap 
Mål, visioner och verksamhetside En vision och strategi (Kotter) 
Varför och hur? Förenklar, motiverar, samordnar 
    
Medarbetarnas värde Befogenheter (Ashkenas) 
Förtroende, delaktighet Inte position utan idéer, 
  information och kompetens 
Kommunikation Att förmedla visionen (Kotter) 
Formell och informell,  Enkelhet, flera forum, 
filter och tolkningar tvåvägskommunikation 
Kundfokusering Snabbhet (Ashkenas) 
Att sätta kunden i centrum,  Inför snabbt nya produkter 
för vem är kvaliteten rätt? Definiera Processer (Ashkenas) 
Processtyrning Definiera Processer (Ashkenas) 
Ett processorienterat arbetssätt Kund och slutprodukt 
    
Nytänkande Innovation (Ashkenas) 
  Kunskap (Ashkenas) 
    
Ständigt lärande Flexibilitet (Ashkenas) 
Personligt lärande,  Lär sig ständigt nya kunskaper 
 kompetensutveckling, Kunskap (Ashkenas) 
en lärande organisation Jämt fördelade inom organisationen 
  Information (Ashkenas) 
  Friare utbyte av idéer 
 

Bild 3: Sammanställning över begrepp från FMQ, Ashkenas teori och 
Kotters modell (egen konstruktion) 
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6.3 Vilka effekter har FMQ givit? 
Resultatredovisningen i det förra kapitlet har baserats på fyra empiriska frågor. 
Syftet med de fyra empiriska frågorna är att visa om det är FMQ-projektet som 
har lett till förändring av organisatoriska förmågor. Om det är en tydlig 
skillnad mellan olika organisatoriska enheter avseende med vilken attityd och 
med vilka val av metod FMQ har genomförts och om det är motsvarande 
skillnad avseende förändring, går det att dra slutsatsen att det är FMQ som har 
givit dessa förändringar. Om detta samband däremot inte finns eller är 
begränsat kan det innebära att FMQ inte har givit någon effekt, eller en 
begränsad. Ett sådant undersökningsresultat kan med stöd av teorier och 
modeller, nyttjas för en analys av hur FMQ genomfördes och varför det inte 
har givit någon eller en begränsad effekt. 
 
Svaret på den tredje empiriska frågan om det idag finns tydliga skillnader 
mellan olika organisationsenheter avseende graden av förändring av 
organisatoriska förmågor var att det inte finns några tydliga skillnader. Detta i 
kombination med svaret på den fjärde empiriska frågan avseende sambandet 
mellan attityd, val av metod och upplevd förändring av organisatoriska 
förmågor vilket var att det inte går att visa på något genomgående samband ger 
följande slutsatser:  
 
Slutsatser 
 
Svaret på uppsatsens första frågeställning 
 
1. Finns det en påvisbar skillnad i förändring av organisatoriska förmågor 
mellan olika organisationsenheter63 och går det i så fall att visa varför? 
 
Svaret är nej, det finns ingen påvisbar skillnad. 
 
Dessutom 
 
Vissa av undersökningsresultaten ska av validitetsskäl tolkas försiktigt, men 
eftersom det inte går att visa att en högre eller lägre ambition i genomförandet 
av FMQ också har givit en större eller mindre förändring av organisatoriska 
förmågor tycks det ändå som om FMQ-projektet har givit en begränsad effekt, 
kanske ingen alls. 
 
 
 
 
 

                                                 
63 Det av Försvarsmakten använda sammanfattande begreppet för till Högkvarteret underställda enheter 
dvs förband, skolor och centra. 
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6.4 FMQ-modellen ur ett teoretiskt perspektiv 
FMQ tycks alltså inte ha givit någon effekt eller möjligtvis en begränsad. Vad 
kan det ha varit som saknades? Kotter beskriver i sin åttastegsmodell vad som 
krävs av ett framgångsrikt organisatoriskt förändringsarbete.64 Jag har i 
sammanställningen över likheterna mellan FMQ och nyttjade teorier/modeller 
visat att några av Kotters käpphästar fanns med i FMQ´s budskap. 
 
Kotters första steg är att skapa ett angelägenhetsmedvetande.65 Han menar att 
om organisationen visar för dåliga resultat eller genomför för dåliga 
prestationer så måste det förmedlas ut i organisationen och sägas i klartext. 
Jag har i min undersökning visat att det fanns skillnader mellan olika 
organisationsenheter avseende attityd. Mer än hälften av de organisatoriska 
enheterna visar (om högre chefers attityd inräknas) ett resultat som innebär att 
de inte hade en tydligt positiv attityd. Enheternas högre chefer visade en ännu 
mer negativ attityd. Säger resultatet för attityd något om hur angeläget 
personalen uppfattade projektet? Jag kan inte här spekulera om vilka åtgärder 
Försvarsmakten eventuellt vidtog i övrigt för att höja 
angelägenhetsmedvetandet men ett konstaterande är fakta: FMQ förmedlade en 
ganska tydlig bild av vad det ville åstadkomma men det nämnde aldrig varken 
i ord, text eller bild om det var något som Försvarsmakten faktiskt var dålig på 
i förhållande till de framtida uppgifterna. Om FMQ hade förmedlat att de 
system och metoder vi då använde i vissa avseenden helt enkelt inte skulle 
duga när långsiktigheten och förutsägbarheten inte längre finns, hade det 
kanske resulterat i en bättre attityd. 
 
