
 

 

Självständigt arbete i krigsvetenskap (15 hp) 

Författare: Kd Erik Rosén Program: OP 09-12/SA VT 2012 

Handledare: Arnt Lund Kurs: 1OP147 

Examinator: Håkan Gunneriusson Antal ord: 11 918 

 

Den nya insatsorganisationen i utlandstjänst 
 

Sammanfattning: 

Syftet med denna uppsats är att presentera organisatoriska faktorer inom den nyligen införda 

insatsorganisationen som utifrån olika perspektiv på organisation och ledarskap, kan påverka 

svenska officerares motivation till att genomföra utlandstjänst.  

 

Uppsatsen hämtar sin huvudsakliga empiri från en genomförd enkätundersökning med 

officerare yrkesverksamma i Försvarsmakten. Resultatet av undersökningen och i 

förlängningen analysen av dessa ämnar svara på huruvida den nya insatsorganisationen har 

någon direkt påverkan på svenska officerares motivation till utlandstjänst, samt om det utifrån 

fyra olika organisationsperspektiv går att finna aspekter i den nya organisationen som är 

avgörande för individens tjänstvillighet till internationell tjänst. 
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Abstract: 

The purpose of this paper is to present organizational factors in the recently introduced 

operational organization, and how it from different perspectives on organization and 

leadership, can affect the Swedish officers' motivation to carry out foreign service. 

 

The thesis draws its main empiricism from a questionnaire survey carried out by officers 

working in the Swedish Armed Forces. The results of the survey and in extension the analysis 

of the results intends to answer whether the new mission-based organization has any direct 

impact on the Swedish officers' motivation for foreign service, and on the basis of four 

different organizational perspectives if it’s possible to find aspects of the new organization 

which is crucial for individual willingness to international service. 

 

Keywords: Swedish Armed Forces, motivation, reform, organizational culture, operational 

organization 
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1.Inledning 

1.1 Den nya Försvarsmakten 
”Det svenska försvaret har omkring ettusen personer som tjänstgör runtom i världen. Varför? 

Därför att Sveriges politiker har tagit ställning för att vårt land inte ska stå bredvid, utan 

bidra till fred vid internationella kriser och konflikter.”
1
 (Försvarsmakten) 

       

Efter kalla krigets slut har fokus kring svensk försvarspolitik mycket kommit att kretsa kring 

våra internationella åtaganden. Detta är en fråga som varit relevant på många plan då ökad 

globalisering och ett bredare perspektiv på vad som utgör säkerhet kommit att bli en politisk 

realitet. I takt med att Försvarsmakten strävat efter att anpassa sig efter dessa förutsättningar 

så har organisationen fått genomgå och genomgår fortfarande stora förändringar. Uppgiften 

att hävda svensk territorial integritet med ett större invasionsförsvar är nu förbytt mot en mer 

divergerande vardag med komplexa hotmiljöer och internationella åtaganden som en mer 

naturlig del.  

Samtidigt som uppgifter och fokus skiftat så har omvälvande omstruktureringar och 

förändringar skett i vår organisation. 2010 ersattes värnpliktsutbildningen efter 109 år av en 

ny frivillig militär grundutbildning som genomfördes för första gången 2011. I det nya 

systemet utgör heltidsanställda och deltidsanställda soldater tillsammans med de nationella 

skyddsstyrkorna ryggraden.  

Denna omdaning inom personalförsörjningen får konsekvenser för våra internationella 

åtaganden. Försvarsmakten behövde tidigare på grund av det rådande 

personalförsörjningssystemet ha två strukturer med helt olika förutsättningar: En nationell 

insatsorganisation baserad på värnpliktsförband för insatser inom landets gränser och en 

särskild utlandsstyrka med ansvar för våra internationella åtaganden. Av legala skäl kunde 

inte värnpliktförbanden nyttjas i de senare. Utlandsstyrkan skapades därför för att parera 

denna problematik genom att sätta upp tillfälligt sammansatta förband utanför 

insatsorganisationen enbart för insatser utomlands. Efter genomförd insats monterades sedan 

det aktuella förbandet ned. Problematiken med detta system var att det dels gavs lite tid till 

samövning och sammansvetsning, men även att de ackumulerade erfarenheterna från 

förbandet gick något om intet.  

I och med införandet av det nya personalförsörjningssystemet avskaffades därför 

utlandsstyrkan som begrepp och struktur och ansvaret för våra internationella åtaganden 

skiftades över till de nya insatsförbanden med kontrakterade frivilliga soldater.  

Ungefär samtidigt som detta skedde tog överbefälhavare Sverker Göranson i juli 2010 beslut 

om att samtliga befattningar i Försvarsmakten ska kunna tas i anspråk för uppgifter i såväl 

Sverige som utomlands. För medarbetarna innebar beslutet att de som inte redan hade en 

anställning som omfattar internationell arbetsskyldighet, måste omreglera sina anställningar.
2
  

Sammantaget har detta resulterat i att våra yrkesverksamma svenska officerare nu gett sitt 

medgivande inför möjligheten att deltaga i internationella operationer, i en ny organisation där 

de förväntas deltaga med ”sina egna” insatsförband. De ges nu mer tid till att forma sina egna 

                                                           
1
 http://www.forsvarsmakten.se/sv/Om-Forsvarsmakten/ 

2
 http://www.forsvarsmakten.se/sv/Om-Forsvarsmakten/Arbetsplatsen/Internationell-arbetsskyldighet/ 
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enheter och det är rimligt att anta att de på så sätt fått en ökad känslo- och yrkesmässig 

lojalitet mot sina egna soldater.  

Det är därför intressant att formalisera dessa idéer och synpunkter till en undersökning kring 

huruvida det föreligger en ökad motivation hos våra svenska officerare till internationella 

insatser kopplat till införandet av det nya personalförsörjningsystemet och uppsättandet av 

insatsförbanden. Det är även intressant att undersöka hur de ser på sin egen roll som militära 

ledare och hur de resonerar kring de organisationskulturella aspekterna av den nya 

organisationen och dess implikationer på deras upplevda motivation till internationell 

tjänstgöring. 

1.2 Problemformulering 

Det är rimligt att anta att det nya personalförsörjningssystemet och den nya organisationen har 

ändrat förutsättningarna för organisationskultur och ledarskap. Denna undersökning avser 

undersöka på vilket sätt dessa förändringar påverkat svenska officerares inställning till 

internationella insatser och hur de själva ser på ledarskap och organisationskultur inom det 

nya systemet. Kärnan i undersökningen blir att förstå och mäta huruvida motivationen till 

utlandstjänst påverkas av det nya personalförsörjningsystemet och den nya 

insatsorganisationen och hur det korrelaterar till de förändringar i ledarskap och 

organisationskultur som det medför.  

1.3 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att undersöka huruvida motivationen till utlandstjänst hos svenska 

officerare ändrats genom införandet av ett nytt personalförsörjningsystem och en ny 

organisation. Därtill också identifiera andra faktorer kopplat till ledarskap och 

organisationskultur som kan ha betydelse för internationell tjänstvillighet.  

1.4 Frågeställningar 
De frågeställningar jag avser besvara är följande: 

 Finns det ett direkt samband mellan den nya insatsorganisationen utformande och 

svenska officerares motivation till att deltaga i internationella insatser? 

 

 Utifrån Bolman och Deals fyra organisationsperspektiven - finns det ledarskaps- och 

organisationskulturella aspekter i den nya insatsorganisationen som är avgörande för 

individens tjänstvillighet till internationell tjänst? 

 

1.5 Avgränsningar 
Undersökningen kommer uteslutande beröra inställningen till internationell insats med 

insatsförband inom den nya organisationen och kommer således inte beröra inställningen till 

observatörsbefattningar eller andra typer av utlandskommenderingar. Det är många aspekter 

som berör motivation till utlandstjänst hos svenska officerare. Eftersom undersökningens 

huvudsakliga frågeställning och fokus ligger i att identifiera organisatoriska förändringar som 
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kan vara påverkande för den individuella motivationen kommer andra individuella skäl och 

motiv till motivation inför utlandstjänst, eller bristen därav, såsom moraliska skäl, sociala 

skäl, eller ekonomiska skäl inte att avhandlas i någon större utsträckning. I denna 

undersökning är därför begreppet motivation just kopplat till internationell tjänstvillighet 

inom den nya organisationen.  

Eftersom uppsatsen behandlar det nyligen införda personalförsörjningssystemet och den nya 

insatsorganisationen kommer undersöknings- och referensmaterial uteslutande hämtas från 

2000-talet eftersom undersökningen avser att analysera de just nu rådande uppfattningarna 

och attityderna.  

1.6 Centrala begrepp 
De centrala begreppen överensstämmer i mångt och mycket med de definitioner som återfinns 

i källmaterialet för att säkerställa att begreppsförvirring minimeras. 

Motivation 

I detta sammanhang kopplas motivation, som nämnts ovan, till tjänstvillighet inför 

utlandstjänst inom den nya insatsorganisationens ramar. En tjänstvillig individ är villig, men 

helst också positiv till att fullgöra utlandstjänst inom föreslagen tidsrymd med ett 

insatsförband. I undersökningen har jag valt att ställa motivation och tjänstvillighet mot 

ledarskaps- och organisationskulturella aspekter inom den nya insatsorganisationen. Eftersom 

det just är organsationens utformande och dess påverkan på den upplevda motivationen som 

undersöks kommer andra skäl och orsaker inte primärt nyttjas för att mäta motivation i detta 

sammanhang. 

Utlandstjänst/Internationell tjänst/Internationell insats 

De av regeringen beslutade (oftast baserade på beslut av FN) internationella åtagandena som 

genomförs av Försvarsmakten. Så som konfliktförebyggande-, fredsskapande-, 

fredsbevarande-, fredsframtvingande- och fredsbyggande insatser. I undersökningen berörs ej 

observatörsbefattningar och ej heller nyttjandet av civila resurser så som civila rådgivare från 

polisen, utrikesdepartementet etc. Utlandstjänsten omfattar den tid som soldater är borta från 

hemmet och delas in i utbildningstid och tjänstgöringstid 

Soldat 

Sammanhållande begrepp för militär (uniformerad) personal oavsett grad/nivå m.m. 

