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1. Inledning

1.1 Bakgrundsbeskrivning

Försvarsmaktens roll har förändrats under det gångna decenniet, främst

symboliserat genom Berlinmurens fall. I bakgrunden till förändringen kan

bland annat läsas ”Sveriges säkerhetspolitiska vilja som bland annat inne bär

ett ökat internationellt delatagande”.1 [Sic!]

Mot denna bakgrund har en av Försvarsmaktens huvuduppgifter formulerats

som ”Bidra till fred och säkerhet i omvärlden”, med följande underformulering

”Den för svensk försvarspolitik viktigaste slutsatsen av det senaste årets

internationella utveckling är behovet av att snabbt stärka Sveriges förmåga att

bidra till europeisk krishantering. De resurser som skall kunna användas i

internationell verksamhet måste vara flexibla. Det är därför viktigt att pröva

möjligheter att använda olika typer av förband och kompetenser vid

internationella insatser”.2

Deltagandet i internationella insatser bygger på frivilligt deltagande, såväl från

befäl som trupp. Detta i kombination med den ökande omfattningen på

internationellt deltagande samt den bantade organisationen ger anledning till

reflektioner som avses utvecklas vidare. Deltagandet i internationell

verksamhet, oavsett om det rör sig om tjänstgöring vid en stab (eller

motsvarande) eller förbandsnära under krigsliknande förhållanden, kräver

uppoffringar av den enskilde. Oavsett uppoffringarnas karaktär (sociala,

ekonomiska eller andra) vore det märkligt om verksamheten helt kunde bygga

på frivillig grund utan någon form av yttre incitament. Så är nu inte fallet. De

ekonomiska incitamenten samt försäkringsfrågor är konkreta och relativt lätta

att diskutera, så har skett och belyses inte vidare.

                                                
1 http://www.mil.se/forsvariforandring/beslutet.html , 2001-02-06
2 Ibid
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Däremot finns det incitament som är svårare att värdera och mäta då de

grundar sig på subjektiva värderingar, Försvarsmakten skriver:

”10§ Väl vitsordad utlandstjänstgöring skall vara meriterande och erhållna

omdömen eller vitsord skall vägas samman med övrig tjänstgöring inför

sättande av tjänstgöringsomdömen eller vitsord.

11§ Utlandstjänstgöringen skall beaktas vid antagning till obligatorisk och

högre utbildning samt i befordringsarbetet.”3

Så långt är allt väl men signaler i organisationen talar mot att ovanstående

paragrafer äger giltighet. Ledarskapsinstitutionen vid Försvarshögskolan

genomförde en studie vintern 99/00 rörande villigheten att medverka i framtida

internationella insatsstyrkor. I studien var, bland andra, en fråga om

meritvärdet formulerad:

”Utifrån Din utgångspunkt, har en internationell tjänstgöring ett meritvärde

för Din yrkeskarriär (nu eller i framtiden)?

Vpl Yoff/Resoff

Ja, i stor utsträckning 13% 11%

Ja, i någon mån 45% 39%

Nej, varken en fördel eller nackdel 39% 42%

Nej, det är tvärtom en nackdel 3% 8%” 4

Det faktum att 50 % av yrkesofficerarna/reservofficerarna svarar nej på frågan

ger en bild av att de ovan citerade paragraferna inte helt uppfyller

förväntningarna.

En annan undersökning som pekar på negativa återverkningar för den enskilde

är ett elevarbete från det taktiska programmet vid Militärhögskolan i Halmstad

2000. Undersökningen syftade till att ge en bild av hur officerare i flygvapnet

fått sin internationella tjänstgöring värderad. Rapporten ger, förutom statistiskt

                                                
3 Försvarsmaktens interna bestämmelser om personaltjänst, FIB 1997:3
4 Johansson och Larsson, s 15
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underlag, ett urval av kommentarer från enkätens respondenter. En del av

kommentarerna ger en bild av hur respondenterna mötts av hot och sanktioner

såväl före avresan som efter hemkomsten. 5

Ovanstående fragment målar upp hur det förefaller finnas en skillnad mellan

den policyskapande ledningens vilja och ambitioner respektive de som lever

inom ramen för policyn. Detta skapade en nyfikenhet – kunde det på central

nivå i Försvarsmakten finnas en relativt outtalad eller otydlig policy avseende

internationell tjänstgöring vilket gör att efterlevnaden försvåras på lokal nivå?

I syfte att skapa en bild över hur andra delar av Försvarsmaktens

personalpolicy ser ut, studerades valda avsnitt av handbok i personaltjänst.6

Vad som slår en läsare vid en första anblick är hur relativt olika de olika

policyerna är formulerade; från övergripande till detaljerade och från

strukturerade till mer splittrade. Sätter läsaren sedan personalpolicyerna i

relation till Försvarsmaktens personalidé infinner sig nya spörsmål då den

senare sägs stödjas av de förra. Nu framträder en inte helt tydlig bild av en

styrform: personalidén som grund med stöd av personalpolicyerna. Men

styrformen brister i efterlevnad vilket exemplifierats tidigare.

Detta genererade slutligen de frågetecken som ligger till grund för uppsatsen.

Hur bör skrivna styrmedel inom personalledningsområdet utformas och

formuleras för att ge ledning åt organisationen? Eller räcker det med att

uttalade målbeskrivningar finns och att organisationen själva får finna vägarna

till målen, utan några tydliga rekommendationer eller direktiv?

                                                
5 Wiktorsson och Persson, s 8 ff
6 H Pers 97, s 1:3 med hänvisningar
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1.2 Problemformulering

Sker Försvarsmaktens styrning inom personalområdet med övergripande idéer

eller med mer detaljerade regler? Hur kan man betrakta formuleringar av

sådana styrningar?

1.3 Syfte

Uppsatsens syften, för att förtydliga och utveckla problemformuleringen, är att

bidra med förståelse kring begreppen personalpolicy och personalidé inom

Försvarsmakten och härigenom studera bland annat:

• för vem är de skrivna;

• vilken detaljeringsgrad är önskvärd;

• hur man vill leda med dem;

• om de behövs.

Utifrån detta följer att uppsatsen kommer att vara av explorativ karaktär och ge

perspektiv på hur Försvarsmakten gör och hur den vill göra. Uppsatsen baserar

sig på ett antal djupintervjuer med nyckelpersoner inom problemområdet.

Genom dessa djupintervjuer kan överensstämmelsen mellan olika aktörers

tankar och åsikter inom problemområdet betraktas. I syfte att skapa en

terminologi och grund för vidare resonemang har avstamp i teoretiska

grundbegrepp tagits. Detta för att i någon mån kunna passa in tänkandet i något

teoretiskt sammanhang

1.4 Avgränsningar

Begreppet policy är vanskligt att använda då det kan uppträda i flera

skepnader, för att inte riskera mångtydlighet måste avgränsningen strikt gälla

personalpolicyer.

Uppsatsen ägnar sig i huvudsak åt styrdokument i form av personalidé och

personalpolicyer. Dessa är i hög grad allmängods för organisationen i och med

sin placering i handbok för personaltjänsten, andra tänkbara dokument (FFS,
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FIB etc7) kan inte anses ha samma genomslagskraft över organisationens hela

bredd.

1.5 Disposition

I inledningen redovisas vägen fram till uppkomsten av syftet med arbetet,

denna är tänkt som en grov inramning samt visa på behovet av en uppsats inom

området. Problemformuleringen samt avgränsningar ligger sedan till grund för

fortsatt arbete. Därefter sker en beskrivning av den teoretiska bakgrunden följt

av ett metodavsnitt som skall visa på hur problemet angreps. Empirin redovisas

i kondenserad form för att ligga till grund för delen med analyser och

slutsatser, dessa delar är uppsatsens huvudnummer. På slutet följer ett

diskussionsavsnitt där personliga reflektioner på arbetet framgår. Uppsatsen

avslutas med en källförteckning.

                                                
7 FFS=Försvarsmaktens författningssamling respektive FIB=Försvarsmaktens interna
bestämmelser
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2. Teori

Teorikapitlet syftar till att ge en överblick av definitioner av nyckelbegrepp

som förekommer genom uppsatsen, de olika nyckelbegreppen har varierande

grad av definition och teoretisk bakgrund varför en genomlysning ter sig

nödvändig. Teorikapitlet ger vidare ett antal teoretiska begrepp som används

för att skapa förståelse inom problemområdet.

2.1 Nyckelbegrepp

Då uppsatsens empiri kommer att genereras genom intervjuer vilket framgår av

metodavsnittet, upplevs vikten av att inte bara definiera begreppen som de

kommer att användas i texten; det krävs en bredare förståelse av begreppen i

syfte att inte riskera att misstolka respondenternas utsagor under det praktiska

insamlings- och analysarbetet. Av denna anledning tillåts citatens innehåll och

volym att bli fylligare än vad som kanske är brukligt.

2.1.1 Policy

Nationalencyklopedin ger följande förklaring: ”grundprinciper för ett företags

eller en organisations handlande allmänt el. i visst avseende.”8 Begreppet

policy har sålunda en stor spännvidd. Nationalencyklopedin ger inte

personalpolicy något eget uppslagsord, detta förhindrar dock inte

Försvarsmakten att använda detta begrepp men då tarvar det någon form av

definition.

2.1.2 Personalpolitik

Nationalencyklopedin ger en omfattande beskrivning av detta begrepp i vilket

vi kan läsa in delar av begreppen personalidé och personalpolicy som vi finner

dem i H Pers 97. Beskrivningen i nationalencyklopedin är förhållandevis

detaljerad och ger en övergripande bild över ämnesområdet samt ett

begreppsmässigt insteg till de följande definitionerna: ”De mål- och

medelformuleringar som ett företag eller en förvaltning använder för styrning

av personalfrågor i vid mening. Personalpolitiska åtgärder påverkar framför

allt tre områden:
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1) Relationen mellan organisationens mål och dess anställda.

Personalpolitiken innehåller ofta hänvisningar till övergripande mål eller

affärsidéer och de konsekvenser dessa får. Inte sällan förekommer också

formuleringar kring det övergripande ansvar ledningen vill ta för sin personal,

samhället och den yttre miljön.

2) Situationen för och kopplingen mellan olika grupper anställda. En av de

viktigaste delarna av personalpolitiken rör förhållandet mellan ledare och

underställda. Företagshälsovård, jämställdhetsplaner, medbestämmandeavtal

och de principer företaget avser tillämpa på dessa områden räknas till de

personalpolitiska riktlinjerna.

3) Särskilda anställnings- och personalfrågor. Hit hör semestererbjudanden,

personalförmåner av olika slag, löne- och belöningssystem. Man kan

bestämma sig för att avstå från ackordslönesättning, att ha en plan för

vinstdelning, att avsätta medel till pensionsstiftelser eller liknande.

Rekryteringspolicy, personalplan, personalvård, utbildnings- och

utvecklingsprogram är andra viktiga instrument i personalpolitiken och

benämns ofta personaladministration (se även personalutveckling).

Personalpolitiken kan inte ses isolerad från organisationens övriga

verksamhet. Lagstiftning, avtal och andra nationella förhållanden sätter

gränser. Ägarkrav, marknad, samspel med andra organisationer m.m. måste

beaktas. Också interna faktorer som produktionsförhållanden, lokala

medbestämmandeavtal, ledningens ambitioner etc. spelar en roll för

utformningen. I stora organisationer sammanförs ofta flertalet av

personalpolitikens riktlinjer i en personalhandbok för att skapa systematik och

rättvisa. Speciellt i tider då tillgången på lämplig arbetskraft är knapp används

korta sammanfattningar av personalhandboken för att framhäva företaget.

Vanligen svarar specialister i personalstaben för formuleringen av

personalpolitiken, men förverkligandet åligger i första hand organisationens

chefer.

                                                                                                                                
8 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O282388 Nationalencyklopedin 2001-02-08
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I de flesta företag och organisationer finns emellertid knappast någon

nedskriven eller ens medvetet uttalad personalpolitik. Den får då utläsas av

praxis för lösning av olika personalfrågor.”9

2.1.3 Personalpolicy

Då begreppet personalpolicy inte finns definierat i nationalencyklopedin och

H Pers 97 inte ger någon uttalad definition väljs att använda begreppet som de

riktlinjer och anvisningar vilka kan härledas ur Försvarsmaktens personalidé,

detta i enlighet med följande formulering ur H Pers 97:

”Personalidén stöds av ett antal policies för olika fackområden t ex lön,

jämställdhet, arbetsmiljö, resor med flera.”10

Definitionen är dock en temporär arbetsversion att användas vid intervjuerna,

ett av uppsatsens syften är att skapa en klarare bild av begrepp och

sammanhang. Begreppet personalpolicy används sålunda enligt ovanstående

underförstådda de facto-definition, H Pers 97 illustrerar sambandet mellan

personalidé och personalpolicy enligt figur 2.1.

