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Rubrik 
Organisationsutveckling av Försvarsmaktens ledningsorganisation 
 
Sammandrag 
Huvudsyftet med uppsatsen är att klarlägga vilka förutsättningar och grundvärden som legat till grund vid designandet av 
Försvarsmaktens ledningsorganisation. Här belyses faktorerna som legat till grund för organisationsdesignen, både de 
explicita och de implicita faktorerna. Uppsatsen svarar på följande frågeställningar: Fanns det förutom de explicit 
uttryckta utgångsvärdena några implicita som påverkade designen av organisationen och vilka var de i sådana fall? 
Användes någon organisationsteoretisk modell vid organisationsutvecklingen och vilken vetenskaplig grund bygger den 
nya organisationen på? Är organisationen designad av eller med stöd av organisationsteoretiska fackmän eller har 
organisationsutvecklingen drivits av lekmän? Vilka erfarenheter kan man dra av denna organisationsförändring och hur 
skulle man kunna dra nytta av dessa vid en eventuell ny omorganisation av ledningsorganisationen? 

Den teoretiska ramen utgörs av Harold Leavitts (1965) systemmodell och modellen är en bra utgångspunkt för att 
diskutera hur olika fenomen och problem i organisationen hänger ihop. Modellen påminner oss om att strukturen alltid är 
knuten till andra komponenter i organisationen. I uppsatsen används kvalitativ metod med en induktiv ansats baserandes 
på ett hermeneutiskt förhållningssätt.  

Uppsatsens empiri bygger i huvudsak på intervjuer av personer som har varit delaktiga i organisationsutvecklings- 
processen och den fokuseras runt teorins fyra variabler: strukturella-, aktörsorienterande-, uppgiftsorienterande- och 
teknologiska perspektiven. I empirin framträder fyra faktorer som respondenterna anser har påverkat organisations- 
utvecklingsprocessen mer än andra och dessa är: maktens påverkan på utformandet, avsaknaden av metod och teoristöd, 
problematiken med att endast utveckla delar av en organisation och förankringsprocessen. 

Under den avslutande delen av uppsatsen genomförs en analys av det empiriska materialet utifrån uppsatsens fråge- 
ställningar och teorins fyra variabler. Här redovisas även de slutsatser som är dragna under processens gång och huvud -
slutsatserna är: 
 Organisationens design är ett direkt resultat av en maktfördelning, eller kamp om makten och position, på den 

exekutiva nivån och resultatet blir en kompromisslösning. 
  Det är av yttersta vikt att det finns en gemensam målbild vid organisationsutvecklingen och att denna delas av hela 

organisationen. Implementeringen bör bygga på förståelse och inte ett tidsschema.  
 Hela organisationen måste ingå i en organisationsutveckling. Ser man inte till helheten blir följderna att man får en 

otydlig organisation som kommer att kräva ytterligare förändring inom en snar framtid. 
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ABSTRACT  
Title 
Development of the command structure within the Swedish Armed Forces 
 
Summary 
The Swedish Armed Forces are presently undergoing the most extensive 
change in its history. This lead to a great downscaling of the whole organiza-
tion and it compelled the Armed Forces to change the command structure as 
well. Unfortunately didn’t this organizational change reach its aims and goals.    

The main purpose of this essay is to clarify the fundamental conditions that 
influenced the development of the Swedish Armed Forces’ command structure. 
The essay will shed light on the factors that influenced the organizational de-
sign, both explicit and implicit ones. The essay gives answers to the following 
questions: Were there any implicit factors that influenced the development of 
the command structure? Did the project team use any theoretical models during 
the development process? Have professionals designed the organization or 
have laymen accomplished this? What experience can we gain from the devel-
opment process?  

The theoretical framework is Harold Leavitts’ (1965), “Diamond”, system 
model concerning approaches to organizational change. Leavitts’ model views 
organizations as complex systems in which at least four interacting variables 
loom especially large: task variables, structural variables, technological vari-
ables and human variables. The method is qualitative with an inductive ap-
proach and the study is mainly based upon interviews.  

The empirical research provides some results and the main subjects are: the 
development process, which has been influenced by an internal power struggle 
at the executive level, the lack of theoretical and methodical support, the diffi-
culty of developing just a small piece of the command structure and the im-
plementation problem. This subject has been the foundation for the analysis 
and discussion, in combination with the theory and studies questions; these 
consequently lead to the conclusions presented in the essay.       

The conclusions show that lust for power influenced the organizational de-
sign, and that implementation should be based on the members’ understanding 
of the organizational change and not on a strict timetable The whole structure 
most be involved in an organizational change, otherwise problematical spin-off 
effects will be experienced.   
   
Key-words 
Organization, Organizational change, Command structure, Swedish Armed 
Forces    
 



 FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS    FHS 19 100:2020 
 ChP 00-02 / avd 2 02-05-13 Sida: 2 (80)   
 Mj Magnus Nordström 
_______________________________________________________________ 
 

 

ABSTRACT...................................................................................................................................1 

1 INLEDNING .......................................................................................................................3 

1.1 BAKGRUND OCH PROBLEMFORMULERING...................................................................3 
1.2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR.................................................................................4 
1.3 AVGRÄNSNINGAR ........................................................................................................5 
1.4 MATERIAL OCH KÄLLKRITIK .......................................................................................6 
1.5 TIDIGARE FORSKNING..................................................................................................6 
1.6 UPPSATSENS DISPOSITION............................................................................................7 

2 TEORI..................................................................................................................................8 

2.1 TEORIANKNYTNING .....................................................................................................8 
2.2 EN ANALYTISK MODELL.............................................................................................14 

3 UPPSATSENS METOD...................................................................................................20 

3.1 FORSKNINGSPARADIGM .............................................................................................20 
3.2 TEKNIK FÖR FAKTAINSAMLING..................................................................................24 
3.3 RELIABILITET OCH VALIDITET ...................................................................................25 
3.4 ETIK ...........................................................................................................................26 
3.5 METOD FÖR ANALYS..................................................................................................26 
3.6 VAL AV METOD ..........................................................................................................27 

4 RESULTATREDOVISNING..........................................................................................28 

4.1 LEDNING AV FÖRSVARSMAKTEN...............................................................................28 
4.2 UTGÅNGSPUNKTER FÖR ORGANISATIONSUTVECKLINGEN ........................................30 
4.3 DEN NYA LEDNINGSORGANISATIONEN ......................................................................31 
4.4 DE STÖRRE FÖRÄNDRINGARNA..................................................................................31 
4.5 STRUKTURELLA PERSPEKTIVET .................................................................................32 
4.6 TEKNOLOGISKA PERSPEKTIVET .................................................................................37 
4.7 UPPGIFTSORIENTERADE PERSPEKTIVET.....................................................................40 
4.8 AKTÖRSORIENTERADE PERSPEKTIVET.......................................................................45 
4.9 ANALYS OCH SAMMANFATTNING ..............................................................................50 

5 ANALYS OCH DISKUSSION........................................................................................54 

5.1 INLEDNING .................................................................................................................54 
5.2 VETENSKAPLIG GRUND..............................................................................................55 
5.3 PÅVERKANDE FAKTORER...........................................................................................58 
5.4 ORGANISATIONSDESIGN ............................................................................................62 
5.5 FÖRANKRINGSPROCESSEN .........................................................................................64 
5.6 SAMMANFATTANDE SLUTSATSER..............................................................................66 
5.7 EGNA REFLEKTIONER.................................................................................................70 
5.8 FORTSATT UTREDNING OCH FORSKNING ...................................................................71 

6 SAMMANFATTNING.....................................................................................................73 

7 LITTERATUR OCH REFERENS LISTA....................................................................78 

7.1  TRYCKTA KÄLLOR .....................................................................................................78 
7.2 MUNTLIGA KÄLLOR ...................................................................................................80 
7.3 ELEKTRONISKA KÄLLOR............................................................................................80 

BILAGA 1: INTERVJUUNDELAGET...................................................................................80 

 



 FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS    FHS 19 100:2020 
 ChP 00-02 / avd 2 02-05-13 Sida: 3 (80)   
 Mj Magnus Nordström 
_______________________________________________________________ 
 

1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund och problemformulering 

Den för Sverige grundläggande positiva säkerhetspolitiska utvecklingen under 

1900-talet har lett till förändrade krav och förutsättningar för Försvarsmakten. 

För att kunna möta dessa nya krav och förutsättningar har Försvarsmakten 

förmåtts till en omfattande omstrukturering. Denna omstrukturering kommer 

att medföra att Försvarsmakten lämnar den traditionella insatsförsvarstanken 

och omorganiseras till en insatsorganisation med anpassningsförmåga. 

Insatsorganisationen är en sammanfattade benämning på Försvarsmaktens 

staber och förband, vilka används för de insatser som sker med militära 

resurser inom ramen för Försvarsmaktens fyra huvuduppgifter. 

Insatsorganisationen tillförs resurser antingen från grundorganisationen eller 

genom att krigsförband mobiliseras. Insatsorganisationen utgörs av ÖB med 

högkvarteret, den operativa insatsledningen, militärdistrikten, utlandsstyrkan 

och övriga tilldelade krigsförband.  
Denna omstrukturering kräver även relativt stora förändringar av 

ledningssystemet. Förändringen av den militära ledningsorganisationen utgör 

en nödvändig del i den samlade ominriktningen och innebär att 

utgångspunkterna och formerna för ledningsorganisationen ändras från dagens 

traditionella inriktning mot invasionsförsvar till morgondagens bredare och 

mera komplexa hotbild. Försvarsmaktens system för att leda totalförsvaret 

växte fram under intryck från andra världskriget och med efterkrigstidens 

hotuppfattning som grund. Trots en successiv utveckling av ledningssystemet, 

med omfattande organisatoriska förändringar, har de grundläggande 

principerna från det kalla krigets säkerhetspolitiska miljö blivit oförändrade. 

Principerna innebar bland annat att vi skulle kunna möta ett antal hot scenarier 

som en konflikt mellan öst och väst skulle innebära, i många fall en invasion av 

landterritorium. Ledningsorganisationen byggde på dessa grundvärden och var 

i huvudsak regionalt orienterad, med möjlighet till operativ 

tyngdpunktförskjutning mellan regionerna.   
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Den tidigare föreställningen om de tydligt åtskilda tillstånden fred, 

krigsfara och krig, där krig betydde invasion syftande till ockupation, är inte 

längre relevanta. Därmed behöver inte ledningssystemet dimensioneras för 

samma totala samhällsomställning som tidigare. Anpassningsprincipen medför 

ett behov av att förändra en ledningsorganisation som tillkommit bland annat 

för att kunna möta kravet på samtidig operativ ledning i flera riktningar. Även 

försvarets internationalisering är av betydelse i sammanhanget, eftersom det 

gamla ledningssystemet enbart utformats för vårt nationella försvar, och det 

nya kommer att kräva interoperabilitet i de flesta ledningsnivåer.  

Från och med 1 juli, 2000 har Försvarsmakten en ny ledningsorganisation. 

Förändringen innebär en fortsatt utveckling mot ett flexibelt och modernt 

insatsförsvar. Utifrån denna grund börjar man nu så smått se effekterna av 

denna omstrukturering och omorganisering av ledningsorganisationen. 

Resultatet av omstruktureringen, snart ett år efter genomförandet, blev kanske 

inte vad Försvarsmakten och dess ledning hade förväntat sig, om man nu får tro 

den interna debatten i fackpress och annan försvarsmedia. En viss osäkerhet 

verkar det i alla fall råda om arbetsdelningen och auktoritetsfördelningen 

mellan chefer och staber.  

Ledningsfrågor är någonting som engagerar de flesta i Försvarsmakten och 

de flesta verkar ha synpunkter rörande detta ämne. När man diskuterar detta 

ämne hör man ofta frågor och synpunkter som antyder: Hur gick det här 

egentligen till?  Var det verkligen meningen att slutresultatet skulle bli detta? 

Gick denna process verkligen rätt till? Dessvärre har ingen utrett 

organisationsutvecklingsprocessen och sett opartiskt på denna. Jag kommer i 

denna uppsats att försöka belysa de bakomliggande faktorerna och den process 

som ligger till grund för den ledningsorganisation vi numera har i 

Försvarsmakten. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Med problemformuleringen som utgångspunkt är huvudsyftet med denna 

uppsats är att undersöka vilka förutsättningar och grundvärden, förutom de i 

form av direkta styrningar från statsmakten, som legat till grund vid 
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designandet av Försvarsmaktens ledningsorganisation. Här kommer faktorerna 

som legat till grund för att organisationsdesignen fick nuvarande utseende 

belysas. Övriga omständigheter som påverkat denna process, förutom de rent 

explicit uttryckta kraven från statsmakten kommer även de att åskådliggöras. I 

detta sammanhang granskas huruvida organisationsutvecklingsprocessen byggt 

på en vetenskaplig grund med en organisationsteoretisk förankring samt om 

professionellt metodstöd nyttjats. Uppsatsen skall också bidra med en viss 

förståelse för vad som påverkar en organisationsutveckling och ett antal 

erfarenheter som kan användas vid ytterligare organisationsutvecklingar inom 

Försvarsmakten kommer att redovisas. För att kunna närma mig detta problem 

så kommer jag att utgå från ett antal frågeställningar, dessa frågeställningar är: 

 Påverkande faktorer: 

Fanns det förutom de explicit uttryckta utgångsvärdena några implicita som 

påverkade designen av organisationen och vilka var de i sådana fall?  

 Vetenskaplig grund: 

Användes någon organisationsteoretisk modell vid organisationsutvecklingen 

och vilken vetenskaplig grund bygger den nya organisationen på?  

 Organisationsdesign: 

Är organisationen designad av eller med stöd av organisationsteoretiska 

fackmän eller har organisationsutvecklingen drivits av lekmän? 

 Förankringsprocessen: 

Vilka erfarenheter kan man dra av denna organisationsförändring och hur 

skulle man kunna dra nytta av dessa vid en eventuell ny omorganisation av 

ledningsorganisationen? 

1.3 Avgränsningar 

Jag kommer i denna uppsats att tidsmässigt avgränsa mig i huvudsak till tiden 

mellan 1996 och 2001. Det är den tidsaspekten som berör den senaste 

ominriktningen av Försvarsmakten.  

Jag kommer även processmässigt avgränsa mig till projekten 

Ledningsöversyn 99 (LÖ 99) och Ledningsorganisation 2000 (LO 2000). Det 
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är framför allt inom dessa två projekt som man kan finna grunden till den 

ledningsorganisation som Försvarsmakten har idag 

1.4 Material och källkritik 

Det material som jag använt mig av är i huvudsak tryckta källor och data från 

intervjuer, redovisas som en bilaga till uppsatsen. De tryckta källorna och 

respondenterna kommer i huvudsak från Försvarsmakten och har alla på ett 

eller annat sätt varit involverade i organisationsutvecklingsprocessen. Jag anser 

att detta ger en så pass rättvisande bild av verkligheten som min 

forskningsansats kräver. Beroende på att jag kunnat jämföra de olika källorna 

med varandra så har jag kunnat beakta de relevanta källkritiska krav, 

äkthetskrav, oberoende, tendens och trovärdighet, som ställs på mina källor. 

När det gäller färskhetskrav och samtidighetskrav så anser jag även dessa krav 

vara tillräckligt uppfyllda för det material jag använt mig av i uppsatsen ska 

vara användbart. 

1.5 Tidigare forskning 

De tidigaste bidragen till organisationsteorins utveckling har en viktig roll i 

debatten. Många bidrag får uppfattas som klassiska i den rätta meningen, det 

vill säga gamla och goda. Klassikerna har berört de viktigaste frågorna inom 

ämnet och man kan ibland till och med hävda att klassikerna har kommit med 

svar som nyare forskning knappast kunnat förbättra. Mycket av det ”nya” i 

organisations- och ledningsteorin är inte alls nytt, utan endast klassiska bidrag i 

nyare språkdräkt.1 

Rent generellt kan man säga att det både skrivits och debatterats mycket om 

organisationsutveckling och utformningen av Försvarsmaktens 

ledningsorganisation. På Försvarshögskolan har det skrivits en del uppsatser 

om likartade ämnen, exempelvis ”Att lyckas med strategiskt förändringsarbete” 

av Fredrik Hildingson. Huvudsyftet med denna uppsats är att förklara hur man 

kan gå tillväga för att åstadkomma ett framgångsrikt strategiskt 

                                                 
1 Abrahamsson Bengt, Andersen Jon Aarum, Organisation – att beskriva och förstå 
organisationer, Liber AB, 1996, 1998, s. 26. 
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förändringsarbete. Studien visar att ledningens agerande varit resultatinriktat 

när det gäller att skapa förändringsinsikt, att förmedla visionen, att skapa 

förutsättningar för delaktighet, att befästa det som uppnåtts och påbörja 

förankringen av de nya inställningarna i organisationsstrukturen. Vad som 

enligt studien varit mindre resultatinriktat var att skapa trovärdighet för 

förändringsteamet och visionen samt att visa kortsiktiga positiva resultat. Ett 

annat exempel på uppsats är ”En sjukvårdsorganisation i förändring” av Timo 

Rinne. Syftet med denna uppsats är att beskriva skillnader i synsätt på 

sjukvårdstjänsten före och efter ominriktningen. Uppsatsen visar på ett flertal 

orsaker till utvecklingen av organisationen utöver den möjlighet som gavs i 

samband med ominriktningen. Folkopinion, den tekniska utvecklingen och 

internationella erfarenheter var viktiga impulser vid framtagandet av de nya 

funktionsmålsättningarna. 

Men vad avser utformningen av Försvarsmaktens ledningsorganisation och 

den process som lett fram till organisationsdesignen så har jag inte i mina 

efterforskningar hittat något material som belyser denna problematik.  

 

1.6 Uppsatsens disposition 

I detta inledande kapitel beskrivs bakgrunden och problemformuleringen för att 

ge en bakgrundsbild till uppsatsen. Utöver detta presenteras även här en del 

grundfakta för att på så sätt skapa struktur, tillgänglighet och förståelse i 

uppsatsen. 

Inledningsvis i det andra kapitlet, teorikapitlet, beskrivs den teoretiska 

ramen för uppsatsen. Huvuddelen avhandlar organisationsteoretiska modeller 

för organisationsutveckling och med detta som grund väljer jag en teoretisk 

modell, Leavitts systemmodell, som teoretisk ram för uppsatsen. En fördjupad 

presentation av denna teori avslutar detta kapitel. För att skapa en metodisk 

inramning redovisar jag i kapitel tre det tillvägagångssättet jag valt och jag 

presenterar översiktligt de grundläggande förutsättningarna som ligger till 

grund för mitt val av metod och teknik. Jag kommer även att beskriva den 

metod som används i uppsatsen. 
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I det fjärde kapitlet, resultatredovisning, beskrivs grunder och 

utgångspunkter för ledning av Föresvarsmakten. Här presenteras även 

Försvarsmaktens ledningsorganisation och de större förändringarna som 

organisationsutvecklingen medfört. Resultatet från intervjuerna redovisas 

utifrån teorimodellens fyra perspektiv och kapitlet avslutas med att 

intervjumaterialet sammanfattas genom att de fyra mest framträdande 

ämnesområdena redovisas. 

I det femte kapitlet sker en diskussion och analys av det resultat som 

framkom i den empiriska analysen. Denna analys genomförs utifrån uppsatsens 

syfte, frågeställningar och teorianknytning. Här besvaras uppsatsens 

frågeställningar och ett antal konstruktiva slutsatser som dragits under 

processens gång redovisas. Här redovisas även förslag på fortsatt utredning och 

forskning. 

Uppsatsen avslutas med en sammanfattning av uppsatsen, samt en litteratur 

och referenslista. Utöver detta bifogas en bilaga med intervjuunderlaget. 

2 TEORI 

2.1 Teorianknytning 

Vad är organisation? 

Ordet organisation kan ha flera betydelser och betraktas ur många olika 

perspektiv. Vilka förhållanden, egenskaper och dimensioner man betonar beror 

i hög grad på intresset hos den som studerar området och vad ändamålet med 

studien. En vanlig uppfattning är att organisationer uppstår och utvecklas som 

instrument för att uppnå bestämda mål. Organisationer uppstår i situationer där 

människor inser att deras eget intresse eller egna fördelar bäst kan uppnås eller 

tillvaratas genom en kollektiv handling. En allmänt vedertagen och använd 

definition på organisation är: en organisation är en planmässigt inrättad 

sammanslutning av personer vilka har syfte att nå vissa mål.2 

                                                 
2 Abrahamsson Bengt, Andersen Jon Aarum, Organisation – att beskriva och förstå 
organisationer, Liber AB, 1996, 1998, s. 13. 
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Rationalistisk organisationsteori och systemteori 

Hur vi studerar organisationer och vad vi kommer att se genom dessa studier är 

helt beroende av vilken utgångspunkt vi har för studien. Inom 

organisationsteorin står i huvudsak två ansatser mot varandra: den 

rationalistiska organisationsteorin och systemteorin.3 

 Utgångspunkten i den rationalistiska organisationsteorin är uppfattningen 

att individer vill uppfylla olika behov, önskningar, krav, förväntningar eller 

ambitioner, men ofta har svårt att göra det enbart genom egna insatser. Med 

den rationalistiska ansatsen uppfattas ledningen, exekutiven, som 

huvudmannens förlängda arm. En förutsättning för att acceptera denna ansats 

är att det finns empiriska belägg för påståendet att det är huvudmannen som 

bestämmer organisationens mål. Den rationalistiska ansatsen har två 

kännetecken. För det första ses aktiviteten i en organisation som en funktion av 

de mål som sattes upp av några individer eller grupper av individer, 

organisationens huvudman. Ett annat antagande är att den eller de personer 

som skall omsätta målen i praktisk handling har förutsättningar att bedöma de 

olika organisatoriska alternativen.4 

Systemteorin representerar en annan infallsvinkel och ett annorlunda 

angreppssätt för att studera organisationer. Systemteorin menar att målet eller 

målen inte duger som underlag för studier av organisationer. Organisationen 

uppfattas inte som något redskap, utan som ett fenomen som uppfyller vissa av 

samhällets behov och organisationen blir ett mål i sig. I systemteorin blir 

organisationen inte först och främst ett instrument för huvudmannens mål. Den 

ses istället som en struktur vilken motsvarar och anpassar sig till en mängd 

olika intressenters krav och som söker upprätthålla balans genom att avväga 

dessa krav mot varandra. Organisationens anpassning till omgivningen är 

central och huvudmannen spelar ingen överordnad roll i förhållande till övriga 

intressenter.  