Begreppet avser således den övergripande professionen oavsett om individen t.ex. i 

internationell militär insats är yrkes-, specialist- eller reservofficer, menig eller har en viss 

specialistbefattning med civil bakgrund som t.ex. läkare, truckförare eller analytiker. Samtlig 

uniformerad personal anställd för den militära uppgiften är soldater.
3
  

                                                           
3
 SOU 2008:91, En svensk veteranpolitik, del 2, sid. 21 
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Officer 

Som officer räknas i denna undersökning de soldater ur ovanstående stycke som innehar 

befattning inom OF 1-4
4
 

Reform 

Med reform menas i denna undersökning aktiva och medvetna försök till förändring dvs. ett 

medvetet handlande med uttalade förändringsambitioner, där dessa formuleras i mer eller 

mindre tydliga mål. 

Insatsorganisationen 

Det nya försvaret bygger på en insatsorganisation som består av stående förband och 

kontraktsförband. Hemvärnet är en viktig del med sina nyinrättade nationella skyddsstyrkor. 

De stående förbanden, som främst bemannas av heltidsanställd personal, står i 

ständig beredskap, vilket gör dem direkt tillgängliga för snabba insatser i Sverige 

samt i och utanför närområdet. I kontraktsförbanden är majoriteten av soldaterna 

kontraktsanställda och har sin huvudsakliga sysselsättning utanför Försvarsmakten. De har 

tjänstgöringsskyldighet för utbildning, övning och insats. Den fasta förbandsstrukturen anses 

ge soldaterna och sjömännen bättre förutsättningar eftersom de utbildas, övas och när det 

behövs, gör insats med samma förband.
5
 

 

1.7 Disposition 
De faktorer som ligger till grund för undersökningen samt val av område har här ovan 

redovisats. Syftet med detta var att skapa en grundförståelse hos läsaren kring problematiken. 

Därefter presenterades den problemformulering med de konkreta frågeställningarna som avses 

besvaras i undersökningen. Det inledande kapitlet avslutades med en redogörelse för de 

avgränsningar som gjorts samt de begrepp och definitioner som anses relevanta för läsarens 

förståelse för uppsatsen. 

I kapitel två presenteras initialt tidigare genomförd forskning som kan vara av relevans för 

undersökningen. Därefter ges en introduktion till personlig motivation och teorier inom 

ämnet. Slutligen presenteras den huvudsakliga teorin för undersökningen genom redogörelsen 

av fyra olika perspektiv på organisation och ledarskap. 

I kapitel tre kommer den valda metoden för undersökningen att avhandlas. Syftet är att mer 

utförligt beskriva hur arbetet med undersökningen gått till väga, samt presentera motiv till att 

det aktuella förfarandet och metoden  valts. Här presenteras också val av respondentgrupp, 

hur svarsfrekvensen sett ut samt hur reliabilitet och validitet hanteras i undersökningen. 

Kapitel tre avslutas med en genomgång av nackdelarna med den valda metoden för 

frågeställningens besvarande. 

I kapitel fyra presenteras enkäten och tillsammans med detta en sammanställning av 

respondenternas svar.  

                                                           
4
 OF 1-4, Officer, Militär tjänsteman med graden fänrik till överstelöjtnant 

5
 Ett användbart försvar, Regeringens proposition om försvarets framtida inriktning. Faktablad 2009  
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I kapitel fem presenteras en analys av de inhämtade svaren, samt ett resonemang kring hur de 

relaterar till de teorier som tidigare presenterats. Därefter presenteras slutsatser dragna av 

resultaten och frågeställningen besvaras. Kapitlet avslutas med förslag till fortsatt forskning. 

Kapitel sex avslutar undersökningen med käll- och litteraturförteckning. 

2. Forskning och teori 

2.1 Tidigare forskning 

Ämnena i sig är inte outforskade, dock berör den tidigare forskning jag har kunnat finna 

antingen den nya insatsorganisationen eller tjänstvillighet inför utlandstjänst. Det material jag 

funnit som behandlar tjänstvillighet i utlandsstyrkan är skrivet innan det nya 

personalförsörjningssystemets införande och behandlar således inte detta.  Det finns med 

andra ord, såvitt jag kunnat finna, lite skrivet om hur de båda ämnena korrelerar. 

2.1.1 En Svensk veteranpolitik, SOU 2007:77, SOU 2008:91 

 

Försvarsdepartementet ”En svensk veteranpolitik”, 2007-2008 

Utredare; Allan Widman 

I utredningsdirektivet för utredningen står att läsa att  

”När det svenska internationella fredsfrämjande engagemanget nu kommer att 

utökas betydligt är det angeläget att verksamheten grundas på en 

sammanhängande, trovärdig och allmänt accepterad personalpolitik. Denna 

politik måste täcka alla delar i kedjan från det att en insats initieras till långt 

efter att den avslutats.”
6
   

Ambitionen är att framarbeta en helhetssyn för hur svensk veteranpolitik ska bedrivas. Det 

blir med andra ord primärt den delen som rör förberedelser inför internationella insatser som 

blir relevant för arbetet.   

Utredningen består av två delar. I det första delbetänkandet beskrivs den vid tillfället rådande 

situationen och i slutbetänkandet presenteras förslag för hur den svenska veteranpolitiken bör 

utvecklas.  Grunderna i utredningen är lagen (1999:568) respektive förordningen (1999:569) 

om utlandsstyrkan inom Försvarsmakten.  

Utredningen är omfattande och belyser en bred bild av svensk veteranpolitik som inte enbart 

berör Försvarsmakten. Då den fortfarande är relativt ny och grundlig har den relevans för mitt 

arbete, främst genom att den ger svar på hur många andra faktorer som kan påverka 

tjänstvillighet såsom anhörigstöd, insatstider, förmåner etc. avses hanteras av Försvarsmakten. 

Därigenom behandlar utredningen många av de faktorer som berör individens motivation till 

utlandstjänst och som inte direkt behandlas i denna undersökning. 

                                                           
6 Kommittédirektiv Dir. 2007:83 Ansvaret för personalen före, under och efter internationella militära insatser 
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2.1.2 Tjänstvillighet för Internationell militär insats 

 

Försvarshögskolan, 2009 

Rikard Bengtsson 

Undersökningen genomfördes 2009 som en ett självständigt arbete. Syftet med uppsatsen var 

att presentera bakomliggande orsaker som ansågs kunna påverka tjänstvilligheten till att 

genomföra internationella militära insatser. Uppsatsen bygger på en 

enkätundersökning med fem kategorier människor, som antingen innehar anställning, eller är 

anhöriga till dem som är anställda av Försvarsmakten. 

Bengtssons undersökning är relevant för detta arbete då den behandlar andra faktorer som kan 

påverka tjänstvillighet till internationell tjänst än de mer organisatoriska och 

ledarskapsmässiga som avhandlas i denna undersökning, och därför kan ge bidra med ett 

bredare perspektiv.  

2.1.3 den svåra konsten att reformera Från invasionsförsvar till insatsförsvar 

 

Eva Haldén, 2007 

 

I boken behandlas den pågående svenska försvarsreformen. Reformen, reformarbetet och 

kontexten analyseras med hjälp av flera olika organisationsteoretiska perspektiv. 

 

Boken tar avstamp 1998 och beskriver sedan det reformarbete som genomförts i 

Försvarsmakten fram till 2007. Boken är intressant i flera avseenden då den både behandlar 

Försvarsmaktens reform specifikt, men även tar upp problematik kring reform generellt och 

hur ett dylikt förfarande kan analyseras utifrån organisationsteorier. Eftersom det pågående 

reformarbetet rimligen kan anses påverka både de organisatoriska förutsättningarna samt 

implicit den individuella motivationen är detta av intresse för denna undersökning 

 

2.2 Personlig motivation 
För att ge en grund till begreppet personlig motivation kommer nedan en kortare redogörelse 

för två viktiga teorier som belyser ämnet personlig motivation. Dessa teorier kommer till del 

att knytas an till resultaten av den genomförda undersökningen, men är inte den primära 

teoribildningen för densamma.  

 

Den Amerikanske psykologen  Abraham Maslow (1908-1970) framarbetade en nu vanligt 

förekommande motivationsteori som kan användas som utgångspunkt för att beskriva 

motivation. Teorin nyttjas bland annat i Försvarsmaktens ledarskapsutbildning.
7
Teorin 

behandlar hur behovstillfredsställse påverkar en människas vilja att utvecklas. I Maslows teori 

rangordnas behoven hierarkiskt efter fem olika faktorer; 

 

 

                                                           
7
 G. Larsson & K Kallenberg, Direkt Ledarskap, s.97 
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1. fysiologiska behov - Människans funktion och överlevnad. Detta avhandlar t.ex. 

näringsbehov, kroppstemperatur mm.  

 

2. behovet av säkerhet och struktur - Det vill säga lag, ordning och ledarens upplevda 

styrka. 

 

3. behovet av tillhörighet och kärlek - Det vill säga individens känslosamma relationer med 

andra. 

 

4. tillfredsställa sin självkänsla.  - Detta uppnås genom att skapa sig kompetens, styrka och 

självförtroende. 

 

5. behovet av självförverkligandet. - Att förverkliga sen egen natur, sina drömmar och idéer 

 

Enligt Maslow måste det ske ett samspel mellan alla dess behov, tillsammans 

med en strävan efter att utvecklas som människa för att vi ska finna motivation.  

Dessa behov kallas för målrelaterade behov,  och  tillfredställs endast med någon form av 

belöning eller stimuli. 