Kotters andra steg är att skapa en vägledande koalition.66 En inre krets av 
individer med tillräckligt inflytande (främst högre chefer), expertkunskap 
(olika funktioner), trovärdighet (stort förtroendekapital) och ledarskap (chefer 
som uppfattas som ledare) som därigenom har tillräcklig kraft att driva igenom 
förändringarna. FMQ vidtog två åtgärder som kan ses som exempel på att 
försöka uppnå detta. Den ena åtgärden är att alla högre chefer fick genomgå en 
förlängd variant av utbildningen, dessutom före övrig personal. Kotter pekar på 
att ledarskap är den viktigaste egenskapen för den vägledande koalitionen och 
att om individer med det ledarskapet inte finns så måste de rekryteras utifrån 
eller anställda/lägre chefer som besitter ledarförmåga befordras. Kotter menar 
att kravspecifikationen ovan främst innefattar högre chefer. Även om högre 
chefer fick egen utbildning så tillsattes inga nya chefer av den anledningen.67  
Egenskapen ledarskap kan också analyseras utifrån undersökningsresultatet 
avseende organisatoriska förmågor. Resultatet för förmågan ledarskap är ett av 
de högre dvs en klart positiv förändring har skett. Detta kan också tolkas som 
att det ledarskapet inte fanns i tillräckligt hög grad när FMQ genomfördes. 
Kanske finns det en naturlig förklaring till att ledarskap genom rätt chefer kan 
bli den faktor som stjälper ett förändringsprojekt. Ashkenas beskriver det han 

                                                 
64 Kotter (1996) 
65 Kotter (1996), s. 43 
66 Kotter (1996), s. 64 
67 Samtal med Rikshemvärnschefen Genmj Anders Lindström i en buss i USA november 2004 
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kallar för förändringsmotstånd?68 Han menar att mellanchefer är en vanlig 
bromsklots vid förändringar eftersom deras uppgift är att upprätthålla gränser 
mellan den högsta ledningen och de anställda genom att omvandla strategier, 
mäta resultat, kontrollera resurser och bedöma prestationer. Vad händer med 
deras befogenheter om beslut ska flyttas längre ner i organisationen? Sett till 
hela Försvarsmakten kan de organisatoriska enheterna chefer ses som 
mellanchefer. Resonemanget är naturligtvis även applicerbart på lägre chefer 
inom den organisatoriska enheten. Dessutom menar Ashkenas att chefer i olika 
nivåer kan ha svårt att acceptera nya spelregler för avancemang och karriär. 
 
Den andra åtgärden är modellen att utbilda lokala lärare som i sin tur utbildade 
personalen. De kan ses som ett annat sätt att skapa en vägledande koalition. 
Visserligen innebär det att Kotters krav på att högre chefer ska ingå frångås 
men expertis, trovärdighet och ledarskap skulle ändå kunna innefattas. 
Undersökningens fråga om hur de lokala lärarna togs ut visar att en stor del av 
organisationsenheterna försökte göra detta genom att handplocka individer 
eller på annat sätt styra vilken kategori de ville ha som lärare. Det visar att 
någon eller några av faktorerna inflytande, trovärdighet och ledarskap kan ha 
tagits på allvar.  
 
Kotters tredje steg är att utveckla en vision och en strategi.69 Den strategi som 
tas fram för att genomföra förändringarna får en riktning och en målbild. Ett av 
avsnitten i FMQ handlade om verksamhetsidé, mål och vision. Det avsattes 
mycket tid för att diskutera varför de behövs och hur de utformas. Dessutom 
formulerade FMQ en egen vision för förändringsarbetet som beskrev hur 
Försvarsmakten skulle fungera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 1: FMQ-projektets vision 
 
 
 