Figur 2.1 Sammanhang mellan personalidé, policies och regelverket11

                                                
9 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=282190  Nationalencyklopedin 2001-02-08
10 H Pers 97, s 1:2
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Det sätt som personalpolicy definierats som, är hos Hansson en styrande och

gränssättande delmängd av personalidén. 12 Likväl väljs att betrakta

personalpolicyn som en fristående dokumentation för att behålla den

funktionella och strukturmässiga tolkning som är möjlig med hänsyn till

Försvarsmaktens indirekta definition.

2.1.4 Personalidé

Granberg pekar på att begreppet personalidé har en ganska oklar innebörd. Han

pekar på två tydliga varianter av begreppet:

• Personalidén är personalenhetens syn på hur de själva skall arbeta för att

aktivt bidra till att organisationen arbetar i enlighet med affärs- eller

verksamhetsidén.

• Personalidén beskriver vilken personalsammansättning och personalpolitik

som bäst stöder organisationens affärs- eller verksamhetsidé.

Viktigt är, menar Granberg, är att man är överens om begreppens innebörd

inom organisationen och att de hänger ihop logiskt samt att affärs- eller

verksamhetsidén alltid skall vara styrande.13

Bruzelius och Skärvad definierar begreppet personalidé genom innehåll i stället

för syfte. Detta uttrycks som:

• Vilka kategorier av människor som skall rekryteras

• Vilken kompetens de rekryterade förväntas ha och kunna utveckla

• Hur personalen socialiseras i organisationen

• Erbjudande om belöningar (motsv): lön, karriär och dylikt

• Hur personalen avvecklas

• Hur överensstämmelse skapas mellan företagets respektive medarbetarens

mål.14

                                                                                                                                
11 H Pers 97, s 1:3
12 Hansson, s 43
13 Granberg, s 147ff
14 Bruzelius och Skärvad, s 273-274
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Enligt Hansson skall personalidén visa vilken del av arbetsmarknaden som är

aktuell samt visa behovsbalansen mellan företaget respektive medarbetaren.

Detta tydliggörs symboliskt genom de tre frågorna:

• Vem? – medarbetarens bakgrund, kompetens, intressen etc

• Vad? – förmånsvillkor, karriärsmöjligheter etc

• Hur? – lednings- och arbetsformer, företagskultur etc15

Bergstedt definierar personalidé med tonvikten på kopplingen mot affärs-

alternativt verksamhetsidé:

”Ordet idé kommer från grekiskan och betyder ’bild’ eller ’mönster’. En

personalidé skulle med andra ord kunna beskrivas som en ’mönsterbild’ eller

vision av sambandet rätt personal – goda affärer.”16

H Pers definierar inte begreppet personalidé men formulerar väl

Försvarsmaktens personalidé samt ger en tolkningsnyckel. 17 Denna innehåller

endast delvis de ovanstående ingredienserna vilket inte gör begreppet

lätthanterligt eller direkt överförbart. Ett försök att extrahera en definition ur

den faktiska formuleringen av Försvarsmaktens personalidé ger att den skall

ses som ett förtydligande av verksamhetsidén ur ett

personalfunktionsperspektiv. Själva formen är i någon form ett personalmässigt

”Beslut i stort” i överförd bemärkelse; en övergripande ambition eller uttryck

för vilja, en formulering med strategiska implikationer.

2.2 Henry Mintzberg – Styr- och samordningsmekanismer

Mintzberg talar om sex huvudsakliga styr- och samordningsmekanismer för

organisationer:18

• Ömsesidig anpassning

• Direktstyrning19

                                                
15 Hansson, s 35
16 Bergstedt, s 6
17 H Pers 97, s 1:2 samt bil 1.1
18 Mintzberg (1983:2), s 4ff, s 294
19 Mintzberg talar egentligen om direct supervision, Bruzelius & Skärvads (2000) översättning
har valts
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• Standardisering av arbetsprocesser

• Standardisering av resultat20

• Standardisering av färdigheter (och kunskaper)

• Standardisering av normer

Kort beskrivet innebär dessa att ömsesidig anpassning är den direkta

kommunikationen mellan utförarna. Detta kan användas såväl i enkla som

komplicerade sammanhang. Ett exempel på det förra är två personer i en kanot

eller ett dubbelpar i tennis.

Direktstyrning är ytterst vad det låter som; en hjärna som styr och samordnar

flera händer. Exempel på detta finner vi bland annat inom trupputbildningen,

”patron ur” för att visa på något. Styrning och samordning kan även uppnås

genom olika former av standardisering, då med skillnaden att styrningen är

planerad och stadfäst före själva utförandet av uppgiften.

Standardisering av arbetsprocesser handlar främst om instruktioner för hur

arbetet skall utföras. Hur man monterar en möbel eller att beskriva hur man gör

klart för visitation efter skjutning är exempel på detta. Paralleller kan även dras

till processbeskrivningarna inom Försvarsmaktens kvalitetsprojekt.

Standardisering av resultat är en beskrivning av hur produkten eller tjänsten

skall vara utformad när den är färdig eller utförd. Taxichauffören behöver få

reda på destinationen av resenären, inte hur han växlar bilen.

Standardisering av färdigheter och kunskaper är i huvudsak den

standardisering av arbetskraften man kan uppnå genom skolning, träning eller

kompetensutveckling. Med andra ord kan denna form av standardisering

uppnås såväl före som under det att verksamheten bedrivs. Ett exempel skulle

                                                
20 Mintzberg talar om output, översättning till resultat har valts
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kunna vara en inköpschef i Försvarsmakten; vid rekryteringen söks en individ

med rätt formell kompetens, efter anställning sker inskolning till vårt system.

Slutligen är standardisering av normer den styrnings- och samordningsform

som bygger på ett gemensamt norm- eller värdesystem som är nära kopplat till

begrepp som företagskultur och anda. För att uppnå detta tillstånd måste

organisationens medlemmar vara lojala mot någon form av organisatorisk

ideologi, detta kan ske genom socialisering eller någon form av internalisering

alternativt indoktrinering. Mintzberg exemplifierar med detta citat från

Anthony Jay:

”… Jesuit priests are not constantly rung up, or sent memos, by the head office

of the Society. The long, intensive training over many years in Rome is a

guarantee that wherever they go afterwards, and however long it may be

before they even see another Jesuit, they will be able to do their work in

accordance with the standards of the Society.”21

Utifrån hur Försvarsmaktens personalidé respektive personalpolicyer är

formulerade ligger det nära till hands att anta att de främsta mekanismerna ur

Mintzbergs uppsättning som kan beskriva verkligheten bäst torde vara

direktstyrning respektive standardisering av normer. Dessa två mekanismer är

dessutom spännande då de i viss mån tangerar ytterligheterna på en tänkt skala

av delegering.22

2.3 Otto Granberg – Tidsmässig koppling

Granberg sätter in styr- och kontrollformer i ett tidsmässigt sammanhang till

skillnad från Mintzberg som i första hand talar om motsvarigheterna mer

generellt.

                                                
21 Mintzberg (1983:2), s 42
22 Mintzberg (1983:2), s 108, mer utvecklad hos Granberg, s 93
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Tiden före 1970-talet kännetecknas av en betoning på beteendet i

organisationen. Chefsstilen utgjordes till stor del av ordergivning och

regelstyrning med hög detaljeringsgrad.

Under 1970-talet försköts fokusering mot verksamhetens resultat. Målstyrning

kom i ropet och mycken möda lades på att definiera och bryta ned mål, vilket i

sig gav möjlighet till ökad delegering. En stor del av den offentliga

verksamheten befinner sig i detta skede, enligt Granberg.

Från 1980-talets senare del och framåt har fokus flyttats mot styrning genom

visioner och värderingar. Detta hänger samman med kundfokusering,

flexibilitet avseende organisation, logistik och stödfunktioner samt ökningen av

kunskapsintensiva tjänsteföretag. 23

Figur 2.2 En schematisk bild över styr- och kontrollformer24

Dessa perspektiv är intressanta att reflektera kring. Är det ett medvetet val av

Försvarsmakten att kombinera styrformer från olika tidsepoker eller vittnar det

om olika ledarstilstraditioner som existerar parallellt av hävd? Är det en

generationsfråga eller ett exempel på situationsanpassat ledarskap?

Om kopplingen mellan styrformer och personalpolicy respektive personalidé,

säger Granberg: ”Hur personalfrågorna uttrycks måste alltså ansluta till hur

                                                
23 Granberg, s 114
24 Ibid, fig 4:1, s 114

Beteende

Output

Kultur Idéer, visioner, värderingar
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övriga styrmedel definieras.” Med andra ord måste företaget vara ense om

betydelsen av olika begrepp.25

2.4 Human Resource Management (HRM)

HRM är ett begrepp som vuxit fram under senare delen av 1900-talet.

Ursprungligen var det främst en reaktion på att personalen betraktades som en

kostnadspost och inte som en resurs. Efterhand utvecklades HRM att bli såväl

en ideologi som metod för att sätta personalen i en central position för

företagens framgång. Anledningarna var flera, dels den ökande konkurrensen

från Asien och dels motivationsteoriernas genomslag. Övergången från det

industriella samhället till ett mer tjänste- eller informationsbetonat ställde

också förändrade krav avseende synen på personalen. Målet för HRM-

strategierna kan sammanfattas i engagemang, kompetensutveckling,

överensstämmelse och kostnadseffektivitet.26 HRM-konceptet har ett bredare

perspektiv än vad som var fallet med tidigare synsätt på personalarbete. Det är

inte bara lagar, avtal och effektivitetskrav att ta hänsyn till utan även riks- och

regionalpolitik, företagets uppgifter, arbetstagarnas kompetenser,

produktionsstrategier, arbetsmarknad med mera. Omvärlden kan sägas ha fått

en tydligare roll och HRM har ett mer betonat utifrånperspektiv på

verksamheten. 27

Utifrån det ursprungliga HRM-konceptet kan två skolbildningar skönjas,

Michigan- respektive Harvardskolan:28

2.4.1 Michigan

Michiganskolan (Hård HRM) pekar på en rationell styrfilosofi där

organisationsstruktur och bemanning styrs av verksamhetens målsättningar i

stor utsträckning. I termer av styrformer är dragningen mer mot regler, direktiv,

befattningsbeskrivningar och dylikt.

                                                
25 Granberg, s 149
26 Fyra C:n om man väljer de engelskspråkliga termerna; commitment, competence,
congruence och cost effectiveness
27 Syrén; Söderström & Lindström; Bergström & Sandoff (red)
28 Ibid samt föreläsning av Curt Räftegård, Karlstads universitet, 2001-02-16
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2.4.2 Harvard

Harvardskolan (Mjuk HRM) pekar i större utsträckning på att medarbetarnas

engagemang och motivation krävs för verksamhetens framgång. I termer av

styrformer är dragningen mer mot dialog, idéspridning och dylikt. Med andra

ord en normativ styrfilosofi.

2.5 Teorikapitlets nyttjande i uppsatsens analysdelar

Teoribakgrunden syftar generellt till att etikettera respondenternas utsagor för

att få en överblick över problemområdet. Med utgångspunkt i den egna

förförståelsen saknas en enhetlighet och tydlighet vad avser syftet med de olika

dokumenten. Förhoppningsvis kan en teoretisk koppling förenkla en framtida

diskussion kring varför och för vem man upprättar dokumenten.

Definitionerna av nyckelbegrepp syftar främst till att skapa en grund till

läsarens förståelse för begreppen. Det kan dessutom vara intressant att se om

respondenterna ligger närmare någon definition än någon annan.

Undersökningen kommer dock inte att svara på om det är ett medvetet val av

definition eller om det är slump.

Vilka av Mintzbergs styr- och samordningsmekanismer kan respondenternas

svar sorteras in under? Kan man här hitta tydliga trender mot en eller flera

mekanismer? Finns det en medvetet vald linje eller ej?

Granbergs insortering av styr- och samordningsmekanismerna i ett tidsmässigt

perspektiv kan ge upphov till reflektioner avseende om Försvarsmaktens val av

mekanismer är en generationsfråga. Detta går inte att besvara entydigt med

hänsyn till undersökningens utformning.