 

Det finns även andra motivationsteorier som är mer inriktade på yrkesmässig motivation och 

därför kan anses vara av behållning för denna studie. En av dessa är Richard Hackmans (1940 

-, Amerikansk Professor i social och organisatorisk psykologi vid Harvarduniversitetet) och 

Greg  Oldhams (1947-, Amerikansk professor i Företagsekonomi vid Illinois universitet)  Job 

Characteristics Model. 
8
 

 

I modellen som framtogs på 1970-talet identifieras fem egenskaper i arbetsuppgifter som 

påverkar en medarbetares engagemang: 

o Kunskapsvariation – Hur arbetsuppgiften tar olika färdigheter i anspråk. Kan 

stimuleras genom arbetsväxling (olika uppgifter), arbetsvidgning (ökad bredd i 

uppgifterna) och/eller arbetsberikning (större ansvar för planering, genomförande 

resultat och återkoppling). 

o Arbetsuppgifternas identitet – till vilken grad en medarbetare gör klart en uppgift 

från början till slut, med synligt resultat. 

o Arbetsuppgifternas betydelse – huruvida arbetsinsatsen påverkar andra inom och 

utanför den egna organisationen. Enligt forskning ökar engagemanget hos 

medarbetaren om uppgifterna upplevs som viktiga och har påtaglig effekt på andra 

människors behov. 

o Autonomi -graden av autonomi korrelerar med sannolikheten att individen känner 

ansvar för det resultat som uppnås. 

o Feedback – vikten att ge direkt och klar återkoppling om resultatet av en insats 

                                                           
8
 Miner, John B, Organizational behaviour 1, s.75 
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Dessa fem punkter påverkar i sin tur tre viktiga psykologiska tillstånd (upplevd 

meningsfullhet, erfaret ansvar för resultat, och kunskap om de faktiska resultaten), som i sin 

tur  påverkar arbetets utfall (arbetstillfredsställelse, frånvaro, motivation, etc.) 

 

 

 

Korrelationen mellan dessa faktorer kan åskådliggöras i en modell; 

 

 

  Figur 1. Job Characteristics Model  

 

2.3 Olika perspektiv på organisation och ledarskap 
Genom att tillämpa teoretiska modeller och perspektiv på organisation och ledarskap ges vi 

verktyg för att analysera dem och den komplexitet som ofta omgärdar dem. Det finns  

extensiv forskning i ämnet och många olika teorier om hur man kan betrakta organisationer 

och ledarskap. Att kunna nyttja flera perspektiv ger människor de kognitiva verktygen som 

krävs för att de som ledare och individer ingående i grupper på ett bättre sätt ska kunna 

anpassa sig efter sin omgivning och bättre förstå sin organisation. I denna undersökning har 
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fyra olika perspektiv på organisation och ledarskap valts ut som primär teori och den enkät 

som sedan står till grund för analysen söker identifiera faktorer inom respektive av de valda 

perspektiven som kan vara påverkande för motivationen. De perspektiv som valts, och som 

presenteras nedan är hämtade ur boken Nya perspektiv på organisation och ledarskap. Boken 

är skriven av Lee G. Bolman (1941- , Amerikansk Professor ibland annat ledarskap vid 

Missouris universitet) och Terrence E. Deal (Amerikansk professor i pedagogik vid Southern 

Californias universitet). Boken som först gavs ut 1984 (denna undersökning nyttjar den tredje 

upplagan utgiven 2005) är översatt till flertalet språk och är erkänd som ett viktigt verk inom 

ledarskaps- och organisationslära.  

2.3.1 Det Strukturella perspektivet 

Det strukturella perspektivets antaganden återspeglas i aktuella synsätt på social arkitektur 

och organisationsdesign.
9
 Genom att framhålla rationalitet och formell ordning kan man enligt 

det strukturella perspektivet minimera uppkomsten av problem och friktioner och samtidigt 

maximera utfallet. Om en organisations strukturella ordning utformas på rätt sätt finns det 

utrymme både för kollektiva och individuella målsättningar och ambitioner. Det strukturella 

perspektivet är baserat på sex antaganden:
10

 

1. Organisationer existerar för att man skall kunna uppnå uppställda mål 

2. Organisationer förbättrar effektivitet och utfall genom specialisering och tydlig 

arbetsfördelning. 

3. Lämpliga samordnings- och kontrollformer säkerställer att olika individers och enheters 

ansträngningar kopplas samman. 

4. Organisationer fungerar bäst då rationalitet ges företräde framför personliga preferenser 

och yttre tryck. 

5. Strukturer måste utformas på ett sådant sätt att de passar organisationens villkor 

(exempelvis vad gäller mål, teknologi, arbetsstyrka och omgivning). 

6. Problem och försämrade prestationer uppstår till följd av strukturella svagheter och kan 

åtgärdas med hjälp av analys och omstrukturering 

Strukturen på en arbetsplats styr formella förväntningar och utbyten mellan både interna och 

externa aktörer i en organisation. Strukturen skapar både möjligheter och begränsningar för 

organisationen. Genom detta är designalternativen för en organisation teoretiskt oändliga och 

de begränsas endast av vår kapacitet och våra begränsningar. Två frågor rörande 

organisationsdesign är centrala för organisationsstrukturen, nämligen hur man fördelar 

arbetsuppgifter (differentiering) och hur man samordnar roller och enheter när väl 

ansvarsområdena väl bestämts (integrering). Arbetsfördelning – eller uppgiftsallokering utgör 

hörnstenen i detta.
11

 En organisation kan antingen samordnas vertikalt eller latteralt.
12

 Med 

vertikal samordning samordnar och kontrollerar de högre nivåerna i en organisation de lägre 

                                                           
9
 Bolman & Deal, Nya perspektiv på organisation och ledarskap, s.75 

10
 Ibid, s.75 

11
 Ibid, s.79 

12
 Ibid, s.81 
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genom nyttjandet av formell makt, policy, regler mm. Detta möjliggörs genom att de högre 

nivåerna i organisationen tilldelats formell makt exempelvis genom en befälsordning där varje 

steg i hierarkin har mandat att övervaka och leda en lägre nivå. I den laterala samordningen är  

däremot informella möten och mer uppluckrad hierarki en realitet. Organisationen styrs i 

högre grad av nätverksorganisationer, arbetsgrupper och projektgrupper m.m. Den laterala 

samordningsformen är vanligtvis mindre formaliserad och mer flexibel än den vertikala.
13

 

Men även om formella och informella möten inom den laterala strukturen utgör tillfällen för 

dialog och beslut riskerar de dock att ta mycket energi och tid i anspråk. Sammantaget ger 

detta att valet av samordningsform styrs av uppgiftens natur. 

  

2.3.2 Human Resource-perspektivet 

I HR-perspektivet är det människan som står i fokus snarare än organisationen (som är den 

styrande faktorn i det strukturella perspektivet). Grundstenen är människor och deras 

symbiotiska förhållande till organisationer. I kort handlar HR-perspektivet om förhållandet 

mellan individ och organisation. Detta synliggörs i fyra antaganden:
14

 

1. Organisationer finns till för att uppfylla människors behov, inte tvärt om. 

2. Människor och organisationer behöver varandra. Organisationer behöver nya idéer, 

energi, kunskaper och färdigheter; människor behöver lön och möjligheter att utvecklas 

för att göra karriär. 

3. När överensstämmelsen mellan individ och system är dålig blir minst en av parterna 

lidande. Antingen utnyttjar organisationen människorna eller tvärtom, eller så går båda 

förlorande ur spelet. 

4. När överensstämmelsen mellan individ och system är god tjänar båda parter på det. 

Individen får ett meningsfullt arbete som skänker dem tillfredsställelse och 

organisationen får den kunskap och energi som krävs för att lyckas. 

Den symbiotiska relationen har sin grund i att människor alltid kommer stå frågande kring hur 

väl organisationen kommer kunna uppfylla dennes behov. Detta sker samtidigt som 

organisationen på motsvarande sätt står frågande till hur den ska ta till vara på medarbetare 

och kompetens för att på ett så effektivt sätt som möjligt lösa de uppgifter den ställs inför. Hur 

väl en människa uppfattar att organisationer fungerar för denne är direkt kopplat till de teorier 

kring motivation som redovisats ovan. Ju längre en organisation hjälper en medarbetare upp i 

Maslows behovspyramid, desto större behållning kommer medarbetaren uppfatta att den har 

av organisationen.  

                                                           
13

 Bolman & Deal, Nya perspektiv på organisation och ledarskap, s.84 
14

 Ibid, s.151 
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2.3.3 Det politiska perspektivet 

Det politiska perspektivet betraktar organisationer som politiska arenor där ett intrikat nätverk 

av individ- och gruppintressen styr. Istället för att se organisationen som hierarki ser man den 

snarare som en koalition. Perspektivet kan sammanfattas i fem påståenden:
15

 

1. Organisationer är koalitioner som består av många olika och olikartade individer och 

intressegrupper. 

2. Mellan koalitionsmedlemmarna finns det bestående skillnader i värderingar, åsikter, 

information, intressen och tolkningar av verkligheten. 

3. Huvuddelen av alla viktiga beslut handlar om fördelning av knappa resurser, det vill säga 

vem som får vad. 

4. Knappa resurser och bestående skillnader ger konflikter en central plats i 

organisationsdynamiken och gör makt till den viktigaste tillgången. 

Enligt det politiska perspektivet så uppstår koalitionen till följd av beroendeförhållanden 

bland koalitionsmedlemmarna. Koalitionen uppstår eftersom medlemmarna tror att de kan 

åstadkomma mer tillsammans än på egen hand. Makt är en nödvändig förutsättning för att de 

ska kunna nå sina mål.
16

 Det politiska perspektivet betraktar formell makt som bara en av 

många former av makt. Bara för att en koalition saknar formell makt kan de ha tillgång till 

andra påtryckningsmedel till exempel information, kompetens, kontroll över belöningar, 

allianser och nätverk
17

 m.m. Antagandet att koalitionerna motiveras av att tillskansa sig 

resurser i tävlan med andra koalitioner föreslår att det politiska spelet intensifieras under svåra 

tider.
18

 

2.3.4 Det symboliska perspektivet 

I det symboliska perspektivet betraktas organisationer som komplexa, föränderliga och 

organiska flipperspel, där beslut, aktörer, planer och frågor stöter mot varandra i en elastisk 

och ständigt föränderlig labyrint av hinder, vallar och fällor.
19

 Mitt i det kaotiska i en 

organisation  finns dock en djupare symbolisk ordning. Symboler konkretiserar och uttrycker 

en organisations kultur – det sammanvävda mönster av åsikter, värderingar, praxis och 

artefakter som hjälper medlemmarna att förstå vem de är och hur de utför sina uppgifter.
20

 Det 

symboliska perspektivet vilar på ett antal grundläggande antaganden.
21

 

 Det viktiga är inte vad som händer utan vad det betyder 

 Aktivitet och mening är löst kopplade till varandra – händelser får olika mening därför 

att människor tolkar erfarenheter på olika sätt. 