                                                 
3 Abrahamsson Bengt, Andersen Jon Aarum, Organisation – att beskriva och förstå 
organisationer, Liber AB, 1996, 1998, s. 16. 
4 Ibid, s. 18. 
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Organisationsförändring eller organisationsutveckling 

Argumenten för att organisationer bäst kan karaktäriseras genom termen 

förändring och dynamik, vilar ofta på föreställningen att vår omvärld och 

samhället idag förändras snabbt och fundamentalt. Typiska för de senaste årens 

organisationstänkande är att fokuseringen på förändring, nyskapande och 

omvandling.5 Den ström av påverkningar som den enskilda organisationen är 

utsatt för är mångsidig och ofta svår att förutsäga. Det skapar en betydande 

osäkerhet och därmed också ett behov av hjälpmedel för att tackla 

förändringar. Oavsett vilken form ändringskravet har, så får det konsekvenser 

för organisationen inre liv. Det uppstår behov av anpassning för att bevara 

organisationens slagkraft och för att säkra effektiviteten i den organisatoriska 

apparaten och därmed att överleva.6  Förändringar kan gälla olika saker (vad), 

ha olika framväxt (orsak), ha olika varaktighet samt vara av olika omfattning.7 

Förändringen kan exempelvis avse förändringar av tanke, språk och handling. 

De kan vara tillfälliga eller långsiktigt bestående och framdrivna av självinsikt 

eller tvång utifrån. Förändring är också av olika omfattning och kan innebära 

allt från förfining och finslipning till grundläggande omprövningar av befintlig 

verksamhet.  

Organisationsförändringar omfattar många olika ingrepp. Det traditionella 

kan vara rationaliseringsprojekt, anpassning av samspelet mellan teknologi och 

människan, ändring av strukturen eller ledar- och personalutveckling. 

Organisationsutveckling däremot innebär en förändring av hela organisationen, 

en förändring av samtliga organisatoriska komponenter: aktörer, teknologi, 

struktur och uppgifter.8 

                                                 
5 Abrahamsson Bengt, Andersen Jon Aarum, Organisation – att beskriva och förstå 
organisationer, Liber AB, 1996, 1998, s. 230. 
6 Bakka Jörgen Frode, Fivelsdal Egil, Lindkvist Lars, Organisationsteori: Struktur – Kultur – 
Processer, Liber-Hermods, 1993, s. 259. 
7 Lars H. Bruzelius, Per-Hugo Skärvad, Integrerad Organisationslära, studentlitteratur, Lund, 
2000, s. 369. 
8 Flaa P, Hofoss D, Holmer-Hoven F, Medhus T, Rönning R, Introduktion till 
organisationsteori, Studentlitteratur, Lund, 1998, s. 184. 
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Organisationsutveckling 

Vad är organisationsutveckling? Det finns många definitioner av 

organisationsutveckling men den gemensamma nämnaren i flertalet av de olika 

definitionerna är att det handlar om förändring av organisationen från ett nu 

tillstånd till ett önskvärt framtida tillstånd. Denna mångfald  gör det nästan 

omöjligt att formulera en enhetlig definition utan att den blir väldigt 

omfattande.  

För att undvika att ”organisationsutveckling” blir mer än ett enkelt slagord 

är det nödvändigt att finna en någorlunda stram definition av begreppet. 

Wendell French et al. (1989:33) använder följande definition: 

”Organisationsutveckling är en planlagd insats som omfattar hela 

organisationen, insatsen är styrd av ledningen för att öka organisationens 

effektivitet, genom planenlig intervention i organisationens processer och med 

hjälp av beteendevetenskaplig kunskap.”9 Denna definition får stöd av Bakka 

när han påstår att organisationsutvecklingens syfte är: ”att åstadkomma en 

planerad, styrd förändring, att uppnå en långsiktig effekt och att hjälpa 

organisationer att själva lösa sina problem, inklusive att vidta en anpassning 

och utveckling i förhållande till organisationens omvärld. Både organisatorisk 

effektivitet och mänsklig trivsel ska tillgodoses.”10  

Även om organisationsutveckling kan knytas till organisationsteorin är det 

knappast rimligt att beskriva den som en egen organisationsteoretisk riktning. 

Det är mera korrekt att betrakta organisationsutveckling som en bro mellan å 

ena sidan vissa organisationsteoretiska riktningar och beteendevetenskaplig 

teoribildning och å andra sidan konkreta organisationsproblem. 

Organisationsutveckling kan därmed betraktas som en förändringsstrategi som 

                                                 
9 Abrahamsson Bengt, Andersen Jon Aarum, Organisation – att beskriva och förstå 
organisationer, Liber AB, 1996, 1998, s. 231. 
10 Bakka Jörgen Frode, Fivelsdal Egil, Lindkvist Lars, Organisationsteori: Struktur – Kultur – 
Processer, Liber-Hermods, 1993, s. 260. 
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grundar sig på olika teorier och som beskriver olika förändringsmetoder.11 En 

sammanfattande karaktäristik av området kan formuleras enligt följande: 

 Organisationsutveckling arbetar inte med en enskild avdelning eller en 

enskild organisatorisk nivå utan med hela organisationen. 

 Organisationsutveckling efterstävar reella förbättringar i de 

medmänskliga relationerna inom en bestämd organisation. 

 Organisationsutveckling arbetar med den konkreta organisationen och 

därmed med de spänningar som uppstår i de konkreta jobben. 

 Organisationsutvecklingens område är inte bara relationer inomgrupper 

utan också mellan grupper och eventuellt mellan organisationer.12  

 

Teorier för organisationsutveckling 

Det finns många sätt att beskriva organisationsutveckling på och de kan utföras 

med olika teoretisk bakgrund. Det finns en stor mängd teorier avseende mer 

eller mindre lämpliga förhållningssätt då man ska studera 

organisationsutveckling. Det intressanta när man ska skapa en teoretisk ram är 

att välja en lämplig teori sett ur det aktuella problemets perspektiv. Det är i 

detta sammanhang först och främst angeläget att ta reda på orsaken som ligger 

bakom utvecklingsbehovet. För Försvarsmaktens ledningsorganisations del kan 

orsaken främst spåras till statsmakternas beslut avseende en minskad 

ekonomiska ram i kombination med en drastiskt förändrad omvärldsbild.  

Beslutet skapade ett akut behov av att snabbt minska och förändra 

Försvarsmaktens organisation, vilket ledde till en rad åtgärder både i freds- och 

krigsorganisationen. Denna förändring omfattade uppgifter, struktur, teknik 

och personal. 

Jag kommer här kort presentera ett antal olika modeller som beskrivs i 

organisationslitteraturen och som tillämpas i verkligheten. Blake och Moutons 

modell (1985) beskriver organisationer med hjälp av faktorerna mål, 

människor, makt och kultur. Med organisationsutveckling menar de därför 
                                                 
11 Flaa P, Hofoss D, Holmer-Hoven F, Medhus T, Rönning R, Introduktion till 
organisationsteori, Studentlitteratur, Lund, 1998, s. 181. 
12 Bakka Jörgen Frode, Fivelsdal Egil, Lindkvist Lars, Organisationsteori: Struktur – Kultur – 
Processer, Liber-Hermods, 1993, s. 260 
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förändring till det bättre för dessa faktorer. Blake och Moutons ansats orsakar 

flera frågor: varför bör organisationen förändras? Vilka är impulserna till 

förändring? När bör förändringen genomföras? Vilket är det önskade tillstånd 

som ska bli resultatet av organisationsförändringen? Hur skapar man en 

organisationsutveckling? Bör organisationsutvecklingen ha något mål eller är 

själva förändringsprocessen det centrala? Blake och Moutons modell bygger på 

deras ledningsteori, där ledargallret är centralt. Ledarens beteendemönster, 

ledarstilen, ses som en kombination av resultat- och medarbetarorientering. 

Ledarstilen baseras på antagandet om hur makt utövas för att uppnå resultat 

genom och med hjälp av andra människor. Den 

organisationsutvecklingsmodell Blake och Moutons förespråkar, består av sju 

faser: förfas, seminarier om ledarstil, förstärkning av grupper, utveckling av 

samarbete mellan grupper, strategisk plan, genomförande och konsolidering.13  

Wendel Frenchs (1969) har presenterat en organisationsutvecklingmodell, 

som har en helt annan teoretisk grund än Blake och Moutons.  French hävdar 

att grund för många organisationsutvecklingsaktiviteter ligger en 

aktionsforskarmodell. Detta är en faktabaserad problemlösningsmodell, där 

man går igenom de olika delarna flera gånger. Aktionsforskningen omfattar tre 

processer: faktainsamling, återkoppling till klienten och en handlingsplan 

baserad på insamlade data. Aktionsforskning är både ett tillvägagångssätt vid 

problemlösning och en problemlösningsprocess, som omfattar en serie 

aktiviteter och händelser. French presenterade modellen genom dess 

huvudkomponenter: diagnos, datainsamling, diskussion och handlingsplan. 

Modellen förutsätter externa krafter, till exempel konsulter eller forskare som 

katalysatorer och pådrivare av utvecklingsprocessen.14 

Harold Leavitts (1965) enkla systemmodell utvecklades med utgångspunkt 

för en diskussion av hur man kan förändra organisationer. Det har på detta 

område utvecklats olika traditioner som Leavitt kallar strukturella, 

                                                 
13 Abrahamsson Bengt, Andersen Jon Aarum, Organisation – att beskriva och förstå 
organisationer, Liber AB, 1996, 1998, s. 235. 
14 Ibid, s. 238. 
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teknologiska och humanistiska angreppssätt.  Modellen indelar 

beslutsvariablerna i fyra grupper: uppgifter, struktur, teknologi och aktörer. 

Förutom dessa teoretiska modeller existerar det en rad olika modeller och 

teorier utformade för organisationsutveckling. Exempel på dessa är: Kurt 

Lewin (1951) som utvecklade en av de tidigaste förändringsmodellerna och 

vilken de flesta modernare bygger på15, Andrew Pettigrew (1987), Noel Tichy 

(1983), James Quinn (1988) och John Kotter (1996). De senare har framför allt 

bidragit med att skapa teorier som i huvudsak fördjupar sig i 

organisationsutvecklingens delprocesser. Ett exempel på detta är John Kotters 

(1987) ”Åttastegsprocess” som beskriver hur man kan lyckas med 

implementeringen av en ny organisation. 

 

Teorikoppling i uppsatsen 

Jag har i denna uppsats valt att nyttja mig av den systemmodell Harold Leavitt 

(1965) utformat. I och med att Leavitts modell för organisationsutveckling 

lämpar sig för att analysera designerproblematiken, förstå organisationen och 

för att diskutera hur man kan utveckla organisationer så lämpar den sig för den 

typen av undersökning jag avser att i denna uppsats. I och med att modellen är 

förhållandevis gammal så kan valet av denna modell kan verka något märklig, 

men faktum är att denna modell fortfarande används vid 

organisationsutveckling.16 Modernare modeller bygger i huvudsak på denna 

klassiker eller så är de allt för endimensionell och ser i huvudsak bara på själva 

utvecklingsprocessen eller implementeringsfasen. Leavitts modell är allmänt 

erkänd och kan anses vara en klassiker. För att modellen ska förstås kommer 

jag här att i mera detalj  utveckla Leavitts modell ytterligare.  

2.2 En analytisk modell 

Leavitts systemmodell används ofta vid organisationsutveckling. Leavitts 

”diamant” används både för att ange de centrala elementen inom 

                                                 
15 Flaa P, Hofoss D, Holmer-Hoven F, Medhus T, Rönning R, Introduktion till 
organisationsteori, Studentlitteratur, Lund, 1998, s. 181. 
16 Flaa P, Hofoss D, Holmer-Hoven F, Medhus T, Rönning R, Introduktion till 
organisationsteori, Studentlitteratur, Lund, 1998, s. 183. 
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organisationsenheter, därmed inom organisationteorin, och som en 

utgångspunkt för att förstå förändringsprocessen.17 Leavitt utvecklade 

modellen som utgångspunkt för en diskussion av hur man kan förändra 

organisationer. Det har på detta område utvecklats olika traditioner som Leavitt 

kallar strukturella, teknologiska och humanistiska angreppsätt. Modellen 

indelar beslutsvariablerna i fyra grupper: struktur, teknologi, uppgifter och 

aktörer. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Figur 2. Leavitts systemmodell18 

 

Med struktur i denna modell menas här de mera stabila elementen i 

organisationen. Dessa element i en organisation kan exempelvis vara: 

arbetsdelning, hierarkiskt mönster, work-flow eller kommunikationssystem. 

Teknologi däremot kan definieras som kända och manipulerbara mekanismer 

för problemlösning. I teknologibegreppet ingår exempelvis maskiner, 

utrustning, program, regler och kunskap (inklusive metoder, teorier och 

modeller). Aktörerna eller människorna i en organisation kan beskrivas med 

hjälp av en rad egenskaper som erfarenhetsbakgrund, utbildning, attityder, 

motivation, behov, mål, förväntningar och intressen.19 Uppgiften är de 

huvudfunktioner eller arbetsuppgifter organisationen ska utföra. Uppgifterna 

har att göra med organisationens målsättning och det finns naturligtvis många 

                                                 
17 Flaa P, Hofoss D, Holmer-Hoven F, Medhus T, Rönning R, Introduktion till 
organisationsteori, Studentlitteratur, Lund, 1998, s. 183. 
18 Bakka Jörgen Frode, Fivelsdal Egil, Lindkvist Lars, Organisationsteori: Struktur – Kultur – 
Processer, Liber-Hermods, 1993, s. 61. 
19 Ibid, s. 61. 
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olika uppgifter, exempelvis varuproduktion, marknadsföring, finansiering eller 

försäljning av varor. 

Pilarna i modellen påvisar att de aktiviteter som äger rum i en organisation 

är resultatet av samspelet mellan struktur, teknologi, aktörer och uppgifterna. 

Leavitts huvudsyfte med modellen var att påvisa interdependensen som råder 

mellan de fyra huvudvariablerna. Han pekar därmed på att förändring av en 

variabel kan medföra förändring av en eller flera andra variabler. Ett exempel 

på det är att förhållandet mellan uppgifter och struktur är ett centralt område i 

diskussionerna om ändamålsenliga organisationsformer. Man hör ofta frågan: 

”Hur ska vi organisera oss för att uppnå de mål vi satt upp?” Strukturen 

uppfattas då som ett medel att nå bestämda mål.20 Ett annat exempel är att en 

förändring av teknologivariabeln, till exempel genom att man inför datateknik i 

ett företag, kan få konsekvenser för strukturkomponenten genom ökad 

decentralisering, konsekvenser för uppgiftselementet genom att andra uppgifter 

måste utföras manuellt och för aktörerna genom att de känner större 

tillfredställelse med sitt arbete. 

Med hjälp av Leavitts modell kan man få fram fyra förändringsmetoder: 

strukturella, teknologiska, uppgiftsbaserade och aktörsorienterade.21 Precis som 

jag nämnde tidigare så bygger inte organisationsutvecklingen på en specifik 

förändringsmetod, utan den bygger på en förändring i hela organisationen 

genom att de olika elementen betraktas i ett sammanhang. Man ska inte se 

dessa metoder som användbara var och en för sig. Efter att ha analyserat 

organisationen som system och kartlagt de olika orsakssambanden, kan man 

använda de olika metoderna för att utveckla och förändra organisationen.  

 

Strukturella förändringsmetoder 

De strukturella förändringsmetoderna innebär precis som namnet antyder att 

man genomför en förändring av strukturen i organisationen. Dessa förändringar 

kan omfatta både mindre eller större delar av en organisationsstruktur. Det man 
                                                 
20 Bakka Jörgen Frode, Fivelsdal Egil, Lindkvist Lars, Organisationsteori: Struktur – Kultur – 
Processer, Liber-Hermods, 1993, s. 61. 
21 Flaa P, Hofoss D, Holmer-Hoven F, Medhus T, Rönning R, Introduktion till 
organisationsteori, Studentlitteratur, Lund, 1998, s. 184. 
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förändrar är exempelvis beslutsrutiner eller kontrollspann, gemensamt för 

förändringarna är att det i hög grad handlar om förändringar i hierarkin. 

Strukturella förändringar är det mest klasiska sättet att angripa problemet med 

en organisationsförändring, eller som Leavitt skriver: 
”Out of the deductive, rational, largely military-based thinking of early non-
empirical organization theory, there envolved the whole set of now-familiar ”princi-
ples” for optimizing organizational performance by optimizing structure”22 

 
Syftet med förändringarna är ofta ett bättre utnyttjande av resurserna och i 

vissa fall bottnar strukturförändringen i en önskan att förändra rådande makt- 

och inflytelseförhållanden. Eller så är det så enkelt att man vill förbättra 

arbetsvillkoren för vissa grupper av anställda. Webers byråkratimodell, Fayols 

administrationslära och Taylors principer för ledning och styrning hör hemma i 

denna kategori.23  

Det ställs idag många olika krav på organisationsstrukturen. Efter andra 

världskriget har det lanserats en rad modifikationer och alternativa former av 

organisationsstruktur, av vilka olika former av projektorganisation här till de 

mest kända. Organisationen ska vara ett smidigt instrument för att lösa 

organisationens huvuduppgifter, den ska tillmötesgå de anställdas mänskliga 

behov och den ska reagera snabbt på förändringar i omvärlden. Det finns ingen 

”one best way” att organisera sig på.24 Varje struktur är en kompromiss mellan 

olika hänsyn och olika intressen i organisationen och ingen 

organisationsdesigner kan i praktiken komma förbi dessa problem. 

 

Teknologiska förändringsmetoder 

Den teknologiska förändringsmetoden är nog troligtvis den vanligaste av de 

fyra metoder som beskrivs här. Frederick Taylor och scientific 

managementrörelsen är den klassiska exponenten för den teknologiska 

                                                 
22 Leavitt Harold, Applied organizational change in industry: structural, technological an hu-
manistic approaches, J D March (red.), Handbock of organizations. Rand McNally, Chicago, 
1965, s. 1146 
23 Flaa P, Hofoss D, Holmer-Hoven F, Medhus T, Rönning R, Introduktion till 
organisationsteori, Studentlitteratur, Lund, 1998, s. 185. 
24 Bakka Jörgen Frode, Fivelsdal Egil, Lindkvist Lars, Organisationsteori: Struktur – Kultur – 
Processer, Liber-Hermods, 1993, s. 63. 
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metoden.25 Taylor underströk att man genom att förändra teknologin kunde 

förbättra organisationens effektivitet. Det mest kända exemplet är väl de tids- 

och rörelsestudier som man genomförde för att utveckla raffinerade 

arbetsmetoder och tekniker.  

Till de teknologiska förändringsmetoderna hör även införandet av 

avancerade produktionssystem och styrsystem som operationsanalys. Men när 

det gäller införandet av datateknik är det fortfarande ofta så att man diskuterar 

olika verksamhetmönster rent datatekniskt utan hänsyn till eventuella 

konsekvenser för struktur, arbetsinnehåll och arbetsmiljö. Det gemensanna 

dragen hos de olika teknologiska metoderna är att man söker tekniska lösningar 

på effektivisering och organisatoriska problem.    

 

Uppgiftsorienterade förändringsmetoder 

Vid uppgiftsorienterande förändringsmetoder fokuserar man på arbetsenheten, 

enheten kan utgöras av en avdelning, en grupp eller en enskild individ. När 

man använder denna metod försöker man förändra arbetsuppgifterna för 

arbetsenheten. Detta kan ske exempelvis genom arbetsutvidgning och 

arbetsutveckling. Målsättningen med arbetsutvidgning och andra 

uppgiftsorienterade metoder är som regel dubbel. Dels vill man skapa större 

effektivitet inom hela organisationen, dels försöker man förstärka den enskildes 

utvecklingsmöjligheter och tillfredställelse i arbetet. 

Uppgiftsorienterade metoder påminner ofta om strukturella och 

aktörsorienterade metoder. Det råder bland annat ett intimt samband mellan 

arbetsutvidgning och system med självstyrande arbetsgrupper.26 

 

Aktörsorienterade förändringsmetoder 

Harold Leavitt skriver i sin artikel att den fjärde förändringsmetoden innebär:  
”The people approaches try to change organizations by first changing the behaviour 
of the organization’s members. By changing human behaviour, it is argued, one can 

                                                 
25 Leavitt Harold, Applied organizational change in industry: structural, technological an hu-
manistic approaches, J D March (red.), Handbock of organizations. Rand McNally, Chicago, 
1965, s. 1148. 
26 Flaa P, Hofoss D, Holmer-Hoven F, Medhus T, Rönning R, Introduktion till 
organisationsteori, Studentlitteratur, Lund, 1998, s. 186. 
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cause the creative invention of new tools, or one can cause modifications I struc-
ture”27 

Metoderna är många och varierande, oftast av psykologisk och 

socialpsykologisk karaktär. Till de vanligare hör sensivitetsträning, 

kommunikationsanalys, gruppdynamik, transaktionsanalys och 

medarbetarsamtal. Vid sådana grupporienterade metoder försöker man påverka 

enskilda människors kunskaper, attityder, värderingar och känslor så att de kan 

förändra sitt beteende och fungera bättre i samspel med andra. Försök att att 

skapa en organisationskultur och attitydkampanjer inåt i organisationen har 

samma syfte. Filosofin bakom de renodlade aktörsorienterade 

förändringsmetoderna är att människorna och relationerna mellan dem utgör 

den avgörande komponenten i en organisation – inte strukturer, teknologi eller 

uppgifter.28 Man försöker med andra ord att anpassa den enskilde människan 

till arbetet och organisationen och inte tvärt om. Därför hävdar vissa författare 

att organisationsutveckling är en aktörsorienterad förändringsmetod. Detta är 

bara delvis riktigt eftersom organisationsutveckling, som jag tidigare skrev, ska 

innebära en förändring av hela organisationen, även en förändring av de övriga 

komponenterna: teknologi, struktur och uppgifter.  

Om man avslutningsvis ska betrakta Leavitts modell kritiskt så kan man 

konstatera att den är en bra utgångspunkt för att diskutera hur olika fenomen 

och problem i organisationer hänger ihop. Modellen påminner oss om att 

strukturen alltid är knuten till andra komponenter i organisationen men den ger 

inga direkt konkreta anvisningar om hur man kan angripa konkreta 

organisationsproblem. Vid organisationsutveckling eller organisationsdesign är 

denna modell dock ett alldeles utmärkt analysverktyg och förståelsemodell. 