Kan HRM-konceptets två skolbildningar, Michigan respektive Harvard, bidra

till att skapa förståelse för Försvarsmaktens ledning med dokument inom

personalområdet? Kan man dra några slutsatser utifrån vad resultatet blir?
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3. Metod

3.1 Metodologisk diskussion

Denna inledande del av metodkapitlet avser att skapa en ram eller en grund för

de följande avsnitten rörande val av metod och framåt. Det som kommer att

beskrivas är vetenskapliga förhållningssätt, angreppssätt och ansatser.

Förhållningssätt

Metodlitteraturen ställer huvudsakligen två vetenskapliga förhållningssätt eller

skolbildningar mot varandra; positivism och hermeneutik.

Positivism

Positivismen har sina rötter i naturvetenskapen och har som begrepp funnits

sedan mitten av 1800-talet och uttrycker en ambition av att ge någon form av

enhetlig metodik, oavsett vilken vetenskaplig disciplin som avsågs. Den

kunskap som positivismen sökte skulle vara verklig, observerbar och mätbar,

den skulle vara tillgänglig för våra sinnen och vårt förnuft, med andra ord

objektiva data. Detta medförde problem med att dra en gräns mellan vetenskap

och icke-vetenskap, det senare hänsyftande till bland andra religion, metafysik,

etik och politik. Tyngdpunkten i forskarens uppgift blir att samla in och

systematisera de data som finns.29

Hermeneutik

Hermeneutiken översätts vanligen med tolkningslära och har sina rötter i 1600-

talet då det främst handlade om tolkning av bibeltexter. 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. Hermeneutikens grunddrag är att meningen i en

del endast kan förstås om den sätts i samband med helheten, detta ger upphov

till en paradox då helheten inte kan förstås utan delarna den är uppbyggd av.

Detta kan hanteras genom att man låter perspektivet vandra från del till helhet

under det att den ökade förståelsen ger upphov till nya belysningar och

                                                
29 Alvesson & Sköldberg, s 24ff; Patel & Davidson, s 23 ff; Johansson Lindfors, s 77f
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perspektiv – den hermeneutiska spiralen. Tyngdpunkten i forskarens uppgift

ligger i att, med sin subjektiva förförståelse genom pendling från delar till

helhet, tolka forskningsobjektet. Denna subjektivitet är naturligtvis från en

positivistisk horisont förkastlig.30

Angreppssätt

Metodlitteraturen talar om två huvudsakliga angreppssätt för att skapa

förståelse eller teorier; deduktion och induktion.

Deduktion

Deduktion brukar förklaras med att man går från teori till empiri, med andra

ord att man låter allmänna principer och teorier ligga till grund för slutsatser

om verkligheten. Uttrycket att man följer bevisandets väg förekommer också i

litteraturen. Deduktionen har sin främsta styrka i att testa teorier, att verifiera

eller falsifiera dem. Kritik mot deduktion som angreppssätt är att den har en

mer styrande och fastslående karaktär än en förklarande, såtillvida att

utgångspunkten i teorin styr insamling och tolkning och därigenom riskerar att

ge ett snävt resultat.31

Induktion

Induktion brukar förklaras med att man går från empiri till teori, med andra ord

att utgå från en mängd enskilda fall och se ett samband som i förlängningen

kan äga en generell giltighet – en teori. Uttrycket att man följer upptäckandets

väg förekommer också. Induktionens har sin främsta styrka i att medge

teorigenerering eller åtminstone förståelse för sammanhang. Riskerna och

problemen med det induktiva angreppssättet är förförståelsens verkan på

objektiviteten, problematiken med när en tillräcklig mängd data är insamlad –

när mättnad infunnit sig och resultatets allmängiltighet – överförbarhet.32

                                                
30 Alvesson & Sköldberg, s 114ff; Patel & Davidson, s 25 ff; Johansson Lindfors, s 78ff;
Ejvegård, s 21
31 Alvesson & Sköldberg, s 41ff; Patel & Davidson, s 21f; Johansson Lindfors, s 55ff;
Andersen, s 33f
32 Alvesson & Sköldberg, s 41ff; Patel & Davidson, s 21f; Johansson Lindfors, s 57ff;
Andersen, s 33f
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Ansatser

De huvudsakliga ansatser vad avser datainsamling som beskrivs i

metodlitteraturen är den kvantitativa och den kvalitativa. I begreppen döljer sig

risker för missförstånd; talar man om såväl insamlings- som analysmetod, talar

man egentligen om induktion respektive deduktion? Begreppsparet kvantitativt

respektive kvalitativt bör förtydligas när det används.33

Kvantitativ

Själva grunden för kvantitativa metoder är mätbarheten – kvantifierbarheten,

presentation av resultaten skall kunna ske numeriskt. Den tydliga inriktningen

på strikta data ger tydliga associationer till det positivistiska förhållningssättet,

är det inte mätbart är det inte vetenskap. Den främsta insamlingsmetoden är

enkäter alternativt hårt strukturerade och standardiserade intervjuer, då

kvantifierbara data kan erhållas. Det främsta analysinstrumentet är statistiken

och dess möjligheter till bearbetning.34

Kvalitativ

Att definiera kvalitativa metoder är svårare, huvudtesen är att allt inte kan

mätas varför den kvantitativa metoden inte är användbar i samtliga

forskningssammanhang. Skillnaderna mellan kvalitativa respektive kvantitativa

metoder är överskådligt sammanfattad av Andersen. 35 Det faktum att forskaren

med sin förförståelse tillåts interagera med det beforskade är heller inget

problem ur ett kvalitativt perspektiv. Liksom de kvantitativa metoderna hade

tydliga beröringspunkter med positivismen, har de kvalitativa motsvarande mot

hermeneutiken. Vanliga insamlingsmetoder är observationer och intervjuer

(men då med låg struktureringsgrad i första hand). Bearbetningsmetoderna,

oavsett insamlingsmetod, handlar i slutänden oftast om tolkning av text vilket

med naturlighet för in forskarens subjektiva reflektioner i processen. 36

                                                
33 Johansson Lindfors, s 72
34 Patel & Davidson, s 90ff; Andersen, s 70ff
35 Andersen, s 72
36 Patel & Davidson, s 99ff; Andersen, s 70ff
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3.2 Reliabilitet och validitet

Begreppet reliabilitet står för tillförlitligheten i mätningen. Frågan om

mätinstrumentets noggrannhet och slumpmässig inverkan är väsentliga för

reliabiliteten. Ett exempel på variationer i tillförlitligheten är att mäta plankor

med gummiband respektive stållinjal – upprepade mätningar med linjalen torde

ge mindre variationer än motsvarande mätningar med gummibandet då den

senare är mer flexibel. Vid intervjuer påverkas tillförlitligheten bland annat av

intervjueffekten – att intervjuaren medvetet eller omedvetet påverkar

respondenten.

Begreppet validitet står för om det avses mätas mäts – giltigheten. Ett exempel

på variationer i validiteten är begreppet levnadsstandard – om man väljer att

mäta BNP per capita får man kanske ett annat resultat än om man mäter

miljöaspekter som ren luft och vatten eller möjligheten till friluftsliv. Vid

intervjuer kan problem med validiteten uppstå i de fall abstrakta fenomen

avhandlas, olika definitioner hos intervjuare respektive respondent kan ge

upphov till missförstånd.

Tre tumregler för förhållandet mellan validitet och reliabilitet är:

• hög reliabilitet är ingen garanti för hög validitet

• låg reliabilitet ger låg validitet

• fullständig reliabilitet är en förutsättning för fullständig validitet. 37

3.3 Val av metod

Då begränsad kunskap stod att finna inom problemområdet upplevdes en

explorativ undersökning vara en framkomlig väg. Genom denna skulle de

aspekter som låg till grund för formulering av personalidé respektive

personalpolicy kunna konkretiseras. En allsidig belysning av sammanhangen

var önskvärd för att finna svar på problemformuleringen. 38 Men vilket

vetenskapligt perspektiv skulle anläggas för att nå dithän? För att besvara

                                                
37 Patel & Davidson, s 84ff
38 Winter, s 20
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problemformuleringens frågeställning krävdes fakta som inte i första hand

kunde påstås vara strikt objektiva, det tedde sig svårt att realisera mätbara

storheter för att nå uppsatsens mål. Sålunda upplevdes det positivistiska

förhållningssättet som svårtänkbart genom dess tydliga fokusering på

objektivitet. Däremot föll sig ett mer hermeneutiskt förhållningssätt naturligt.

Hermeneutiken kännetecknas av termer som förståelse, tolkning, subjektivitet

och relationer. Detta var en mer naturlig utgångspunkt eftersom

frågeställningen delvis handlar om hur någon bör formulera en text som skall

tolkas och värderas av någon annan och ligga till grund för någon form av

handlande.39

Samtidigt som hermeneutiken upplevdes som ett rimligt perspektiv för att lösa

uppgiften föll det sig naturligt att välja ett induktivt angreppssätt av problemet.

Således att gå från empirin till teorin i stället för tvärtom.40 Detta var delvis att

göra dygd av nödvändigheten då ingen entydig teoretisk modell inom

problemområdet stod att finna.

3.4 Insamlingsmetod

Som grund för inhämtning samt analysen av empirin användes en kvalitativ

ansats. Detta på grund av att en kvantitativ ansats inte skulle fungera då

empirin svårligen skulle kunna inordnas i någon form av statistiskt underlag.

Istället handlade det om att söka utröna vilka faktorer som borde väga tyngst

vid formuleringen av dokument inom personalområdet, vilka skall äga en

generell giltighet över tiden. För att lyckas med den föresatsen bedömdes att

den mest framkomliga vägen torde vara intervjuer vilket är en av de vanligare

formerna inom den kvalitativa metoden. Studien blev helt igenom kvalitativ

genom att såväl datainsamlingen som analysen och bearbetningen samt även

tolkningen genomfördes med denna teknik.41

                                                
39 Patel & Davidson, s 23 ff; Andersen, s 182 ff
40 Johansson Lindfors, s 55ff; Patel & Davidson, s 21
41 Trost, s 10ff



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS 19 100:1039
ChP 99/01 2001-05-01 Sida 23 (55)
Mj Torbjörn Höök

Intervjuerna hade en låg grad av standardisering vilket innebar att frågorna och

intervjusituationen kom att variera beroende på vem som intervjuades.

Grundfrågorna var fastställda men följdes upp av detaljfrågor beroende på vad

som utvecklade sig under samtalets gång. Frågorna finns redovisade i bilaga 1

och 2. Intervjuerna var strukturerade i den meningen att de rörde sig kring

ämnet personalpolicyer, däremot inte i betydelsen att det fanns fasta

svarsalternativ på frågorna. Denna distinktion görs då skillnader i definitionen

avseende strukturerade intervjuer förekommer.42

Frågorna som formulerats på förhand fördes samman i grupper som gick att

rubricera, detta för att skapa ett ramverk för intervjuerna samt som en ansats till

skelett inför bearbetningen och analysen av svaren. Här upplevdes att det

förelåg en risk med förförståelse eller i värsta fall färgning inför analysarbetet.

Då hermeneutiken inte förkastar förförståelsen utan snarare betraktar den som

en ofrånkomlig beståndsdel valdes att med öppna ögon och noggrannhet ta

risken. 43

3.5 Urval – respondenterna

Urvalet av respondenter grundade sig på avsikten att få flera perspektiv på

styrdokument av karaktären personalidé respektive personalpolicy. Det befanns

önskvärt att få respondenter på exekutiv nivå vilka kan sägas vara

policyskapande samt respondenter med erfarenhet från handgriplig

framtagning av dokumenten. Vidare bedömdes det intressant att få frågorna

belysta ur ett arbetstagarorganisationsperspektiv samt från en rent civil

horisont. Detta bedömdes skulle ge en tillräcklig bredd att ligga till grund för

en rimligt allsidig belysning av problemområdet i förhållande till disponibel

tid.

Efter en inledande, mer förutsättningslös, diskussion med en i problemområdet

insatt person vid Försvarshögskolans ledarskapsinstitution, genererades

                                                
42 Trost, s 15f; Patel & Davidson, s 60ff
43 Patel & Davidson, s 26
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uppkast till kontaktpersoner. Efter förfrågan hos dessa utkristalliserades

slutligen följande respondenter:

• två med högt placerade befattningar inom Försvarsmaktens

personalfunktion;

• två med erfarenhet från formulering i det faktiska framtagandet av

dokument inom problemområdet;

• en med bakgrund på facklig förbundsnivå samt med samma erfarenhet som

ovan;

• en med bakgrund inom området fast utanför Försvarsmakten.