                                                 
68 Kotter (1996), s. 44 
69 Kotter (1996), s. 78 
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Det fanns alltså en vision för den nya förändringsbenägna Försvarsmakten och 
strategin att komma dit var FMQ-projektet. 
Resultatet av undersökningen visar dock att budskapet om visioner inte gick 
hem. 15 av 19 respondenter svarar att vision och verksamhetsidé inte på ett 
tydligt sätt användes för att genomföra förändringarna. Kotter menar att 
visionen ska förenkla genom att klargöra riktningen, motivera så att även 
besvärliga åtgärder genomförs och samordna allas åtgärder. Det faktum att en 
vision inte användes av så många av organisationsenheternas ledningar, kan 
det vara en anledning till så många snabbt tappade fokus på förändrings-
arbetet? (17 av 19 enheter visar för variabeln metod ett resultat som innebär att 
de anser att metoderna för förändringsarbetet inte fick ett stort genomslag). 
Utan visionen fanns inte moroten i form av riktningen och motivationen. 
Kan detta i sin tur bero på att det fanns en vision för förändringsarbetet (en 
”hur-vision”) men inte för Försvarsmakten (en ”vad-vision”)? Min 
undersökning har inte ställt frågor om Försvarsmaktens vision men det nämns 
fortfarande ofta att FM saknar en tydlig vision. Kotter menar att visionen 
måste vara föreställningsbar, eftersträvansvärd, genomförbar, fokuserad, 
flexibel och kommunicerbar. Hur ska en vision som inte beskriver vad 
organisationen faktiskt ska göra kunna uppfylla något av dem kraven? 
 
Kotters fjärde steg är att förmedla förändringsvisionen.70 FMQ:s egen vision 
(”pilen”) uppfyller flera av de kriterierna som Kotter sätter upp för en effektiv 
förändringskommunikation. Han första kriterie är enkelhet. ”Pilen” innehåller 
ett litet antal budskap som under utbildningen upprepades i ett flertal 
sammanhang. Hans andra kriterie är metaforer och exempel. ”En bild säger 
mer än tusen ord.” Här visar sig FMQ genomtänkt.  
Undersökningen visar att Kotters femte kriterie ledarskap genom exempel har 
fått ett genomslag efter FMQ. Idén om ledare som coacher istället för experter 
och kontrollanter tycks vara förverkligad. Men i enlighet med tidigare 
resonemang om ledarskap när det gäller den vägledande koalitionen kan 
samma parallell dras här, det ledarskapet fanns inte i tillräckligt hög grad när 
FMQ genomfördes. 
Kotters tredje och fjärde kriterie är flera forum och repetition. Efter 2000 har 
jag inte sett en FMQ-plansch på någon vägg eller sett det omnämnas i någon 
av den flora av personaltidningar71 som HKV producerar. En majoritet av 
undersökningens respondenter svarar att deras enhet inte fortsatte med FMQ-
utbildning av nyanställd personal eller någon repetitionsutbildning. Idag anser 
en majoritet dessutom att budskapen i FMQ överhuvud taget inte diskuteras av 
personalen 
Kotters två sista kriterier är förklaringar av skenbara motsägelser och 
tvåvägskommunikation. Det handlar om att ledningen verkligen tar 
diskussionerna om förändringsarbetet och att det måste vara i en dialog. Här 
kan jag konstatera att FMQ i vilket fall tryckte på just kommunikation som 
avgörande för ett lyckat förändringsarbete. Undersökningen har inte direkt 

                                                 
70 Kotter (1996), s.  
71 Försvarets Forum, Arménytt, Flygvapennytt, Marinnytt. 
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försökt visa hur dialogen om FMQ fungerade, däremot indikerar eventuellt det 
dåliga resultatet för högre chefers attityd att det brast i detta avseende. 
 
Slutsats 
FMQ-projektet i sig var i många avseenden väl genomtänkt. Det uppvisar både 
budskap och metoder som är rätt tänkta. Men det finns också brister och 
framför allt tycks det som om det i viss mån brast från centralt håll eller på de 
organisatoriska enheterna när det gällde åtgärder för att ge FMQ en möjlighet 
att genomföras. På många organisationsenheter tycks projektet ha ”somnat in” 
så snabbt att det inte fått en möjlighet att slå igenom. Tre anledningar som inte 
helt kan särskiljas från varandra kan skönjas: 
 

• Visionen om en förändrad Försvarsmakt fick inte något genomslag som 
en metod att användas av organisationsenheterna och det i sin tur kan 
bero på att det saknades en vision som beskrev vad Försvarsmakten 
egentligen skulle användas till. 

• Personalen förstod inte att en förändrad Försvarsmakt var en 
nödvändighet. Projektet lyckades inte heller bidra till den förståelsen. 

• Försvarsmakten vidtog inte tillräckliga åtgärder för att få högre chefer 
som hade rätt attityd, ledarskap, inflytande och kraft för att genomföra 
förändringarna. 
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6.5 Förändring av organisatoriska förmågor 
Ashkenas teori om organisatoriskt förändringsarbete bygger på att slutmålet är 
en organisation präglad av fyra framgångsfaktorer: Snabbhet, Flexibilitet, 
Integration och Innovation.72 Bilden nedan visar i tre nivåer sambandet mellan 
de faktorer som ska öppnas upp för att luckra upp gränserna vilket ska leda till 
slutmålet. Bilden visar också i vilken nivå min undersöknings organisatoriska 
förmågor mäter.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 4: Sambandet mellan Ashkenas teori om framgångsfaktorer 
och min undersöknings organisatoriska förmågor (egen 
konstruktion). 