                                                 
27 Leavitt Harold, Applied organizational change in industry: structural, technological an hu-
manistic approaches, J D March (red.), Handbock of organizations. Rand McNally, Chicago, 
1965, s. 1151. 
28 Flaa P, Hofoss D, Holmer-Hoven F, Medhus T, Rönning R, Introduktion till 
organisationsteori, Studentlitteratur, Lund, 1998, s. 187. 
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3 UPPSATSENS METOD 

3.1 Forskningsparadigm 

Inledning 

De första frågeställningar som forskaren måste ställa sig vid forskning är 

vilken kunskapssyn är rådande, det vill säga vilka komponenter eller element 

styr produktionen av vetenskaplig kunskap. I denna inledande del av 

metodkapitlet kommer jag att skapa en metodisk inramning och översiktligt 

presentera de grundläggande förutsättningarna som ligger till grund för mitt val 

av metod och teknik. Med metod avses ett vetenskapligt sätt att närma sig det 

ämne man skall skriva om och hur man ämnar behandla ämnet.29 Metoden 

genomsyrar och påverkar hela uppsatsen. Med teknik åsyftas det sätt på vilket 

man samlar in material för att kunna beskriva, jämföra eller förutsäga något. 

Det jag kommer att översiktligt beskriva är vetenskapliga angreppssätt, två 

vetenskapliga förhållningssätt och förklarings- och förståelseansatser.  

 

Förklarings- och förståelseansatser  

I metodlitteraturen finner man i huvudsak två vetenskapliga förklarings- och 

förståelseansatser som har till syfte att skapa förståelse eller bilda teorier, dessa 

två är: induktion och deduktion. En induktiv ansats utgår från en mängd 

enskilda fall och hävdar att ett samband som observerats i samtliga dessa också 

är generellt giltigt. Induktionen är i huvudsak baserad på tanken att allt vetande 

börjar som en serien enskilda upplevelser. Ansatsen innebär alltså ett riskfyllt 

språng från en samling enskildheter till en allmän sanning.30 Induktion brukar 

även förklaras med att man går från empiri till teori. Induktionen har sin 

främsta styrka i att medge teorigenerering eller åtminstone förståelse för 

samanhang. Den kritik som riktas mot induktionen handlar om impressionism 

och den begränsade överförbarheten.31  

                                                 
29 Rolf Ejvegård, Vetenskaplig metod, Studentlitteratur, Lund, 1993, 1996, s. 29. 
30 Mats Alvesson, Kal Sköldberg, Tolkning och reflektion, Studentlitteratur, Lund, 1993, s. 41. 
31 Maj-Britt Johansson Lindfors, Att utveckla kunskap, Studentlitteratur, Lund, 1993, s. 59. 
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En deduktiv ansats utgår tvärtom från en generell regel och hävdar att 

denna förklarar ett visst enskilt fall av intresse. Utgångspunkten för den 

deduktiva principen är en fast förståelseram.32 Denna ansats är mindre riskfylld 

– till priset av att den verkar förutsätta vad som skall förklaras: att den 

allmänna regeln alltid gäller, följaktligen även i det aktuella fallet.33 Deduktion 

brukar förklaras med att man går från teori till empiri. Deduktionen har sin 

främsta styrka i att testa teorin, att verifiera eller falsifiera den. Den vanligaste 

kritiken som riktats mot de renodlat deduktiva ansatserna hänger just samman 

med teoribestämdheten, urvalet och operationaliseringarna av 

modellvariablerna.34 Detta hänger samman med att praktikerna helt enkelt inte 

känner igen den verklighet som de vetenskapliga teorierna beskriver.   

 

Två vetenskapliga förhållningssätt 

Inom metodlitteraturen existerar i huvudsak två viktiga vetenskapliga 

förhållningssätt eller teoretiska förföreställningar: positivism och hermeneutik. 

Positivismen har sina rötter i en empirisk/naturvetenskaplig tradition. Den 

som gav namn åt positivismen var den franske sociologen Auguste Comte, som 

var verksam vid mitten på 1800-talet.35 Han menade att det gick att generera 

kunskap som var positiv och utvecklande för mänskligheten. Vidare menade 

han att den kunskap man sökte skulle vara verklig och tillgänglig för våra 

sinnen och vårt förnuft. Positivismen uttrycker en ambition av att all vetenskap 

i grunden byggs upp på samma sätt, monism36, och detta stöder Comtes tanke 

på en enhetlig vetenskap. Forskarens förhållningssätt ska kännetecknas av att 

forskaren står i en yttre relation till forskningsobjektet. Forskarens 

personlighet, politiska, religiösa och känslomässiga läggning skall inte på 

något sätt kunna påverka forskningsresultatet.37 Forskarens huvudsakliga 

                                                 
32 Heine Andersen (red.), Vetenskapsteori och metodlära, Studentlitteratur, Lund, 1994, s. 33. 
33 Mats Alvesson, Kal Sköldberg, Tolkning och reflektion, Studentlitteratur, Lund, 1993, s. 41. 
34 Maj-Britt Johansson Lindfors, Att utveckla kunskap, Studentlitteratur, Lund, 1993, s. 56. 
35 Runa Patel, Bo Davidson, Forskningsmetodikens grunder, Studentlitteratur, Lund, 1991, 
1994 Andra upplagan, s. 23. 
36 Allt som existerar är ytterst av ett och samma slag (Nationalencyklopedin).  
37 Runa Patel, Bo Davidson, Forskningsmetodikens grunder, Studentlitteratur, Lund, 1991, 
1994 Andra upplagan, s. 24. 
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uppgift är att samla in och systematisera de data som existerar. Problematiken 

med ovan förda resonemang blir således att kunna dra gränsen mellan 

vetenskap och icke vetenskap.  

Hermeneutiken kan sägas vara positivismens raka motsats och betyder fritt 

översatt tolkningslära. Hermeneutiken var under 1600- och 1700-talet en metod 

för tolkning av bibeltexter.38 Hermeneutikens utveckling över åren har gått mot 

en mer öppen definition där man anser att man kan tolka mänskliga handlingar 

och livsyttringar likaväl som man tolkar språkliga utsagor och texter. 

Hermeneutiken handlar alltså om tolkning av innebörder i dess vidaste 

mening.39 Inom hermeneutiken ställer forskaren helheten i relation till delarna 

och pendlar mellan del och helhet för att på detta sätt nå fram till en så 

fullständig förståelse som möjligt. Hermeneutikens grunddrag är att meningen i 

en del endast kan förstås om den sätts i samband med helheten och forskaren 

använder sin egen förförståelse som ett verktyg i tolkningen. Det finns inte 

någon bestämd utgångspunkt eller slutpunkt för tolkningsakten och teoretiska 

förföreställningar kan ha en negativt styrande effekt i 

kunskapsbildningsprocessen.40 Helhet och del, subjekt och objekt, forskarens 

förförståelse, perspektivförskjutningarna i pendlingen, allt detta utgör också en 

helhet som lever och utvecklas.41 Detta brukar allt som oftast kallas för den 

hermeneutiska spiralen. Forskarens uppgift ligger i att tolka forskningsobjektet 

och detta gör han genom att med sin subjektiva förförståelse genomgå pendling 

från delar till helhet. Denna subjektivitet är naturligtvis från en positivistisk 

horisont förkastlig.  

 

Angreppssätt 

Begreppsparet kvantitativt och kvalitativ har kommit att bli allt mer vanligt 

förekommande när man i vetenskapliga sammanhang talar om olika 

                                                 
38 Ibid, s. 25. 
39 Göran Wallén, Vetenskapsteori och forskningsmetodik, Studentlitteratur, Lund, 1993, 1996 
Andra upplagan, s. 33. 
40 Maj-Britt Johansson Lindfors, Att utveckla kunskap, Studentlitteratur, Lund, 1993, s. 79. 
41 Runa Patel, Bo Davidson, Forskningsmetodikens grunder, Studentlitteratur, Lund, 1991, 
1994 Andra upplagan, s. 27. 
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angreppssätt.42 Inledningsvis ska vi dock slå fast att det inte är frågan om två 

metoder, utan snarare om två grupper av metoder med vissa gemensamma 

kännetecken.43 Men i begreppen döljer sig stora risker för missförstånd, talar 

man om insamlings- eller analysmetod eller talar man egentligen om induktion 

eller deduktion. Begreppsparet kräver ett tydligt förtydligande när det används 

som distinktion mellan olika insamlings- eller analysmetoder. 

Utgångspunkten för de kvantitativa metoderna är att det som man ska 

studera ska göras mätbart och undersökningsresultaten ska presenteras 

numeriskt. Den här uppfattningen om vetenskaplighet har helt klart inspirerats 

av den logiska positivismens idéer om en enhetsvetenskap, och utgångspunkten 

är ofta det naturvetenskapliga forskningsidealet.44 Den främsta 

insamlingsmetoden inom kvantitativa metoderna är främst enkäter alternativt 

en strikt strukturerad och standardiserad intervju. Syftet med dessa är att 

erhålla kvantifierbara data. Vid nyttjandet av kvantitativa metoder det främsta 

analysinstrumentet statistiken och dess möjligheter till bearbetning. 

Hur kvalitativ metod ska definieras är inte självklart. Betraktande av och 

fokusering på öppen, mångtydig empiri är ett centralt kriterium, även om en del 

kvalitativa metoder betonar vikten av kategorisering.45 Företrädarna för de 

kvalitativa metoderna förnekar att allt kan göras mätbart. De menar att det är en 

principiell skillnad på de saker som naturvetenskapsmän studerar och det som 

samhällsforskare sysslar med. Man kan därför inte använda sig av samma 

metoder.46 Liksom de kvantitativa metoderna hade tydliga beröringspunkter 

med positivismen så har de kvalitativa metoderna motsvarande med 

hermeneutiken. Vanliga insamlingsmetoder är observationer och intervjuer, 

med låg struktureringsgrad. Analys- och bearbetningsmetoderna, oavsett 

insamlingsmetod, handlar ofta om tolkning av text vilket med naturlighet för in 

forskarens subjektiva referenser och reflektioner i processen. 

                                                 
42 Maj-Britt Johansson Lindfors, Att utveckla kunskap, Studentlitteratur, Lund, 1993, s. 72. 
43 Heine Andersen (red.), Vetenskapsteori och metodlära, Studentlitteratur, Lund, 1994, s. 70. 
44 Ibid, s. 70. 
45 Mats Alvesson, Kal Sköldberg, Tolkning och reflektion, Studentlitteratur, Lund, 1993, s. 10. 
46 Heine Andersen (red.), Vetenskapsteori och metodlära, Studentlitteratur, Lund, 1994, s. 70. 
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Sammanfattningsvis kan man säga att för den kvantitativa metoden är 

huvudargumenten: reliabilitet, representativitet, reproducerbarhet, 

kumulativitet, verifierbarhet, och inte minst tillgången på klart angivna 

metodregler. För den kvalitativa metoden är huvudargumenten: förståelse, 

intersubjektivitet, teorigenerering, validitet, upptäckt, variation och kanske 

framför allt nyfikenhet.47 

3.2 Teknik för faktainsamling 
När vi talar om tekniker för faktainsamling kommer vi vanligen in på själva 

handlaget och hantverket. Exempel på tekniker för faktainsamling är: 

litteratursökning, enkätundersökning och intervju. Både intervju och enkäter är 

tekniker för att samla information som bygger på frågor, det betyder att 

teknikerna har en hel del gemensamt.   

Med intervjuer menar man vanligtvis sådana som är personliga i den 

mening att intervjuaren träffar intervjupersonen, respondenten, och genomför 

intervjun. Intervjun som teknik är lämplig när man vill ta reda på åsikter, 

tyckanden, uppfattningar, kunskaper hos en population. När vi arbetar med 

frågor för att samla information måste vi beakta två aspekter. Dels måste vi 

tänka på hur mycket ansvar som lämnas till intervjuaren när det gäller 

frågornas utformning och inbördes ordning, standardisering. Dels måste vi 

tänka på i vilken utsträckning frågorna är fria för intervjupersonen att tolka fritt 

beroende på sin egen inställning eller tidigare erfarenheter, strukturering.48  

 
 Hög grad av strukturering Låg grad av strukturering 

Hög grad av standardisering Enkät med fasta 

svarsalternativ. 

 

Intervju där man önskar göra 

en kvantitativ analys av 

resultat. 

Enkät eller intervju med 

öppna frågor. 

 

Projektvisa metoder 

exempelvis Rorschach-test. 

                                                 
47 Bengt Starrin, Gerry Larsson, Lars Dahlgren, Sven Styrborn, Från upptäckt till presentation, 
Studentlitteratur, Lund, 1991, s. 9. 
48 Runa Patel, Bo Davidson, Forskningsmetodikens grunder, Studentlitteratur, Lund, 1991, 
1994 Andra upplagan, s. 60. 
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Låg grad av standardisering Läkarens upptagning av 

tidigare sjukdomshistoria. 

 

Fokuserade intervjuer 

Intervjuer där man önskar 

göra en kvalitativ analys av 

resultatet. 

 

Journalistiska intevjuer. 

Figur 3. Exempel på olika typer av intervjuer och enkäter beroende på hög eller låg grad 

av standardisering och strukturering.49 

3.3 Reliabilitet och validitet  

Att inhämta information om saker och ting är något vi gör dagligen. Men när vi 

själva konstruerar de instrument vi använder för att samla information uppstår 

problemet att vi inte på samma självklara sätt vet att vi får information om just 

det vi vill. Vi vet inte heller hur pass säker denna information är. Vissa 

speciella aspekter måste beaktas i den teknik man använder. Mått, parametrar, 

mätinstrument, test och undersökningsmetoder måste vara användbara och 

lämpliga.50 Uppfylls inte dessa krav har inte forskningsresultaten vetenskapligt 

värde. 

Reliabiliteten anger tillförlitligheten hos och användbarheten av ett 

mätinstrument och av måttenheten. Frågan om mätinstrumentets noggrannhet 

och slumpmässiga inverkan är väsentliga för reliabiliteten. Man bör vara 

observant med reliabiliteten hos mätinstrument inom snart sagt alla 

vetenskaper.51 Eftersom forskaren ofta själv konstruerar mätinstrumentet, 

exempelvis ett underlag för en intervju, föreligger risken att mätinstrumentet 

pålitlighet blir låg. Vid intervjuer påverkas tillförlitligheten bland annat av 

intervjueffekten, det vill säga att intervjuaren medvetet eller omedvetet 

påverkar respondenten.  

Med validitet avses att man som forskare verkligen mäter det som man 

avser att mäta. Har man klara och tydliga mått och mätmetoder föreligger inga 

problem. Det viktiga är att man som forskare anger ett exakt mått, vet vad 

måttet står för och använder det konsekvent. Vid intervjuer kan dock problem 

                                                 
49 Ibid, s. 62. 
50 Rolf Ejvegård, Vetenskaplig metod, Studentlitteratur, Lund, 1993, 1996 Andra upplagan, s. 
67. 
51 Ibid, s. 68. 
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med validiteten uppstå i de fall abstrakta fenomen avhandlas, exempelvis om 

en definition tolkas olika av intervjuaren och respondenten.  

3.4 Etik 
Eftersom forskaren själv samlar in sitt material studeras det genom hans egna 

värderingar och valda teorimodeller. Analysen av materialet efter insamlandet 

kan väcka en del etiska problem.52 Forskaren måste hela tiden själv avgöra vad 

som är viktigt och vad som inte överensstämmer med hans egen uppfattning. 

Det gäller att ge en så objektiv och riktig bild av objektet som det bara är 

möjligt. Förhållningssättet bör bygga på insikten av att forskningen inte ska 

kunna komma att skada författaren själv eller andra inblandade.  

Respondenternas inbördes förhållande är annan fråga som kan komma att 

poängteras i samband med intervjuer och detta gäller framför allt i en 

organisation som Försvarsmakten, som bygger på ett gradsystem och en strikt 

hierarki. Forskaren bör därför ta hänsyn till detta i sina intervjuer då 

respondenterna kanske inte vill eller kan avge ett svar på frågorna. Detta 

accentuerar frågan om konfidentiellitet och den kan komma att bli av yttersta 

vikt för tillförlitligheten i materialet.   

3.5 Metod för analys  

När vi har samlat in informationen i ett forsknings-, utrednings-, eller 

utvecklingsarbete behöver man systematisera, komprimera och bearbeta 

materialet för att kunna besvara de frågeställningar man satt upp. De metoder 

som finns för att bearbeta information kan vara allt från statistiska metoder för 

analys av information i numerisk form till metoder for tolkning av textmaterial. 

För att förenkla kallar vi de statistiska metoderna för kvantitativa metoder och 

metoderna för att bearbeta textmaterial för kvalitativa metoder.53 

Den kvantitativa bearbetningen tar statistiken till hjälp för att på olika sätt 

bearbeta information. Den kvalitativa bearbetningens syfte är att skaffa en 

annan och djupare kunskap än den fragmentiserade kunskap som ofta erhålls 

                                                 
52 Merriam Sharan B, Fallstudien som forskningsmetod, Studentlitteratur, Lund, 1994, s. 188. 
53 Runa Patel, Bo Davidson, Forskningsmetodikens grunder, Studentlitteratur, Lund, 1991, 
1994 Andra upplagan, s. 90. 
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när man använder kvantitativa metoder.54 Ambitionen är att försöka förstå och 

analysera helheten. Den kvalitativa bearbetningen präglas också ofta av 

personen som genomfört arbetet och detta beror främst på att det inte finns en 

bestämd metod för hur man gör en kvalitativ bearbetning. När man gör en 

kvalitativ bearbetning arbetar man oftast med textmaterial och det gäller att 

finna en ”röd tråd” i textmaterialet, från problemområden till redovisningen. 

Målsättningen med arbetet är att hitta mönster, teman och kategorier i 

materialet. Dessa ligger därefter till grund för den skriftliga analysen, i vilken 

man redovisar sitt arbete. 

3.6 Val av metod 
Den metod som jag nu kommer att beskriva har hjälpt till att skapa logiken i 

uppsatsen och leder mig fram till svaret på min forskningsansats. Jag har valt 

att studera problemet med Försvarsmaktens ledningsorganisatoriska utveckling 

med ett hermeneutiskt förhållningssätt. Valet av förhållningssätt kan med 

utgångspunkt från valet av metod, kvalitativ metod, verka självklar. Detta 

stärks igenom att den kvalitativa metoden ofta präglas av den person som 

genomför arbetet och detta kan sägas harmonisera med den subjektivitet som 

präglar hermeneutiken.  

I och med att resultatet av min forskning inte lämpar sig för att presenteras 

numeriskt så faller det sig naturligt att använda sig av en kvalitativ metod. När 

jag i denna uppsats nämner metod så avser jag i första hand insamlings- eller 

analysmetod. Faktainsamlingen har i denna uppsatts skett dels genom 

litteratursökning och dels igenom en ickestandardiserad och ostrukturerad 

intervju. Valet av intervjuform (vägledande konversation) bygger på att ge 

respondenterna en stor grad av påverkningsgrad och frihet i svaren, och för att 

ge intervjuaren större flexibilitet i frågeställandet och valt av följdfrågor. 

Respondenterna har valts ut med avsikt att de har, eller har haft, befattningar 

som är direkt att hänföra till uppsatsen och dess syfte. Detta kallas 

respondentintervju och går helt enkelt ut på att man intervjuar personer som 

                                                 
54 Ibid, s. 99. 
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själva är delaktiga i den företeelse man studerar.55  Urvalet av respondenter 

grundade sig på avsikten att få flera olika perspektiv på grundproblematiken. 

För att få variationsbredd i uppsatsen intervjuade jag respondenter på både 

lokal och central nivå. Ytterligare djup i uppsatsen och förtydligande av den 

politiska kopplingen erhölls genom intervjuer med medlemmar i Direktionen.56 

Respondenterna har samtliga varit delaktiga i projektet Ledningsorganisation 

2000. Här har huvudprojektsekreteraren och samtliga i projektsekretariatet 

intervjuats. Utöver dessa har sju delprojektledare och projektsekreterare 

intervjuats (det totala antalet var tjugotre). Antalet intervjuade är tretton 

stycken och dessa har lovats anonymitetsskydd.  

Analysmetoden baseras på en kvalitativ bearbetning av intervjuns utskrivna 

text och har en induktiv ansats. Med induktiv ansats menar jag här att jag går 

från empiri till teori. Metoden att generera svarskategorier ur det empiriska 

materialet är ett exempel på induktivt arbetssätt.57  För att få ytterligare bredd 

och djup i analysen i och diskussionen använder jag mig även av min teori, 

med dess utgångspunkter och perspektiv, som verktyg i analysarbetet. 

4 RESULTATREDOVISNING 

4.1 Ledning av Försvarsmakten 

Högkvarteret är Försvarsmaktens högsta ledningsnivå. Dess främsta uppgift är 

att arbeta med verksamhetsledning, men även till exempel militärstrategiska 

frågor, Försvarsmaktens utveckling och att vara kontaktyta mot regeringen. För 

operativ och taktisk ledning finns operativ insatsledning (OPIL) som innehåller 

en operationsledning och tre taktiska kommandon (armé, marin och flyg). 

Chefen för OPIL är underställd ÖB. 

Cheferna för operationsledningen och de tre taktiska kommandona är 

underställda chefen för OPIL. Armé-, marin- och flygförband är underställda 

                                                 
55 Holme Idar Magne, Solvang Bernt Krohn, Forskningsmetodik, Studentlitteratur, Lund, 1990, 
s. 39. 
56 Direktionen är Försvarsmaktens koncernledning. 
57 Runa Patel, Bo Davidson, Forskningsmetodikens grunder, Studentlitteratur, Lund, 1991, 
1994 Andra upplagan, s. 103. 
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respektive taktisk chef. Gemensamma resurser som helikopterförband och 

SWEDINT är underställda chefen för OPIL. Operationsledningen och 

respektive kommando är organiserade för att leda insatser. Dessutom ska 

rörliga insatsledningar kunna avdelas vid behov. Militärdistriktens uppgift är 

att leda territoriell verksamhet, som bland annat innebär samverkan med 

totalförsvarets civila delar på regional och lokal nivå. Militärdistrikten leder 

och genomför också utbildning av hemvärnet och stödjer de frivilliga 

försvarsorganisationerna. Militärdistriktsstaberna är lokaliserade i Boden, 

Göteborg, Strängnäs och Visby. Under militärdistrikten finns 

militärdistriktsgrupper med uppgift är att stödja hemvärn och frivilliga 

försvarsorganisationer och samverka med totalförsvaret på lokal nivå.  