Samtliga tillfrågade accepterade att intervjuas.

För att inte respondenterna i efterhand skall kunna beslås på grund av

uttalanden från intervjuerna redovisas empiri respektive analys utan angivande

av namn. Detta är etiskt rimligt. Respondenterna var mycket öppenhjärtiga och

engagerade, varför anonymitet upplevdes som ett anständighetskrav.

3.6 Tillvägagångssätt

Bearbetningen av det insamlade materialet skedde i flera moment och på flera

plan. Intervjuerna dokumenterades på kassettband för att möjliggöra kontroll

och analys. Vid sidan fördes anteckningar för att fånga intervjuernas

”huvudsatser”, försök att genomföra analys utifrån dessa anteckningar visade

sig inte tillräckligt givande varför utskrift av intervjuerna skedde.44 Under det

att utskrift av intervjuerna skedde, antecknades även associationer och

tankefrön som dök upp, detta ökade allteftersom det att dokumentationen

svällde och gav en del nya infallsvinklar på materialet.

Själva analysen av intervjuerna inleddes med en uppdelning av materialet fråga

för fråga. Detta för att kunna få en överblick. Skillnader mellan

respondenternas svar noterades, så gjordes också med nyanser i svaren. Detta

gjordes sålunda ”horisontellt” genom materialet och var möjligt genom att

                                                
44 Samtliga intervjuer utom två kunde skrivas ut i sin helhet, bortfallet berodde sannolikt på
glappkontakt mellan mikrofon och bandspelare.
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intervjuernas struktur var rimligt likartad, se figur 3.1. Denna del av analysen

utgör den största delen och genererade ett underlag för slutsatser och tolkningar

som låg till grund för uppsatsens syften.

Ytterligare en kontroll gjordes i form av en ”vertikal” skärning genom

respektive respondents underlag, se figur 3.1. Detta för att kontrollera att inga

glidningar i begrepp eller motsvarande förekom. Som vi tidigare sett i

teoridelen är begreppen inte kristallklart definierade och respektive respondents

begreppstolkning låg naturligtvis till grund för den aktuella intervjun. Då

kvalitativa metoder har problem med reliabiliteten var den vertikala skärningen

en ansats för att åtminstone skapa så goda förutsättningar som möjligt.45 En

annan anledning till kontrollen var att ge en bild ehuruvida frågeställningarna

varit så otydliga att respondenten svarat på något annat. Ytterligare en vinst

med den vertikala skärningen var lokaliserandet av de ställen i utskriften där

respondenterna svarat på frågor i annan ordning än den som var skisserad i

underlaget. Då flera frågor tangerade varandra förekom detta i viss

utsträckning. För att praktiskt kunna bearbeta materialet i den vertikala

skärningen valdes ett antal bedömt intressanta frågekombinationer ut efterhand

som den horisontella skärningen genomfördes.

Figur 3.1 Hur analysen och reliabilitetskontrollen skedde

                                                
45 Trost, s 67
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4. Empiri

4.1 Horisontell skärning – Frågeperspektivet

För att skapa en bild av det insamlade materialet redovisas frågorna var för sig.

Denna bild är förvisso inte helt överskådlig men den bildar en fond för

utveckling i uppsatsens analysdel. Innehållet är inga ordagranna citat utan

sammanfattningar. Respondenternas språkbruk har medvetet behållits i viss

mån för att ge en mer talspråksmässig karaktär och därigenom förhoppningsvis

en mer levande atmosfär åt redovisningen. Endast vid tydligt motsatta

uppfattningar mellan respondenterna sker en separerad redovisning, annars är

svaren sammanförda. Ingen detaljerad kvantitativ redovisning görs, med andra

ord spelar det ingen roll om en eller samtliga respondenter har svarat samma

sak. I de fall respondenten givit ett svar som passar bättre under en annan

rubrik/fråga, har svaret flyttats. Under respektive fråga ges en kort parentetisk

beskrivning av frågans syfte för att visa på varför den fanns med i underlaget.

4.1.1 Hur vill Du definiera begreppet verksamhetsidé?

(Syftande till att skapa grund för kopplingen mellan verksamhetsidé och

personalidé längre fram.46 Dessutom för att ge en bild av företeelsen

verksamhetsidé, som någon form av indirekt definition)

En verksamhetsidé talar om vad vi skall göra för att nå målen eller visionen ur

ett koncernledningsperspektiv. Ord som kungsord, färd- och kompassriktning

förekommer i beskrivningarna. En verksamhetsidé skall beskriva varför vi

finns till och vad som är viktigast för oss. Den skall vara lättfattlig och

kortfattad för att vara möjlig att ta till sig.

4.1.2 Vilket/vilka är syftet/na med en verksamhetsidé?

(Se ovanstående syfte)

Förutom att förstärka teserna från ovanstående fråga, framkommer även den

principiella prioriteringen av vad som är viktigast för organisationen.

Skjutbanemetaforen gräns höger – gräns vänster talar om en vid bild av
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målsättningarna. Processen som sådan vid framtagandet av en verksamhetsidé

beskrivs också som väsentlig, delaktigheten ger förankring och skapar

legitimitet. Koncernens verksamhetsidé bryts ned till en lokalt anpassad

version ute vid förband, dock måste den övergripande idén innehållas.

Verksamhetsidén skall även ha en övergripande roll som måltavla för

kvalitetsfunktionen på det att målen nås på ett effektivt sätt med god

resurshushållning.

4.1.3 Hur vill du definiera begreppet personalidé?

(Personalidé är inget enhetligt definierat begrepp, varför respektive

respondent ges möjlighet att ge sin tolkning)

Personalidén är en delmängd av verksamhetsidén, eller: personalidén är ett

derivat ur verksamhetsidén inom funktionen personaltjänst. Personalidén får

inte vara för generell, verksamhetens särart måste framgå. Skjutbanemetaforen

förekommer även är, dock inom funktionen personaltjänst. Personalidén skall

ange hur Försvarsmakten vill ha det för personalen, vad som stöds respektive

inte tolereras. En bild av personalidén som en grundläggande idé om

sambandet mellan verksamhetsidé och mänskliga resurser förekom under en

intervju, detta redovisas i figur 4.1

Figur 4.1 Personalidéns balanserande roll i sammanhanget47

4.1.4 Vilket/vilka är syftet/na med en personalidé?

(Skulle respondenterna svara i termer av att påverka, styra, leda, inrikta eller

hur skulle de vilja möta frågan? Detta förutsattes skulle ge en rikare bild av

personalidé som begrepp för den enskilde respondenten)

                                                                                                                                
46 Åberg, s 7; H Pers 97, s 1:1; Granberg, s 147; Bruzelius & Skärvad, s 274; Hansson, s 32
47 Efter respondentens redogörelse av Ina Bergstedts beskrivning; jämför med uppsatsens
teoridel, 2.1.4

Mänskliga resurserVerksamhetsidé

Grundläggande idé

om sambandet
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Att ge en samordnad syn ur ett försvarsmaktsmässigt koncernperspektiv,

särskilt som regelverken emanerar ur personalidén. Att tydliggöra vad

Försvarsmakten vill med personalen, vilka möjligheter och skyldigheter som

finns. Framtagningsprocessen i sig är viktig, liksom en bred acceptans och ett

igenkännande. Personalidén skall, även den, ange kompassriktning och

stadfästa kungsord. För att en personalidé skall äga giltighet i en så

diversifierad organisation som Försvarsmakten krävs att personalidén anpassas

eller deriveras mot olika målgrupper (beroende på geografi, uppgifter etc).

Personalidén skall tydliggöra vilka personer som skall attraheras, rekryteras

och behållas samt till sist avvecklas.

4.1.5 Upplever Du några skillnader mellan begreppet personalidé och

Försvarsmaktens utformning av dess personalidé?

(Något av en reservfråga som inte användes vid någon intervju)

4.1.6 Vilken grad av konkretion/detaljupplösning bör en idealisk

personalidé för FM ha?

(Ordspråket ’för mycket och för lite skämmer allt’ torde äga giltighet även vid

formulering av en personalidé. Men hur ser respondenten på denna

kvantifieringsproblematik?)

En personalidé skall vara övergripande och sammanfattande samt tydlig och

luftig. Luftigheten skall medge att den oreviderad kan hålla över tiden.

Personalidén skall vara användbar, inte för luddig eller detaljerad. Den skall

innehålla stora puckar för att stimulera eller tvinga fram en nedbrytning ute i

organisationen. Den skall vara ett kortfattat dokument – en ledstjärna. Den

skall innehålla få satser och inga floskler. Motivering skall finnas för att skapa

förståelse. Den idealiska personalidén är en sammanfattning av policy och

regelverk, det är oklart vilken som kommer först eftersom dokumentens

utveckling baseras på ett arv.

4.1.7 För vem är personalidén främst formulerad?

(Syftet var att få respondentens syn på den huvudsakliga målgruppen.

Tänkbara alternativ skulle kunna vara den enskilde, människor inom

personalfunktionen eller chefer)
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Detta är en svår fråga att svara på!

Personalidén är främst formulerad för:

• chefer med personalansvar (förbandschefer, skolchefer och dylika), sålunda

överstar och uppåt.

• chefer på olika nivåer, ner till i princip kompanichefsnivå samt även

personal på icke-chefsnivå

• personalföreträdare på arbetsgivarsidan

• funktionsföreträdare på alla nivåer (’personalfolk’)

• ledningen som styrdokument och för övriga som symbol

Den är främst formulerad för:

• all personal i Försvarsmakten

• inte all personal i Försvarsmakten

4.1.8 Hur bedömer Du personalidéns genomslag/effekt i organisationen?

(Frågan skall ses i samband med föregående; ju större målgruppen är desto

mer intressant blir genomslagskraften.)

Alla kan nog inte säga hur personalidén är formulerad eller ens var den står att

finna. Om personalidén är vidlyftigt formulerad är det svårt att få genomslag.

Den idé som fått mest genomslag överhuvudtaget är VI 90 – Allt för

krigsförbanden, den gick att översätta från ÖB ner till lägsta gruppchef. Hur

många idéer har vi haft som ingen kommer ihåg eller ingen känt till? Det

upplevs finnas en allmän acceptans och bejakande till dagens personalidé,

många skulle kunna känna sig rimligt hemma i den. Genomslaget är av mycket

varierande karaktär, det handlar om att såväl förstå som att ta det till hjärtat.

Den enskilde kan mer än vad man tror om vad som står i H Pers, dock ej

specifikt om personalidén. Generellt genomslag får främst dokument som

beskriver vad den enskilde kan få ut, konkreta löften etc. Genomslaget är

dåligt. Genomslaget är beroende på om den enskilde upplever samstämmighet

mellan Försvarsmaktens personalidé och den lokalt nedbrutna varianten. Om
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dokumentet inte följs av ett handlande i enlighet med formuleringarna kan

resultatet ytterst bli att organisationen gör narr av dokumentet.

4.1.9 Vill Du beskriva Din bild av eventuella kopplingar mellan

verksamhetsidén och personalidén?

(Såväl planerade och önskvärda som uppkomna kopplingar var tänkbara som

svar från respondenterna)

Personalidén sammanfattar det som är personalfunktionens del av

verksamhetsidén. Personalidén skall ligga i samma kompassriktning som

verksamhetsidén. Kopplingen kommer att bli än starkare i och med att

personalen är i fokus för det nya kompetensförsvaret, i en framtid kanske de

flyter ihop. Personalidén måste deriveras ur verksamhetsidén och därigenom

ange rörelseriktningen mot målen och uppgifterna. Om man väljer att ha en

personalidé så skall den vara framtagen utifrån verksamhetsidén, alternativet är

att ha en verksamhetsidé där nedbrytningen i delmål utgör personalpolicyerna.

Att bara läsa verksamhetsidén räcker inte för att framställa en funktionsidé48,

därtill är den inte tillräckligt heltäckande. I stället bör man vara med i

processen med att ta fram verksamhetsidén får att förstå helheten och att

diskutera med andra inblandade samt att ta del av andra källor som uttrycker en

vilja. Omvärlden påverkar såväl verksamhetsidén som personalidén, dessa

måste närma sig varandra alternativt integreras.