                                                           
15

 Bolman & Deal, Nya perspektiv på organisation och ledarskap, s 232 
16

 Ibid, s.238 
17

 Ibid, s.241 
18

 Ibid, s.234 
19

 Ibid, s.297 
20

 Ibid. s.297 
21

 Ibid. s.296 



  FÖRSVARSHÖGSKOLAN  15 (36) 

Kd Erik Rosén  SA VT2012 

OP 09-12  1OP147 

  

 

 För att kunna hantera den osäkerhet och mångtydighet som vi ställs inför i våra 

dagliga liv skapar vi människor symboler som minskar förvirringen, ökar 

förutsägbarheten och gör det möjligt att finna en riktning och förankra hopp och tro.  

 Många händelser och processer är av större vikt för det som uttrycks än för det som 

produceras. De bildar en kulturell gobeläng av sekulariserade myter, hjältar, 

hjältinnor, ritualer, ceremonier och historier som hjälper människor att finna glädje 

och mening både privat och i arbetslivet. 

 Kultur är det kitt som håller samman organisationer och som samlar människor kring 

en gemensam uppsättning värderingar och övertygelser. 

Enligt det symboliska perspektivet så utvecklar varje organisation sina egna åsikter, 

värderingar och mönster till en egen kultur. Utifrån det symboliska perspektivet är behovet av 

mening människans mest grundläggande behov.
22

 Detta kan ställas i kontrast till Maslows 

behovspyramid som presenterats ovan där mening ligger högre upp i behovstrappan, eller till 

punkten om arbetsuppgifternas betydelse i Hackman och Oldhams Job Characteristics Model 

där upplevd meningsfullhet bara är en av flera faktorer, och inte överordnad någon annan. 

 

2.5 Att reformera en organisation 
 

Eva Haldén är universitetslektor i statsvetenskap vid Försvarshögskolan. I sin bok Den svåra 

konsten att Reformera beskriver hon det svåra arbetet med att reformera en så stor 

organisation som Försvarsmakten.  Alla stora reformer är komplexa arbeten med många 

faktorer och aspekter som påverkar uppkomst, utformning och genomförande av själva 

reformen. Även om reformer alltid förknippas med förändring, så är inte varje förändring en 

reform.
23

 I detta sammanhang är reform aktiva och medvetna försök till förändring där dessa 

är konkretiserade i ett antal mål. Reformer kan å ena sidan ses som en samling idéer eller 

program och å andra sidan som ett antal beslutstillfällen och delprocesser i ett mer eller 

mindre utdraget tidsperspektiv.
24

  

Ett reformarbete likt det som Försvarsmakten företagit sig påverkar organisationen inom alla 

de fyra perspektiv som presenterats ovan. Ur ett strukturellt perspektiv så har den strikt 

hierakiska organisationsformen, enligt vilken Försvarsmakten tidigare varit konstruerad 

kommit att skifta karaktär något. Ett rimligt antagande till motiven till en sådan förändring 

torde vara den ökade komplexitet i de uppgifter Försvarsmakten ställs inför på den moderna 

utrikespolitiska arenan, samt det nya personalförsörjningssystemet. En byråkratisk 

organisation är primärt utformad för att hantera uppgifter som hör till den ordinarie ’normala’ 

verksamheten. Detta medför att den är mindre väl skickad att ta hand om frågor som faller 

                                                           
22

 Bolman & Deal, Nya perspektiv på organisation och ledarskap, s.298 
23

 Haldén, Den svåra konsten att reformera, s.23 
24

 Ibid s.3 
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utanför de etablerade ramverken och rutinerna och som t.ex. kan kräva en mer innovativ 

hantering.
25

 I dagens organisationsklimat kräver de mångfacetterade uppgifterna helt enkelt en 

mer flexibel organisationsstruktur. Ur ett HR-perspektiv påverkar reformen organisationen 

och dess arbetare så till vida att det nya personalförsörjningsystemet medför att ny 

personalpolitik behöver utformas då en helt ny yrkeskategori med anställda soldater utgör 

ryggraden. I den gamla organisationen där den utgjordes av värnpliktiga kunde soldater mer 

eller mindre tvingas kvar i organisationen med pliktlagen i ryggen. Med frivillighet som 

rekryteringsförutsättning har kraven från arbetsgivaren på att erhålla ett stimulerande arbete 

för soldaten förändrats. Ur ett politiskt perspektiv är det rimligt att antaga att de nya 

personalkategorierna tillsammans med ökade externa intressen såsom politiska - och 

försvarsindustriella intressen i försvarreformen kommit att öka antalet aktörer med 

egenintressen i organisationen. Detta kan negativt påverka den formella organisationsformen 

som syftar till att maximera möjligheterna till enhetligt målrationellt handlande på 

organisationsnivå snarare än att främja individuella eller mindre grupperingars mål som 

skiljer sig från de etablerade gemensamma. Dessa förhållanden brukar beskrivas i termer av 

organisatorisk mångfald eller heterogenitet, vilket innebär att en organisation inte enbart ses 

som en enhetlig och medvetet handlande aktör, utan också sammansatt av olika koalitioner av 

aktörer.
26

 Ur ett symboliskt perspektiv leder reformen till att nya förutsättningar skapas för de 

interna institutionella aspekterna i form av informella normer och värderingar. Dessa ofta 

djupt etablerade, eller institutionaliserade normer och värderingar skapar tillsammans mer 

eller mindre specifika organisationskulturer.
27

 Den specifika organisationskulturen är något 

som medlemmarna gradvis socialiseras in i och något som sker autonomt och utan direkt yttre 

påtryckning. Detta leder till ett informellt normsystem som inte är tydligt uttalat, utan som 

vanligtvis synliggörs först när någon bryter mot den generella normala uppfattningen inom 

organisationskulturen. Det finns dock sätt för en organisation att tydliggöra sina formella 

normsystem för att försöka styra dem i ’önskad’ riktning. Ett sätt som Försvarsmakten valt för 

att göra detta är att skriftligen formulera en värdegrund där ledningen aktivt kan pröva att 

styra organisationen med hjälp av värden. Att aktivt arbeta med organisationens värdegrund 

kan vara ett sätt för ledningen att stärka den befintliga organisationskulturen, men samtidigt 

aktivt stävja oönskat beteende.
28

 

2.6 Reformens olika steg 
Kurt Lewin (1890-1947), en Tysk-amerikansk psykolog primärt verksam inom 

socialpsykologin framarbetade en trestegsmodell som beskriver förändring. Modellen togs 

ursprungligen fram för undersöka motivationen till ändrade kostvanor hos amerikanska 

hemmafruar i och med ransoneringen under andra världskriget.
29

  Modellen är dock 

                                                           
25

 Haldén, Den svåra konsten att reformera s.9 
26

 Ibid, s.10 
27

 Ibid, s.12 
28

 Ibid, s.13 
29

 Miner, John B, Organizational behaviour 1, s.42 
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applicerbar på de flesta organisatoriska reformer såsom den som Försvarsmakten just nu 

genomgår.   

Det första steget kallas "upptining". I detta steg gäller det att övervinna motstånd mot 

förändring och demontera befintliga "tankesätt". Försvarsmekanismerna mot förändringen 

måste åsidosättas för att förändringen ska möjliggöras. Det är av stor vikt för att en lyckad 

förändring ska ske att individerna i organisationen själva ser den som meningsfull och 

nödvändig. Uppfattningen att den nuvarande organisationen med dess arbetsform är det enda 

rätta måste åsidosättas för att fortsatt förändringsarbete ska kunna möjliggöras. 

I det andra steget sker själva förändringen. Detta är typiskt en period av förvirring och 

förvandling. Vi är medvetna om att de gamla tankesättensätten och arbetsformerna utmanas, 

men vi har ännu inte en klar bild av vad vi ska ersätta dem med.  

Den tredje och sista etappen kallas "frysning". Den nya tänkesätt är kristalliserat och den 

upplevda tryggheten uppgår till tidigare nivåer.
30

 

Modellen kan sammanfattas med att de drivande krafterna till förändring måste vara starkare 

än dem som håller den tillbaka för att förändringen ska lyckas, och uppfattas som lyckad. 

3. Metod 

3.1 Vald metod med motiv 
Undersökningen har sin grund i ett hermeneutiskt förhållningssätt. Detta förhållningssätt kan 

beskrivas som en dubbelriktad rörelse mellan empiriskt material och analytiska verktyg där de 

båda tillåts kasta nytt ljus och motivera omtolkning av varandra.
31

 Detta medger att 

frågeställningar och problemformuleringar tillåts utvecklas under undersökningens gång i takt 

med att större teoretisk och praktisk förståelse kring ämnet skapas hos författaren.  

För att kunna undersöka och diskutera frågeställningen, och för att i slutändan kunna besvara 

den, krävs ett empiriskt underlag i form av fakta. I denna undersökning har distribuerandet av 

en enkät valts som metod för insamlande av fakta. Motivet till att en enkät valdes och 

inte någon annan form av faktainsamling är primärt att omfånget på svar rimligtvis kräver en 

ringa insats ifrån respondenterna, samt ger en stor mängd underlag att utgå ifrån. Något som i 

förlängningen skulle kunna beskrivas som att syftet med enkäten var att insamla tillräckligt 

med data för att en säkerställd analys skulle kunna göras av respondenternas svar för att på så 

sätt skapa en generell bild kring frågeställningen.  