 
Min analys bygger på att om de organisatoriska förmågorna har förändrats i 
rätt riktning innebär det att de interna gränserna har luckrats upp och de 
organisatoriska enheterna är då på väg mot att fungera enligt de nya 
framgångsfaktorerna. 
 

                                                 
72 Ashkenas (1997), s. 29 
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Min undersökning visar att sedan FMQ-projektet implementerades har 
undersökta organisationsenheter sammantaget förändrats till det bättre i ett 
flertal organisatoriska förmågor.  
 
Ashkenas pekar på ett friare utbyte av information som en hierarkisk 
dimension.73 Undersökningen visar att personalen på undersökta 
organisationsenheter har bättre tillgång till information idag jämfört med för 10 
år sedan. Den organisatoriska förmågan är en av dem som visar den största 
förändringen. Information som begrepp diskuteras inte i FMQ, däremot 
kommunikation som kanske i viss mån kan sägas täcker in information som en 
förmåga. Däremot så får det väl anses vara ett faktum att IT-utvecklingen har 
givit helt andra möjligheter till information som Försvarsmakten också 
utnyttjar. Det är därför, oavsett om det går att visa att FMQ har givit effekter 
eller inte, vanskligt att påstå att det är FMQ som har påverkat just denna 
förmåga. Eftersom i princip varje anställd har tillgång till dator och en e-
postadress och att det finns en strävan att verkligen lägga ut all information 
(t.ex. genom ett intranet) så kan det vara ett tecken på att denna hierarkiska 
dimension givits en möjlighet att öppnas upp. 
 
Nästa dimension som Ashkenas framhåller är kunskap som ska finnas jämt 
fördelad i hela organisationen.74 Utbildningsmöjligheter ska vara jämt fördelad 
och kunskap av strategisk karaktär finnas i hela organisationen. 
Undersökningen visar att kunskaper tas tillvara på ett bättre sätt idag jämfört 
med för 10 år sedan och att rätt kompetens oftast nyttjas där den behövs bäst. 
Kunskap är ett centralt begrepp i FMQ, dock med ett annat fokus. FMQ 
avhandlar personligt lärande och kollektivt lärande samt indirekt i avsnitten om 
nytänkande och ständiga förbättringar. Min undersökning mäter ytterligare en 
organisatorisk förmåga som hänger ihop med detta, kreativitet. 
Undersökningen visar dock på ett av de lägsta resultaten relativt sett. Trots att 
lärande och ständiga förbättringar var två helt centrala budskap så visar 
undersökningen att det inte har fått ett motsvarande tydligt genomslag. Dock 
tycker jag inte att min undersökning har lyckats att fånga in den hierarkiska 
dimensionen kunskap så som Ashkenas definierar den (jämt fördelad och 
strategisk) och den visar då inte heller om den dimensionen har öppnats upp. 
 
Ashkenas tredje dimension är befogenheter.75 Innebörden är att befogenheter 
ska finnas där information och kompetens finns och beslut fattas av den som 
därigenom är mest insatt. I undersökningen har jag valt att mäta detta med två 
olika organisatoriska förmågor. Dels ”decentraliserat inflytande” med frågor 
om delegerat ansvar och inflytande utan att nämna beslutsbefogenheter, och 
dels ”beslutbefogenheter” med frågor om just det. Decentraliserat inflytande 
visar på den största positiva förändringen av alla organisatoriska förmågor en 
nivå över övriga resultat medan beslutsbefogenheter visar ett tydligt lägre 
resultat. Även det senare resultatet är en positiv förändring men skillnaden är 
så tydlig att det ger en delvis tvetydig bild.  FMQ berör delvis området i 

                                                 
73 Ashkenas (1997), s. 63-70 
74 Ashkenas (1997), s. 63-70 
75 Ashkenas (1997), s. 63-70 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C – UPPSATS Beteckning:  
Major Lennart Ek 2005-08-03 19100:2006 
  Sida 54 av 65 

  
avsnittet ”medarbetarnas värde” genom att trycka på delaktighet och förtroende 
men även indirekt genom att föra fram ett förändrat ledarskap där chefer ska 
vara coacher istället för experter och kontrollanter. Begrepp som beslut och 
befogenheter nämns dock inte i FMQ överhuvudtaget. Resultatet är alltså lite 
tvetydigt men det indikerar att dimensionen beslutsbefogenheter inte har 
öppnats upp riktigt på det sätt som Ashkenas menar är nödvändigt. 
 