Ledningen av Försvarsmakten består av ledning av insatser (insatsledning) 

och ledning av verksamhet i övrigt (verksamhetsledning). Insatsledningen 

omfattar militärstrategisk, operativ och taktisk ledning. Dessa delar utgör en 

militär ledningskedja, i vilken mål och medel samordnas. Ledning på olika 

nivåer och av olika typer av stridskrafter har generellt sett olika karaktär 

avseende syfte, resurser samt utsträckning i tid och rum. Detta ska återspeglas i 

ledningssystemet.58 Verksamhetsledning består av att leda utveckling, 

vidmakthållande och avveckling av förband, personal, materiel, mark, 

anläggningar och lokaler. Den kännetecknas av kravet på säkerhet, kvalitet och 

ekonomisk rationalitet i produktionen.59  

Uppdelningen insatsledning och verksamhetsledning, med skilda 

ansvarsförhållanden, har sin grund i kraven på Försvarsmakten som 

förvaltningsmyndighet. Denna innebär bland annat fleråriga planeringscykler 

vilka inte är möjliga vid insatsledning. Kraven på säkerhet, kvalitet, och 

ekonomisk rationalitet i produktionen, i Försvarsmakten som helhet, är vidare 

svår att uppnå utan särskild samordning och kompetens.60 Utöver det så styrs 

det av den anpassningen till uppgiftens innebörd, inklusive resurser och 

regelverk, som alltid är nödvändig. All verksamhet i Försvarsmakten styrs av 

                                                 
58 Försvarsmakten, Försvarsmaktens grundsyn ledning, MSK, Stockholm, 2001, s. 16. 
59 Ibid, s. 19. 
60 Ibid, s. 19. 
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rättsregler, främst statsmaktens lagar och förordningar samt Försvarsmaktens 

eget regelverk. Försvarsmaktens eget regelverk omfattar författningar, 

arbetsordningar, allmänna råd, instruktioner, handböcker och reglementen.   

4.2 Utgångspunkter för organisationsutvecklingen 

De grundläggande utgångspunkterna för organisationsutvecklingen av 

Försvarsmaktens ledningsorganisation finns i de politiska styrningarna från 

stadsmakten. 61 Här framgår att förändringen av den militära 

ledningsorganisationen utgör en nödvändig del i den samlade ominriktningen 

och innebär att utgångspunkterna och formerna för ledningsorganisationen 

ändras från dagens traditionella inriktning mot invasionsförsvar till 

morgondagens bredare och mer komplexa hotbilder. En mindre men mer 

koncentrerad ledningsorganisation svarar bättre mot den planerade 

organisationen i termer av bemanning och ekonomiska ramar. Personalstyrkan 

i ledningsorganisationen bör i närtid minskas med cirka en tredjedel och på 

längre sikt med hälften. Denna avsevärda minskning är en naturlig följd av 

förändrade uppgifter och att färre förband skall ledas. Förändringen innebär en 

minskning av antalet hierarkiska ledningsnivåer och enheter. Vilket innebär att 

på den operativa nivån skall en minskning från fyra staber till en genomföras 

och på den taktiska nivån en minskning från tio staber till tre. 

De krav statsmakten ställer på Försvarsmaktens förändring vad avser den 

militära ledningsorganisationen kan sammanfattas enlig följande:  

 Öka Sveriges förmåga att delta i internationellt säkerhetsfrämjande 

samarbete och möjlighet till anpassning skall särskilt beaktas, 

 Utformas med särskild hänsyn till den tekniska utvecklingen, 

 Ledningsorganisationen bör koncentreras till färre nivåer och enheter och 

 En ny operativ och taktisk ledning bör införas.  

 

                                                 
61 Regeringen, Regeringens proposition 1999/2000:3, Totalförsvarets utveckling, Regeringen 
(Försvarsdepartementet), 2000. 
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4.3 Den nya ledningsorganisationen  
 

Figiur 4. Försvarsmaktens ledningsstruktur.62 

4.4 De större förändringarna 
Från och med 1 juli, 2000 har Försvarsmakten en ny ledningsorganisation. 

Förändringen innebär en fortsatt utveckling mot ett flexibelt och modernt 

insatsförsvar. Några viktiga förändringar i ledningsorganisationen:  

 En operativ insatsledning (OPIL) övertar uppgifter från 

militärområdesstaberna och operationsledningen i Högkvarteret.  

 Armécentrum, marincentrum och flygvapencentrum omorganiseras till 

armétaktiskt kommando (ATK), marintaktiskt kommando (MTK) och 

flygtaktiskt kommando (FTK). ATK, MTK och FTK ingår i OPIL. 

                                                 
62 http://www2.mil.se/, 2002-03-06. 
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 Fyra nya militärdistrikt (MD) ersätter delar ur militärområdesstaberna:  

Södra militärdistriktet (MD S) med stab i Göteborg. Gotlands 

militärdistrikt (MD G) med stab i Visby. Mellersta militärdistriktet (MD 

M) med stab i Strängnäs. Norra militärdistriktet (MD N) med stab i 

Boden.  

 Militärområdesgränserena behålls. De nya MD-staberna leder territoriell 

verksamhet inom militärdistriktet och samverkar med totalförsvarets 

civila delar regionalt och lokalt.63   

4.5 Strukturella perspektivet 

Inledningsvis i detta kapitel har kvalitativa data baserade på litteratursökning 

presenterats. Nedan kommer resultatet av intervjuundersökningen att redovisas 

och det kommer att redovisas med utgångspunkt från de fyra perspektiven i 

Leavitts modell: det strukturella perspektivet, det teknologiska perspektivet, det 

uppgiftsorienterade perspektivet och det aktörsorienterade perspektivet. 

Att hitta en tillfredställande ordning för roller och relationer utgör en 

fortlöpande och universell kamp. I stället för att reagera på väldefinierade 

problem med tydliga lösningar möter de flesta av dagens chefer återkommande 

strukturella dilemman eller problem – svåra kompromisser utan enkla 

lösningar.64 Ser man till detta ur det strukturella perspektivet så är i huvudsak 

alla respondenterna överens om att målsättningen var att reducera antalet 

ledningsnivåer och staber. Orsaken till att antalet ledningsnivåer bör vara färre 

är däremot inte lika solklar. Här förelåg förhållandevis stor skillnad mellan vad 

respondenterna ansåg vara orsaken till en reduktion av ledningsnivåerna. En 

respondent påstod att det fanns för många led i den gamla organisationen och 

därför fanns det ett behov av att reducera antalet nivåer för att få ett snabbare 

beslutsförlopp gentemot den nya krav som ställs på insatsorganisationen. 

Denna uppfattning fick stöd av en annan respondent som menade att vi får ett 

snabbare beslutsförlopp om vi inte har så många beslutsnivåer som vi haft 

tidigare. Man får en ”top-down-bottom-up-organisation”, där man får beslut på 
                                                 
63 http://www2.mil.se/, 2002-03-06. 
64 Bolman Lee, Deal Terrence, Nya perspektiv på organisation och ledarskap, Studentlitteratur, 
Lund, 1997. 



 FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS    FHS 19 100:2020 
 ChP 00-02 / avd 2 02-05-13 Sida: 33 (80)   
 Mj Magnus Nordström 
_______________________________________________________________ 
 

taktisk nivå och det räcker för att lösa  eventuellt uppkomna situationer. En 

respondent påpekade att reduktionen av ledningsnivåer framför allt syftade till 

att åstadkomma en förändring av den regionala nivån medan en annan av 

respondenterna påstod att det yttersta syftet var att gå över till en mera 

centralstyrd organisation. Andra möjliga anledningar till reduktionen torde 

enligt en av respondenterna ha varit en personalreduktion eller den 

grundförutsättning som kommer att krävas i framtiden för att vi ska kunna 

uppnå målsättningarna i målbild 2010. Man måste kunna agera i realtid, kunna 

agera i nätverkscentrerat försvar och då måste man ha ett färre antal 

ledningsnivåer. 

Strukturförändringar syftar ofta till ett bättre utnyttjande av resurserna och i 

vissa fall bottnar de i en önskan om att förändra rådande makt- och 

inflytandeförhållande.65 I intervjuerna kan man se att strävan har varit att skapa 

en ledningsorganisation som är förhållandevis enkel och som har tydliga klart 

definierade nivåer. Det framkom i en av intervjuerna att projektgruppen 

jobbade mot en konventionell ledningsstruktur, det vill säga mot en 

organisation som inte hade DBA66-konceptet som målbild. Det nu designade 

ligger tidsmässigt 2004 – 2010 någonstans och därefter övergår det i DBA-

projektet. Man eftersträvade en kommandostruktur som var enkel, tydlig, med 

klart definierade nivåer och ansvar. Det skulle vara en tydlig operativ - taktisk 

ledningskedja/kommandokedja som skulle karaktäriseras av enkelheten och 

tydligheten i organisationsstrukturen. Man skulle ha en klar ledningskedja som 

skulle vara enkel, med ÖB där uppe och förbandschef där nere sade en av 

respondenterna. Han fortsatte med att påstå att för att stärka ÖB:s maktställning 

ytterligare skulle det vara nära mellan ÖB och hans förbandschefer. En annan 

respondent menade att det kommer att krävas ett helt annat sätt att tänka och 

vara i den nya organisationen, än den vi är fostrade till. Det är en processtyrd 

verksamhet och inte en ansvarstyrd struktur, det finns ingen fråga där du kan 

peka ut en ytterst ansvarig. Det är fler som deltar i en process för att ta fram ett 

                                                 
65 Flaa P, Hofoss D, Holmer-Hoven F, Medhus T, Rönning R, Introduktion till 
organisationsteori, Studentlitteratur, Lund, 1998, s. 185. 
66 Dominante – Battlefield  –Awareness.  
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underlag i olika frågor och det gör det att den hierarkiska organisationen, där vi 

styrde genom ansvar för hela produkten, inte krävde att man processade med 

andra. Om det inte finns någon helhetsansvarig så krävs det att man processar i 

nätverk för att komma till slutprodukten. Man måste vara van att jobba i denna 

miljö och inte i sitt egna spår, annars får man ett antal bitar som inte passar 

ihop och så ser dagens ledningsorganisation ut menade respondenten. Här 

förelåg en avsevärd skillnad mellan vad respondenterna uppfattade som målet 

med den strukturella förändringen. Den ena respondenten ansåg att enkelheten 

skulle vara i fokus och att man försökt skapa en något mera plattare och 

tydligare organisation.  Den andre respondenten å sin sida utvecklade 

målsättningen i termer av processer, processorganisation och 

matrisorganisation. Han ansåg att vi mera borde fokusera på flödena och hur 

dessa skulle styras på bästa sätt och mindre på den rent strikta hierarkiska 

strukturella organisationen. 

Organisationsstrukturen ska vara ett smidigt instrument för att lösa 

organisationens huvuduppgifter och den ska snabbt kunna reagera på 

förändringar i omvärlden.67 Omstruktureringen av Försvarsmakten medförde 

att organisationen krympte avsevärt och det torde ha medfört att även 

ledningsorganisationen anpassades till denna förutsättning. Här rådde en 

samstämmighet mellan alla respondenterna och det existerade inget tvivel om 

strukturens värde för möjligheten att lösa organisationens huvuduppgift. En 

respondent ansåg att vi hade en för stor ledningsorganisation sett till den 

förbandsmassa den avser att leda och målbilden var att ledningsorganisationen 

skulle klara av att leda den redovisade insatsorganisationen, både nationellt och 

internationellt. I och med att organisationen i övrigt krympte så fanns det ju 

anledning att även krympa ledningsorganisationen. En annan respondent 

menade att ledningsorganisationen anpassades till den nya Försvarsmakten och 

den målbild som utformat denna, där den tankemässiga utformningen redan var 

gjort i PerP:en.68 Det första utgångsvärdet var att organisationen skulle bli 

                                                 
67 Bakka Jörgen Frode, Fivelsdal Egil, Lindkvist Lars, Organisationsteori: Struktur – Kultur – 
Processer, Liber-Hermods, 1993, s. 63. 
68 Försvarsmaktens Perspektivplanering (PerP). 
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mindre och mera rationell. Detta för att kunna genomföra den dynamiska 

förvandlingen mot ett insatsförsvar och lösa de för Försvarsmakten förelagda 

uppgifterna. Respondenten ansåg att det ger oss möjligheten att uppnå de 

framtida målbilderna och visionerna, och tillämpa ”den nya krigföringen”. Alla 

respondenterna var dock överens om att målsättningen som helhet helt enkelt 

var att anpassa ledningsorganisationen till den mindre och vassare 

Försvarsmakt som vi numera har att förfoga över.  

Den tyngdpunktförskjutning som svenska utrikes- och säkerhetspolitiken 

under den senaste tioårsperioden genomfört, från att ha varit nationsfokuserad 

till en mera EU anpassad internationellt fokuserad utrikes- och säkerhetspolitik 

får strukturella konsekvenser även för ledningsorganisationen. 

Ledningsorganisationen skall vidare utformas för att öka Sveriges förmåga att 

delta i internationellt säkerhetsfrämjande samarbete, fredsfrämjande och 

humanitär verksamhet.69 Här förelåg en samstämmighet mellan vad 

respondenterna ansåg ha påverkat organisationsstrukturen. En respondent 

påpekade att de hade tittat på NATO:s olika staber och utformat sitt förslag 

utifrån det medan en annan respondet menade att de tagit in olika 

internationella influenser och att det var ett led i den internationella 

anpassningen. Målsättningen var att fortsätta på inslagen väg och bli ”joint”, 

Försvarsmakten skulle fullfölja ”jointness” tanken. 

En annan grundläggande förutsättning för det strukturella utformandet av 

ledningsorganisationen som de flesta respondenterna uppfattade det var 

ambitionen att hålla isär insatsledningen och verksamhetsledningen. En 

respondet menade att  den andra grundbulten var att sära på produktion och den 

operativa - taktiska insatsledningen. Detta får stöd av en annan respondet som 

lite mera utrerat påstod att pengarna skulle hanteras i ett annat ledningsrör 

eftersom operatörer och taktiker inte kan hantera pengar. Här förelåg dock en 

viss skillnad mellan vad respondenterna ansåg vara den bästa lösningen och en 

respondent ansåg att det handlar om att förenkla och renodla, det gör man 

genom att ha ett ledningsrör och det är en princip som han alltid hyllat och det 

                                                 
69 Regeringen, Regeringens proposition 1998/99:74, Förändrad omvärld – omdanat försvar, 
Regeringen (Försvarsdepartementet), 1999, s. 179. 
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är erfarenheterna respondenten har från den lokala och regionala nivån. En 

annan respondent påstod att vi inte hade råd med tre operativa ledningar utan vi 

skulle utforma en operativ insatsledning och den kan inte sitta i Högkvarteret 

för då skulle de inte kunna utveckla sin operativa kompetens. Därför var det 

mycket tydligt att de skulle flytta ut från Högkvarteret och de fick fem 

uppgifter mycket tidigt. Utveckla operativ ledning, även ledningssystem och 

metoder för ledning, led operativ verksamhet även utomlands och utveckla och 

leda operativa - taktiska övningar. Detta var de huvuduppgifter de fick att ägna 

sig åt. Vidare påstod respondenten att det samma gällde även de taktiska 

staberna som även de skulle ha goda förutsättningar att lösa motsvarande 

uppgifter, bekymret i denna process accentuerades när frågan om var 

försvarsgrenens främste företrädare, generalinspektörerna, skulle finnas i den 

nya strukturen 

Förändringarna av Försvarsmaktens framtida struktur medför att 

personalstyrkan i ledningsorganisationen i närtid kan minskas med cirka en 

tredjedel och på längre sikt med hälften. Denna avsevärda minskning är en 

naturlig följd av förändrade uppgifter och att färre förband ska ledas.70 Flertalet 

av respondenterna ansåg att det övergripande syftet var att göra en billigare 

ledningsorganisation som rymdes inom givna personalramar. Utgångsvärdena 

gjorde den ramstyrd ända uppifrån och man hade fastställt att så här många 

officerare har vi råd med och nu gör vi någonting utifrån det. En annan 

respondent menade att han bara konstaterade att utgångspunkten för 

förändringen av ledningsorganisationen ligger i perspektivplanen, vilken hade 

tagit fram tankarna runt hur framtida ledning ska gå till. Där finns en styrande 

personalram, 1400 officerare i ledningsorganisationen, det vill säga en 

halvering. Det var en av de styrande faktorerna vid organisationsutvecklingen 

av Försvarsmaktens ledningsorganisation. Respondenten menade vidare att 

denna ramstyrning fick allvarliga konsekvenser vid utformningen av 

ledningsorganisationen, främst beroende på att man mera fokuserade på antalet 

personer vid de olika enheterna istället för att se till de uppgifter som de var 

                                                 
70 Försvarsmakten, Redovisning avseende ny ledningsorganisation för Försvarsmakten, HKV 
beteckning 02 300:62395, bilaga 2, s. 1. 
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tänkt att lösa och man missade helt enkelt helheten. Här fick han stöd av en 

annan respondent som påstod att beroende på att personalramarna var så 

styrande vid organisationsutvecklingen så kan vissa delar av organisationen 

numera inte lösa de uppgifter som det från början var tänkt att de skulle lösa. 

4.6 Teknologiska perspektivet 

Det teknologiska perspektivet belyser utvecklingen av metoder för 

problemlösning där man i huvudsak söker tekniska lösningar på effektivisering 

och organisatoriska problem. Dock ser man inte enbart på anpassning till det 

sociotekniska systemet (samspelet mellan teknologi och människor) utan även 

på metoder och system för att kunna få ut full effekt av denna teknik. Grunden 

för att detta påverkar Försvarsmaktens ledningsorganisation är den 

informationstekniska samhällsutveckling vi sett under den senaste 

tioårsperioden. Utvecklingen av Försvarsmakten kommer även fortsättningsvis 

att vara starkt beroende av samhällsutvecklingen. Att Sverige går från industri- 

till ett informationssamhälle, invävt i ett internationellt nätverk, innebär att 

infrastrukturen, som Försvarsmakten skall vara med och skydda, måste ges en 

vidare tolkning.71 Det framkom i en intervju att ett högteknologiskt och IT-

beroende samhälle som Sverige måste försvaras även med andra medel än de 

som disponeras idag och försvaret måste kunna möta hot och angrepp mot den 

nya elektroniska infrastrukturen vid sidan av de mera konventionella militära 

hoten. En annan respondent påpekade i en av intervjuerna att många har sagt 

att med nätverksorganisation och teknikutveckling kan man vara utspridd, men 

då har man glömt bort de vidare stegen vi ser i utvecklingen av systemet. Vi 

utvecklar nya metoder där ”Command and Control” blir integrerade och genom 

kompetenser ska kunna verka som ”Command and Control”. Det är en 

framtidsvision som kräver nya typer av ledningsstöd och ledningsfunktioner 

som vi idag inte förfogar över. Vidare sade respondenten att tanken var att man 

skulle ha en del som leder och en som utvecklar ledningen kopplat mot 

nätverksutvecklingen och allt eftersom man utvecklade ledningen så kunde 

                                                 
71 Försvarsmakten, Perspektivplaneringen 2000-01, Försvarsmaktsidé och Målbild (Rapport 
5), Militära servicekontorets tryck- och distributionsavdelning, Stockholm 2001, s. 90. 
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man direkt implementera det i organisationen. Projektgruppen sökte en 

totalintegrerad operativ och taktisk ledning, samgrupperad operativ och taktisk 

ledning och en spridd operativ och taktisk ledning. De kom fram till att den 

totalintegrerade och samgrupperade operativa och taktiska ledningen var 

mycket intressant. Genom teknikutveckling och rätt val av ledningssystem 

uppnås den omvärldsbild som ligger i Målbild 2010. Vi måste kunna agera i 

realtid med alla de delarna och det är också styrande underfaktorer ansåg 

respondenten. 

En annan respondent menade att det nuvarande organisationsutvecklings 

resultatet har en alltför snäv och begränsad tolkning av målbilden, målbilden är 

att gå från ett invasionsförsvar till ett insatsförsvar och det är att i 

ledningsdelen utnyttja tekniken. Syftet med informationsdelen är att få ett 

informationsöverläge och med verkansdelen få en överlägsen precision. 

Respondenten fortsatte med att tycka att ominriktningen inte innebar att vi 

skulle sluta ta fram krigsförband, målbilden är att ha balans mellan verkan, 

information och ledning. Detta kommer att få stora konsekvenser på den 

strukturella utformningen av Försvarsmakten idag och framför allt i framtiden. 

Han ansåg att vi fortfarande inte fullt ut sett de fördelar tekniken har att erbjuda 

och de tekniska förutsättningarna för att leda, stödet som tekniken ger oss är 

helt annorlunda än tidigare. Man måste ta ut effekten av denna utveckling och 

det ansåg respondenten att vi numera gör inom Försvarsmakten. För det är 

viktigt att påpeka att man inte kan stanna bara för att vi gått in i den nya 

organisationen, nu är det viktig att gå vidare mot det som kallas DEMO 02 och 

05, det vill säga bygga upp det nätverkscentrerade försvaret. Alla 

respondenterna var rörande överens om att vi inte fullt ut sett de fördelar 

tekniken har att erbjuda och de tekniska förutsättningarna kommer i en allt 

snabbare takt fortsätta påverka de grundläggande förutsättningarna för 

Försvarsmaktens ledningsorganisation. En av respondenterna sammanfattade 

detta genom att med något drömskt i blicken säga att vi står inför en 

teknologisk revolution som är, ja den är, den är…  

Inom det teknologiska perspektivet sorteras även de metoder och tekniker 

som används vid organisationsutveckling och strategiskt förändringsarbete. Här 
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belyses den vetenskapliga förankringen och den mera praktiska frågan om 

processen vid designandet av ledningsorganisationen. I en intervju framkom att 

respondenten varit med ganska länge inom Försvarsmaktens 

organisationsutveckling och han ansåg att någon djupare organisationsteoretisk 

förankring trodde han inte förelåg vid denna organisationsutveckling. Han 

påstod att om man har funderat på någonting så var det väl att man försökt 

skapa en något mera plattare organisation med färre hierarkiska nivåer och 

tydligare ledningsstruktur. Men att man förankrade detta i något djupare 

vetenskapligt resonemang, det ville han inte påstå. Det har varit en traditionell 

linjeorganisation som har som man försökt rigga till genom att ta bort några 

nivåer i organisationen. Men att man utifrån något övergripande 

organisationsteoretiskt resonemang eller att det utifrån ett logiskt vetenskapligt 

resonemang fallit ut någon lämplig organisationsstruktur ansåg han inte vara 

fallet. Respondenten resonerade vidare genom att påstå att kulturmässigt har 

inte officerarna för än på senare år fått organisationsteoretisk utbildning, utan 

vi har egentligen själva med erfarenheten som grund kommit fram till hur 

organisationen ska vara. Därefter har man bestämt sig för tider när det ska vara 

klart och sen har man intagit organisationen. Han ansåg inte att man underlagt 

denna process genom att använda någon form av metodverktyg. Här förelåg en 

viss skillnad mellan vad respondenterna ansåg och en respondent påpekade att i 

de inledande resonemangen tyckte han att projektgruppen var väldigt väl 

grundad i det teoretiska resonemanget. Men när organisationen väl tas fram 

måste man kompromissa och det innebär att du lägger vissa delar logik åt 

sidan. Medan en annan respondent påstod att man över huvud taget inte 

använde någon form av vetenskaplig metod eller modell utan att man redan 

från början använde den militära strukturen, bedömandemallen och den ansåg 

han fortfarande gäller som ett av de mest användbara analytiska verktygen. Här 

gick man framåt i processen genom att ta fram utgångsvärdena, 

övervägandena, alternativ och några urvalsfaktor, men han anser även att de 

gjorde vissa genvägar för att komma snabbare fram. Detta resonemang fick 

stöd i en annan intervju där respondenten sade att i denna process startade med 

att man gjorde enklare verksamhetsanalyser vilka syftade till att arbete skulle 
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bli betydlig bättre när processen väl startade. Han menade vidare att det för 

övriga aldrig var tal om några djupare analyser, det fanns det aldrig möjlighet 

eller tid till. 