3.2 Val av respondentgrupp 
Eftersom det är attityder som undersöks och inte direkta erfarenheter är det rimligtvis 

intressant att undersöka både åsikterna hos unga officerare som inte själva varit verksamma 

inom de båda organisatoriska systemen som berörts ovan och äldre kollegor som däremot har 

                                                           
30

 Miner, John B, Organizational behaviour 1., s.42 
31

 Teorell & Svensson, Att fråga och att svara, s.25 
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det. Därför riktar sig enkäten till alla officerare inom OF 1-4 som är verksamma inom den 

svenska Försvarsmakten.  

Eftersom den tilltänkta populationen för det givna fenomenet i enkäten sedan tidigare är känd 

(OF 1-4) och tydligt definierad är ett slumpmässigt urval ur den potentiella 

respondentgruppen möjligt.
32

 Detta eftersom potentiella respondenter först inte måste 

genomgå någon extensiv frågvis rimlighetsbedömning inför deras deltagande. Det räcker med 

att de är yrkesverksamma officerare. Därför tillämpas i denna undersökning en slumpmässig 

metod för tillfällighetsurval som benämns snöbollsurval
33

. I metoden sker spridning genom 

att en respondent uppmanas vidarebefordra enkäten till fler rimliga respondenter. Rent 

praktiskt har det i detta fall gått till på så sätt att jag via E-post fördelat enkäten till 5 individer 

med kontakter på 4 olika regementen/skolor och bett dem att själva vidarebefordra dessa till 

lämpliga respondenter inom OF 1-4. 

I ett idealfall skulle hela officerskåren i Sverige (OF 1-9
34

) svarat på enkäten. På så sätt skulle 

alla tillgängliga analysenheter täckas in i undersökningen och förenklingar och generaliserade 

bilder av åsiktsläget skulle ej vara nödvändiga. Begränsningar i tid och resurser omöjliggör 

dock detta. På grund av detta är det viktigt att den utvalda respondentgruppen utgör ett bra 

gränssnitt över den totala populationen för att på så sätt möjliggöra en senare generalisering 

av tendenserna hos dem. Denna överensstämmelse definieras allmänt som deskriptiv 

generaliserbarhet, det vill säga hur väl urvalet stämmer överens mot den totala 

populationen.
35

 I denna undersökning ämnas deskriptiv generaliserbarhet uppnås genom en 

bredare fördelning av enkäten mellan olika förband, kön, åldersgrupper, militära grader med 

flera. Detta i syfte att få ett bredare gränssnitt som på ett bättre sätt kan representera 

Försvarsmakten som organisation. I denna undersökning sker detta genom kontrollen av 

bredden på svaren i bakgrundsdelen i enkäten. 

 

3.3 Enkätens utformande 
Initialt nyttjades en kvalitativ textanalys av den litteratur som ovan nämnts inom teorikapitlet  

för att finna distinkta karaktärsdrag inom motivation, reform och organisationskultur som 

skulle kunna gå att mäta utifrån en enkätundersökning och därigenom bidra med 

svarsunderlag på ett godtagbart sätt.   

Utifrån detta arbete påbörjades arbetet med själva enkäten. Enkäten delades upp i sex delar 

där de fem första avser inhämta kvantitativ data, och där den sjätte avser inhämta kvalitativ 

data. 

                                                           
32

 Teorell & Svensson, Att fråga och att svara, s. 84 
33

 Ibid. s.86 
34

 OF 1-9, Officer, Militär tjänsteman med graden fänrik till general 
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Den första delen utgörs av bakgrundsfrågor. Bakgrundsfrågorna ställs dels för att kontrollera 

att respondenterna tillhör önskad målgrupp, men även för att kontrollera hur spridningen 

enligt ovan nämnd urvalsmetod fortgått. 

Den andra delen behandlar det strukturella perspektivet. Syftet med frågorna är att kontrollera 

huruvida det nya systemet med mer lateral samordning upplevdes öka motivationen till 

utlandstjänstgöring jämfört med det gamla där arbetsformerna rimligtvis gav upphov till mer 

vertikal samordning. 

Den tredje delen behandlar Human relations perspektivet. Syftet med frågorna inom HR-

området är att undersöka huruvida det nya systemets möjlighet till delaktighet skapat högre 

motivation hos de underordnade vilket i sin tur påverkat respondenternas motivation till att 

deltaga med sin enhet i en internationell operation. 

Den fjärde delen behandlar det Politiska perspektivet. Syftet med frågorna inom det politiska 

området är att undersöka huruvida det nya systemet gett upphov till större problematik kring 

fördelning av resurser, samt om det upplevs som om fler aktörer har åsikter kring hur den 

egna verksamheten bedrivs och om detta resulterat i ökad eller minskad motivation att deltaga 

i internationell tjänst hos respondenterna.  

Den femte delen behandlade det Symboliska perspektivet. Syftet med dessa frågor är att 

försöka påvisa hur det nya systemet gett visioner och värderingar som kan påverka 

respondenternas tjänstvilligheten till utlandstjänst.   

Den sjätte och avslutande delen utgörs av en öppen fråga i en textruta där synpunkter och 

åsikter kunde införas i fritext i syfte att inhämta data av mer kvalitativ art.  

Utifrån denna uppdelning anses nog med data kunna inhämtas för att de båda 

frågeställningarna som ligger till grund för arbetet ska kunna besvaras. 

Vid utformandet av själva frågorna följdes en checklista för god frågeformulering för att 

minska risken för misstolkning hos respondenterna. Punkterna var som följer;
36

 

 Kan den som svarar missförstå frågan? 

 Kan jag precisera frågan mer? 

 Kan jag formulera frågan enklare? 

 Finns det svårbegripliga ord eller formuleringar? 

 Kan jag korta ner frågan ytterligare utan att bli otydligare? 

 Är frågan fokuserad – Frågar jag bara efter en sak och framgår det tydligt vad frågan 

gäller? 

 Behöver jag dela upp frågan? 

 Vilka följdfrågor vill jag ha svar på? 

 Finns det några negationer i frågan? Hur kan jag skriva för att få bort dem? 
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 Är frågeformuläret neutralt eller ledande? 

 Kan jag formulera frågan mer neutralt? 

Efter att ha analyserat och ändrat i enkäten i överstämmelse med ovan stående punkter så 

konsulterades två kollegor som på prov fick genomföra enkäten och sedan bidra med sina 

synpunkter kring dess utformning. Utifrån dessa justerades enkäten ytterligare. 

För att distribuera enkäten valdes metoden att utforma den som ett  frågeformulär på internet. 

Avsikten med detta var att nå större spridning för att därigenom nå fler respondenter. Enkäten 

skapades i webbaserat verktyg tillhandahållet från www.enkät.se. Skälet till att detta verktyg 

valdes var att det innehöll ett inbyggt analyserverktyg som möjliggjorde snabb åskådliggöring 

av inkomna resultat i diagram och tabeller, samt att det tillhandahölls gratis. 

 

Frågeformulär via internet tycks inte, enligt den forskning som genomförts, ha någon större 

förvrängande effekt på den information som tillhandahålls av respondenterna.
37

 Urvalsramen 

är emellertid inte lika lätt att tillgå när man nyttjar Internet kontra en fysisk pappersenkät. 

Webbsideadressers karaktär gör det svårare att styra respondenter mot den specifika kategorin 

som eftersöks eftersom länken till enkäten kan riskera att hamna hos fel målgrupp.
38

 Dock 

ansågs dessa negativa aspekter vägas upp av de tidigare nämnda vinsterna.  

För att möjliggöra ärliga och opåverkade svar framhölls att enkäten var anonym, samt att 

eventuella svar inte kunde återknytas till en viss respondent. 

3.4 Snabba svar och svarsfrekvens: 
För att möjliggöra snabba svar framhölls för respondenterna och distributörerna att tiden var 

en avgörande faktor för undersökningens genomförande, samt det faktum att respondenterna 

hjälpte en blivande kollega i dennes strävan efter examen. Svarsfrekvens underlättades genom 

att undersökningen var webbaserad och således lätt att svara på varhelst i landet man befann 

sig, att den inte vara speciellt tidskrävande att genomföra för respondenten, samt att den var 

anonym. Enkäten fördelades via e-post till fem personer som fick till uppgift att 

vidarebefordra enkäten till potentiella respondenter på sina respektive förband/skolor. 

Enkäten distribuerades på följande platser; 

 Logistikskolan på Trängregementet i Skövde 

 Underhållskompaniet på Amfibieregementet i Berga 

 Bland anställda officerare på militärhögskolan Karlberg  

 Bland anställda officerare på Livgardet i Kungsängen 

Det är svårt att säkerställa ett exakt antal individer som nåtts av enkäten kopplat till den valda 

metoden för distribuering. Men en uppskattning baserat på det antal som respektive av de fem 

personer som varit behjälpliga i distribueringen angett ger ett ungefärligt värde på ca. 150 
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möjliga respondenter. Av dessa har 30 individer svarat vilket resulterar i en ungefärlig 

svarsfrekvens på 20%. 