Ashkenas fjärde dimension är belöningar.76 Ashkenas poäng är att anställda 
ska belönas för goda prestationer och effektivitet i den nivå de är och 
därigenom inte nödvändigtvis behöva sträva efter befordran för att få högre 
lön. Detta i syfte att kompetens ska finnas (kvarstanna) där den behövs.  
Undersökningen har använt samma faktor som en organisatorisk förmåga. 
Frågorna är dock inte ställda som en jämförelse mellan idag och för 10 år 
sedan utan mer direkt om belöningssystemen fungerar som Ashkenas menar att 
de ska göra. Resultatet är det lägsta av alla med ett värde som visar att 
belöningssystemen inte fungerar så. Till övervägande del har de 
organisatoriska enheterna istället ett lönesystem som tvärtemot Ashkenas 
resonemang bygger på var i organisationens hierarki individen befinner sig. 
I detta avseende har de organisatoriska enheterna generellt sett fortfarande en 
”stängd dörr”. 
 
De vågräta gränserna ska luckras upp genom processtyrning. Ashkenas 
uttrycker det inte som ett ord utan enligt följande: ”definiera de processer som 
leder till slutprodukter och vilka individer och arbetslag som ingår i dem”.77 
FMQ använde uttrycket ett processorienterat arbetssätt och tryckte tydligt på 
den förmågans betydelse för att få en förändringsbenägen och 
kvalitetsmedveten organisation. Begrepp som kvalitet, produkt/tjänst, 
kund/leverantör och process var helt centrala och sammantagna ett 
huvudbuskap. ”Det är först när vi blir medvetna om hur vi gör som vi kan 
förbättra vad vi gör”.78 Undersökningen mäter detta med två olika 
organisatoriska förmågor, ”kundfokus/kvalitet” och ”processtyrning”. 
Resultatet för kund/kvalitet är ett av de högsta men för processtyrning det näst 
lägsta. Det låga resultatet motsvarar att någon förändring i stort sett inte har 
skett jämfört med för 10 år sedan. Det är lite anmärkningsvärt av den 
anledningen att just processtyrning var ett de begrepp/metoder i FMQ som var 
helt nya för Försvarsmaktens personal. Detta innebär enligt Ashkenas att det 
fortfarande finns gränser mellan funktioner som därigenom riskerar att 
optimera sina egna målsättningar och områden och hamna i konflikt med 
varandra. 
 
Om Försvarsmaktens organisatoriska enheter har förändrats till det bättre 
genom att vissa organisatoriska förmågor har utvecklats så har de också blivit 
snabbare, mer flexibla och förändringsbenägna. Nej, enligt Ashkenas är det 
inte så enkelt. De fyra hierarkiska dimensionerna som ska luckra upp de 
lodräta gränserna förutsätter varandra. För att luckra upp dessa gränser måste 

                                                 
76 Ashkenas (1997), s. 63-70 
77 Ashkenas (1997), s. 141 
78 Försvarsmakten (1997), utbildningspärmen FMQ 
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beslutsbefogenheter finnas där informationen och kunskaperna finns vilket i 
sin tur kräver ett belöningssystem som uppmuntrar detta. ”Finns inte ett av 
korten faller korthuset”. Eftersom undersökningen visar att framför allt 
belöningssystemen inte har öppnats upp så innebär det ”per definition” att de 
lodräta gränserna inte har luckrats upp. Detta krav på att ett organisatoriskt 
förändringsarbete måste hänga ihop i alla delar rimmar dessutom väl med 
Kotters beskrivning av ett av vanliga misslyckanden. Hans femte misslyckande 
är ”att förändringsprojketet inte påverkar alla delar i form av t.ex. system 
vilka därmed hänger kvar som hinder för förändringarna”. Ett av hans 
exempel är just belöningssystem 79. 
 
Slutsats 
 
Genom analysen av uppnådda förändringar kan jag svara på uppsatsens 
andra frågeställning. 
 
2. Kvarstår det idag några organisatoriska förmågor som inte har förändrats 
så som de borde för att Försvarsmakten ska fungera som en snabb, flexibel 
och förändringsbenägen organisation? 
 
De undersökta organisationsenheterna uppvisar sammantaget att några 
organisatoriska förmågor har förändrats i en klart positiv riktning, men 
belöningssystemen sitter fortfarande fast i en hierarkisk struktur. Det innebär 
också att analysen indirekt har visat att kompetensen inte stannar och 
utvecklas i olika nivåer av organisationen. Det är lite tvetydigt om besluts-
befogenheterna har flyttats ut i någon högre grad jämfört för 10 år sedan. 
Analysen visar dessutom att processtyrning för att luckra upp de vågräta 
gränserna inte har fått något genomslag. 
Det bör dock påpekas att ett fåtal organisationsenheter dock visar på sådana 
förändringar i alla avseenden att de kan anses uppfylla (eller var på väg mot att 
uppfylla) kraven på en snabb, flexibel och förändringsbenägen organisation. 