4.1.10 Hur vill Du definiera begreppet personalpolicy?

(Respondentens uppfattning om personalpolicy som begrepp efterfrågas då

enhetlig definition inte stod att finna. Frågan skall ses som en parallell till

fråga 3)

Det som borde vara en personalpolicy är några få sidor med grundelementa

kring etiken i personalhanteringen, med andra ord normer och värderingar.

Policy skulle kunna kallas för regler, bestämmelser, riktlinjer eller råd;

beroende på vilken grad av styrka författaren lägger i dokumentet.

Personalpolicy är riktlinjer för personaltjänstens bedrivande. En personalpolicy

                                                
48 Funktionsidé beskriver en idé inom ett specifikt funktionsområde, t ex en personalidé inom
personalfunktionen
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är personalidén nedbruten i delfunktioner. En personalpolicy är något som görs

för än lägre organisationsnivå än personalidén. Personalpolicy är mycket

näraliggande personalidén.

4.1.11 Vilket/vilka är syftet/na med personalpolicyer?

(Parallellt med fråga 4 berörs hur respondenterna väljer att möta frågan,

skulle de svara i termer av påverka, styra, leda, inrikta, vägleda, normsätta

eller någon form av rättesnöre? Svaret på frågan skulle ge en tydligare bild av

personalpolicy som begrepp för den enskilde respondenten)

Inte att gå ned i detaljer och regleringar utan vara någon form av riktlinjer för

chefer avseende normer. Policyn skall beskriva hur vi skall förhålla oss till

saker, beskriva arbetsgivarens inriktning och inställning inom specifika

områden. Förtydliga riktlinjerna samt markera ett ställningstagande.

Personalpolicyer får ett symbolvärde då de markerar vad Försvarsmakten

vänder sig mot. Personalpolicyer är någon sorts sammanfattning av hur man

vill jobba, genom denna förbindelse blir det en trovärdighetsfråga att man

följer policyn. Den skall tydliggöra hur det skall gå till i personaltjänsten.

4.1.12 Vilken grad av konkretion bör idealiska personalpolicyer inom

Försvarsmakten ha?

(Detaljerade eller mer öppna? Ge vägledning eller visa viljeinriktning? Eller

hur väljer respondenten att hantera frågan. Denna är intimt kopplad till fråga

11 och kan även ses som en parallell till fråga 6)

Personalpolicyerna får inte gå ned i detaljer och regleringar. Om omfånget blir

för stort finns risken att dokumentet blir en hyllvärmare. Personalpolicyerna

skall vara tydliga, de får inte dimmas in i något allmänt policyresonemang utan

skall vara klarläggande och pedagogiska. Det skall klart framgå att policyn är

riktlinjer för Försvarsmakten. I de fall Försvarsmakten tar avstånd från

någonting i en policy, måste detta framgå tydligt. Om personalpolicyer inte är

tillräckligt tydliga skapas utrymme för tolkningar och allmänt tyckande. Det

går inte att tala om grad av konkretion, det är beroende på mottagande

organisation i samband med nedbrytningen. Detaljeringsgraden får inte vara för

hög då personalpolicyn skall kunna överleva vissa förändringar i omvärlden.
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4.1.13 Hur skall personalpolicyer vara utformade?

(Frågan syftar till att utveckla resonemanget från föregående fråga. Bör

utformningen vara beroende på sammanhanget eller enhetligt för tydlighetens

skull? Risken att skriva läsaren på näsan? Risk för letande efter kryphål?)

De skall ge en sammanfattning av de huvudsakliga normer som

Försvarsmakten skall agera utifrån. Det faktum att en personalpolicy finns är

en markering att den aktuella frågan har en markant dignitet. Om

personalpolicyerna varit mer övergripande formulerade, hade det räckt med att

man gått ut med säruttalanden så länge som man kunnat hänvisa till att policyn

innehållits. En personalpolicy skall ge en bakgrund, argumentation och

motivation; därefter skall riktlinjer formuleras. De lokala förutsättningarna styr

utformningen och formuleringen då personalpolicyerna bryts ned. De luftiga

formuleringarna måste konkretiseras i samband med nedbrytningen,

formuleringarna skall vara så tydliga som möjligt för att undvika missförstånd.

Hur man än skriver tycker hälften att man blandar sig i och den andra hälften

ropar efter mer detaljering. Utformningen skall vara anpassad efter mottagarna.

Personalpolicyer skall vara lättillgängliga och kortfattade, men inte innehålla

floskler och självklarheter.

4.1.14 För vem är personalpolicyerna främst formulerade?

(Frågan äger sin motsvarighet i fråga 7 och syftet var att få respondentens syn

på den huvudsakliga målgruppen. Tänkbara alternativ skulle kunna vara den

enskilde, människor inom personalfunktionen eller chefer)

Förbandscheferna! Personalchefer behöver mer regelverk och regleringar

samtidigt som den enskilde endast behöver känna igen sig, men ansvaret ligger

på förbandscheferna. Chefer ner till motsvarande kompanichefsnivå, dock skall

den vara mer känd och tillgänglig för den enskilde än exempelvis personalidén

behöver vara. Personalpolicyerna är främst formulerade för personalen,

resursen personal i sig är viktigare än hanterandet av densamma.
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4.1.15 Hur bedömer Du personalpolicyernas genomslag/effekt i

organisationen?

(Frågan skall ses i samband med föregående; ju större målgruppen är desto

mer intressant blir genomslagskraften. Frågan är parallell till fråga 8.)

Det är inget självändamål att policyn är känd i organisationen, om människorna

beter sig i enlighet med dokumentet ändå så är målet nått i alla fall. När

policyer skapas för att möta frågor som är aktuella och diskuteras är

genomslaget relativt stort. De policyer som ger individen mer

handlingsutrymme eller snävar åt är de mest kända. Lanseringen av

personalpolicyer försvåras i det informationsbrus vi har idag, det räcker inte

med att fastställa ett dokument på högsta nivå och därefter slå sig till ro. Man

kan inte betrakta dokumentet personalpolicy som fristående, den hänger ihop

med andra idéer, målbilder och policyer som sprids från högkvarter, operativ

insatsledning och taktiska kommandon. Då detta inte sker helt samordnat blir

det svårt för mottagaren att ta till sig allt.

4.1.16 Finns det ett behov av koppling mellan personalidén och

personalpolicyerna?

(Krävs en röd tråd eller är de två dokumentformerna fristående, och i sådana

fall, i vilken grad? Sker en regelmässig nedbrytning i något hänseende?

Frågan skall ses mot bakgrund av fråga 9, kan man betrakta dokumenten som

en kedja)

Det måste finnas någon form av kongruens mellan dokumenten, men det

behöver inte finnas någon absolut direkt koppling beroende på den varierande

detaljeringsgraden. Inte direkt, personalidén är ett övergripande dokument

samtidigt som personalpolicyerna är riktlinjer, så det är två olika saker. Så

länge vi väljer att ha såväl personalidé som personalpolicy så föreligger ett

starkt behov av koppling mellan dem. Då personalpolicyn är en omsättning av

personalidén i praktiskt handlande måste de hänga ihop i en logisk följd, annars

brister trovärdigheten. Om personalidén är beslut i stort så är personalpolicyn

riktlinjer, slutligen motsvaras order av regelverk och avtal.
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4.1.17 Hur uppkommer en personalpolicy?

(Är den ett systematiskt framtaget resultat eller är den uppkommen mer ad

hoc? Hur har den behandlats; arbetsgrupper, remisser, delaktighet från

arbetstagarorganisationer och dylikt? Kommer respondenten att beskriva

någon form av kronologi (behovsupptäckt – formulering – lansering –

förankring – kontroll) eller hur tolkas frågan?)

Efterhand som det dykt upp nya frågor som kräver förtydligande har policyer

utarbetats, därav det lapptäcke vi har idag. Även om vi i år skulle lyckas skapa

en förankrad samlad personalpolicy, kan vi inte utesluta att det nästa år dyker

upp en ny separatfråga. Behovet varseblis antingen när vi själva upplever

avsaknad av tydlig viljeinriktning eller när media frågar oss. Formuleringarna

stöts och blöts, de förkastas och kommer tillbaka; processen tar tid men är

nödvändig. Förändringar i omvärlden före en revidering av exempelvis H Pers

kan motivera förändringar av personalpolicyerna. Det kan även finnas

irrationella skäl till att personalpolicyer uppkommer, trendkänslighet eller vilja

att sätta ett bomärke går ej att utesluta.

4.1.18 Bör, och i sådana fall i vilken form, efterlevnaden av

personalpolicyer/personalidén följas upp/kontrolleras?

Krävs någon kontrollfunktion och, i sådana fall, i vilken form? Kommer

eventuella sanktioner att beskrivas?

Då vi har en delegerad syn på ansvar och ansvarstagande skulle det var

konstigt att ha ett särskilt kontrollsystem, bättre är att förutsätta att efterlevnad

sker tills motsatsen konstaterats. Reaktionen vid brist på efterlevnad kan vara

allt från att förtydliga sig till att flytta på den enskilde. Bättre än ett

kontrollsystem vore ett uppföljningssystem med till exempel olika enkäter för

att ge indikationer på avvikelser, utifrån detta skulle sedan mer kontrollmässiga

stickprov tas. Efter det att en personalpolicy lagts fram måste kontrollfrågor

ställas för att kunna konstatera om förbandscheferna behöver kompletterande

förklaringar. Sker avsteg från policyerna får den enskilde chefen bära

konsekvenserna. Förbanden kan efter nedbrytandet av dokumenten, skicka

exemplar till högkvarteret. Förbandsinspektioner ger möjligheter för

uppföljning inom samtliga funktionsområden. Om man måste ha en formell
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kontroll har man misslyckats [i förankringsprocessen? förf anm]. Om

dokumenten innehåller floskler blir det svårt att kvantifiera och därmed

kontrollproblem.

4.1.19 Hur ser Du på ”hållbarhetstiden” för personalidén respektive

personalpolicyer?

(Går det att resonera kring fasta tidsramar eller ser man en koppling till

överordnade dokument (beroende på svaren från fråga 9 respektive 16)? Finns

det kopplingar mot till exempel lagar och förordningar om detaljeringsgraden

är hög beroende på fråga 12?)

Om man väljer att inte formulera sig alltför detaljerat i en personalpolicy så

borde hållbarhetstiden åtminstone kunna vara tre till fyra år, även med en

flexibel organisation i en föränderlig omvärld. Hållbarhetstiden måste vara lång

då det tar tid för dokument att tränga ut och bli riktigt förankrade i

organisationen, kanske upp emot sex eller sju år. Att ha en personalidé som

bara täcker försvarsbeslutsperioden blir marginell. Med hänsyn till

omstruktureringen och såväl personalidéns som personalpolicyernas koppling

till verksamhetsidén, borde nästa stora omtag kunna ske till 2004-12-31. Då en

personalidé skall avspegla omvärlden och vi lever i en turbulent värld, måste

den ses över vartannat år om den skall ha en funktion som styrdokument. En av

respondenterna pekar på uppdelningen i vad som gäller och varför, se figur 4.2.

Med en större tydlighet i uppdelningen kanske hållbarhetstiden för en

personalpolicy kan utökas.
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Figur 4.2 Uppdelning mellan vad som gäller och motiven till detta

4.1.20 Har Du några reflektioner på termer som ”målstyrning”,

”uppdragstaktik”, ”direkt ordergivning” och så vidare i ljuset av

förhållandet mellan personalidé respektive personalpolicy?

(Frågan är formulerad för respondenter inom det militära systemet för att se

om resonemang från taktiken eller operationskonsten spiller över till

personalområdet. Går det att se paralleller? Eller vad väljer respondenterna

att svara?)

Det är mer en fråga om mål- eller resultatstyrning än om detaljstyrning, fast då

det är mer frågan om värdegrunder, värdegemenskaper och dylikt är det inte

riktigt mätbart varför termerna inte är riktigt adekvata. Det är omöjligt att göra

översättningar till dylika termer, det är lika orimligt som att diskutera om en

befattning är civil eller oberoende militär istället för att resonera om

kompetenser. Eller som att förutsätta att alla med samma grad är lika och inte

individer. Uppdragstaktik förekommer i så måtto att såväl personalidé som

personalpolicy bryts ned för att kunna användas i det aktuella sammanhanget.