3.5 Validitet och reliabilitet 
Ett grundläggande problem inom samhällsvetenskapliga studier är den abstraktionsnivåer som 

existerar hos det vi vill undersöka. Samhällsvetenskapliga begrepp måste därför studeras 

indirekt genom identifierandet av manifesta uttryck, så kallade indikatorer.
39

 Genom att välja 

ut ett antal indikatorer och fokusera på dessa gör vi våra abstrakta begrepp mätbara. Med ett 

annat uttryck säger vi att vi operationaliserar dem.
40

 Operationalisering är dock 

sammankopplat med en del problem. En individ kan till exempel uppfatta missnöje trotts att 

detta inte uttrycks i enkäten. Därför uppstår lätt mätfel när vi söker ge en förenklad bild av 

verkligheten såsom sker i en enkätundersökning. Dessa kan delas in i systematiska och 

osystematiska mätfel. Ett systematisk mätfel upprepar sig på ett förutsägbart sätt, till exempel 

genom att vi konsekvent sätt överskattar eller underskattar omfattningen av det fenomen vi 

avser undersöka.
41

 Avsaknaden av systematiska mätfel är generellt ett tecken på god 

validitet.
42

 I denna undersökningen ämnas god validitet uppnås genom tydliga frågor med 

begrepp som rimligtvis sedan tidigare är kända för respondenten och därför lämnar lite 

utrymme för egna värderingar och tolkningar. Arbetet med att utforma frågorna på detta sätt 

har beskrivits ovan. De osystematiska mätfelen kan kopplas till reliabilitet på motsvarande 

sätt som de systematiska felen kan kopplas validitet. Dessa fel beter sig oförutsägbart och 

slumpartat och kan leda till antingen överskattning eller underskattning av det fenomen vi 

ämnar undersöka. Felet leder till att det skapas en fluktuerande bild av den egenskap vi vill 

uttala oss om.
43

 Attitydskalor som används i enkäter brukar i regel vara sammankopplade med 

denna typ av problem. I denna undersökning ämnas god reliabilitet uppnås genom att samma 

graderingsskala används för samtliga frågor samtidigt som den valda skalan rimligtvis är känd 

sedan tidigare. Eftersom frågorna inte innehåller några negationer så torde detta rimligvis 

underlätta besvarandet sett utifrån strävan efter reliabilitet. 

3.6 Analys av svaren 

Utifrån de resultat och den data som genererades av enkäten kunde en sammanställning ske. 

Via en kvantitativ analys av svaren inom de fem första delarna, och en kvalitativ analys av 

den sjätte kunde tendenser skönjas i enkäten. Utifrån dessa tendenser kunde återkoppling till 

litteraturen validera att de slutsatser som dragits torde vara rimliga. 

3.7 Nackdelar med vald metod: 
En risk som man ställs för i konstruerandet av en enkätundersökning är att frågan formuleras i 

generella termer. Detta får till följd att respondenten själv definierar vad som menas med t.ex. 

”i allmänhet” eller ”de flesta”. Det är långt ifrån säkert att man svarar sanningsenligt på denna 
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typa av fråga i en intervju eller enkät. Variationen i svaren kan då bero på hur respondenten 

har uppfattat vissa termer snarare än det man egentligen frågade efter.
44

 Risken för att detta 

skulle inträffa har dock minskat i och med att den tidigare presenterade checklistan har 

nyttjats. 

I övrigt har det visat sig långt svårare att faktiskt få respondenter att svara på enkäten än vad 

man rimligt kan tro skulle vara fallet. Eventuellt hade det varit enklare att tillverka fysiska 

pappersenkäter och personligen leverera dessa till potentiella respondenter. Detta skulle kunna 

förklaras med att det rimligtvis är lättare att bortse från E-post än en fysisk gestalt som direkt 

ber en om hjälp.  

 

Vissa av de potentiella respondenterna arbetade från en av Försvarsmakten tillhandahållen 

dator som i och med inbyggda säkerhetsprogram hade en restriktiv åtkomst till hemsidor på 

internet. För att möjliggöra dessa individers deltagande skickades även en version av enkäten 

ut i dokumentform. Respondenterna öppnade sedan filen i ett ordbehandlingsverktyg, svarade, 

samt returnerade dokumentet med sina respektive svar inkluderade.  

4.Emperi 

4.1Bakgrundsfrågor 

 Kön 

Man  Kvinna 

26 4 

 

Ålder 

Under 30 år 31-35 år 36 – 40 år 41-45år 46-50 år 51-55 år 

8 8 8 1 3 2 

 

Grad 

Fänrik Löjtnant Kapten Major Överste löjtnant 

8 6 10 5 1 

 

Förband 

Amf1 TrängR LG MHSK Annat förband 

11 11 0 0 8 

 

Tjänstgöringsår som officer 

0-3 år 3-6 år 6-9 år 9-12 år Mer än 12 år 
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9 2 4 4 11 

Jag har varit verksam som officer både under värnpliktssystemet och under systemet med 

anställda soldater  

Ja Nej 

26 4 

 

Det var ett lätt beslutför mig att ta positiv ställning till Försvarsmaktens internationella 

arbetsskyldighet 

Instämmer helt Instämmer i hög grad Instämmer delvis Instämmer i låg grad Instämmer inte alls 

12 8 7 2 1 

 

4.2 Strukturellt perspektiv – Att få ordning på saker och ting 

Det faktum att utlandsstyrkan avskaffats och att jag numer troligast kommer att åka med "min 

egen enhet" har generellt gjort att jag känner mig mer ”motiverad” till att åka på internationell 

tjänst.  

Instämmer helt Instämmer i hög grad Instämmer delvis Instämmer i låg grad Instämmer inte alls 

3 9 10 5 3 

Det faktum att utlandsstyrkan avskaffats och att jag numer troligast kommer att åka med "min 

egen enhet" har generellt gjort att jag känner mig mer ”tvingad” till att åka på internationell 

tjänst.  

Instämmer helt Instämmer i hög grad Instämmer delvis Instämmer i låg grad Instämmer inte alls 

4 7 10 7 2 

I den nya personalförsörjningsystemet och den nya insatsorganisationen är strukturen mer 

tydlig än i det gamla systemet.  

Instämmer helt Instämmer i hög grad Instämmer delvis Instämmer i låg grad Instämmer inte alls 

1 9 8 7 5 

I den nya insatsorganisationen utgör informella möten och informell kommunikation en större 

del av samordningen. 

Instämmer helt Instämmer i hög grad Instämmer delvis Instämmer i låg grad Instämmer inte alls 

2 10 13 4 1 

I den nya insatsorganisationen är målen för verksamheten tydligare.  

Instämmer helt Instämmer i hög grad Instämmer delvis Instämmer i låg grad Instämmer inte alls 

1 7 11 7 4 

I den nya insatsorganisationen är plutonen mer ett team än en hierarkiskt ordnad struktur. 
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Instämmer helt Instämmer i hög grad Instämmer delvis Instämmer i låg grad Instämmer inte alls 

4 11 9 3 3 

Sammantaget anser jag att den nya strukturen i insatsorganisationen fungerar bättre i en 

internationell operation än vad systemet med tillfälligt sammansatta förband i utlandsstyrkan 

gjorde. 

Instämmer helt Instämmer i hög 

grad 

Instämmer delvis Instämmer i låg 

grad 

Instämmer inte 

alls 

Inget svar 

8 9 7 2 3 1 

Strukturen i den nya insatsorganisationen gör mig mer motiverad att åka på utlandstjänst 

Instämmer helt Instämmer i hög grad Instämmer delvis Instämmer i låg grad Instämmer inte alls 

3 8 8 8 3 

 

4.3 Human Relations perspektivet - relationen mellan individ och 

organisation 

I den nya insatsorganisationen ges jag som chef större möjlighet att ge mina underordnade en 

större systemförståelse för vår organisation och de mål den strävar efter.  

Instämmer helt Instämmer i hög grad Instämmer delvis Instämmer i låg grad Instämmer inte alls 

1 12 8 6 3 

I den nya insatsorganisationen ges mina underordnade ett större inflytande över 

verksamheten. 

Instämmer helt Instämmer i hög grad Instämmer delvis Instämmer i låg grad Instämmer inte alls 

3 11 13 3 0 

 

I den nya insatsorganisationen ökar mina underordnades motivation då de känner sig mer 

delaktiga.  

Instämmer helt Instämmer i hög grad Instämmer delvis Instämmer i låg grad Instämmer inte alls 

3 9 13 2 3 

 

I den nya insatsorganisationen upplever mina underställda att de har större möjligheter till 

personlig utveckling 

Instämmer helt Instämmer i hög grad Instämmer delvis Instämmer i låg grad Instämmer inte alls 

1 6 16 3 4 

Sammantaget anser jag att förutsättningarna för medinflytande och personlig utveckling hos 

soldaterna i den nya insatsorganisationen gör att den fungerar bättre i en internationell 

operation.  

Instämmer helt Instämmer i hög 

grad 

Instämmer delvis Instämmer i låg 

grad 

Instämmer inte 

alls 

Inget svar 



  FÖRSVARSHÖGSKOLAN  25 (36) 

Kd Erik Rosén  SA VT2012 

OP 09-12  1OP147 

  

 
1 10 10 7 1 1 

 

De nya förutsättningarna för medinflytande och personlig utveckling hos solaterna i den nya 

insatsorganisationen gör mig mer motiverad att åka på utlandstjänst. 

Instämmer helt Instämmer i hög grad Instämmer delvis Instämmer i låg grad Instämmer inte alls 

1 5 13 7 4 

 

4.4 Det politiska perspektivet – intressen och fördelning 

I den nya insatsorganisationen är det fler som har synpunkter, åsikter och egna intressen i hur 

min enhet (pluton, kompani, stab etc.) bedriver sitt arbete.  

Instämmer helt Instämmer i hög grad Instämmer delvis Instämmer i låg grad Instämmer inte alls 

6 16 4 3 1 

I den nya insatsorganisationen handlar det i större utsträckning än i den gamla om att fördela 

knappa resurser, det vill säga vem som får vad.  

Instämmer helt Instämmer i hög grad Instämmer delvis Instämmer i låg grad Instämmer inte alls 

7 11 5 6 1 

I den nya insatsorganisationen växer beslut i större omfattning än i det gamla fram genom 

förhandling, köpslående och tävlande mellan olika intressenter.  

Instämmer helt Instämmer i hög grad Instämmer delvis Instämmer i låg grad Instämmer inte alls 

1 9 14 2 4 

Sammantaget anser jag att resursfördelning och förhandlingen kring resurser i den nya 

insatsorganisationen gör den nya mer lämpad för en internationell operation än den gamla. 