6.5.1 Analysens tillförlitlighet och relevans 
Jag ska avsluta min analys ur ett validitets- och reliabilitetsperspektiv. Jag 
konstaterade i metodavsnittet att resultatet av undersökningen måste tolkas 
med en viss försiktighet. Främst beroende på att respondentens förförståelse 
och tolkning av enkätfrågorna samt egna värderingar kan påverka hur han/hon 
svarar, men även tidsfaktorn när det gäller enkätfrågorna om genomförandet 
för 6-8 år sedan. Jag har tagit hänsyn till detta genom att tolka varje 
undersökningsresultat försiktigt även när det har varit tydliga utslag. Analysen 
är sedan baserad på dessa försiktiga tolkningar och är därför i sig tillförlitlig. 
Kan resultaten och därmed analysen anses gälla för hela Försvarsmakten på 
lokal nivå? Jag har i metodkapitlet redovisat svarsfrekvens och antalet 
respondenter som har svarat och konstaterat att det är tillräckligt får att 
undersökningen ska anses giltig för hela Försvarsmakten på lokal nivå. 
 

                                                 
79 Kotter (1996), s 18. 
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7 Diskussion 

7.1 Inledning 
Jag har genom slutsatserna i analysen svarat på uppsatsens frågeställningar. 
Jag inleder diskussionen med att dra två ytterligare slutsatser av 
sammanfattande karaktär vilka svarar upp mot uppsatsens problemformulering 
 
FMQ hade en målbild som liknar den målbild nyttjade teorier beskriver. En 
förändringsbenägen organisation i en föränderlig värld. Större förändrings-
benägenhet och kundfokusering går att jämföra med Ashkenas definition av 
snabbhet. Ständiga förbättringar, ständigt lärande och nytänkande har samma 
syfte som Ashkenas definition av flexibilitet och innovation. Chefens roll och 
nyttjandet av visioner och mål har samma innebörd som Kotters en vägledande 
koalition och en vision och en strategi. Det är tre exempel på att det går att dra 
en parallell mellan om FMQ-projektet har givit några effekter och om det är ett 
framgågsrikt exempel på organisatoriskt förändringsarbete. Det innebär också 
att det är relevant att påstå om FMQ har lett till en snabb, flexibel och 
förändringsbenägen organisation eller inte.  
 
Mina två sammanfattande slutsatser är: 
 
Även om det för några lokala enheter går att visa att en positiv attityd och en 
hög ambition i metodval har givit goda resultat i form av förändrade 
organisatoriska förmågor går det totalt sett inte att visa att FMQ har givit 
några effekter. 
 
Dessutom har analysen visat att FMQ inte har lett till en tydlig förändring 
mot en snabb, flexibel och förändringsbenägen organisation. Det tycks 
fortfarande finnas hinder i organisationen i form av starka hierarkiska 
mönster och gränser mellan olika funktioner.  

7.2 Varför blev inte FMQ en framgång? 
Med stöd av Kotters modell har jag visat på detta, men det går att diskutera 
ytterligare utifrån slutsatsen om att det tycks ha saknats vissa förutsättningar. 
FMQ-projektet initierades snabbt efter att Försvarsmaktens ledning konstaterat 
behovet av förändring och var, avseende den första implementeringsfasen,  
genomfört innan riksdagen fattade besluten om det nya försvaret. Det kom 
alltså helt rätt i tid. Ändå tycks det som om det inte riktigt lyckades 
åstadkomma de förändringar som avsågs. Det kan jag dels påstå just mot 
bakgrunden av att transformationen till ett insatsförsvar går långsamt och dels 
för att jag har visat det i min undersökning. Det är ett antal organisatoriska 
förmågor som inte har förändrats i den mån att Försvarsmaktens 
organisatoriska enheter kan anses vara snabba, flexibla och 
förändringsbenägna. Var då FMQ-projektet fel utformat? Nej, jag har också 
visat att det snarare var ganska framsynt utformat. En stor del av de idéer och 
begrepp som FMQ använde sig av återfinns i de teorier som jag har nyttjat i 
den här uppsatsen.  
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Men det saknades några bitar, dels i själva innehållet och dels i hur 
Försvarsmakten i övrigt hanterade förändringsbehoven. Studerar man 
slutsatserna i min analys framträder ett mönster. Det verkar som FM sitter fast 
i en för stark hierarkiska struktur, dvs det är FM:s ledning och de 
organisatoriska enheternas ledningar som inte vågar ta steget fullt ut. När FMQ 
initierades vidtogs nog inte tillräckliga åtgärder för att få chefer med 
inflytande, trovärdighet och rätt ledarskap för att driva igenom förändringarna. 
Gränser mellan funktioner bromsar upp möjligheterna till snabba ageranden. 
Beslutsbefogenheterna har inte delegerats ut i den grad som ansvaret anses ha 
gjort. Belöningssystemen är fortfarande strikt hierarkiska.  
 