 

4.7 Uppgiftsorienterade perspektivet 
Inom det uppgiftsorienterade perspektivet försöker man tydliggöra hur en 

organisation påverkas av förändrade uppgifter och hur man kan påverka 

organisationen genom att förändra dess uppgifter. Uppgiftsorienterade metoder 

påminner ofta om strukturella och aktörsorienterade metoder och det råder ett 

intimt samband mellan dessa.72  

Här belyses både organisationens förändrade uppgifter och de uppgifter 

som kan kopplas direkt till Försvarsmaktens ledningsorganisations 

organisationsutvecklingsprocess. En respondet reflekterade över gårdagens och 

dagens organisation och sade att den var bra då men den svarar inte mot de 

krav framtiden kan komma att ställa, där vi ska ha en insatsorganisation som 

ska kunna lösa Försvarsmaktens uppgifter. Den ska kunna gå ut internationellt, 

som ett verktyg, inte som tidigare genom bara att delta i FN missioner utan 

mera som ett svenskt säkerhetspolitiskt verktyg. Då krävs en förändring av 

ledningsorganisationen och om vi tittar här hemma så ser hotbilden helt 

annorlunda ut, eller det vi vet om hotet är att det gamla invasionshotet har 

försvunnit. Det hot vi tidigare såg som en gräns- eller kustinvasion ser idag helt 

annorlunda ut  och det kommer att kräva en annan typ av ledningsorganisation. 

Dimensioneringen av ledningsorganisationen måste stå i proportion till den 

organisation den ska leda och den är ju kraftfullt reducerad. Balanserat mot det 

hot och uppgifter vi har idag. Samma respondent påstod vidare att ett tredje 

steg som man ofta glömmer är metodsteget, vi ska göra saker och ting på ett 

annorlunda sätt och vi ska lösa nya uppgifter med ett modernt stöd. 

Innebärandes att vi måste lösa våra uppgifter på ett nytt sätt, det är ju inte 

frågan om att genomföra koncentreringstransporter, göra operativa 

                                                 
72 Flaa P, Hofoss D, Holmer-Hoven F, Medhus T, Rönning R, Introduktion till 
organisationsteori, Studentlitteratur, Lund, 1998, s. 186. 
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förstärkningsalternativ och möta, hejda och slå. Fortfarande är det väpnad strid 

som är det dimensionerande, men vi ska använda den på ett annat sätt, alla 

delarna måste gå in annars har det ju inte varit någon mening med detta och att 

genomföra och implementera en ny ledningsorganisation ansåg han vara 

mycket viktigt. Det är en ledningsorganisation som ska leda det nya och inte en 

ledningsorganisation som ska leda det gamla. Respondenten uttryckte sig i 

termer av operativa insatsstyrkor, nationella skyddsstyrkor, ledning på central 

nivå och i denna typ av termer som är dimensionerande. Sedan fanns det ett 

mål vad avser personal, det var svårt att exakt fastställa vad som behövdes i 

personalramar. Han trodde att man hade kunnat gå ännu längre och bli ännu 

färre i ledningen och  han ansåg att man leder bättre om man är färre i 

ledningsorganisationen. 

För att vidga perspektivet och tränga djupare in i problematiken tog flera av 

respondenterna upp frågeställningen om varför vi egentligen finns till och vilka 

uppgifter vi egentligen borde lösa. En respondent sade att man först måste göra 

klart för sig vad den militära ledningsorganisationen är till för egentligen. Den 

är i grunden till för att leda en förbandsmassa i krigsliknande förhållanden och 

för att den ska kunna göra det måste den övas, det går inte att ha några teorier 

och doktriner om man inte övar. Då är det bättre att ha en klantig doktrin. Det 

finns även en annan aspekt på detta, det är inte krig, måste man ha samma 

ledningsorganisation i krig som i fred undrade respondenten. Han ansåg att 

man bör ha det i allt väsentligt. Man fyller upp med personal i händelse av krig. 

Dock måste man klargöra vilka befogenheter denna ledning skall ha i fred, det 

vill säga i verksamhetsledningen. Här kommer vi in på ett område som alla 

respondenter ansåg ha påverkat designen av Försvarsmaktens 

ledningsorganisation, uppgiftsfördelningen mellan insatsledning och 

verksamhetsledning. I en intervju påstod en respondet att 

verksamhetsledningen bör vara det som dimensionerar ledningen med motivet 

att det är ju inte krig idag och 98 % av den dagliga verksamheten är att leda 

produktion och verksamhet. Men kring denna frågställning är det ju alltid en 

livlig diskussion inom Försvarsmakten sade han. Vidare påstod han att det 

övervägdes om man skulle ha ett ledningsrör till förbanden, det vill säga 
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verksamhetsledningen och insatsledningen ihop eller skulle de vara skilda, men 

man kom fram till att de skulle vara åtskilda. Motivet var att man skulle kunna 

öva sig utan att behöva tänka på de 98 % och så tyckte man att operativa 

insatsledningen skulle vara ansvariga mot förbanden och det blev de genom att 

hjälpa till och samordna verksamheten. En annan respondent menade att ett 

exempel på en annan uppgiftsfördelning hade kunna ha varit ge den operativa 

insatsledningen ansvaret för hela verksamhetsledningen och låta Högkvarteret 

bara vara inriktande. Eftersom den operativa insatsledningen ska leda all 

verksamhet inom och utom landet, alla förbanden är i detta avseende 

underställda dem och varför har de då inte fått uppgiften att även 

verksamhetsleda. Alltså kunna omdisponera resurser och diskutera 

resurstilldelning och föra dialoger om uppdrag. Istället tvingas man gå till 

Högkvarteret och för det, viket i praktiken innebär att den operativa 

insatsledningen blir överkörd hur de än gör. Man borde ha tagit ett större steg 

och gjort Högkvarteret till enbart en mindre inriktande del på kanske 100 

personer och låta den operativa insatsledningen även sköta 

verksamhetsledningen ansåg respondenten.  

Problemet låg enligt flertalet av respondenterna i själva implementeringen 

av den nya ledningsorganisationen och en av respondenterna påstod att 

operationsledningen har haft stora problem med att lära sig fungera, dels för att 

man skulle jobba i en J-struktur73 som man inte är van vid och dels var det få 

individer som hade jobbat på operativ nivå tidigare. Många i organisationen 

uppfattade att det var operationsledningen från Högkvarteret som flyttade ut. 

Därför skulle vara på den nivå medan man egentligen skapades en 

militärstrategisk ledning i Högkvarteret och de var den operativa ledningen där 

man förde ihop den operativa och taktiska nivån. Det har kanske inte alla 

förstått inom operationsledningen utan de söker sig gärna uppåt bland 

uppgifterna mot den militärstrategiska nivån och tycker att de borde lösa båda 

dessa uppgifter. En annan respondent påpekade att implementeringen långt 

ifrån löpt smärtfritt och att det främst berodde på att den operativa 

                                                 
73 J = Joint (sammanslagen, förenad, gemensam), här syftar det på en gemensam 
ledningsstruktur där flera försvarsgrenar är representerade. 
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insatsledningen har hamnat helt fel, de löser uppgifter som de inte ska göra. De 

strävar mot den militärstrategiska nivån, istället för att öva och bli bra på det de 

ska. Det vill säga bäst i världen på att leda operationer och inte vara och bry sig 

i verksamhetsledningen. Alla respondenterna var överens om att problemet 

med implementeringen bland annat bottnar i en allt för otydlig målbild i 

förankringsprocessen och för mycket kompromisser vid designandet av 

ledningsorganisationen. 

Här förelåg en viss skillnad mellan vad respondenterna ansåg har varit 

målet med organisationsutvecklingen och vilken målbild man strävade mot. 

Några tyckte att målbilden var ytterst tydlig och en av dessa respondenter sade 

att inledningsvis så jobbade vi mot den bild vi hade vid ingången i LÖ 99 

vilken var att vi skulle ha nationella skyddsstyrkor och insatsförband för att 

senare komma in mot Målbild 2010 och närverksorganisation. 

Perspektivplanen med målbild 2010 var det man enligt respondenten använde 

sig av vid utformandet av den nya organisationen. Det framkom i en annan av 

intervjuerna att man utgick från Målbild 2010 som finns beskriven i de olika 

perspektiv rapporterna och de två strategiska typsituationer som 

ledningsorganisationen togs utifrån och de är typsituation ett och tre. Den 

målbilden var väldigt klar och man formade en ledningsorganisation som 

skulle ha kunnat vara redundant, dels mot den målbild som hade beslutats och 

dels vara anpassad att kunna utöva ledning i STS 1 och 3.74 Den målbilden var 

väldigt tydlig men det fanns en annan målbild som var mindre positiv och det 

var de styrande personalramarna. När man började komma nära genomförandet 

och ledningsorganisationen i stort sett var fastställd kom personalramarna in 

som en begränsande faktor. Det var en frustration för dem som jobbade med 

LO 2000 för det blev så att man fick anpassa uppgiftsställandet och 

organisationsstrukturen till personalramarna. Detta skiljer sig avsevärt från vad 

en annan av respondenterna påstod har varit målbilden, han ansåg att de 

jobbade mot en mot en konventionell ledningsstruktur, det vill säga att vi inte 

hade DBA-konceptet som målbild. Det vi nu designade ligger tidsmässigt 2004 

                                                 
74 Strategiska typsituationer som är genererade inom Målbild 2010. 
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– 2010 någonstans och därefter övergår det i DBA-projektet påstod 

respondenten. Ytterligare en variant på målbild presenteras av en respondent 

som menade att målbilden har varit att få en ”jointness” och att ha en 

stabsfunktion som har det övergripande ”tänket”.  Han hade en åsikt om att det 

har hela tiden varit så att vi har för mycket människor på central nivå och att 

man ska försöka hålla igen på resurser på central nivå. Man vet ju om att man 

inte har tillräckligt med människor egentligen och då finns det en 

organisationsteori som har varit ganska så genomgående, alltså att använda 

människors kompetens på flera olika håll. Bygg inte upp samma funktion på 

flera ställen. Det bygger på ansvarsförhållande och uppfattningen om vilket 

ansvar man har ansåg respondenten.  

Ett annat problemområde som många av respondenterna ville lyfta fram var 

att man inte såg över hela ledningsorganisationen vid 

organisationsutvecklingen. Vissa delar avhandlades inte och det fick 

konsekvenser både för designen och för implementeringen. En av 

respondenterna tyckte att man borde ha fått gått från den högsta centrala 

ledningen till lägsta förbandsnivån, men nu skar man bort den centrala nivån 

och bara tog de andra delarna. Detta har nu skapat bekymmer när man nu 

implementerat den nya organisationen och i nästa steg ska diskutera den 

centrala ledningsorganisationen. Då uppstår det ett antal svårigheter som gör 

att man får göra ett omtag nu igen och se över den centrala ledningen återigen. 

Denna åsikt stöddes av en annan respondent som ansåg att 

organisationsutvecklingen aldrig fick den effekt som man hade tänkt sig, därför 

att de inte fick se över hela organisationen. Han menade att man inte kan 

förändra en ledningsorganisation utan att se på hela organisationen, i och med 

att alla är beroende av varandra. Problemen blir ett antal frågor som hänger 

kvar i luften. Man måste se över hela organisationen och inte dela upp den i 

små bitar och sedan komma efteråt och försöka hitta på någonting. 

Respondenten menade vidare att man måste se hela kedjan som ett flöde från 

central till lägsta nivån och hur denna kedja hänger det ihop. Som det nu blev 

så är bland annat balansen i uppgiftsfördelningen ohållbar och cheferna vet inte 

vilket ben de ska stå på. En annan respondent sade att man diskuterade dessa 
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saker på raster och då var det framför allt rollspelet mellan Högkvarteret, 

Försvarets materielverk och Försvarsdepartementet. Men det var ju avgränsat 

bort och tittar man på dubbelarbete och personalförsörjning så kanske man 

borde ha utrett hela organisationen. Men man hade inte mandat att titta på 

helheten. Detta påverkade utformningen av ledningsorganisationen, kanske inte 

på nått avgörande sätt, men man hade kunnat lösa ett antal ytterligare frågor 

som just nu hänger i luften, exempelvis samspelet mellan Högkvarteret och den 

operativa insatsledningen. 

4.8 Aktörsorienterade perspektivet 
Att vid organisationsutveckling ta sin utgångspunkt i människorna innebär att 

organisationen först försöker förändra medarbetarnas beteende eller att 

medarbetarna försöker påverka sina medarbetare för att påverka utvecklingen. 

På så sätt kan skapande av kreativa nya metoder eller förändringar av strukturer 

åstadkommas. Filosofin bakom det aktörsorienterade perspektivet är att 

människorna och relationerna mellan dem utgör den avgörande och påverkbara 

komponenten i en organisation, inte struktur, teknologi eller uppgifter.75 

I det aktörsorienterade perspektivet så är makten en viktig del och framför 

allt kampen om makten. Denna kamp är inte en ren strid utan mera ett politiskt 

spel eller ett sätt att manövrera i organisationen för att stärka positionen för den 

enskilde eller den enhet man företräder. En respondent sade att när man 

diskuterar ledningsfrågor så kommer man tyvärr tidigt i på maktfrågor, det 

ligger i sakens natur. När man diskuterar makt då är det oerhört svårt att vara 

objektiv. Även om det kan uppfattas så ibland, så trodde han att människan är 

sådan att man inte kan det, man kopplar det till sin egen befattning, till sin egen 

roll och av den anledningen är det svårt att diskutera maktfrågor. Det är svårt 

att i diskussionen undvika att komma med irrelevant argument och färgade 

synpunkter. Så fort man diskuterar ledningsorganisation så diskuterar man 

makt och då kommer det in irrelevanta argument och ställningstagande. Vidare 

ansåg han att det vore ju dumt av honom att mot det resonemang han tidigare 

                                                 
75 Flaa P, Hofoss D, Holmer-Hoven F, Medhus T, Rönning R, Introduktion till 
organisationsteori, Studentlitteratur, Lund, 1998, s. 187. 
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fört att förneka att sådana faktorer även kom in i denna 

organisationsutveckling.  

Ett tecken på det här, att man har diskuterat makt och inte kommit fram till 

någon slutlig lösning är den otydliga verksamhetsledningen vi har, 

ansvarsfördelningen mellan Högkvarteret å ena sidan och den operativa 

insatsledningen och de taktiska kommandona å andra sidan. Där har vi ett 

exempel på att lösningen inte blev bra för att det togs i konsensus och resultatet 

blev en kompromiss. Livslängden på en kompromiss beror på hur bra den är 

och ju längre kompromissen ligger från ideal lösningen ju tidigare kommer 

alternativet att dö. Mot bakgrund av detta resonemang så kommer nuvarande 

organisationslösning med största sannolikhet att förändras i närtid ansåg 

respondenten. En annan respondent ansåg att man fram till denna tidpunkt bara 

sett utvecklingen från ett uppifrån perspektiv, mera sett till den centrala 

ledningens interna processer, i stället för att ställa fråga hur ni vill bli ledda och 

hur vill ni samverka. Han trodde att man i allt större utsträckning måste lyssna i 

den ledden också. Sedan måste man kunna fördela ansvaret så att inte allt för 

många chefer gör samma sak och anser sig ha mandatet. Minska antalet 

kompromisslösningar. Tyvärr kommer vi inte ifrån kompromissandet, det 

gäller bara att veta var på strängen du ska spela ansåg respondenten. Han ansåg 

att man spelat för mycket på kompromissläget den senaste tiden och att det 

påverkat designen av Försvarsmaktens ledningsorganisation i allt för stor grad. 

Detta resonemang fick stöd av flertalet av respondenterna och en av dessa 

påstod att organisationens utformning till stor del bygger på mänskliga faktorer 

och maktfördelning, men han sade att man inte får tro att det pågår en ständig 

kamp om makten i Högkvarteret. Utan när förändringar kommer så förstärker 

alla sina revir och försöker framhävda vikten av det egna området. 

Respondenten ansåg att man kan uttrycka det på det här sättet men han skulle 

aldrig ställa upp officiellt och säga att det är en maktfördelning som legat till 

grund i resonemanget om ledningsorganisationen. Maktspelet internt kommer 

man aldrig ifrån och det är en viktig parameter. Detta är ett faktum och det är 

bara att acceptera och försöka ha det som ett utgångsvärde vid 

organisationsutvecklingen ansåg han.  



 FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS    FHS 19 100:2020 
 ChP 00-02 / avd 2 02-05-13 Sida: 47 (80)   
 Mj Magnus Nordström 
_______________________________________________________________ 
 

En annan respondent menade att det var makt och kampen om denna det 

handlade om. Det är pengarna det handlar om, pengarna är makten och 

pengarna vill man styra från Högkvarteret. Enligt en respondet är chefen för 

den operativa insatsledningen är idag tandlös han saknar pengar och måste 

fråga ÖB om han ska omdisponera resurser och det är han som ska leda alla 

våra förband både inom och utom riket när det gäller insatser av olika slag. För 

respondenten är inte detta logiskt och det hänger enligt honom inte ihop. Ett 

annat problem ansåg han vara regeringens sätt att handha frågan, eller 

regeringskansliets sätt att handha processen, de gav oss också väldigt korta 

tidsförhållanden. De ändrade sig stup i kvarten och under LÖ 99 och LO 2000 

var vi där och rapporterade en gång i veckan vart vi stod, för att de skulle 

kunna påverka och de gjorde de också med politiska grepp. Exempelvis i MD 

frågan, där det gjordes upp politiskt och projektgruppen fick en färdig lösning 

presenterad för sig av departementssekreteraren. Det var ju också frustrerande 

och påverkade vårt arbete i en mycket negativ riktning. Men det är sådant vi får 

leva med, så är det bara ansåg respondenten. Tyvärr blir problemen ett antal 

frågor som hänger kvar i luften och en annan sak är att han inte trodde man 

följt de direktiv som gick ut, maktspelet igen, generalerna accepterade inte att 

de bara hade vissa uppgifter, de ville ha mer. 

Detta för oss in på ett annat problem som flertalet av respondenterna lyfte 

fram och som också handlar om makt och maktfördelning. Här handlar det om 

hur man har uppfattat generalernas påverkan på processen och en av 

respondenterna tyckte att de bevakade sina intressen och det är maktfrågor det 

handlar om. De gjorde upp detta mellan sig, bakom stängda dörrar och det har 

man gjort här. De ville inte ha någon lång process. Projektet var ett stort skämt, 

ÖB hade redan bestämt sig och hans maktfullkomlighet styrde hela processen 

ansåg respondenten. Organisationen är inte mogen för en totalförändring av 

ledningen, därtill är motståndet för stort från bromsklossarna som vill behålla 

sin makt. Det framkom i en av de andra intervjuerna att det var särintressen det 

handlade om och de enskildas erfarenheter och starka vilja påverkade även 

processen. ÖB hade en stark vilja att så här ska det vara och om det var hans 

manliga intuition, eller om det var hans långa erfarenheter eller brist på 
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erfarenheter visste respondenten inte. Men han ansåg inte att ÖB gjorde det för 

att han ville hålla någon om ryggen. Han ansåg att vi har så pass ärliga chefer 

så att de agerar utifrån vad de själva tror på utan att påverkas av yttre faktorer i 

allt för stor utsträckning.  

Därefter kom respondenten in på själva processen och då påstod han att så 

fort generalerna tilldelades grupperna som projektledare växte reviret och 

tuppkammen. Så länge det var på handläggarnivå var det samförstånd, men när 

generalerna kom in i processen så dog den. När en general kom in i gruppen så 

fattade ingen beslut utan förväntade sig att det skulle generalen göra och han 

fattade inga beslut innan han hade förankrat dem hos de övriga generalerna och 

på så sätt hämmades processens utveckling påstod respondenten. En annan 

respondent ansåg att generalerna inte var med i processen aktivt, det var klart 

att generalerna var delaktiga i processen men inte lika aktivt som de övriga 

inblandade. Det genomfördes del föredragningar för generalerna under resans 

gång; här står vi och de här övervägandena har vi. Nu hade man faktiskt 

mandat att göra avdömningar inom projektets ram eftersom det var 

ställföreträdande ÖB som ledde projektet. Han var huvudprojektledare. Där 

kunde man ta ganska stora avdömningar men i vissa fall gick det andra vägar. 

Förankring i organisationen är någonting som respondenterna ansåg 

påverkat både organisationens utformning och implementeringen av den nya 

ledningsorganisationen. Det framkom i en av intervjuerna att förankringen är 

tveeggad, vi har en ÖB som har en tydlig ambition att ha delaktighet men det är 

inte alltid till godo. Därför att de som är emot förändring får chansen att kunna 

komma ut på spelplanen och sabotera utvecklingen, vilket leder till att 

processen går långsammare. Men å andra sidan måste man ju för att lyckas 

med en förändring ha acceptans i organisationen, det unika med 

Försvarsmakten är att vi inte kan byta ut chefer annat än inom organisationen. I 

och med det begränsade urvalet måste man vara oerhört lyhörda inför 

personalen. Alla måste känna sig delaktiga och acceptera förändringen, annars 

kommer det bli en lång och seg process. Han menade att det är en ganska 

komplex och intressant fråga. En annan respondent menade att problemet med 

förankring var att vår ambition att skapa delaktighet gjorde att slutresultatet 
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söndrades. Lägg till detta särintressena, motarbetarna och kompromisserna så 

får man en oerhört komplex och svårhanterlig helhet att verka inom. 

Inom det aktörsorienterade perspektivet fanns det även ett antal andra 

faktorer som enligt respondenterna påverkade utformandet av Försvarsmakten 

ledningsorganisation. En respondent påpekade att om en 

organisationsförändring blir lyckosam eller inte beror mera på vilka du stoppar 

in i organisationen än på hur organisationsstrukturen ser ut. Det är klart att det 

finna vissa grundkrav på hur organisationen ska se ut, självklart är det så. Men 

en faktor som är oerhört tung och som vi nästan aldrig resonerar kring är vilka 

vi stoppar in i organisationen. Du vet vilka kamrater vid skolan du jobbar bättre 

ihop med och tänk om man kunde resonera så när man satte ihop 

organisationen sade respondenten. Stöd för denna åsikt uttrycktes av en annan 

respondet som påstod att det viktigaste är att ha människor som ”brinner” i 

organisationen, rätt människor och inte rätt organisation, detta står över 

organisationen i sig och leder till att man inte behöver organisationen som 

företeelse. En annan respondent menade att en organisationsutvecklingsprocess 

inledningsvis oftast flyter på utan influenser utifrån men allt efter som 

processen löper vidare så får arvet allt större påverkan, arvet kan vara personal, 

materiel, förhållningssätt och attityd. Det ändrar man inte på över en natt och 

man kan säga att processen börjar bra för att senare blir mer och mer realistisk.  