Instämmer helt Instämmer i hög 

grad 

Instämmer delvis Instämmer i låg 

grad 

Instämmer inte 

alls 

Inget svar 

3 0 16 7 3 1 

De nya förutsättningarna som den nya organisationen skapar inom fördelning av resurser och 

externa intressen i hur min enhet (pluton, kompani, stab etc.) arbetar gör mig mer motiverad 

till att åka på utlandstjänst.  

Instämmer helt Instämmer i hög grad Instämmer delvis Instämmer i låg grad Instämmer inte alls 

0 2 12 13 3 
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4.5 Det symboliska perspektivet – Organisationskultur 

I den nya insatsorganisationen förmedlas Försvarsmaktens visioner för verksamheten på ett 

tydligare sätt.  

Instämmer helt Instämmer i hög grad Instämmer delvis Instämmer i låg grad Instämmer inte alls 

2 9 6 6 7 

I den nya insatsorganisationen framgår Försvarsmaktens värderingar och ideal på ett tydligare 

sätt.  

Instämmer helt Instämmer i hög grad Instämmer delvis Instämmer i låg grad Instämmer inte alls 

3 10 11 3 3 

I den nya insatsorganisationen finns mer utrymme för humor och lek. 

Instämmer helt Instämmer i hög grad Instämmer delvis Instämmer i låg grad Instämmer inte alls 

1 4 6 7 12 

De värderingar och den kultur som skapas i den nya insatsorganisationen fungerar bättre i en 

internationell operation än vad den kultur och de värderingar som den gamla organisationen 

stod för gjorde.  

Instämmer helt Instämmer i hög grad Instämmer delvis Instämmer i låg grad Instämmer inte alls 

11 5 6 7 1 

De värderingar och den kultur som skapats i och med den nya insatsorganisationen gör mig 

mer motiverad till att åka på utlandstjänst.  

Instämmer helt Instämmer i hög grad Instämmer delvis Instämmer i låg grad Instämmer inte alls 

1 7 11 8 3 

 

4.6 Övrigt 

Övrigt - här kan du utveckla någon fråga du anser dig vilja förtydliga, alternativt bidra med 

synpunkter på om det var någon fråga du ansåg otydlig eller irrelevant  

5. Analys med resultatdiskussion och slutsatser 

5.1 Analys 

5.1.1 Personlig motivation 

De frågor som direkt berört motivation har inte gett tillräckliga svar för att hävda att den 

direkta motivationen till utlandstjänst enligt respondenterna skulle ha förändrats nämnvärt i 

och med införandet av insatsorganisationen. Detta innebär dock inte att respondenterna 

upplever de båda organisationsformerna som lika eller likvärdiga och således finns utrymme 

för tolkningar kring personlig motivation i enkätsvaren. 
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Utifrån Maslows motivationsteori är det rimligt att anta att det fysiologiska behovet torde vara 

i det närmsta likvärdigt inom de båda organisationsformerna varför inget större fokus lades på 

detta i enkätens utformning och i resultatdiskussionen.  

Inom behovet av säkerhet och struktur uppvisar dock enkätsvaren resultat som är av intresse. 

Strukturen upplevs inte som mer tydlig i det nya systemet, dock har de flesta respondenterna 

uppfattningen att den nya strukturen i insatsorganisationen fungerar bättre i en internationell 

operation än vad systemet med tillfälligt sammansatta förband i utlandsstyrkan gjorde. Men 

andra ord är respondenterna överens om att det nya systemet är fördelaktigt ur detta 

perspektiv, samtidigt som de inte uppfattar att detta påverkar motivationen i positiv 

bemärkelse. 

Vad gör gällande behovet av tillhörighet och kärlek – det vill säga individens känslosamma 

relationer med andra så finns även här intressanta resultat. De flesta är överens om att 

plutoner inom den nya organisationen fungerar mer som team än som hierarkiskt ordnade 

strukturer. Detta sammantaget med det faktum att de flesta anser att förutsättningarna för 

medinflytande och personlig utveckling hos soldaterna stärkts, och är mer tillämpliga vid 

internationella operationer, i den nya organisationen föreslår att banden mellan soldater och 

officerare stärkts. Även detta torde påverka de känslomässiga relationerna. En respondent 

nämner till exempel hur den ökade tidaspekten möjliggör en utökad påverkan av soldaternas 

värderingar; 

”Genom att vi har soldaterna under längre tid skapar vi möjligheter för ett 

kontinuerligt värdegrundsarbete som i slutändan ger bättre resultat än vad vi 

kunde uppnå med värnpliktiga.” 

Det är dock viktigt att påpeka att respondenterna förvisso såg skillnader i mänskliga relationer 

inom det nya systemet gentemot de gamla men att de inte ansåg att dessa direkt påverkade 

den egna motivationen till utlandstjänst i positiv bemärkelse. 

Inom behovet av att tillfredsställa sin självkänsla genom kompetens, styrka och 

självförtroende verkar de flesta respondenterna vara överens om att den nya organisationen 

medger utökade möjligheter till bättre utbildade soldater och förband då den gemensamma 

tjänstgöringstiden är längre än i det gamla systemet. Dock upplevs det inte som om att den 

nya organisationen och dess arbetsformer satt sig tillräckligt för att detta ska vara en realitet i 

nuläget. En respondent uttrycker sig på följande sätt; 

”Tiden och övriga resurser för underställda gruppchefer och soldater att 

utvecklas är mycket begränsad. Antalet soldater är ännu för lågt för att räcka 

för pågående insatser, utbildning till insats, bemanna rutinverksamhet, utbilda 

egen kompanienhet samt individutveckla” 

Detta kan tolkas som att den nya insatsorganisationen i sig inte ses som ofördelaktig, men att 

det krävs mer personal och resurser för att få den att fungera optimalt. 
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Kopplat till självförtroende kan viss tendens kopplas till osäkerhet inför den nya 

organisationen som ges uttryck i respondenternas svar. Många av respondenterna har sin 

fostran och sina huvudsakliga erfarenheter som militära chefer i värnpliktsystemet. En 

respondent uttrycker sig på följande sätt; 

”Jag anser att många officerare blir osäkra när de har att göra med anställda 

soldater. Det innebär i förlängningen att soldaterna blir sämre för att officerare 

inte vågar döma av och stå på sig för det som de vet är rätt. Officerarna vågar 

inte tro på sitt eget ledarskap. Värderingar och ideal blir heller inte lika tydligt 

för att officeren inte är lika säker på sig själv och därigenom tydligt visar vad de 

står för.” 

Det är rimligt att antaga att denna osäkerhet till stor del har sin förklaring i att den nyligen 

införda reformen inom rekryteringen av personalen ännu inte lett fram till någon väl 

fungerande praxis. Gamla metoder för utbildning och utveckling av värnpliktsförband känns 

inte helt applicerbara på frivilligt anställda soldater, och i detta vakuum uppstår osäkerheten. 

Inom behovet av självförverkligande, det vill säga behovet av att förverkliga sin natur sina 

drömmar och idéer, utrycker en respondent risken för att soldaterna ser sitt arbete mer som ett 

yrke än som ett självuppfyllande kall; 

”Jag ser risken att vi skickar ut soldater som snarare ser uppdraget som ett jobb 

än som en självvald insats. Risken är att vi missar det vi var duktiga på i gamla 

Utlandsstyrkan, nämligen att skicka ut svenska soldater som var motiverade att 

göra en insats och där de flesta också brydde sig om människorna som levde i, 

eller i spåren av en konflikt snarare än att agera som en känslokall, 

ointresserad robot som bara går till jobbet…” 

Denna åsikt gäller förvisso respondentens inställning till soldaternas motivation snarare än 

den egna men är ändå intressant då den ger uttryck för en åsikt om att en självvald 

utlandstjänstgöring har möjligheten att bli mer självförverkligande än en forcerad inom ramen 

för internationell arbetsskyldighet.  

Resultaten från enkätsvaren kan också analyseras utifrån Hackman och Oldhams Job 

Characteristics Model
45

 

Det är rimligt att anta att kunskapsvariationen stimuleras i den nya organisationen då ökad 

bredd i uppgifterna och/eller arbetsberikning ges mer utrymme kopplat till den ökade 

tidsaspekten som insatsorganisationen medger. Det är dock återigen värt att poängtera att 

detta, som nämnts ovan, i mångt och mycket upplevs som en resursfråga. Eftersom plutonen i 

den nya organisationen så tydligt upplevs som ett team snarare än en hierarkisk struktur bland 

respondenterna är det rimligt att antaga att den nya organisationen, förutsatt att den fungerar 
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som den är ämnad, upplevs medge mer utrymme för ansvar kring planering, genomförande, 

resultat, och återkoppling inom hela enheten.  

Vad gör gällande arbetsuppgifternas identitet, det vill säga till vilken grad en medarbetare gör 

klart en uppgift från början till slut med synliga resultat. Så kan respondenternas generella 

bild av att den nya bemanningen av ytlandsstyrkan med insatsförband som något positivt ses 

som en koppling till det faktum att de med sin egen enhet får genomföra utbildning, insats och 

återkoppling. Det vill säga att de med samma enhet genomför ett helt insatsförlopp. 

Arbetsuppgifternas betydelse, det vill säga hur arbetsinsatsen påverkar andra inom och utanför 

den egna organisationen har inte behandlats utförligt nog i enkäten för att några generella 

slutsatser ska kunna dras. Detta hade erfordrat utförligare undersökningar bland annat kring 

hur den allmänna opinionen uppfattar Försvarsmaktens internationella åtaganden. 

Vad gör gällande Autonomi, det vill säga sannolikheten att individen känner ansvar för det 

resultat som uppnås så ger de sammantagna svaren på enkäten bilden av officerskåren som en 

yrkesgrupp som tar sitt arbete och sina uppgifter på allvar. Här ges bilden av ett ansvar 

gentemot soldaterna eftersom oro inför vår möjlighet att erbjuda soldaterna ett utvecklande 

arbete, samt oro inför stressreaktioner vid täta rotationsintervall framlyfts av respondenter.  