Målstyrning förekommer i den mån man kopplar milstolpar mot policyerna, till

exempel att till ett datum ha genomfört arbetsplatsträffar rörande sexuella

trakasserier. Direkt ordergivning är mer ovanlig i sammanhanget även om det

förekommer i någon mån, ett exempel är ÖB formuleringar om grå arbetskraft.

Om personalidén är beslut i stort så är personalpolicyn riktlinjer, slutligen

motsvaras order av regelverk och avtal. Det kanske ligger i Försvarsmaktens

Regler mm Policy

MOTIVEN
och

ORSAKSSAMMANHANG

LÅNGSIKTIGHET
Målen kan bibehållas

Skall bygga på
policyn

Kan påverkas av
OMVÄRLDEN

Vad gäller? Varför gäller det?
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natur att, på grund av verksamheten, ha väldigt mycket av reglerande

dokument. Vi går mer och mer från detaljstyrning till idéstyrning eller

målstyrning, detaljerna blir fort inaktuella.

4.1.21 Finns behov av såväl personalidé som personalpolicy?

(Frågan är vidöppen och syftar till att fånga eventuella restresonemang mot

slutet av intervjun, delvis för att känna av om respondenten har någon

uppfattning om dokumentens värde efter att ha ställts inför ovanstående

frågor)

Om verksamhetsidén blir tydligare för personaltjänsten så är det inte säkert att

en separat personalidé är motiverad. Antingen eller räcker, varför skall man ha

två dokument? Det krånglar bara till det, bättre med ett tydligt dokument.

Personalpolicyn skulle kunna en personalidé som är nedbruten till en lägre

organisationsnivå, mot mer specifika förhållanden; detta istället för att vara en

personalidé nedbruten i delfunktioner.

4.2 Vertikal skärning - Respondentperspektivet

Syftet med den vertikala skärningen var att medge en kontroll av respektive

respondents svarskonsistens; förändras begreppen under intervjuns lopp, vilka

definitioner har respondenterna valt och påverkar detta en jämförelse mellan

utsagorna, sker glidningar vad avser slutsatser eller dylikt? Ett resonemang om

underlagets validitet mot bakgrund av den vertikala skärningen förs i

diskussionskapitlet.

Kontroll 1 – Fråga 6, 7 och 8

Avsikten var att jämföra personalidéns konkretionsgrad, målgrupp respektive

genomslag. Inga motsägelser fanns i respondenternas utsagor.

Kontroll 2 – Fråga 1, 3 och 9

Syftet var att studera verksamhetsidén och personalidén för att kontrollera

kopplingarna mellan dem. Överensstämmelsen var stor även mellan

respondenterna. Personalidén skall ha en stark koppling mot verksamhetsidén.
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Kontroll 3 – Fråga 4 och 7

Skulle personalidéns syfte hänga samman med dess målgrupp? Ja, även om

målgrupperna skiftade mellan respondenterna, vilket redovisades under 4.1.7,

så hänger respektive respondents svar ihop.

Kontroll 4 – Fråga 9, 16 och 19

Avsikten var att se kopplingar mellan å ena sidan verksamhetsidén mot

personalidén och å andra sidan personalidén mot personalpolicyerna.

Hållbarhetstiden vägdes också in. Frågan var om respondenten betraktade

dokumenten som länkar på en kedja ur ett funktions- eller nivåmässigt

perspektiv, eller på något annat sätt. Respondenternas respektive svar saknade

motsägelser även om bägge varianterna fanns representerade. Dels en kedja

från verksamhetsidé ner till personalpolicy, dels ett tydligt snitt mellan

personalidé och personalpolicy.

Kontroll 5 – Fråga 11, 12 och 13

Kontrollen syftade till att betrakta personalpolicyns syfte, konkretionsgrad

samt utformning. Hänger resonemangen ihop? Exempel finns där respondenter

glider i frågan om personalpolicyernas tydlighet kontra tolkningsutrymme. Om

de skall brytas ner till lägre nivåer så måste det finnas utrymme för detta

samtidigt som policyerna skall markera tydliga ställningstaganden. Det är dock

inte frågan om direkta motsägelser, utan mer om ett öppet resonemang.

Kontroll 6 – Fråga 7, 14 och 18

Stämde personalpolicyernas respektive personalidéernas målgrupper genom

intervjuns gång eller förändrades de efter hand? Om kontroll av efterlevnad bör

ske, är det då samma målgrupp som dokumenten formulerats för?

Målgrupperna stämde överens genom utsagorna. De eventuella

nedbrytningarna av dokumenten på lokal nivå gör dock svaren en smula

svåröverskådliga.
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5. Analys och slutsatser

För att ge en acceptabelt överskådlig bild av analysen har jag valt att utifrån

intervjuns struktur föra ihop innehållet och slutsatserna till ett antal grupper.

Detta syftar till att skapa goda förutsättningar att följa med i resonemangen.

5.1 Om verksamhetsidé

Verksamhetsidén låg förvisso utanför det egentliga syftet med uppsatsen men

togs med i någon mån vid intervjuerna för att bilda en fond för personalidén.

Närheten mellan verksamhetsidé och personalidé är uttalad i HRM-konceptet

vilket gör att begreppet verksamhetsidé inte kan lämnas helt utanför.

Den bild av verksamhetsidén som växer fram genom respondenternas utsagor

är en existentiellt utformad kompass. Den skall beskriva varför organisationen

finns till, mål och vision, samtidigt som den skall ge oss en vägledning hur vi

skall göra för att nå dit. Metaforer som väg, färd och kompass förekommer

relativt flitigt och ger en målande bild av vad som kan sägas vara syftet. En

annan metafor som förekommer flera gånger under intervjun är

skjutbanemetaforen, gräns vänster – gräns höger, denna förekommer inom

såväl verksamhets- och personalidén som personalpolicyn. Skjutbanemetaforen

tolkar jag som en beskrivning av någon form av ramar, inom vilka den enskilde

har frihet att agera. Verksamhetsidén skall beskriva vad som är väsentligt ur ett

koncernledningsperspektiv, samtidigt som idén skall brytas ner till versioner

som är bättre anpassade mot lokala betingelser ute i organisationen. Processen

med framtagandet av verksamhetsidéer är en väg i sig som leder till legitimitet

genom delaktighet.

Respondenterna svarade med lätthet på frågorna kring verksamhetsidén och de

låg nära varandra i svaren. Detta tolkas som att tanken med verksamhetsidéer

är väl förankrad bland respondenterna, och kan bilda en grund för de fortsatta

resonemangen.
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5.2 Om personalidé

Som beskrivits i teorikapitlet är begreppet personalidé inte enhetligt definierat.

Vid en närmare studie av respondenternas utsagor framträder bilden att de rent

definitionsmässigt ligger närmare Bruzelius & Skärvads definition än Hanssons

eller övriga. Detta även om ingen enskild respondent ligger helt i linje med

definitionen.

Att personalidén har en stark koppling till verksamhetsidén är något som

framträder tydligt, sedan är det nyansskillnader om personalidén är att betrakta

som en delmängd av verksamhetsidén, eller en nedbrytning ur den. För att

personalidén skall kunna vara ett levande dokument i organisationen krävs en

ytterligare nedbrytning, eller kanske bättre anpassning, till mer lokala

förhållanden.

Vad avser frågan om personalidéns konkretionsgrad pekar utsagorna i samma

riktning fast med lite olika perspektiv, dokumentet skall i huvudsak vara

övergripande men tydligt. Detta är sannolikt lättare sagt än gjort; övergripande

för att medge handlingsutrymme vid en eventuell nedbrytning, samtidigt som

den skall vara tydlig nog för att inte kunna sägas innehålla floskler. Den

gränssättande målfunktion som finns i och med skjutbanemetaforen faller in

under Mintzbergs standardisering av resultat, att säga att den är ett utslag av

direktstyrning vore att dra för långtgående växlar då betydande

manöverutrymme finns i och med den åsyftade nedbrytningen.

Något som respondenterna pekar på men som ligger utanför de allmänna

definitionerna är tanken att personalidén skall markera vad som

Försvarsmakten uppmuntrar respektive tar avstånd från, detta kan även

beskrivas i termer av skjutbanemetaforen. Det ser ut som om denna ambition

att ta ställning i personalidén skulle kunna vara ett utslag av Mintzbergs

standardisering av normer. Det hade kunnat vara fallet om en nyanställd fick

skriva på att han accepterade och inordnade sig i Försvarsmaktens personalidé,
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men med tanke på det genomslag och den målgrupp respondenterna pekar på

ter detta sig mindre sannolikt.

Frågorna om personalidéns främsta målgrupp samt genomslaget är de frågor

som givit mest spridning bland svaren inom personalidégruppen. 49 Det blev

svårt att få en tydlig bild av målgruppen på det att respondenterna svarade dels

utifrån den grundläggande personalidén, dels utifrån lokalt nedbrutna varianter.

I huvudsak torde dock den främsta målgruppen kunna sättas till ”människor i

personalledande ställning”, oavsett om dessa är chefer på olika nivåer eller

företrädare för funktionen personaltjänst. Dokumentet är inte dolt på något sätt,

men respondenterna iakttar en realistisk hållning till dylika dokuments

genomslag i organisationen.

Att beskriva personalidén i termer av HRM låter sig inte enkelt göras. I och

med den uttalade kopplingen mot verksamhetsidén och målsättningarna skulle

det gå att tänka sig en koppling till Michiganskolan. Samtidigt pekar den dialog

som förutsätts ske och den viljemarkering dokumentet innehåller på en

dragning år Harvardskolan.

Rent generellt kan sägas att den bild av Försvarsmaktens personalidé som

respondenterna målar upp befinner sig någonstans mellan Mintzbergs

standardisering av normer respektive resultat, med en dragning åt det senare.

5.3 Om personalpolicy

Någon egentlig definition av begreppet personalpolicy gick inte att finna,

däremot framgick att personalidén skulle stödjas av ett antal policyer.

Respondenterna intar divergerande ståndpunkter vad avser begreppet

personalpolicy, såväl definition som syfte skiljer sig i varierande omfattning.

Generellt definierar respondenterna begreppet genom innehållet i form av

styrtermer; regler, bestämmelser, råd och riktlinjer. De avsteg från denna

definition som förekommer är dels relationen till personalidén och dels en

                                                
49 Personalidégruppen syftar på frågorna 3-9 i bilaga 1
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normativ funktion på ett mer abstrakt plan. Det framgår tydligt skilda

uppfattningar avseende detaljeringsgrad och grad av maktutövande i begreppet.

Vid frågan om personalidéns syfte, vilket borde hänga nära samman med

definitionen, kan dock samstämmigheten upplevas som större. Respondenterna

beskriver i huvudsak att syftet är att visa på Försvarsmaktens förhållningssätt,

inriktning och inställning i olika frågor, såväl uppmuntrande som

avståndstagande. Frågorna som åsyftas rör sig dock från sakfrågor inom

specifika områden till mer allmänna värderingar och normer. Beskrivs i dessa

sammanhang respondenternas utsagor i termer av Mintzbergs styr- och

samordningsmekanismer så hamnar personalpolicyerna främst inom

direktstyrning och standardisering av normer.

På frågorna om personalpolicyernas utseende, utformning och konkretion, blir

svaren spridda över en stor skala. Detaljeringsgraden kan vara såväl hög som

låg. Motiven till detta är främst vad avser hög detaljeringsgrad: tydlighet och

pedagogik, respektive låg detaljeringsgrad: omfångsbegränsning och

överlevnad trots omvärldsförändringar. Översätter vi respondenternas

resonemang till Mintzbergs mekanismer framträder direktstyrning respektive

standardisering av normer som de främsta.

Mot bakgrund av respondenternas svar kan den främsta målgruppen sägas vara

chefer på olika nivåer, förbandschefen har ett uttalat ansvar men målgruppen är

större. Personalpolicyerna behöver generellt vara mer kända än personalidéerna

vilket leder till frågan om genomslaget och effekten i organisationen.

Genomslaget är av varierande karaktär enligt utsagorna, vad som är intressant

är att flera respondenter valt att beskriva de främsta framgångsfaktorerna för

genomslag, dessa är aktuella frågor – frågor på samhällsagendan respektive

frågor som äger direkt påverkan på den enskilde. Det som begränsar

genomslaget är främst det allmänna informationsbruset som kan dränka en

lansering av en personalpolicy, dessutom påverkar individens intresse

genomslaget.
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På frågan om det behövs en koppling mellan personalidén och

personalpolicyerna är svaret i huvudsak att det behövs, dock med förbehåll av

varierande karaktär. Samtidigt bör det påpekas att svaret är avhängigt

respektive respondents uppfattning om dokumenten, vilket gör det svårt att

komma till slutsatser avseende kopplingarna – två respondenter kan svara ’ja’,

men mot helt olika bakgrunder och med olika syften.