Här belystes även metodstöd eller avsaknaden av metodstöd som en 

parameter som påverkat organisationsutvecklingsprocessen. Flertalet av 

respondenterna ansåg att de inte använt sig av någon form av extern hjälp och 

en av respondenterna sade att man inte utnyttjat sig av någon extern hjälp i 

form av exempelvis konsulter. De är alldeles för metodiska och tar för lång tid 

på sig i sitt arbete. Det såg man exempel på i projektet central ledning där man 

hade civila konsulter inblandade i processen. De är fantastiskt duktiga, kan 

mycket, har ett logiskt arbetssätt, men tar alldeles för lång tid för att fungera 

med våra tidsramar påstod respondenten. Han trodde inte på användandet av 

civila konsulter i utvecklingsprocessen av FM. Denna syn fick stöd av en 

annan respondent som ansåg att inhyrda konsulter saknar förståelse för hur det 

fungerar i vår organisation och det tar alldeles för länge för dem att komma in i 
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processen. Han ansåg att vi är duktiga på att omorganisera och ska använda oss 

av den kompetens vi besitter inom organisationen. På så sätt får vi en får vi en 

organisation som utformas utifrån de speciella förutsättningar som de facto 

råder inom Försvarsmakten.  

Till skillnad från denna uppfattning så framkom det i in intervju att det 

hade varit vissa konsulter inblandade i organisationsutvecklingen, inte så 

mycket i Försvarsmakten som helhet men mera mot utformning av 

Högkvarteret. Han ansåg att man har använt sig av operationsanalytiker från 

FOI som han ansåg för in ett perspektiv som är väldigt bra. Däremot hade inga 

civila konsulter använts i själva organisationsutvecklingsprocessen. Det har det 

väl varit inhyrda konsulter som tittat på hur Högkvarteret fungerar internt 

trodde han, men det har inte varit några inhyrda civila konsulter vid de stora 

väsentliga omorganisationerna. Däremot har konsulterna varit med i efterhand 

och analyserat hur resultatet blev och hur det funkar egentligen, försökt reda ut 

alla misstagen. Men inte från början, utan det har varit militär personal till 100 

%, folk som har tjänstgjort vid Högkvarteret påstod respondenten. 

4.9 Analys och sammanfattning 
I intervjuerna framträder ett antal ämnesområden som respondenterna ansåg 

hade påverkat organisationsutvecklingen mer än andra. Dessa kan i huvudsak 

koppas till det aktörsorienterade perspektivet och de kan sammanfattas med: 

maktens påverkan på utformandet, avsaknaden av metod och teoristöd, 

problematiken med att endast utveckla delar av en organisation och 

förankringsprocessen. 

 

Maktens påverkan på utformandet 

Maktutövning är en naturlig del av den konkurrens och det spel som 

ständigt pågår i en organisation. Denna kamp är inte en ren strid utan mera ett 

politiskt spel eller ett sätt att manövrera i organisationen för att stärka 

positionen för den enskilde eller den enhet man företräder. När man diskuterar 

ledningsfrågor så kommer man tyvärr tidigt i på maktfrågor och det ligger i 

sakens natur. Detta accentueras i en organisation som Försvarsmaktens, med en 
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strikt hierarki och en stark chefsfokusering. Vid en 

organisationsutvecklingsprocess blir maktsystemet starkt centraliserat och 

många problem ska lösas genom makt samtidigt som man ska bygga upp ett 

effektivt maktsystem som ska leda den nya organisationen i önskad riktning. 

Man ska ingå ”politiska” avtal med gamla och nya intressenter i organisationen 

för att skapa koalitionsbildningar.  

Denna kamp är dock ingenting som i någon större omfattning påverkar det 

vardagliga arbetet i organisationen utan när organisationsförändringen kommer 

så förstärker de som har möjlighet sina revir och försöker framhävda vikten av 

det egna området. Detta påverkar organisationen genom att man i denna typ av 

miljö tvingas till mer eller mindre stora kompromisser. Kompromissen blir ett 

verktyg för att kunna manövrera sig fram och skapa de så viktiga koalitionerna 

i organisationen. Tyvärr så är det oerhört svårt att vara objektiv när man 

diskuterar makt. Men det är vårt att undvika att påverkas eller påverka även om 

det är ovidkommande i diskussionen och så fort man diskuterar 

ledningsorganisation så diskuterar man makt och då kommer det in irrelevanta 

argument och ställningstagande.  

 

Avsaknaden av metod och teoristöd 

Precis som jag redovisade under kapitlet teori finns det ett antal olika teorier 

och modeller som används vid organisationsutveckling och strategiskt 

förändringsarbete. I intervjuerna framkom att man inte nyttjat sig av någon 

organisationsutvecklingsteori eller modell och på den punkten var alla 

respondenterna överens. I en intervju framkom att respondenten varit med 

ganska länge i utvecklingsprocessen av Försvarsmaktens ledningsorganisation 

och han ansåg att någon djupare organisationsteoretisk förankring inte förelåg 

vid denna organisationsutveckling. Åsikten stöddes av en annan respondet som 

påstod att man inte har utgått från något övergripande organisationsteoretiskt 

resonemang eller att det utifrån ett logiskt vetenskapligt resonemang fallit ut 

någon lämplig organisationsstruktur. Respondenterna ansåg att här har man 

använt sig av erfarenheten som finns i organisationen och de resurser som i 

övrigt finns att tillgå inom Försvarsmakten. Trots detta tog flertalet av 
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respondenterna upp frågan om metodstöd eller avsaknaden av metodstöd som 

en parameter som påverkat organisationsutvecklingsprocessen. Flertalet av 

respondenterna ansåg att de inte använt sig av någon form av extern hjälp och 

en av respondenterna menade att man inte utnyttjade sig av någon extern hjälp 

i form av exempelvis konsulter. Några av respondenterna tog upp frågan om 

lämpligheten att använda sig av civila organisationskonsulter vid en 

organisationsutveckling i Försvarsmakten. Här gick åsikterna bland de 

intervjuade isär, vissa ansåg att de är alldeles för metodiska och tar för lång tid 

medan andra tyckte att det är ett absolut krav att nyttja sig av all expertis och 

erfarenhet man kan få tag på.  

 

Problematiken med att endast utveckla delar av en organisation 

En majoritet av respondenterna belyste problematiken med att man endast 

organisationsutvecklat delar av ledningsorganisationen. Detta har medfört 

negativa konsekvenser för både utformningen av ledningsorganisationen och 

för implementeringen. Det naturliga torde ha varit att se över hela 

ledningsorganisationen för att få till en så hållbar helhetslösning som det bara 

var möjligt. Eller som en av respondenterna uttryckte det, vi borde ha fått gått 

från högsta central nivån till lägsta förbandsledningsnivån. Som det nu blev så 

undantogs den centrala ledningen i huvudsak från organisationsutvecklingen 

och det medförde att slutprodukten inte blev en ledningsorganisation som var 

färdigdesignad. Detta har nu skapat bekymmer när man implementerat den nya 

organisationen och i nästa steg tvingas diskutera en utveckling av den centrala 

ledningsorganisationen. Det leder till att organisationen hela tiden är under 

förändring och inga strukturer får möjlighet att förankras i organisationen innan 

nästa förändring kommer. En av respondenterna påstod att 

organisationsutvecklingen aldrig fick den effekt som man hade tänkt sig, därför 

att inte hela organisationen förändrades på en gång. Han menade att det inte går 

att förändra en ledningsorganisation utan att se på hela organisationen, i och 

med att alla parametrar hänger ihop i en helhet. Problemet blir att ett antal 

frågeställningar och beslut hänger kvar i luften. Ser man inte till helheten så 

kan man inte få en fungerande organisation och man kommer att tvingas till 
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justeringar som kommer att störa organisationsutvecklingen ansåg 

respondenten.  

Problematiken med dubbelarbete och en otydlig auktoritetsfördelning är 

ytterligare problem som följde av att man inte utvecklade hela 

ledningsorganisationen utan avgränsade bort de centrala delarna. I intervjuerna 

framkom det i form av synpunkter på rollspelet mellan Högkvarteret, 

Försvarets materielverk och Försvarsdepartementet. Otydligheten i samspelet 

mellan Högkvarteret och den operativa insatsledningen är ett annat exempel 

som flertalet av respondenterna lyfte fram som ett bevis på en mer eller mindre 

misslyckad organisationsdesign 

 

Förankringsprocessen 

Grundförutsättningen för en lyckad förankringsprocess är enligt en av 

respondenterna att personalen har en ensad målbild, ett slutmål att stäva mot, 

och att de känner delaktighet i processen. Den målbild som huvuddelen av 

respondenterna refererade till är Målbild 2010 och den verkar ha varit ytterst 

tydlig för de flesta av respondenterna. En av respondenterna sammanfattade det 

genom att påstå att målet var den målbild som har konstruerat allt, halvhalten 

2004 för att bygga upp en plattform för språnget mot målbild 2010. Dock 

förelåg en viss skillnad i uppfattningen om vilka av dessa delar som skulle vara 

uppnådda 2004 och vilka som ligger 2010. Än mer förvirrande blev det när 

vissa av respondenterna blandade in Perspektivplanen och Vision 2020.     

Det förelåg en förhållandevis stor skillnad mellan vad respondenterna 

ansåg om delaktigheten i utvecklingsprocessen och övertygelsen om att målet 

med organisationsutvecklingen var det rätta. En av respondenterna ansåg sig ha 

svårt att acceptera förutsättningarna för utformandet av ledningsorganisationen 

och då syftade han främst på de styrningar som tvingade projektgruppen till att 

ha en separat insats- och verksamhetsledning. Problemkomplexet med 

Försvarsmakten två olika ledningar belystes av flertalet av respondenterna och 

huvuddelen ansåg att dagens lösning med separata ledningar för insats och 

verksamhet är den mest lämpliga.   



 FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS    FHS 19 100:2020 
 ChP 00-02 / avd 2 02-05-13 Sida: 54 (80)   
 Mj Magnus Nordström 
_______________________________________________________________ 
 

5 ANALYS OCH DISKUSSION 

5.1 Inledning 
Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka förutsättningar och 

grundvärden, förutom de i form av direkta styrningar från statsmakten, som 

legat till grund vid designandet av Försvarsmaktens ledningsorganisation. Här 

kommer faktorerna som legat till grund för att organisationsdesignen fick 

nuvarande utseende belysas. Övriga omständigheter som påverkat denna 

process, förutom de rent explicit uttryckta kraven från statsmakten kommer 

även de att åskådliggöras. I detta sammanhang granskas huruvida 

organisationsutvecklingsprocessen byggt på en vetenskaplig grund med en 

organisationsteoretisk förankring samt om professionellt metodstöd nyttjats. 

Uppsatsen skall också bidra med en viss förståelse för vad som påverkar en 

organisationsutveckling och ett antal erfarenheter som kan användas vid 

ytterligare organisationsutvecklingar inom Försvarsmakten kommer att 

redovisas. 

Till hjälp för att kunna förklara och tolka vad som hänt har en teoretisk 

modell använts vid analysen, Leavitts systemmodell. Organisationsförändring 

kan ske på många olika sätt konstaterade Leavitt redan 1965. Han urskiljde 

fyra huvudvariabler som var och en kan vara utgångspunkt i en 

förändringsprocess. Dessa variabler är uppgiften, vad eller viken typ av 

problem organisationen ska lösa, aktörer, de som för organisationens räkning 

ska arbeta med att lösa problem, teknologi vilket refererar till utvecklingen av 

metoder för problemlösning och slutligen struktur, vilket kan sägas vara 

kommunikationssystem, fördelning av auktoritet och befogenheter samt system 

för aktivitetsflöden (work flow). Organisationsutveckling bygger inte på en 

specifik förändringsmetod och det viktigaste är att organisationsutveckling 

innebär en förändring av hela organisationen genom att de olika elementen 

betraktas som en helhet i ett sammanhang. 

I kapitel 4 redovisades framför allt intervjuresultatet. I detta material 

framträder ett antal ämnesområden som är mer eller mindre knutna till det 

aktörsorienterade perspektivet. De fyra ämnesområdena är: maktens påverkan 
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på utformandet, avsaknaden av metod och teoristöd, problematiken med att 

endast utveckla delar av en organisation och förankringsprocessen. Jag 

kommer här att fördjupa mig ytterligare i dessa problemområden genom att 

analysera och diskuskutera problemet med hjälp av uppsatsens teoretiska 

modell och frågeställningar.   

5.2 Vetenskaplig grund 
Användes någon organisationsteoretisk modell vid organisationsutvecklingen 

och vilken vetenskaplig grund bygger den nya organisationen på?  

Organisationsforskningen är full av empiriskt material från en rad olika 

organisationsutvecklingar av stora organisationer och precis som jag redovisad 

i mitt teorikapitel är antalet teorier och modeller för organisationsförändring 

näst intill obegränsade. Leavitts systemmodell är bara en i raden av en uppsjö 

av olika modeller. Leavitts modell är en bra utgångspunkt för att diskutera hur 

olika fenomen och problem i organisationen hänger ihop. Modellen påminner 

oss om att strukturen alltid är knuten till andra komponenter i organisationen.76 

Dessa olika modeller som baseras på empirisk forskning kan ge oss värdefull 

vägledning när vi själva ska genomföra exempelvis en organisationsförändring 

eller organisationsutveckling.  

Under intervjuerna framkom det att man inte har använt sig av några 

teoretiska modeller som grund för utformandet av Försvarsmaktens 

ledningsorganisation och en av respondenterna sade att någon direkt 

organisationsteoretisk anknytning eller vetenskaplig utgångspunkt kan inte han 

se att de hade, inte som han kunde peka på i alla fall. Respondenten kunde inte 

erinra sig om att de hade det och det skulle förvåna honom om så var fallet. En 

annan respondent ansåg att de inte använt sig av någon teoretisk modell eller 

av några erfarenheter från tidigare omorganisationer inom Försvarsmakten, inte 

utom Försvarsmakten heller för den delen. De använde ingenting, ingenting så 

vitt respondenten kunde minnas. Huvuddelen av respondenterna bekräftade 

denna uppfattning, men det fanns naturligtvis de som ansåg att man har haft en 

                                                 
76 Bakka Jörgen Frode, Fivelsdal Egil, Lindkvist Lars, Organisationsteori: Struktur – Kultur – 
Processer, Liber-Hermods, 1993, s. 63. 
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organisationsteoretisk förankring och en vetenskaplig grund som grund för sitt 

agerande. En av dessa respondenter ansåg att man i de inledande resonemangen 

var väldigt väl grundad i det teoretiska resonemang, men han påstod å andra 

sidan att det var mycket bättre i början än i slutet av utvecklingsprocessen. 

Resonemanget får ett visst stöd av en annan respondent som ansåg att man 

hade en organisationsteoretisk förankring, inte på ett 100 % sätt utan man har 

egentligen själv kommit fram till hur organisationen ska vara sade han. Detta 

berodde enligt respondenten på att officerarna inte förrän på senare år fått 

organisationsteoretisk utbildning och det påverkade inställningen hos dem som 

inte hade någon utbildning, de blev mer fientligt inställda till vetenskapliga 

teorier och ansåg att de inte kunde tillföra någonting. Synen på vilken hjälp 

man egentligen hade haft av att använda en teoretisk modell som utgångspunkt 

för en handlingsplan varierade kraftfullt mellan respondenterna, till detta 

ämnesområde återkommer jag till under rubriken organisationsdesign.   

Vid ett resonemang runt organisation kopplade flertalet av respondenterna 

organisationsteori och vetenskaplig förankring till rent strukturella 

organisationsmodeller eller själva designen av organisationsstrukturen. 

Huvuddelen av respondenterna kom oavkortat in på strukturella förändringar så 

fort ämnet organisationsutveckling kom på tal och endast ett fåtal av 

respondenterna kopplade ihop den strukturella variabeln med organisationens 

uppgift, organisationens medlemmar eller den teknikutveckling som påverkar 

organisationen. Att dessa fyra variabler är inbördes beroende enligt Leavitts 

modell, vilket betyder att en förändring av en variabel vanligen medför 

förändring av de andra, var det ingen av respondenterna som reflekterade över. 

En respondent ansåg att man försökt skapa en modernare något mera platt 

organisation som även ska kunna fungera i projekt och processer, och han 

nämnde matrisorganisationen som exempel. Han fortsatte med att säga att 

tydlighet och enkelhet skulle råda i ledningsstrukturen. Det var grundtanken 

och då kunde inte vissa organisationstyper vara aktuella. Organisationen ska 

vara tydlig och enkel för att underlätta ledning och uppgiftsställande. En annan 

av respondenterna menade att det har varit en traditionell linjeorganisation som 

har varit utgångspunkten vid organisationsutvecklingen och genom att ta bort 
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några hierarkiska nivåer i organisationen skulle man få en mera tidsenlig och 

effektiv organisation.  

Implementeringen är en av de viktigaste delarna i en 

organisationsutvecklingsprocess och det är under den fasen som en ny 

organisation är som mest påverkbar och skadlig. Leavitt beskriver 

organisationer som sociala inrättningar som äger motståndskraft gentemot 

förändringar. Förändringar i en del av organisationen kan lätt motverkas eller 

neutraliseras av andra delar. När detta sker används energi och kraft för att 

begränsa, isolera eller neutralisera förändringen. Genomförandefasen vid en 

organisationsutveckling innebär därför speciella problem.77 Huvuddelen av 

respondenterna ansåg att man har varit otydliga gentemot organisationen om 

hur denna process egentligen skulle ha gått till. En av respondenterna sade att 

man inte använde sig av någon organisationsteoretisk metodplan vid 

implementeringen utan man bestämde sig för ett tidsschema när det skulle vara 

klart och sen var det bara att inta den nya organisationsstrukturen med detta 

schema som utgångspunkt. Vidare menade han att tidsaspekterna för 

organisationsutvecklingen var sådana att det inte medgavs någon tid till att 

ordentligt och seriöst analysera hur den nya ledningsorganisationen skulle 

implementeras i den nuvarande organisationen, utan att alltför stora friktioner 

uppkom. Här menade respondenten att man kan finna de flesta felkällorna i 

själva implementeringsprocessen och att det är härifrån vi kan dra de stora 

slutsatserna och erfarenheterna inför kommande omstruktureringar av 

Försvarsmakten. Kunskap om hur en implementering av en ny organisation bör 

gå till fanns i projektgruppen och det framgick i en av intervjuerna där 

respondenten påstod att vid implementering av en ny organisation är svaren 

traditionella för hur man bör gå till väga. Först medvetandegör man hela 

organisationen, därefter säljer man idén till nyckelmedarbetarna och slutligen 

så startar man med sådant som ger en snabb och synlig effekt för att påvisa de 

positiva följderna av förändringen. Det presenterade synsättet är näst intill 

                                                 
77 Leavitt Harold, Applied organizational change in industry: structural, technological an 
humanistic approaches, J D March (red.), Handbook of organizations. Rand McNally, Chi-
cago, 1965, s. 1159. 
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identiskt med det förändringsförlopp som Leavitt presenterar under sitt 

aktörsorienterade perspektiv. Leavitt poängterar processens cykliska karaktär, 

vikten av att betrakta organisationsutvecklingen som en process som pågår hela 

tiden och att man måste se till helheten, alla fyra olika perspektiven.78 

Respondenten ansåg att denna kunskap inte utnyttjades av projektgruppen och 

det beror till stor del på det tempo som de jobbade med. Det medgavs inte tid 

till reflektion och de olika yttre styrningarna påverkande projektgruppen 

negativt. 

Sammanfattningsvis kan man nog påstå att Försvarsmaktens 

ledningsorganisation inte bygger på någon medveten vetenskaplig grund och 

de organisationsteoretiska förankringarna får nog anses vara näst intill 

obefintliga. Naturligtvis finns exempel på vissa organisationsteoretiska 

kopplingar och vetenskaplighet men dessa är inte medvetna handlingar som har 

sin grund i ett självmedvetet handlande utifrån en modellmetodisk 

handlingsplan. Man har inte använt sig av en uttalad metod som bygger på en 

teoretisk modell utan man har agerat utifrån sina egna kunskaper och 

färdigheter, i kombination med erfarenhet och sunt förnuft.  

5.3 Påverkande faktorer 
Fanns det förutom de explicit uttryckta utgångsvärdena några  implicita som 

påverkade designen av organisationen och vilka var de i sådana fall?  

En organisationsutveckling påverkas av olika faktorer under 

utvecklingsprocessens gång. Inledningsvis ligger de explicit uttryckta 

utgångsvärdena som grund men allt eftersom utvecklingen framskrider så 

kommer andra faktorer påverka processen, både positivt och negativt. Leavitt 

anser att designproblemen är nära knutna till maktgrupperingarna i 

organisationen och det är nog det viktigast skälet till att det ofta är så svårt 

både att bli eniga om strukturförändringar och att genomföra dem. Ofta fordras 

en djup kris innan organisationen kommer i gungning och då ser man också 

                                                 
78 Leavitt Harold, Applied organizational change in industry: structural, technological an 
humanistic approaches, J D March (red.), Handbook of organizations. Rand McNally, Chi-
cago, 1965, s. 1159-1167. 
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mycket tydligt att organisationsdesignen är en politisk process.79 Att just makt 

har påverkat organisationens design bekräftades av alla respondenterna och en 

av dessa sade att när man diskuterar ledningsfrågor så kommer man tidigt, det 

ligger tyvärr i sakens natur, in på maktfrågor. Det är mycket svårt att undvika 

även om det är omedvetna handlingar. Så fort man diskuterar 

ledningsorganisation så diskuterar man makt och då kommer det in irrelevanta 

argument och ställningstagande. Han ansåg att ett tydligt tecken på att vi har 

diskuterat makt och inte kommit fram till någon slutlig lösning är den otydliga 

verksamhetsledningen vi har, ansvarsfördelningen mellan Högkvarteret å ena 

sidan och den operativa insatsledningen och de taktiska kommandona å andra 

sidan. Vidare ansåg han att detta faktum att makten påverkar förändringen i en 

organisation är någonting vi måste lära oss leva med och att det är mycket svårt 

att påverka eller förändra i och med att det ligger i organisationens natur. 