”Gränserna består av befogenhetsområden, maktgränser och  
hierarkiska mönster. Karakteriseras av titlar, befattningar och 
förmåner.”80 

 
Det kan hänga samman med förändringsmotstånd. Mellanchefer som en 
bromsklots vid förändringar beskrivs av Ashkenas. I min undersökning är 
cheferna för organisationsenheterna att betrakta som Försvarsmaktens 
mellanchefer. En annan anledning tycks hänga ihop med bristen på 
angelägenhetsmedvetande. Väldigt få förstod nog hur viktigt projektet faktiskt 
var. Jag beskriver in min inledande personliga betraktelse hur vi på Lv3 
uppfattade projektet inledningsvis. Vi förstod inte ens vad det var för något. På 
lärarutbildningen satt vi mest och lyssnade fascinerat på alla nya sanningar. 
Det fanns ett problem när projektet initierades. Innan FMQ genomfördes 
fördes över huvud taget ingen debatt om att den dåvarande Försvarsmakten 
höll på att överleva sig självt. Ingen såg kopplingen. En av de högre cheferna 
på Lv3 kommenterade projektet med ”ja ja, det här har vi sett förut och det 
hände ingenting då heller”. Han syftade på några tidigare projekt som hade 
genomförts. Dessutom har uppenbarligen inte det processorienterade 
arbetssättet slagit igenom. Jag tror att det beror på att vi fortfarande har svårt 
att acceptera ett internt kund-leverantörsförhållande där vi måste se vår egen 
plats i en kedja av åtgärder. Resultatet av det blir suboptimerade funktioner 
som kan hamna i konflikt för att det viktiga är att se om sitt eget hus. Jag tror 
inte någon i FM kan påstå att detta fenomen är helt ovanligt, såväl på hög som 
lägre nivå. Självklart finns även här en koppling mot det hierarkiska systemet 
som inte vill släppa ut besluten i processerna. 
 
Jag vill dock återkomma till de förutsättningar som Försvarsmakten har. Några 
av de förmågor som inte har förändrats äger inte FM helt självt. Antalet 
anställda bestäms av den politiska nivån. Lönestrukturerna är inordnade i en 
statlig sektor. De organisatoriska enheterna i sin tur är starkt styrda av HKV 
avseende resursers utnyttjande (t.ex. lönestruktur, investeringar och 
personalramar). Det gör att svängrummet för en chef för en organisatorisk 
enhet är begränsat om han/hon vill förändra strukturer och system. 
Löneutveckling sker genom centrala avtal (lägstlöner) och förhandlingar med 

                                                 
80 Ashkenas (1997) s. 32 
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ATO. Genom ASU81 har ATO en större insyn och en större påverkan än vad 
som är brukligt i den privata sektorn. Det är långt ifrån säkert att ATO har 
samma målbild av vilka förändringar man vill uppnå, inte bara när det gäller 
löner. 
 
Slutligen bör FMQ ses i sammanhanget av riksdagsbesluten 1999-2001 (oftast 
omnämnt som Försvarsbeslutet (FB) 2000). Hur framsynt Försvarsmaktens 
ledning än var efter FB 1996 och hur framsynt FMQ än var så kunde nog ingen 
drömma om den omfattning som FB 2000 fick. Jag misstänker att det innebar 
att allt lades åt sidan för att genomföra beslutet. Efter alla nedläggningar och 
omflyttningar satt det inga FMQ-planscher kvar på väggarna längre. 
 
Avslutningsvis bör ändå framhållas att även om det inte går att visa att det är 
en effekt av FMQ har Försvarsmakten på den lokala nivån tagit ett kliv i rätt 
riktning. Det visar min undersökning på flera områden. Några 
organisationsenheter till och med ett stort kliv, vilket innebär att det 
uppenbarligen är möjligt. Dessutom händer det sannolikt saker hela tiden som 
den här undersökningen inte har fångat upp eller som vi inte riktigt ser 
effekterna av ännu. From i år övergår Högkvarteret t.ex. till ett 
processorienterat arbetssätt. Det är ett tecken på att man i ett avseende har 
dragit samma slutsats som min undersökning. 

7.3 Förstår Försvarsmakten vad som krävs av det nya 
insatsförsvaret? 

 
”dessa organisationer blir dödliga då de konfronteras med en 
utvecklingsnivå som överstiger deras förmåga att reagera. Då  
deras världar blir instabila och turbulenta saknas den flexibilitet  
och rörlighet som krävs för att kunna agera snabbt. Deras  
strukturer och gränser har blivit alltför stela och förkalkade.” 82 

 
Är det en beskrivning av Försvarsmakten för 10 år sedan? Med facit i hand är 
jag benägen att svara ja. Den förändringsprocess från ett invasionsförsvar till 
ett insatsförsvar tycks inte gå i den takt Försvarsmaktens ledning önskar. FM 
hade med andra ord inte förmågan att regera när utvecklingen tog fart.  
 