Uppkomsten av personalpolicyer kan sammanfattas med få ord – i efterhand.

Utsagorna skapar en förhållandevis samstämmig bild av att personalpolicyer

uppstår som en reaktion på något som inträffat, oavsett om detta är uppkomna

frågor, förändringar i omvärlden eller andra orsaker.

Frågan om kontroll- eller uppföljningsbehov av dokumenten gav en del

oväntade svar och reaktioner. En tolkning skulle kunna vara att ordet ’kontroll’

ger så negativa associationer att respondenterna i allmänhet värjer sig i

varierande mån. Det som talar mot kontroll utifrån utsagorna är att i och med

den delegering som föreligger behövs den inte. Däremot utkrävs ansvar vid

avvikelser. En annan vinkel på kontrollbehovet är relaterat till dokumentens

detaljeringsgrad och konsistens; om konkretionsgraden är låg försvåras

möjligheten att mäta, varför kontroll blir orimlig. Det som talar för uppföljning

(notera ordvalet istället för kontroll) är att säkerställa att budskapen gått fram.

Detta kan göras som en kontroll av förståelsen, exempelvis genom infordrande

av lokalt nedbrutna dokument eller vid förbandsinspektioner. En annan tanke

är någon form av miljöenkäter för att kunna lokalisera avvikelser. Vad som

föreföll överraskande med svaren var att oavsett mot vilken styrmekanism eller

motsvarande respondenten lutade åt enligt tidigare resonemang, så var kontroll

inget begrepp som accepterades rakt av. Författarens förutfattade mening att

det torde föreligga en starkare koppling mellan exempelvis direktstyrning och

kontroll än mellan kontroll och standardisering av normer, kom på skam.

Hållbarhetstiden för dokument inom personalområdet är nära kopplad till

detaljeringsgraden, att tala om absoluta tal är ingen framkomlig väg. Vad som
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däremot är värt att notera är den motsättning som finns mellan hur lång tid det

tar för att en idé skall tränga ner i organisationen respektive den hastighet med

vilken förändringar sker i en turbulent omvärld. Utifrån ett HRM-perspektiv

”slipper ingen ifrån” omvärlden varför den måste tas med i beräkningen. Väljer

man att styra och samordna med normer måste ett annat tidsperspektiv väljas

då attityder och värderingar tar lång tid att bearbeta.50 Väljer man att lägga

dokumenten på en hög abstraktionsnivå där etiska och andra elementa utgör

kärnan blir hållbarhetstiden lång, men frågan blir då istället vilket genomslag

man får i informationsbruset med hänsyn till tidigare resonemang om agenda

respektive egocentricitet. Ett sannolikt fruktbart sätt att betrakta frågan om

såväl hållbarhet som konkretionsgrad är figur 4.2,51 detta oavsett om det står

idé istället för policy i rutan.

Respondenterna fick tillfälle att fritt reflektera över styrformer, oavsett vilken

begreppsuppsättning de skulle välja. På grund av frågans öppna karaktär går

det inte att dra några tydliga slutsatser från den. Respektive respondents svar

pekar i varierande omfattning mot direktstyrning och standardisering av

resultat respektive normer för att använda Mintzbergs styr- och

samordningsmekanismer. Ett svar gav dock en tydlig koppling mot

Michiganskolan då respondenten pekade på att Försvarsmaktens säkerhetskrav

och traditioner mer eller mindre krävde mer handfast styrning, detta är en

intressant tanke som reflekteras vidare i uppsatsens diskussionsdel.

Frågeformulärets sista fråga om behovet av såväl personalidé som

personalpolicy gav ett, måhända en smula överraskande, nekande svar i

huvudsak. Ett skäl till detta är personalens centrala roll i verksamheten vilket

skulle kunna motivera en fusion mellan verksamhetsidé och personalidé. Detta

ligger i linje med HRM-konceptets syn på personalen. En annan vinkling på

personalpolicy och personalidé som framkom under intervjuerna var att

                                                
50 Jämför exempelvis med attityden till kvinnliga officerare. Hur lång tid krävdes för den
förändringen? Är attityden acceptabel nu efter cirka 20 år?
51 Se uppsatsens empiridel, 4.1.19
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betrakta begreppen ifrån ett nivåperspektiv istället för ett funktionsperspektiv,

härigenom skulle personalidén vara det centrala dokument som bröts ned till en

mer lokalt anpassad personalpolicy.

För att återkoppla till avsnittets inledande stycke och betrakta definitionen av

begreppet personalpolicy så framträder en bild som delvis skiljer sig från

formuleringarna i H Pers 97. Denna publikation gör gällande att personalidén

stöds av policyerna, vilket genererade i en arbetsdefinition som beskrev

personalpolicyerna som de riktlinjer och anvisningar vilka kunde härledas ur

Försvarsmaktens personalidé. Efter att ha analyserat respondenternas utsagor

faller definitionen. Uppkomsten av en personalpolicy är framför allt en

reaktion i efterhand, en pragmatisk eftergift åt ett uppkommet behov.

Definitionen andades mer någon form av förhand; att policyerna hade sitt

ursprung i personalidén. Oavsett om man för resonemanget i termer av hönan –

ägget eller agera – parera, så framträder bilden av att personalpolicyerna

formas mer av omvärlden än av personalidén. Utifrån det här perspektivet

skulle en personalidé behöva ha en låg grad av konkretion för att kunna

omsluta och innehålla eventuella framtida policyer.

5.4 Övrigt

En faktor som inte blivit så tydligt belyst genom kapitlet men som ändå

förtjänar att nämnas är den samtida människans vilja och ambition. Denna

faktor förekom under intervjuerna och exemplifieras bland annat genom

följande citat: ”Ingen vill bara vara kugge idag, man vill spela lite solo.

Känsla av att vara en unik länk i kedjan än en utbytbar kugge i maskineriet.”

Att stimulera den enskilde istället för att beordra ligger i linje med modernt

ledarskap.52 Detta bör också tas med i beräkningen när personaldokumenten

betraktas ur ett styrperspektiv, bör en policy innehålla detaljerad styrning eller

kan detta överlåtas till ett regelverk? Och är regelverket någon form av en

delmängd av policyerna, som figur 2.153 kanske pekar på, eller tvärtom?

                                                
52 Bass, sid 20
53 Se uppsatsens teoridel, 2.1.3
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Det kan bli disharmoni mellan dokumenten och blivande medarbetare i

framtiden om vi inte tar hänsyn till samhällsutvecklingen i stor utsträckning.

Dagens skola, för att ta ett exempel, har varit stadd i stark förändring genom de

senare decennierna. Granbergs koppling av styr- och kontrollformer, och

därigenom indirekt ledarskapsutvecklingen, mot tidsperioder ger en

fingervisning om att den som genererar styrningen kanske utgår ifrån en annan

generation av styrfilosofi. Det gäller sålunda att vara uppmärksam på vem som

är mottagare och vad som är syftet med styrningen.

5.5 Sammanfattning

Att beskriva resultatet efter de genomförda intervjuerna, sedda ur ett

överblickande perspektiv, med begreppen från teorikapitlet låter sig inte göras

med någon hundraprocentig överensstämmelse. Det var inte heller väntat.

Däremot kan tendenser anas och teorikapitlets nytta kan värderas.

Vad avser definitionerna är inte tydligheten översvallande. Begreppet

personalidé kan med fog sägas ligga nära Bruzelius och Skärvads definition,

om detta är avsiktligt eller ett sammanträffande får vara osagt. Begreppet

personalpolicy är otydligt och flera tolkningar kan anläggas.

Mintzbergs styr- och samordningsmekanismer faller delvis på plats i analysen.

Skall en etikett åsättas begreppet personalidé ligger standardisering genom

resultat närmast till hands. Vad avser begreppet personalpolicy blir det svårare

att vara konkret, tydligast framträder direktstyrning och standardisering av

normer men standardisering av resultat finns också med i bilden.

Granbergs insättande av styr- och kontrollformer ur ett tidsmässigt perspektiv

var inte ämnad som analysredskap utan mer som en ytterligare dimension till

Mintzberg, ett perspektiv att reflektera över. Vad Granberg däremot trycker på

är att styrformer respektive dokument måste överensstämma

definitionsmässigt. Detta uppnår inte Försvarsmakten.
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Att föra ett resonemang utifrån Michigan- respektive Harvardskolorna inom

HRM-konceptet är fullt möjligt och givande, men blir lite grovt som

analysverktyg. Personalidén som begrepp inom Försvarsmakten ligger dock

mer dragen åt Harvard än Michigan. 54 Vad avser begreppet personalpolicy går

det inte att innefatta i endera skolbildningen.

                                                
54 Bland annat genom ett resonemang att standardisering av resultat ligger närmare
Harvardskolans ”anda” än Michiganskolans. Spörsmålet dryftades vid telefonsamtal med
Sverker Syrén 2001-04-27.
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6. Diskussion

6.1 Kommentarer till vald metodik

Den kvalitativa metoden gav en känsla av frihet men samtidigt en viss oro över

materialets omfång. Metoden som sådan upplevdes som spännande då

författaren inte tidigare kommit i kontakt med den, att för en gångs skull få

vara en smula subjektiv tedde sig stimulerande. Dock borde en varningsklocka

ha ringt då metodlitteraturen brett och nästan vällustigt beskriver

insamlingsfasen, men beskriver bearbetningsfasen i mer försiktiga och

garderande ordalag. Efter genomfört arbete står det klart varför.

Att närma sig materialet var inledningsvis och under en längre tid en trevande

process även om frågorna till viss del hade en logisk ordning syftande till att

underlätta bearbetningen. Det skedde flera omtag innan ett lämpligt arbetssätt

utkristalliserade sig. Tiden var dock inte bortkastad då man hela tiden levde

med materialet – när det väl släppte, och det gjorde det, så hade man igen varje

minut.

Att ordagrant skriva ut intervjuer var ett överraskande tidsödande och föga

lustfyllt arbete. Det är med hänsyn till resultatets fyllighet dock mycket

tveksamt om det kan hoppas över och ersättas av anteckningar från

intervjuerna. De pauser och stickspår som förekommer är många gånger nog så

talande vid bearbetningen och missas sannolikt med hastigt nedkastade

anteckningar, så ock nyanser som mild ironi för att ta ytterligare ett exempel.

Om inget annat upplevdes det att analysdelen av bearbetningen underlättades

av att ha helheten i pappersform.

6.2 Reliabilitet och validitet

Ett hot mot reliabiliteten är intervjuarens påverkan av respondenten.

Intervjuteknik är ett hantverk och även om förberedelserna var omfattande så

förekom ledande frågor och sammanfattningar från intervjuarens sida. Vid

förekomsten av dessa i det utskrivna underlaget lades särskild vikt vid att
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försöka utröna eventuell påverkan av respondenten, så bedömdes inte varit

fallet.

Den vertikala skärningen av underlaget från intervjuerna syftade bland annat

till att få en uppfattning om intervjuernas innehållsliga validitet. Denna kontroll

gav inte upphov till oro över validiteten utifrån eventuella glidningar i begrepp

eller definitioner. Att föra samman respondenternas utsagor i sammanfattningar

för att sedan dra slutsatser ger däremot upphov till validitetsproblem vid

analysen. Då respektive respondents intervju hänger ihop så till vida att svaren

i någon mån baserar sig på tidigare svar (så var det åtminstone tänkt vid

intervjuformuleringen), kan det hända att jämförelser mellan olika

respondenters utsagor blir osäkra. Allra tydligast framträdde detta vid frågan

om koppling mellan personalidé och personalpolicy, 55 men det förekom även

på andra ställen.

6.3 Återkoppling till tidigare forskning

Björn Åberg enskilda utredning tar upp en del resonemang av vilka två kan

bekräftas och ett delvis ifrågasättas utifrån resultatet i denna uppsats.56

Åberg diskuterar att en organisation som Försvarsmakten mycket väl skulle

kunna ha ett antal diversifierade personalidéer vid sidan av den övergripande.

Detta harmoniserar väl med vad som framkommit.

Åbergs resultat tyder på ett behov av enhetliga definitioner för Försvarsmakten

inom personalområdet. Detta anses härmed bekräftat.