Resonemanget stöds av Leavitts teori som påstår att auktoriteter innehar en 

positionsmakt, men de måste konkurrera med många andra viktiga instanser i 

organisationen. Konkurrenterna har med sig olika åsikter, värderingar och 

intressen och de försöker få tillgång till olika slags makt och kämpar för att få 

behålla sin del av begränsade resurser i organisationens olika sektorer.80 

Makt och framför allt positionsmakt kopplas i flertalet av intervjuerna till 

graden general och benämningen general användes för att förklara makten och 

dess position. Under intervjuerna framkom att generalerna har haft en mycket 

stor påverkan på utformandet av Försvarsmaktens ledningsorganisation och att 

denna påverkan både varit positiv och negativ. Precis som det framkom i 

kapitel 4 så ansåg en respondet att projektgruppen hade en mycket begränsad 

möjlighet att påverka slutresultatet därför att de blev direktstyrda av 

generalerna som gjorde upp mellan varandra hur ledningsorganisationen skulle 

se ut. Respondenten kände en stor frustration i sin arbetssituation när han lade 

ner en stor arbetsinsats för att lösa förelagda uppgifter när det bara behövdes ett 

kort möte mellan ett antal generaler för att omkullkasta hela projektgruppens 
                                                 
79Bakka Jörgen Frode, Fivelsdal Egil, Lindkvist Lars, Organisationsteori: Struktur – Kultur – 
Processer, Liber-Hermods, 1993, s. 63. 
80 Bolman Lee, Deal Terrence, Nya perspektiv på organisation och ledarskap, Studentlitteratur, 
Lund, 1997, s. 206. 
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arbetsresultat. Han ansåg att man bevakade sina intressen och det var 

maktfrågor det handlade om. De gjorde upp detta mellan sig, bakom stängda 

dörrar och det var så man gjorde här.  Man ville inte ha någon lång process 

eller påverkan utifrån sade respondenten. De hade redan en klar uppfattning 

hur slutresultatet skulle bli och projektgruppen skulle bara förverkliga denna 

målbild. Enligt respondenten var hela projektet ett stort skämt och 

projektgruppens reella uppgift var att skriva rapporterna.  

Uppfattningen stöddes av en annan respondent som påstod att 

projektgruppens uppgift var att skriva protokoll, slutföra rapporter och realisera 

det som ÖB redan bestämt. Vidare tyckte han att projektet hade minimal reell 

påverkan på själva processen, utan de var ett stöd åt beslutsfattarna. Makt och 

maktens påverkan beskrevs inte bara i negativa termer av respondenterna utan i 

många fall tas det upp som positivt och någonting som snabbt för processen 

framåt. En av respondenterna påstod att makten inte alls utestänger och 

förtrycker, utan att den skapar produktivitet och producerar den omvärld vi 

lever i. Den väljer snabbt mellan bättre och sämre lösningar och driver på så 

sätt utvecklingsprocessen framåt i ett snabbare tempo och underlättar på så sätt 

för organisationens medlemmar. Leavitt anser att makt är ett problem och 

organisationer kan betraktas som politiska system, bestående av olika 

individer, grupper och koalitioner vilka kämpar om makten och kontrollen i 

organisationen, både i den befintliga och framtida organisationen finns det 

maktstrukturer, som är eller kommer att bli etablerade och relativt stabila. 

Under själva genomförandefasen blir maktförhållandena oklara och osäkra, 

vilket leder till att maktstrukturen blir tydligare för alla aktörerna. Ofta uppstår 

därför en intensiv aktivitet på maktområdet under genomförandefasen, en 

aktivitet som syftar till att aktörerna skall försäkra sig om att deras maktbas 

bibehålls eller förstärks i den nya organisationen som skall växa fram genom 

organisationsutvecklingen.81 

                                                 
81 Leavitt Harold, Applied organizational change in industry: structural, technological and 
humanistic approaches, J D March (red.), Handbook of organizations. Rand McNally, Chi-
cago, 1965, s. 1159-1167. 
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En annan implicit påverkansfaktor som låg bakom organisationsdesignen 

framkom i ett flertal av intervjuerna och det var att ytterligare stärka ÖB:s 

maktposition. I en av intervjuerna påstod respondenten att syftet hade redan 

från 1994 varit att öka ÖB:s makt. ÖB:s avvägningsroll var det som skulle 

stärkas, det vill säga hans makt och kontroll över Högkvarterets interna 

processer, påstod respondenten. I detta fanns en tanke att låta den operativa 

insatsledningen verksamhetsleda, vilket respondenten var tveksam till utifrån 

att stärka ÖB:s roll. Denna linje var sedan länge politiskt förankrad och vi lever 

i en demokrati så det är bara genomföra. Då säger folk att vi går mot en 

centralstyrning av Försvarsmakten, men det här är inte samma sak som 

centralstyrning, utan det här är en fusion till myndighetschefen. Organisationen 

ger honom ett underlag så han har möjligheten att avväga hela organisationen 

och detta ansåg respondenten är en mycket central och viktig del i min 

utredning. Respondentens åsikt stöddes av flertalet av de övriga respondenterna 

och en av dessa sade att de jobbade mot att ÖB.s position skulle förstärkas och 

att hans möjligheter att prioritera mellan Högkvarterets olika ledningar skulle 

öka för att han på så sätt skulle få den totala kontrollen på Försvarsmaktens 

ekonomi. ÖB.s möjlighet att påverka det ekonomiska flödet inom 

Försvarsmakten har här varit det centrala och det ansåg respondenten även får 

stöd av det politiska etablissemanget. Försvarsmakten måste få kontroll över 

sin ekonomi och då är det här den rätta och ända vägen ansåg respondenten. 

Sammanfattningsvis så kan man påstå att de implicita utgångsvärdena som 

påverkade designen av organisationen framför allt går att kopplas till makt och 

maktens påverkan inom organisationen, det vill säga mänskliga faktorer. 

Chefer försöker fatta rationella beslut som är optimala och samstämmiga med 

deras syften, styra handlingarna i organisationen för att säkerställa att besluten 

genomförs på ett tänkt sätt och bedöma hur pass väl de underställda lyckas 

utföra direktiven. Exempel på detta framkom kontinuerligt under intervjuerna 

och där generalernas påverkan bara var ett i raden på ett otal exempel på hur 

maktutövning påverkade utvecklingen av ledningsorganisationen.  
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5.4 Organisationsdesign 
Är organisationen designad av eller med stöd av organisationsteoretiska 

fackmän eller har organisationsutvecklingen drivits av lekmän? 

Forskning och empiriskt material om organisationsutveckling finns i ett 

förhållandevis stort omfång och konsultföretag har naturligtvis inte varit sena 

att utnyttja detta. Antalet konsultföretag som specialiserat sig på organisation 

och organisationsutveckling är stort, ett exempel är Cap Gemini Ernst & 

Young. Nyttan av att använda hjälp från dessa konsultföretag kan diskuteras, 

men i en av de mera framstående organisationsteoretiska böckerna påstås det 

att använda organisationsutvecklingskonsulter är en innovation för de 

organisationer som köper denna expertis för första gången.82 Med detta som 

utgångspunkt ska en analys göras för att utröna om någon extern hjälp använts 

vid denna utvecklingsprocess.  

På frågan om man har använt sig av någon form av extern hjälp så skilde 

sig respondenternas svar avsevärt. En respondent påstod att man inte använt sig 

av några inhyrda konsulter eller annan extern hjälp. De konsulter han hade 

kommit i kontakt med höll på med DBA-projektet, nått inhyrt amerikanskt 

företag trodde han. Vidare sade han att det var tre personer som jobbade på 

Högkvarteret som var med i projektet och i övrigt försökte man knyta till sig 

folk som hade erfarenhet från de operativa och taktiska nivåerna. Påståendet 

fick stöd av en annan respondet som sade att han aldrig såg till eller pratade 

med någon konsult under hela projektet, det var enbart officerare från 

Högkvarteret som kompletterades med kompetens från landsbygden.  

Bilden var dock inte helt solklar utan flertalet av respondenterna ansåg att 

man haft med operationsanalytiker från FOI som ofta förde in ett perspektiv 

som han ansåg var mycket bra och man fick även ha fått information från en 

arbetsgrupp som löpte parallellt med LÖ 99 och LO 2000 som hette AG 

Arbetssätt. Den hade till uppgift att kartlägga och effektivisera 

arbetsprocesserna i Högkvarteret. I denna arbetsgrupp var det inhyrda konsulter 

från Cap Gemini Ernst & Young och de var väl en fyra fem konsulter trodde 

                                                 
82 Bakka Jörgen Frode, Fivelsdal Egil, Lindkvist Lars, Organisationsteori: Struktur – Kultur – 
Processer, Liber-Hermods, 1993, s. 258. 
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han. Han ansåg att man borde ha haft motsvarande metodstöd i projektgruppen, 

då hade de nog kunnat ta sig an uppgiften på ett helt annat sätt och på ett bättre 

sätt stått upp för sina resultat gentemot beslutsfattarna. Respondenten ansåg att 

vi inom Försvarsmakten är duktiga på att omorganisera och ska använda oss av 

den kompetens vi besitter inom organisationen, men de konsulter han träffade 

hade en kompetens och erfarenhet som vida översteg den som de hade i 

projektgruppen. Framför allt har de varit med och omstrukturerat stora 

organisationer tidigare och vet i vilken ände de ska börja sade han. Detta för 

oss in på frågan om Försvarsmakten över huvud taget skulle ha någon egentlig 

nytta av att ta in extern hjälp i form av organisationsteoretiska fackmän. 

I diskussionen om nyttan av att använda inhyrda konsulter vid en 

organisationsutveckling i Försvarsmakten gick åsikterna bland de intervjuade 

isär.  Vissa ansåg att de är alldeles för metodiska och tar för lång tid medan 

andra tyckte att det är ett absolut krav att nyttja sig av all expertis och 

erfarenhet man kan få tag på. En respondent påstod att man inte använde sig av 

civila konsulter eftersom de tar alldeles för lång tid på sig i utredningarna och 

de är alldeles för metodiska i sitt arbetssätt, så de skulle inte passa in i den 

dynamiska miljön som en utvecklingsprocess i Försvarsmakten innebär. Han 

ansåg sig ha sett tendenser till detta i projektet central ledning, där man hade 

civila konsulter med i processen. De är fantastiskt duktiga, kan mycket, har ett 

logiskt arbetssätt, men tar alldeles för lång tid på sig för att kunna fungera inom 

våra tidsramar. Uppfattningen får medhåll av flertalet av de andra 

respondenterna som ansåg att civila konsulter skulle ha svårt att komma in i 

processen. De har alltför låg kunskap om Försvarsmakten och de speciella 

organisatoriska förutsättningar som råder i vår miljö. Det skulle ta allt för lång 

tid för de att komma in processen och få förståelse för dessa förutsättningar för 

att vi skulle få någon reell nytta av dem. Denna uppfattning fick dock inte 

medhåll av alla respondenter utan ett flertal tyckte att man borde ha använt sig 

av ett externt metodstöd i form av organisationsteoretiska fackmän. De ansåg 

att det troligtvis hade fört in nya influenser i processen och på så sätt vidgat 

perspektiven. För att Försvarsmakten ska kunna lösa sina, föränderliga, 

uppgifter inom ett dynamiskt område krävs förändring av alla de faktorer som 
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Leavitt lyfter fram. Intervjuerna beskriver hur organisationsstruktur, teknologi i 

form av informationssystem, Försvarsmaktens uppgifter och medarbetare med 

mera förändras och utvecklas. Ingen av respondenterna reflekterade dock över 

det samband som existerar mellan dessa variabler och hur de påverkar 

varandra. Detta kanske hade kunna belysas av organisationsteoretiska fackmän 

och projektgruppen hade kunnat få en större förståelse för organisationens 

dynamik.   

Sammanfattningsvis så framgår det ganska klart att 

organisationsutvecklingen av Försvarsmaktens ledningsorganisation har 

genomförts utan något större organisationsteoretiskt metodstöd eller 

handlingsplaner utformade utifrån ett vetenskapligt perspektiv. Avsaknaden av 

organisationsteoretiska fackmän innebär att organisationsutvecklingen i 

huvudsak drivits av lekmän.  

5.5 Förankringsprocessen 
Vilka erfarenheter kan man dra av denna organisationsförändring och hur 

skulle man kunna dra nytta av dessa vid en eventuell ny omorganisation av 

ledningsorganisationen? 

Huvuddelen av respondenterna var överens om att en av de viktigaste 

erfarenheterna är att det är viktigt att ha en gemensam målbild eller vision vid 

en organisationsförändring. Vid denna organisationsutveckling har målbilden 

varit förhållandevis tydlig för respondenterna och en av respondenmterna sade 

att man jobbade mot Målbild 2010, vilken innebär att gå från ett 

invasionsförsvar till ett flexibelt insatsförsvar. Uppfattningen stöddes av 

samtliga respondenter och Levitt påstår att en vision syftar på en bild av 

framtiden med några implicit eller explicit kommentar om varför människor 

bör sträva efter att skapa denna framtid. I en förändringsprocess tjänar en bra 

vision tre viktiga syften. För det första förenklar den hundratals eller tusentals 

mer detaljerade beslut genom att klargöra förändringens allmänna inriktning. 

För det andra motiverar den människor att vidta åtgärder i rätt riktning, även 

om de inledande stegen är personligt plågsamma. För det tredje hjälper den till 
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att samordna olika personers åtgärder, även tusen och åter tusen individers, på 

ett anmärkningsvärt snabbt och effektivt sätt.83     

Ytterligare en erfarenhet som flertalet av respondenterna framförde var att 

omstruktureringen gick för fort. Exempelvis påstod en av respondenterna att en 

erfarenhet är att det gick alldeles för fort från beslut till genomförande, men det 

är å andra sidan ett moment 22, det skall alltid gå så väldigt fort inledningsvis 

för att man snabbt skall kunna se ett positivt ekonomiskt resultat. Problemet 

blir att då hänger inte de längst ut på ”tolklinan” med och den så viktiga 

förståelsen för omorganisationen går om intet. En annan respondet menade att 

förändringen skulle genomföras snabbt, den nya skulle snabbt sjösättas och den 

gamla ledningsorganisationen skulle lägges ner för att  man ville få en synbar 

effekt,  och det har med ekonomi att göra påstod han. Snabbt genomföra för att 

få ut effekt och parallellt skulle man organisera den nya ledningsorganisationen 

för att från 2000-07-01 kunna överta ledning. Enligt respondenten gick det för 

snabbt helt enkelt. Respondenten fortsatte med att påstå att man skulle ha tjänat 

på att tagit det lite lugnare. Han tyckte att man ska fundera på att skynda 

långsamt och göra förändringarna utifrån det som redan finns. Genom att flytta 

och bygga nytt utan någon långsiktig plan så drar man upp kostnaderna och 

fördröjer genomförandet. Leavitt reflekterar även han över tidsaspekten och 

påstår att det stora problemet är dels att motivera, dels att klara 

rutinuppgifterna medan den nya organisationen byggs upp. Ledningen 

förväntar sig resultat snabba resultat, cheferna på mellannivån känner sig 

hotade och vidarebefordrar pressen till de underordnade som reagerar med 

olika försvarsmekanismer. Det är inte ovanligt att sunda innovationer ödeläggs 

under denna period då de är som mest sårbara.84 

Hastigheten i förändringen för oss in på nästa erfarenhet som 

respondenterna ansåg att man kan dra efter denna organisationsutveckling och 

det är förändringsformen och hur delaktigheten är kopplad till den. En 

respondent ansåg att man inte ska genomföra så stora förändringar på en gång 
                                                 
83 Leavitt Harold, Applied organizational change in industry: structural, technological and 
humanistic approaches, J D March (red.), Handbook of organizations. Rand McNally, Chi-
cago, 1965, s. 1163-1167. 
84 Ibid, s. 1163-1172. 
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utan ”ständiga förbättringar – inte stora förändringar” är en betydligt bättre 

metod vid organisationsutveckling. Folk motarbetar förändringar därför att de 

saknar väsentlig information eller ser att de kommer att bli av med resurser och 

makt. Det är ytterst viktigt att vid sådana här förändringar få med cheferna så 

att organisationen ser att cheferna tror på förändringen då måste det vara 

någonting positivt med den. Det är viktigt att den exekutiva nivån visar intresse 

för verksamheten annars blir den inte viktig för den lägre nivån heller.  Han 

fick stöd av en annan av respondenterna som påstod att ständiga förbättringar 

och inte stora förändringar är den förändringsmetod som vi borde anamma 

inom Försvarsmakten. Respondenten menade att ett annat stort problem är att 

vi ständigt påbörjar organisationsförändringar innan den förra är klar och det 

får sådana konsekvenser för dem som befinner sig längs ut på tolklinan. Man 

ska tidigt involvera alla nivåer i organisationen och att otydlighet ger osäkerhet 

i organisationen. Dessa problem leder till att det finns ett antal frågor som 

fortfarande flyter fritt och ingen känner ansvar för dessa påstod respondenten. 

Ytterligare erfarenheter som respondenterna nämnde var att minska 

kompromissandet vid utvecklingen av en ny organisation, se över hela 

organisationen på en gång och Försvarsmaktens ledning måste vara tydligare i 

sitt utövande av ledarskap vid svåra tider såsom omstrukturering. 

Sammanfattningsvis så kan man säga att erfarenheterna täcker ett vitt 

spektra, från enkla tips på lägsta projektgruppsnivå till erfarenheter på den 

exekutiva ledningsnivån, det viktiga är dock att dessa erfarenheter används 

som en första ”guideline” vid uppstarten av nästa organisationsutveckling inom 

Försvarsmakten.  

5.6 Sammanfattande slutsatser 
Under processen med att arbeta fram uppsatsen resultat har ett antal slutsatser 

och erfarenheter vuxit fram. Dessa kan ses som den yttersta slutprodukten av 

det jag kommit fram till efter det att jag tolkat och analyserat 

bakgrundsmaterialet. Det är kondenserade ”röda trådar” som jag kunnat tolka 

och utläst ur det empiriska materialet. Förhoppningsvis kan slutsatserna och 

erfarenheterna jag dragit väcka någon tanke och bidra till att eventuella 
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organisationsutvecklingsarbeten inom Försvarsmakten förbättras något. Det 

kan dock vara på sin plats att påpeka att detta är mina slutsatser och 

erfarenheter utifrån det empiriska materialet och de skall inte ses som några 

absoluta allmängiltiga sanningar.  

 

Maktens påverkan på utformandet  

Maktutövning är en naturlig del av den konkurrens och det spel som ständigt 

pågår i en organisation. Detta accentueras i en organisation som 

Försvarsmaktens, med en strikt hierarki och en stark chefsfokusering. Vid en 

organisationsutvecklingsprocess blir maktsystemet starkt centraliserat och 

många problem ska lösas genom makt samtidigt som man ska bygga upp ett 

effektivt maktsystem som ska leda den nya organisationen i önskad riktning. 

Man ska ingå ”politiska” avtal med gamla och nya intressenter i organisationen 

för att skapa koalitioner. Detta påverkar organisationen genom att man i denna 

typ av miljö tvingas till mer eller mindre stora kompromisser. Kompromissen 

blir ett verktyg för att kunna manövrera sig fram och skapa de så viktiga 

koalitionerna i organisationen. Med detta som utgångspunkt kan följande 

konstruktiva slutsatser dras: 

 De explicit uttryckta utgångsvärdena påverkar organisationen inledningsvis 

i en organisationsutvecklingsprocess, därefter är det de implicita som får 

större och större betydelse ju längre man kommer i processen. Det är i 

slutänden så att de implicita utgångsvärdena är de som i huvudsak legat till 

grund för den slutliga organisationsdesignen.  

 Varje struktur är en kompromiss mellan olika hänsyn och olika intressen i 

organisationen och ingen organisationsdesigner kan i praktiken komma 

förbi dessa problem. Kompromissen inverkar på slutprodukten genom att 

man tvingas till eftergifter för att föra arbetet framåt - för varje steg framåt 

krävds en kompromiss.  

 Organisationens design är ett direkt resultat av en maktfördelning, eller 

kamp om makten och position, på den exekutiva nivån. Den bygger på att 

det under ytan finns en värld av inre kretsar och allianser, dominans och 
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underkastelse, konflikter och egenintresse som under utvecklingsprocessen 

påverkar utformningen. 

 

Avsaknaden av metod och teoristöd 

I teorikapitlet redovisas ett antal olika teorier och modeller som används vid 

organisationsutveckling och strategiskt förändringsarbete. Försvarsmaktens 

ledningsorganisation bygger inte på någon medveten vetenskaplig grund och 

de organisationsteoretiska förankringarna får nog anses vara näst intill 

obefintliga. Man har inte använt sig av en uttalad metod som bygger på en 

teoretisk modell utan man har agerat utifrån sina egna kunskaper och 

färdigheter, i kombination med erfarenheter och sunt förnuft. Det framgår 

ganska klart att organisationsutvecklingen av Försvarsmaktens 

ledningsorganisation har genomförts utan något större organisationsteoretiskt 

metodstöd eller handlingsplaner utformade utifrån ett vetenskapligt perspektiv. 

Avsaknaden av organisationsteoretiska fackmän har lett till att 

organisationsutvecklingen i huvudsak drivits av lekmän. Med detta som 

utgångspunkt kan följande konstruktiva slutsatser dras: 

 Försvarsmakten skulle kunna utveckla sin metod för 

organisationsförändring genom användandet av fristående projekt eller låta 

en referensgrupp genomföra en parallellplanering. Referensgruppen skulle 

kunna bestående av civila organisationsteoretiker/konsulter och skulle 

bedriva en utredning med samma uppgiftsformulering som projektgruppen 

och deras slutresultat skulle parallellredovisas. 

 Är man även fortsättningsvis tveksam till organisationsteoretikernas 

kunskap och förmåga, kan man i alla fall nyttja deras kompetens till 

utbildning och erfarenhetsspridning till den interna projektgruppen innan 

organisationsutvecklingsarbetet påbörjas. 

 Ett alternativ till organisationsutvecklingskonsulter kan vara att man tar 

hjälp av andra deltagare ur näringslivet. Exempelvis kan en företagsledare 

som genomfört stora organisationsförändringar troligtvis tillföra en 

projektgrupp inom Försvarsmakten en hel del erfarenhet. Ett annat 
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alternativ är att nyttja den kompetens som de facto redan finns vid 

Försvarshögskolan. 

 

Problematiken med att endast utveckla delar av en organisation 

I uppsatsen har problematiken med att man endast organisationsutvecklat delar 

av ledningsorganisationen belysts. Det har medfört negativa konsekvenser för 

organisationsutvecklingen, både för utformningen av ledningsorganisationen 

och för implementeringen. Utifrån detta kan följande konstruktiva slutsatser 

dras: 

 En organisationsutveckling av ledningsorganisationen kräver ett holistiskt 

synsätt och att hela organisationen ingår i förändringen. Följdeffekterna av 

att inte se till helheten blir att man får en otydlig organisation som kommer 

att kräva ytterligare förändringar i en snar framtid. 