Jag har dock tidigare i uppsatsen påtalat att förutsättningarna för organisationer 
är olika. Ägarförhållanden, marknad och kunder skiljer sig. Innebär det att 
teorier om organisatoriskt förändringsarbete, som i mångt och mycket 
beskriver privata företag, inte är applicerbara på FM? Jo, jag anser att jag har 
visat att de är det. Jag berörde i mitt inledningskapitel just likheterna i 
omvärldsförändringarna på den privata marknaden och på den 
säkerhetspolitiska arenan. De gamla och nya framgångsfaktorerna som 

                                                 
81 Avtalet för Samverkan och Utveckling inom den staliga sektorn. Reglerar ett förhållningssätt mellan 
arbetsgivaren och ATO som innebär att ATO ska vara informerad om och delaktig i alla beslut av vikt. 
Ersätter inte MBL utan tanken är att det ska göra MBL överfödigt. 
82 Ashkenas (1997), s. 27 
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Ashkenas pekar på är direkt jämförbara med Försvarsmaktens förändring från 
ett invasionsförsvar till ett insatsförsvar. 
 
Storlek kontra snabbhet 
Det gamla invasionsförsvaret skulle omfatta alla svenska män i vapenför ålder. 
Det var den enda möjligheten att med en sådan liten befolkning kunna försvara 
ett till ytan stort land. Det nya insatsförsvaret ska snabbt kunna släcka 
oroshärdar var helst i världen de uppträder. 
 
Distinkta roller kontra flexibilitet 
Invasionsförsvaret var ett fast indelat försvar geografiskt så väl som 
förbandsstrukturellt. Insatsförsvaret ska sätta ihop de förband som behövs för 
uppgiften (behovssammansatta förband). 
 
Specialisering kontra Integrering 
Invasionsförsvaret var starkt uppdelat i och präglat av försvarsgrenar och 
truppslag. Insatsförsvaret ska var ”joint” (dvs planera, öva och genomföra 
insatser och operationer helt integrerat). 
 
Kontroll kontra innovation 
I den gamla Försvarsmakten hette det ”förtroende är bra men kontroll är 
bättre”. Den nya ska vara en lärande organisation. 
 
Mina slutsatser tyder på att det återstår en del arbete för att Försvarsmakten ska 
fungera enligt de nya framgångsfaktorerna. Det skulle i så fall innebära att det 
också dröjer ett tag till innan Försvarsmakten har förutsättningar att som ett 
insatsförsvar lösa de nya uppgifterna. Strukturella förändringar av 
organisation, system och metoder i all ära, min undersökning indikerar att det 
även finns annat att ta tag i. Förstår Försvarsmakten vad som krävs? 
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7.4 Förslag till fortsatt forskning 
Denna undersökning kan på inget sätt anses fullständig, varken som 
undersökning för att visa hur väl Försvarsmakten förhåller sig som en snabb, 
flexibel, integrerad och innovativ organisation eller som en utvärdering av hela 
FMQ och dess effekter. Det faktum att det är snart 10 år sedan de första 
penseldragen på FMQ drogs gör att det kanske inte går att komma så mycket 
närmare sanningen än jag har gjort. I synnerhet då jag menar att min 
undersökning är representativ för hela Försvarsmakten på den lokala nivån. 
Det är bättre att se framåt. Jag tror att det, med stöd av mer teorier än jag har 
använt, behövs en gedigen forskning om hur snabb och förändringsbenägen 
Försvarsmakten är genom att t.ex: 
 

• Undersöka flödet av produkter och tjänster avseende snabbhet och 
kvalitet (insatsförbanden) 

• Analysera processerna genom hela ”systemet” dvs minst 
Försvarsmakten 

• Beskriva strukturerna och systemen och dess konsekvenser 
• Analysera kompetensförsörjningen 

 
En sådan forskningsinsats skulle dessutom kunna inbegripa hela 
”försvarsfamiljen”, dvs även FMV, PV, FHS och FOI.83 Man kan tänka sig att 
en del av de externa gränserna påverkas bäst genom att ta bort dem. 
En del av detta undersöks redan idag genom interna utredningar men frågan är 
hur väl teoretiskt förankrade dessa utredningar är. 
Det är en omfattande forskning. När det är gjort är det kanske dags att dra 
igång ett förändringsprojekt igen. Det är måndag eftermiddag. Platsen är ….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
83 Försvarets Materielverk, Pliktverket, Försvarshögskolan och Försvarets Forskningsanstalt. 
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