Åbergs talar om en avsaknad av samband mellan vision, verksamhetsidé och

personalidé inom Försvarsmakten. Denna uppsats pekar på en tydlig ambition

att verksamhetsidén och personalidén skall ha en stark koppling. Det

                                                
55 Se uppsatsens analys och slutsatsdel, 5.3
56 Åberg, kap 5



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS 19 100:1039
ChP 99/01 2001-05-01 Sida 50 (55)
Mj Torbjörn Höök

förekommer till och med en skisserad framtidsbild där den övergripande

personalidén helt uppgått i verksamhetsidén

6.4 Reflektioner

Frågan ifall grundläggande personaldokument av karaktären personalidé och

personalpolicy bör inriktas mot standardisering av normer är värd att reflektera

över. Om man genom formulering av dylika dokument undviker alltför hög

detaljeringsgrad, vinner man sannolikt hållbarhetstid och minskad risk för att

motsäga sig framgent. Att inte riskera att måla in sig i ett hörn torde vara en

stor vinst för den policy- eller idéskapande. Men hur blir då genomslaget? Är

inte risken stor att dokumenten blir så allmänt hållna att de upplevs som till

intet förpliktigande. Resultaten visar på en uppfattning att en av

framgångsfaktorerna för genomslag är att den enskilde upplever en nära

koppling med frågan. Ta ett exempel med en policy mot diskriminering av

vilken art det än månde vara, risken finns att endast de grupper som upplever

sig drabbade av diskrimineringen tar del och sätter sig in i policyn. De grupper

mot vilka Försvarsmakten vill markera ett tydligt förhållningssätt kan,

medvetet eller omedvetet, undvika att sätta sig in i policyn. Vad har man då

vunnit? Inte mycket mer än att de utsatta känner sig nöjda med att deras fråga

kommit upp på dagordningen. Detta är förvisso en god sak men det leder inte

till någon djupare förändring av värderingar på bredden.

Att välja norm- respektive resultatstandardisering före direktstyrning i

personaldokument är kanske inget riktigt val. Det kanske är att göra dygd av

nödvändigheten då förändringar sker fortlöpande och snabbt. Om vi skall gå

mot en Försvarsmakt som innehåller en hög grad av flexibilitet är risken

överhängande att detaljregleringar blir obsoleta i snabb takt. Hur mycket håller

en styrning med policyer och idéer för små ändringar och avsteg? Finns det en

gräns där trovärdigheten riskerar att ifrågasättas generellt.

Under intervjuerna framkom Försvarsmaktens tradition av en detaljerad

styrning med hänsyn till säkerhetsaspekter. Det går exempelvis att resonera i

termer av att åtgärdslistor före flygning är en standardisering av
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arbetsprocesser och säkerhetsbestämmelser vid skarpa stridsskjutningar äger

mycket gemensamt med direktstyrning. Lämnar vi säkerhetsaspekterna hittar vi

även ett rikt mått av standardisering av arbetsprocesser inom Försvarsmaktens

kvalitetsprojekt. De ovan redovisade exemplen pekar på en tydlig dragning mot

Michiganskolan. Riskerar vi en villrådighet i organisationen om ovanstående

styrmekanismer blandas med norm- och resultatstandardisering vilka kan sägas

ligga mer dragna åt Harvardskolan? Eller är organisationen mogen att hantera

en vid flora av situationsanpassade styrformer utan risk för missförstånd eller

konflikter? Mintzberg ger en bild av en konflikt mellan olika traditioner av

styrning, genom följande citat från Ouchi och Jaeger:

”…during one of the author´s visits to a Japanese bank in California, both the

Japanese president and the American vice-presidents of the bank accused the

other of being unable to formulate objectives. The Americans meant that the

Japanese president could not or would not give them explicit, quantified

targets to attain over the next three or six months, while the Japanese meant

that the Americans could not see that once they understood the company´s

philosophy, they would be able to deduce for themselves the proper objective

for any concievable situation.”57

De lokalt anpassade eller nedbrutna personaldokumenten omnämns många

gånger under intervjuerna. Vilken form de skall ha berörs dock inte mer än vid

något enstaka tillfälle. Skall det finnas exempelvis såväl idé och policy på

central nivå som motsvarande på lokal? Eller är det lämpligare att lösa

nedbrytningen på ett mer indirekt sätt, exempelvis genom inarbetning i en lokal

arbetsordning eller motsvarande.

En detalj värd att reflektera över är vilka kopplingar som borde finnas mellan

Försvarsmaktens olika doktrinarbeten och de avhandlade personaldokumenten.

Under förutsättningen att personalen är Försvarsmaktens viktigaste resurs torde

                                                
57 Mintzberg (1983:1), s 385
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inte denna utelämnas från doktrinerna. Detta gäller oavsett om vi väljer att

etikettera oss som insatsorganisation eller kompetensorganisation.

Författaren har efter genomfört arbete kommit till uppfattningen att det är

viktigt att söka en större överensstämmelse i begreppsvärlden och kanske då

framför allt syftena med de olika dokumenten. Om detta inte uppnås är det

svårt att undvika det faktum att personaldokumenten upplevs som, för att tala

med en av respondenterna, ett lapptäcke. Att skapa denna överensstämmelse är

dock inget enkelt arbete, uppsatsen omfattar bara sex respondenter, varav fem

inom Försvarsmakten, i verkligheten är det betydligt fler aktörer i

sammanhanget.

6.5 Fortsatt forskning

Att tala om fortsatt forskning upplevs en smula förmätet, bättre vore kanske att

tala om en fortsatt utveckling inom problemområdet.

Det skulle vara intressant att pröva att formulera personaldokument utifrån ett

teoretiskt perspektiv av vad man vill uppnå med dokumenten. Genom att ta

ställning till och avstamp från en organisationslära eller motsvarande, skulle

sannolikt ett mer stringent och konsistent dokumentverk kunna skapas.

Försvarsmakten skulle sannolikt vinna på att mellan företrädarna inom

personalfunktionen föra ett samtal om på vilka grunder personaldokument skall

vila. Då människan är en viktig resurs i enlighet med HRM-konceptets bärande

tankar, är alla berörda av dokumenten. Detta oavsett om de har läst dem eller

ens känner till dem, ett indirekt perspektiv sålunda. Tydlighet och trovärdighet

är ord som förekommit flitigt under intervjuerna, och för att kunna uppnå dessa

syften krävs att de grundläggande dokumenten inte spretar åt olika håll.

När en ny verksamhetsidé är på gång in i organisationen har man ett naturligt

avstamp för att få en logisk och tydlig följd mellan dokumenten, det finns

mycket att vinna på ett närmande mellan organisationskunniga människor vid

Försvarshögskolan och de som stadfäster respektive formulerar
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personaldokumenten vid högkvarteret. Om det sedan är att rubricera som

”fortsatt forskning” eller tillämpning överlåts till läsaren att bedöma.
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1. Hur vill Du definiera begreppet verksamhetsidé?

2. Vilket/vilka är syftet/na med en verksamhetsidé?

3. Hur vill du definiera begreppet personalidé?

4. Vilket/vilka är syftet/na med en personalidé?

(5. Upplever Du några skillnader mellan begreppet personalidé och Försvarsmaktens
utformning av dess personalidé?)

6. Vilken grad av konkretion/detaljupplösning bör en idealisk personalidé för FM ha?

7. För vem är personalidén främst formulerad?

8. Hur bedömer Du personalidéns genomslag/effekt i organisationen?

9. Vill Du beskriva Din bild av eventuella kopplingar mellan verksamhetsidén och
personalidén?

10. Hur vill Du definiera begreppet personalpolicy?

11. Vilket/vilka är syftet/na med personalpolicyer?

12. Vilken grad av konkretion bör idealiska personalpolicyer inom FM ha?

13. Hur skall personalpolicyer vara utformade?

14. För vem är personalpolicyerna främst formulerade?

15. Hur bedömer Du personalpolicyernas genomslag/effekt i organisationen?

16. Finns det ett behov av koppling mellan personalidén och personalpolicyerna?

17. Hur uppkommer en personalpolicy?

18. Bör, och i sådana fall i vilken form, efterlevnaden av personalpolicyer/personalidén
följas upp/kontrolleras?

19. Hur ser Du på ”hållbarhetstiden” för personalidén respektive personalpolicyer?

20. Har Du några reflektioner på termer som ”målstyrning”, ”uppdragstaktik”, ”direkt
ordergivning” och så vidare i ljuset av förhållandet mellan personalidé respektive
personalpolicy?

(21. Finns behov av såväl personalidé som personalpolicy?)
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(Den okonventionella numreringen har behållits för att visa på parallellerna till intervjun i
bilaga 1)

3. Hur vill du definiera begreppet personalidé?

10. Hur vill Du definiera begreppet personalpolicy?

4. Vilket/vilka är syftet/na med en personalidé?

11. Vilket/vilka är syftet/na med personalpolicyer?

6. Vilken grad av konkretion/detaljupplösning bör en idealisk personalidé ha?

12. Vilken grad av konkretion bör idealiska personalpolicyer ha?

7. För vem är personalidén främst formulerad?

14. För vem är personalpolicyerna främst formulerade?

13. Hur skall personalpolicyer eller personalidé vara utformade?

9. Vill Du beskriva Din bild av eventuella kopplingar mellan affärs- eller
verksamhetsidén och en personalidé?

16. Finns det ett behov av koppling mellan personalidén och personalpolicyerna?

17. Hur uppkommer en personalXXXX?

18. Bör, och i sådana fall i vilken form, efterlevnaden av personalpolicyer/personalidén
följas upp/kontrolleras?

19. Hur ser Du på ”hållbarhetstiden” för personalidén respektive personalpolicyer?

20. Har Du några reflektioner avseende styrformer (mål, metod eller annan) med
personalidén eller personalpolicyn?

(21. Finns behov av såväl personalidé som personalpolicy?)
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Sammandrag
Den övergipande tanken med uppsatsen är att skapa en bild av hur styrning
med dokument inom personalområdet sker och borde ske inom
Försvarsmakten. De dokument, personalidé och personalpolicyer, som finns
inom problemområdet ger ingen enhetlig eller tydlig bild av hur styrningen
är tänkt att ske, varför en explorativ undersökning befanns angelägen.
Datainsamling skedde med intervjuer som metod. De intervjuade var
personer med olika roller inom problemområdet. Som teoretisk bakgrund
valdes främst Henry Mintzbergs styr- och samordningsmekanismer och
HRM-konceptets båda varianter: Michigan- respektive Harvardskolan.

Resultatet är i sammanfattning:
• Begreppen personalidé och personalpolicy är inte tillräckligt definierade

inom Försvarsmakten.
• Försvarsmaktens personalidé har en dragning åt styr- och

samordningsmekanismen standardisering av resultat. Personalidén har
en dragning åt Harvardskolan.

• Försvarsmaktens personalpolicyer har inga tydliga dragningar åt någon
enskild styr- och samordningsmekanism, de som framträder är i någon
mån direktstyrning samt standardisering av resultat respektive normer.
Personalpolicyerna kan inte sägas ha någon enhetlig dragning åt endera
skolbildningen inom HRM-konceptet.



FÖRSVARSHÖGSKOLAN ABSTRACT Bilaga 4
ChP 99/01 2001-05-01 19 100:1039
Mj Torbjörn Höök Sida 1 (1)

Abstract
The main issue of the essay were to create a picture of how the Swedish
Armed Forces is and are supposed to be controlled with documents within
the field of personnel management. The documents that are at hand in the
essay´s field of problem, ”personnel idea” and ”personnel policy”, does not
show a unitary or apparent picture of how control are meant to be executed;
for which reason an explorative examination turned out to be important.
Data was collected with interviews as a method. The persons interviewed
have had different roles in the essay´s field of problem. The choice of
theoretical background were primarily Henry Mintzberg´s coordinating
mechanisms and the HRM-concepts two variants: the Michigan respectively
Harvard school.

The result in summary are:
• The concept of ”personnel idea” are not defined sufficiently enough for

the Swedish Armed Forces.
• The ”personnel idea” of the Swedish Armed Forces has a inclination

towards the coordinating mechanism standardization of outputs. The
”personnel idea” has a inclination towards the Harvardschool.

• The ”personnel policies” of the Swedish Armed Forces has no apparent
inclinations towards any particular coordinating mechanism, those
which appear in some sence are direct supervision and standardization of
outputs respectively norms. The ”personnel policies” cannot be said to
have any inclination towards one or other of the two schools within the
HRM-concept.