 Problem med dubbelarbete (arbetsfördelning) och en otydlig 

auktoritetsfördelning blir andra negativa spin-off effekter av att inte se 

helheten som en organisationsutvecklingsenhet. 

 En återsamling av projektgruppen för en återkoppling och ett 

erfarenhetsseminarium torde ge Försvarsmakten ovärderliga erfarenheter 

som kan komma till nytta vid uppstarten av nästa organisationsutveckling.  

 

Förankringsprocessen 

Grundförutsättningen för en lyckad förankringsprocess är att personalen har en 

vision, ett slutmål att sträva mot, och att de känner delaktighet i processen. Den 

målbild som huvuddelen av respondenterna refererar till är Målbild 2010 och 

den verkar vara ytterst tydlig för de flesta av respondenterna. Med detta som 

utgångspunkt kan följande konstruktiva slutsatser dras: 

 Man kan inte nog trycka på vikten av en gemensam målbild i hela 

organisationen och vikten av att denna målbild delas av organisationens 

medlemmar. Det är av yttersta vikt att hela organisationen, inte bara den 

exekutiva nivån, har förståelse för organisationsutvecklingen. 
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 En ”guideline” som mera bygger på förståelse än på datum längs en 

tidslinjal är troligtvis att föredra när man utformar en plan för 

implementeringen av en ny organisationsdesign.  

 En allt för hög hastighet i förändringsarbetet motverkar 

medvetandegörandet i organisationen och underminerar på så sätt 

förståelsen. Därför torde ständiga förbättringar vara att föredra framför 

gigantiska förändringar – skynda långsamt.  

5.7 Egna reflektioner 
Mot bakgrund av forskningsresultatet kan det verka synnerligen märkligt att en 

så pass stor statsförvaltningsorganisation som Försvarsmakten kan genomföra 

en av de största organisationsutvecklingarna genom tiderna utan att 

statsmakten har någon form av kontinuerlig uppföljning exempelvis i form av 

en extern controller och att inte organisationsutvecklingsexperter nyttjats i 

någon form. Lekmän har utformat en organisation som innehåller tusentals 

personer och förvaltar ett antal miljarder av skattebetalarnas medel. Lekmän 

som trots sin kunnighet och långa yrkeserfarenhet låtit faktorer som makt, 

prestige och position styra utvecklingen av Försvarsmaktens 

ledningsorganisation. 

Jag har under intervjuprocessen möts av vad jag uppfattar som en 

besynnerlig syn på civila konsulter i allmänhet och på den akademiska världens 

förmåga i synnerhet. Flertalet av de intervjuade har uttryckt ett tvivel vad avser 

möjligheterna för en civil organisationsutvecklingskonsult att tillföra processen 

någonting över huvud taget. De är för metodiska, tar för lång tid på sig, förstår 

inte hur Försvarsmaktens organisation fungerar, kan inte handha komplexiteten 

och gör det bara för att tjäna pengar är vanliga omdömen. Granskar man det 

kritiskt så kan man nog påstå att huvuddelen av dessa uttalanden är baserade på 

okunskap eller en förutfattad mening. För hur skulle man annars kunna påstå 

att dessa konsulter har dessa egenskaper när de de facto aldrig varit en del av 

organisationsutvecklingen i Försvarsmakten. Hur kan vi döma en företeelse 

som vi aldrig upplevt på nära håll eller sett ett faktiskt resultat av?  
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Den organisationsteoretiska kunskapen existerar i Försvarsmakten och om 

vi bara utnyttjar vår befintliga kompetens så skulle vi nog kunna nå längre i 

våra organisationsutvecklingsprocesser. Det finns exempelvis 

organisationsteoretiskt universitetsutbildade officerare som har erfarenhet av 

organisationsutvecklingar och på Försvarshögskolan finns även där exempel på 

personer som besitter kompetens inom ämnesområdet. Trots detta så har ingen 

av dessa används vid omstruktureringen utan man har tagit avvarbara resurser 

från Högkvarteret och övriga Försvarsmakten, oavsett vilken kompetens eller 

erfarenhet de besitter. En inte allt för vågad gissning är att man troligtvis skulle 

ha kunnat komma till en slutlösning som inte är i direkt behov av en ny 

översyn om man nyttjade sig av denna kompetens. Som jag ser det här är det en 

prioriteringsfråga och det är bara att planera så att kompetensen finns 

tillgänglig för projektgrupperna när utredningsarbetet väl påbörjas. Problemet 

kanske ligger i att vi i organisationen inte är medvetna om att denna kompetens 

existerar eller att tidsperspektivet gör att vi tvingas till att ta först gripbar resurs 

när väl uppgiften ska lösas. 

5.8 Fortsatt utredning och forskning 
I teorikapitlet nämnde jag att organisationsteori och organisationsutveckling är 

områden inom vilket massor av forskning genomförts och genomförs. 

Ämnesområdet är intressant därför att organisationens design påverkar 

organisationens funktion och effektivitet, och detta är precis lika viktigt för 

Försvarsmakten som för övriga stora organisationer.  Försvarsmakten 

genomgår ständiga organisationsförändringar och organisationsutvecklingar 

vilket gör att kunskaper och erfarenheter från detta forskningsområde torde 

vara synnerligen intressent för Försvarsmakten även i framtiden. Under mitt 

arbete så har jag sett ett antal problemområden som skulle kunna vara föremål 

för fortsatt utredning och forskning. 

Ett problemområde är precis som det framkommit i denna uppsats makten 

och dess påverkan på organisationsutvecklingen. Hur ska man undvika att makt 

och kompromisser påverkar organisationsutvecklingen. Att det är praktiskt 

omöjligt att hamna i en processlösning där enbart objektivitet råder är näst intill 
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en sanning. Men det måste finnas metoder för att minimera påverkan från dessa 

subjektiva påverkansfaktorer. Möjligheten att använda en sådan metod i 

Försvarsmaktens organisationsutveckling skulle i en sådan utredning kunna 

belysas. Möjliga frågeställningar skulle kunna vara: hur genomföra en 

organisationsutveckling med så få subjektiva influenser som möjligt, går det att 

begränsa maktens inflytande vid förändring och i sådana fall hur? Här skulle 

Bolman Lee, Deal Terrence, Nya perspektiv på organisation och ledarskap, 

kunna vara ett alternativ till teoretisk utgångspunkt. 

Ett annat intressant område är implementeringen av en ny organisation. Det 

är just under denna process som organisationen är som mest påverkbar och 

känslig för störningar. I denna uppsats har man kunna konstatera att 

Försvarsmakten inte genomför någon djupare analys av vad implementeringen 

innebär, förutom de rent praktisk med tider och platser. Här skulle man kunna 

göra en djupare utredning och belysa just den problematik som en 

implementering av en ny organisation medför. Möjliga frågeställningar skulle 

kunna vara: hur skulle Försvarsmakten kunna utveckla sin förmåga att 

implementera organisationen vid en förändring, hur skulle man kunna skapa en 

större förståelse i organisationen och vilken betydelse har ledarskapet vid 

denna implementering?  En bra teoretisk utgångspunkt torde kunna vara John 

Kotters, Leda förändring.  

Ett tredje ämnesområde skulle kunna vara 

organisationsutvecklingskonsulternas möjlighet att bidra vid en förändring av 

Försvarsmaktens organisation. Kan dessa externa konsulter verka i vår 

särpräglade miljö och på så sätt stödja förändringen. Möjliga frågeställningar 

skulle kunna vara: finns det konsulter i organisationsutvecklingsbranschen som 

har deltagit i projekt och som ansvarat för utvecklingen av en stor 

stadsförvaltningsorganisation? Är deras erfarenheter applicerbara på 

Försvarsmaktens organisation och finns det faktorer som talar mot nyttjandet 

av extern hjälp?  Ett alternativ till teoretisk utgångspunkt skulle här kunna vara 

Morgan Gareths, Images of organization, eller Wendell French, Organization, 

Development, Objectives, Assumptions and strategies.  



 FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS    FHS 19 100:2020 
 ChP 00-02 / avd 2 02-05-13 Sida: 73 (80)   
 Mj Magnus Nordström 
_______________________________________________________________ 
 

6 SAMMANFATTNING 

Inledning 

Förändringen av Försvarsmaktens ledningsorganisation utgör en nödvändig del 

i den samlade ominriktningen och innebär att utgångspunkterna och formerna 

för ledningsorganisationen ändras från den traditionella inriktningen mot 

invasionsförsvar till framtidens bredare och mer komplexa hotbild. Detta har 

lett till en omorganisation av Försvarsmaktens ledningsorganisation och från 

2001-07-01 är denna nya ledningsorganisation intagen. Slutresultatet av 

organisationsutvecklingen verkar inte ha blivit vad man hade tänkt sig från 

början och man kan fråga sig varför slutresultatet blev just som det blev.         

Huvudsyftet med denna uppsats har varit att undersöka vilka 

förutsättningar och grundvärden, förutom de i form av direkta styrningar från 

statsmakten, som legat till grund vid designandet av Försvarsmaktens 

ledningsorganisation. Här har faktorerna som legat till grund för att 

organisationsdesignen fick nuvarande utseende belysts. Övriga omständigheter 

som påverkat denna process, förutom de rent explicit uttryckta kraven från 

stadsmakten har även de åskådliggjorts. I detta sammanhang granskas huruvida 

organisationsutvecklingsprocessen byggts på en vetenskaplig grund med en 

organisationsteoretisk förankring samt om professionellt metodstöd nyttjats. 

Uppsatsen bygger på ett antal frågeställningar, dessa frågeställningar har varit: 

Fanns det förutom de explicit uttryckta utgångsvärdena några implicita som 

påverkade designen av organisationen och vilka var de i sådana fall? Användes 

någon organisationsteoretisk modell vid organisationsutvecklingen och vilken 

vetenskaplig grund bygger den nya organisationen på? Är organisationen 

designad av eller med stöd av organisationsteoretiska fackmän eller har 

organisationsutvecklingen drivits av lekmän?  

 

Uppsatsens teori och metod 

Den teoretiska ramen i uppsatsen utgörs av Harold Leavitts enkla 

systemmodell. Leavitt utvecklade modellen som en utgångspunkt för att förstå 

förändringsprocesser i organisationer. Han belyser vikten av att se till flera 



 FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS    FHS 19 100:2020 
 ChP 00-02 / avd 2 02-05-13 Sida: 74 (80)   
 Mj Magnus Nordström 
_______________________________________________________________ 
 

variabler i en organisation än bara de rent strukturella och han identifierade 

ytterligare tre variabler som påverkar en organisationsutveckling: 

uppgiftsorienterade variabler, aktörsorienterade variabler och teknologiska 

variabler. Modellen påminner oss om att strukturen alltid är knuten till de tre 

andra variablerna i organisationen och för att en organisationsutveckling ska bli 

framgångsrik krävs det att samtliga dessa involveras.   

Det hermeneutiskt förhållningssätt har här valts för att studera problemet 

med Försvarsmaktens ledningsorganisatoriska utveckling. Valet av 

förhållningssätt kan med utgångspunkt från valet av metod, kvalitativ metod, 

verka självklar. Detta stärks igenom att den kvalitativa metoden ofta präglas av 

den person som genomför arbetet och detta kan sägas harmonisera med den 

subjektivitet som präglar hermeneutiken.  

I och med att resultatet av forskning inte lämpar sig för att presenteras 

numeriskt så faller det sig naturligt att använda sig av en kvalitativ metod. När 

metod nämns i denna uppsats så avses i första hand insamlings- eller 

analysmetod. Faktainsamlingen har i denna uppsatts skett dels genom 

litteratursökning och dels genom flertalet intervjuer, ickestandardiserad och 

ostrukturerad intervju. Analysmetoden baseras på en kvalitativ bearbetning av 

intervjuns utskrivna text och har en induktiv ansats. Med induktiv ansats menas 

här att man går från empiri till teori. Metoden att generera svarskategorier ur 

det empiriska materialet är ett exempel på induktivt arbetssätt.  

 

Det empiriska resultatet 

I intervjuresultatet framträdde ett antal ämnesområden som respondenterna 

ansåg har påverkat organisationsutvecklingen mer än andra. Dessa kan i 

huvudsak koppas till det aktörsorienterade perspektivet och de kan 

sammanfattas med: maktens påverkan på utformandet, avsaknaden av metod 

och teoristöd, problematiken med att endast utveckla delar av en organisation 

och förankringsprocessen. 

Maktutövning är en naturlig del av den konkurrens och det spel som 

ständigt pågår i en organisation. Denna kamp är inte en ren strid utan mera ett 

politiskt spel eller ett sätt att manövrera i organisationen för att stärka 



 FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS    FHS 19 100:2020 
 ChP 00-02 / avd 2 02-05-13 Sida: 75 (80)   
 Mj Magnus Nordström 
_______________________________________________________________ 
 

positionen för den enskilde eller den enhet man företräder. När man diskuterar 

ledningsfrågor så kommer man tyvärr tidigt i på maktfrågor och det ligger i 

sakens natur. Detta accentueras i en organisation som Försvarsmaktens, med en 

strikt hierarki och en stark chefsfokusering. Vid en 

organisationsutvecklingsprocess blir maktsystemet starkt centraliserat och 

många problem ska lösas genom makt samtidigt som man ska bygga upp ett 

effektivt maktsystem som ska leda den nya organisationen i önskad riktning. 

Man ska ingå ”politiska” avtal med gamla och nya intressenter i organisationen 

för att skapa koalitionsbildningar. Detta påverkar organisationen genom att 

man i denna typ av miljö tvingas till mer eller mindre stora kompromisser. 

Kompromissen blir ett verktyg för att kunna manövrera sig fram och skapa de 

så viktiga koalitionerna i organisationen.  

Respondenterna belyste även problematiken med att man endast 

organisationsutvecklat delar av ledningsorganisationen. Detta har medfört 

negativa konsekvenser för både utformningen av ledningsorganisationen och 

för implementeringen. Det naturliga torde ha varit att se över hela 

ledningsorganisationen för att få till en så hållbar helhetslösning som det bara 

var möjligt. Detta har skapat bekymmer när man implementerat den nya 

organisationen och i nästa steg tvingas diskutera en utveckling av den centrala 

ledningsorganisationen. Organisationen är hela tiden under förändring och inga 

strukturer får möjlighet att förankras i organisationen innan nästa förändring 

kommer. Problemen blir ett antal frågeställningar och beslut som hänger kvar i 

luften. Ser man inte till helheten så kan man inte få en fungerande organisation 

och man kommer att tvingas till justeringar som kommer att störa 

organisationsutvecklingen.  

Grundförutsättningen för en lycka förankringsprocess är att personalen har 

en ensad målbild, ett slutmål att stäva mot, och att de känner delaktighet i 

processen. Den målbild som huvuddelen av respondenterna refererar till är 

Målbild 2010 och den verkar vara ytterst tydlig för de flesta av respondenterna. 

I en förändringsprocess tjänar en bra vision tre viktiga syften. För det första 

förenklar den hundratals eller tusentals mer detaljerade beslut genom att 

klargöra förändringens allmänna inriktning. För det andra motiverar den 
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människor att vidta åtgärder i rätt riktning, även om de inledande stegen är 

personligt plågsamma. För det tredje hjälper den till att samordna olika 

personers åtgärder, även tusen och åter tusen individers, på ett anmärkningsvärt 

snabbt och effektivt sätt. I intervjuerna framkommer att man inte nyttjat sig av 

någon organisationsutvecklingsteori eller modell.  

 

Svar på uppsatsens frågeställningar 

I uppsatsen besvaras följande frågor och svaren ger även sammantaget svaret 

på uppsatsens syfte. Fanns det förutom de explicit uttryckta utgångsvärdena 

några implicita som påverkade designen av organisationen och vilka var de i 

sådana fall? De implicita utgångsvärdena som påverkade designen av 

organisationen går framför allt att koppla till makt och maktens påverkan inom 

organisationen, det vill säga mänskliga faktorer. Chefer försöker fatta rationella 

beslut som är optimala och samstämmiga med deras syften, styra handlingarna 

i organisationen för att säkerställa att besluten genomförs på ett tänkt sätt och 

bedöma hur pass väl de underställda lyckas utföra direktiven. Exempel på detta 

framkommer kontinuerligt under intervjuerna.  

Användes någon organisationsteoretisk modell vid 

organisationsutvecklingen och vilken vetenskaplig grund bygger den nya 

organisationen på? Man kan nog påstå att Försvarsmaktens 

ledningsorganisation inte bygger på någon medveten vetenskaplig grund och 

de organisationsteoretiska förankringarna får nog anses vara näst intill 

obefintliga. Naturligtvis finns exempel på vissa organisationsteoretiska 

kopplingar och vetenskaplighet men dessa är inte medvetna handlingar som har 

sin grund i ett självmedvetet handlande utifrån en modellmetodisk 

handlingsplan. Man har inte använt sig av en uttalad metod som bygger på en 

teoretisk modell utan man har agerat utifrån sina egna kunskaper och 

färdigheter, i kombination med erfarenheter och sunt förnuft.  

Är organisationen designad av eller med stöd av organisationsteoretiska 

fackmän eller har organisationsutvecklingen drivits av lekmän? Det framgår 

ganska klart att organisationsutvecklingen av Försvarsmaktens 

ledningsorganisation har genomförts utan något större organisationsteoretiskt 
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metodstöd eller handlingsplaner utformade utifrån ett vetenskapligt perspektiv. 

Avsaknaden av organisationsteoretiska fackmän har lett till att 

organisationsutvecklingen i huvudsak drivits av lekmän.  

Vilka erfarenheter kan man dra av denna organisationsförändring och hur 

skulle man kunna dra nytta av dessa vid en eventuell ny omorganisation av 

ledningsorganisationen? Sammanfattningsvis så kan man säga att 

erfarenheterna täcker ett vitt områdes spektra, från enkla tips på lägsta 

projektgruppsnivå till erfarenheter på den exekutiva ledningsnivån, det viktiga 

är dock att dessa erfarenheter används som en första ”guideline” vid uppstarten 

av nästa organisationsutveckling inom Försvarsmakten.  

 

Sammanfattande slutsatser 

De explicit uttryckta utgångsvärdena påverkar organisationen inledningsvis i 

en organisationsutvecklingsprocess, därefter är det de implicita som får större 

och större betydelse ju längre man kommer i processen. Det är i slutänden så 

att de implicita utgångsvärdena är de som i huvudsak legat till grund för den 

slutliga organisationsdesignen.  

Organisationens design är ett direkt resultat av en maktfördelning, eller 

kamp om makten och position, på den exekutiva nivån. Den bygger på att det 

under ytan finns en värld av inre kretsar och allianser, dominans och 

underkastelse, konflikter och egenintresse som under utvecklingsprocessen 

påverkar utformningen. Varje struktur är en kompromiss mellan olika hänsyn 

och olika intressen i organisationen och ingen organisationsdesigner kan i 

praktiken komma förbi dessa problem. Kompromissen inverkar på 

slutprodukten genom att eftergifter tvingas fram för att föra arbetet framåt - för 

varje steg framåt krävs en kompromiss. 

En organisationsutveckling av ledningsorganisationen kräver ett holistiskt 

synsätt och att hela organisationen ingår i förändringen. Följdeffekterna av att 

inte se till helheten blir att man får en otydlig organisation som kommer att 

kräva ytterligare förändringar i en snar framtid. En ”guideline” som mera 

bygger på förståelse än på datum längs en tidslinjal är troligtvis att föredra när 

man utformar en plan för implementeringen av en ny organisation. En allt för 
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hög hastigheten i förändringsarbetet motverkar medvetandegörandet i 

organisationen och underminerar på så sätt förståelsen. Därför torde ständiga 

förbättringar vara att föredra framför gigantiska förändringar. Skynda 

långsamt! 
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Intervjumanual intervju 1: Utveckling av ledningsorganisation 
 
 
Respondent: ________________________________________________________ 
 
 
Funktion i processen:_______________________________________________ 
 
 
Tid och plats:_______________________________________________ 
 
 
 
Syftet med intervjun är att inhämta ytterligare material till min c-

uppsats. Resultatet i denna intervju kommer att ligga till grund för 

min uppsats och informationen kommer att användas för att få 

ytterligare bredd och djup i min analys. Informationen kommer att 

behandlas konfidentiellt och det kommer inte i uppsatsen att gå att 

utläsa vem som sagt vad, om inte respondenten medgivigt detta.  

 

Intervjun kommer att pågå under cirka en timme. 

 

Under intervjun kommer jag att använda mig av en 

ljudbandspelare och jag hoppas att du ger mig ditt medgivande för 

detta. 
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Ämnesområdeslista för intervjun 
 
Inledning 

 Vad anser du om förändringen av Försvarsmaktens 

ledningsorganisation? 

 Hur har du uppfattat utvecklingsprocessen? 

 

Utgångsvärden och grundförutsättningar för designen 

 Mot vilken målbild jobbande ni när ni utformade 

ledningsorganisationen? 

 Vilka var de klart uttryckta utgångsvärdena för 

ledningsorganisationen? 

 Fanns det andra grundvärden som påverkade ert arbete? 

 Fanns det alternativa lösningar på utformningen?  

 Vad tror du var huvudorsaken till nuvarande organisationsdesign?  

 Påverkade de explicita utgångsvärdena processen mer eller mindre 

än de impicita? 
 

Organisationsteoretisk förankring 

 Vilken organisationsutvecklingsmodell använde ni? 

 Viken vetenskaplig grund bygger ledningsorganisationen på? 

 Har man endast på ett rationellt tillvägagångssätt utformat 

organisationen? 

 Använde ni er av inhyrda konsulter som stöd vid 

organisationsutvecklingen? 

 Kan civila organisationsutvecklingskonsulter tillföra någonting vid 

en organisationsutveckling inom Försvarsmakten? 
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 Använde ni er av någon form av annan extern hjälp under arbetet? 

 Erhöll ni någon form av utbildning innan ni påbörjade ert arbete? 

 Genomfördes någon återkoppling efter genomför 

organisationsutveckling? 
 

Effekter 

 Vilka syften eftersträvades vid organisationsutvecklingen? 

 Anser du att organisationsutvecklingen fick den effekt som 

eftersträvades? 

 Fick organisationsutvecklingen andra effekter än ni avsåg? 
 

Erfarenheter 

 Vilka erfarenheter kan man dra av denna organisationsförändring? 

 Hur skulle man kunna dra nytta av dessa erfarenheter vid en 

eventuell ny omorganisation av ledningsorganisationen? 
 

Övrigt 

 Är det någonting övrigt som du utifrån vår diskussion skulle vilja 

tillägga?  

 Är det någon fråga som du väntade dig under denna intervju, men 

som inte kom? 

 

Anteckningar 
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 