Feedback, det vill säga den direkta återkopplingen till resultatet av en insats kan kopplas till 

den ökning som respondenterna upplever kring möjligheten att ge sina underordnade en större 

systemförståelse för organisationen samt de mål den strävar efter. Det är rimligt att antaga att 

detta sammakopplat med ovan nämnda fullständiga rotationscykel, och den positiva 

inställningen gentemot denna, upplevs ge större utrymme för feedback efter egenomförda 

insatser.    

5.1.2 Reform 

Utifrån enkätsvaren ges den generella bilden av att vi i nuläget befinner oss i det andra steget 

av Kurt Lewins förändringsmodell
46

, det vill säga i själva förändringsprocessen. 

Steg ett, det vill säga upptining har genomförts och sker till del fortfarande. Lewin framhåller 

vikten av att individerna själva ser reformen som meningsfull för att den ska ha möjlighets att 

lyckas. Detta kan kopplas till respondenternas generella bild av att den nya 

insatsorganisationen lämpar sig bättre för en internationell insats. Det är således rimligt att 

antaga att motivationen till reform finns hos respondentgruppen. 

Steg tre, det vill säga frysning kan inte med belägg anses ha inträffa ännu då den uppleva 

tryggheten inte uppgår till tidigare nivåer. Med andra ord känner respondenterna inte att den 

nya organisationen är tillräckligt implementerad och beprövad för att de ska känna sig lika 

trygga i den som i den tidigare organisationen ännu. 
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5.1.3 Det strukturella perspektivet 

Det faktum att tolv respondenter Instämmer helt eller i hög grad med att de känner sig mer 

motiverade att genomföra internationell tjänst med sin egen enhet, kontra åtta som instämmer 

i låg grad eller inte alls (tio respondenter har svarat ”instämmer delvis”) vittnar om en tendens 

för synen om insatsförbanden som en lämpligare form för bemanning vid internationell insats.  

Dock upplevs inte strukturen som tydligare i det nya systemet vilket kan ha sin förklaring i att 

det till fullo inte är implementerat enligt Lewins teori som redovisats ovan. Det kan även vara 

så att organisationen helt enkelt upplevs som mer komplex, något som tiden rimligen kommer 

att utvisa.  

Vad gör gällande ledningsformerna är de flesta respondenterna överens om att 

samordningsformerna i den nya insatsorganisationen tagit en mer informell karaktär. Tolv 

respondenter Instämmer helt eller delvis in på att informella möten och informell 

kommunikation utgör en större del av samordningen. (tretton respondenter instämmer delvis, 

fem instämmer i låg grad eller inte alls). Detta sammantaget med en övervägande majoritet 

som anser att plutonen i den nya organisationen är ordnad mer som ett team än en hierarkisk 

struktur vittnar om de nya samordningsformerna är att betecknas som mer laterala
47

. Detta 

kan möjligen vara en lämplig samordningsform i den nya insatsorganisationen då spektra av 

uppgifter bräddats. Detta eftersom den laterala samordningsformen enligt Bolman och Deal är 

mer flexibel och ofta enklare och snabbare än den vertikala samordningsformen, något som 

respondenterna möjligen identifierat själva.  

Respondenterna är i stort överens om att den nya insatsorganisationen och dess bemanning av 

internationellt tjänstgörande förband är att föredra framför det gamla systemet ur detta 

perspektiv. Dock upplever de trots detta inte att den nya organisationen ur ett strukturellt 

perspektiv skulle ha gjort dem mer motiverade till att själva åka på utlandstjänst.  

 

5.1.4 Human Resource-perspektivet 

Inom detta perspektiv är tendenserna från enkätsvaren tydligare. Det råder förhållandevis stor 

enighet kring att den nya organisationen ger respondenterna som militära chefer större 

möjlighet till att ge de underordnade större systemförståelse för organisationen och dess mål. 

Det ges också utryck för att de underordnade getts ett större inflytande för verksamheten, samt 

att de underordnade känner sig mer motiverade då deras delaktighet ökar. Detta är något som 

Bolman och Deal framhåller som något viktigt i lyckade organisationer.
48

 

Sammantaget instämmer elva respondenter helt eller i hög grad med att de nya 

förutsättningarna för medinflytande och personlig utveckling hos soldaterna i den nya 

organisationen gör att den fungerar bättre i en internationell operation. (tio instämmer delvis, 

åtta instämmer i låg grad eller inte alls och en respondent valde att inte svara på frågan).  
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Däremot upplevs inte detta påverka den egna motivationen positivt i någon större 

utsträckning. De flesta respondenterna, tretton till antalet, menar till exempel att de endast 

delvis instämmer.  

Sammantaget ger detta att respondenterna förvisso ser det nya systemet som positivt ur de 

underordnades perspektiv, men att det inte direkt påverkar den egna motivationen i positiv 

riktning.  

 

5.1.5 Det politiska perspektivet 

I enkätfrågorna rörande det politiska perspektivet är enigheten bland respondenterna än större 

än i de två ovanstående perspektiven.  

Tjugotvå av trettio instämmer helt eller i hög grad i att det i den nya organisationen är fler 

som har synpunkter, åsikter och egna intressen i hur den egna enheten bedriver sitt arbete.  

Arton av trettio instämmer helt eller i hög grad i att det i den nya organisationen i större 

utsträckning än i den gamla om att fördela resurser, det vill säga vem som får vad.  

En mindre majoritet anser att fördelning av resurser i den nya organisationen växer fram 

genom förhandling, köpslående och tävlande mellan olika intressenter.  

Sammantaget anser en mindre majoritet av respondenterna att resursfördelning och 

förhandlingen kring dessa i den nya organisationen gör den mindre lämpad än den gamla i en 

internationell operation.  

Sexton respondenter instämmer i låg grad eller inte alls i att den nya organisationens 

fördelande av resurser och externa intressen i den egna enheten gör dem mer motiverade till 

utlandstjänst. (tolv instämmer delvis, två instämmer i hög grad, och ingen instämmer helt). 

Sammantaget kan svaren tolkas som att den nya organisationen ur ett politisk perspektiv gör 

att respondenterna känner sig mindre motiverade till att åka på en internationell mission. Det 

bör dock poängteras att eftersom detta är en fråga som till stor del handlar om resurser så kan 

Försvarsmaktens ekonomiska förutsättningar, snarare än dess organisatoriska vara 

utslagsgivande. Det är mycket möjligt att den gamla organisationen med lika knappa resurser 

upplevts som lika frustrerande. Detta bekräftas av Bolman och Deal som föreslår att det 

politiska spelet intensifieras under svåra tider.
49

 

 

5.1.6 Det symboliska perspektivet 

Inom det symboliska perspektivet går svaren något mer isär. De flesta respondenterna anser 

inte att Försvarsmaktens visioner för verksamheten framgår tydligare i den nya 
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organisationen. Detta kan möjligtvis komma att bli ett problem då vision enligt Bolman & 

Deal är det som förvandlar en organisations kärnideologi, eller förnimmelse av mening, till en 

bild av hur framtiden kommer att gestalta sig.
50

 

 Däremot anser de flesta att värderingar och ideal på ett tydligare sätt förmedlas. Detta kan ha 

sin grund i den nya organisationsformen, men kan också vara ett resultat av Försvarsmaktens 

utvecklande av en formell värdegrund och dess implementeringsarbete. Just värderingar 

framhåller Bolman & Deal som en viktig faktor i väl fungerande organisationer eftersom de 

definierar en grundläggande karaktär för organisationen som särskiljer den från andra och ger 

individerna i en organisation en gemensam identitet.
51

 

Respondentgruppen är med stor majoritet överens om att den nya organisationen inte ger mer 

utrymme för humor och lek. Humor kan enligt Bolman & Deal ha en socialiserande och 

inneslutande effekt samt signalera medlemskap.
52

 Så humor och lek behöver inte 

nödvändigtvis vara något negativt i en organisation. Dock kan den militära professionens 

särart med dess potentiellt livsavgörande uppgifter kräva ett mer strikt förhållningssätt.  

En respondent framhåller att ordning är överordnat andra potentiellt mjukare faktorer och 

utrycker sig på följande sätt; 

”Försvarsmakten får inte tillåta att ordning och reda får stå tillbaka för att 

blidka personalen så att de kvarstannar i tjänst” 

En uppfattning som skulle kunna tolkas som så att det förvisso är viktigt att personalen trivs i 

organisationskulturen, men att uppgiftens lösande är det överordnade. 

Dock är respondentgruppen enig i att de värderingar och den kultur som skapas i den nya 

insatsorganisationen fungerar bättre i en internationell operation än vad de värderingar och 

den kultur som den gamla organisationen stod för gjorde. Sexton respondenter instämmer helt 

eller i hög grad i detta. (sex instämmer delvis, sju instämmer i låg grad och en instämmer inte 

alls). En respondent utrycker sig hoppfullt i detta avseende; 

”Absolut måste man behålla viss hierarki men kulturen hoppas jag blir bättre 

för alla” 

När det gäller frågan om huruvida de värderingar och den kultur som skapas i den nya 

organisationen gör respondenterna mer motiverade till att åka på utlandstjänst så är dock mer 

skeptiska. Åtta av dem instämmer helt eller i hög grad med ovanstående fråga medan elva 

instämmer delvis. Ytterligare elva instämmer i låg grad eller inte alls. 

Sammantaget kan detta tolkas som att de flesta respondenterna ser fördelar med den nya 

organisationsformen och dess bemanningsform utifrån de möjligheter de ser till gemensamt 
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och långsiktigt byggande av en fungerande organisationskultur, men att detta inte direkt 

påverkar den egna motivationen i någon vidare positiv bemärkelse. 

5.2 Slutsats 
1. Finns det ett direkt samband mellan den nya insatsorganisationen utformande och 

svenska officerares motivation till att deltaga i internationella insatser? 

Nej, det finns inget direkt samband. Utifrån de svar som enkäten givit verkar inte den nya 

organisationsformen som sådan vara direkt avgörande för motivationen. Däremot är många 

ense om att det finns fördelar med den nya organisationen men att dessa inte direkt verkar 

återspeglas i den upplevda motivationen. En respondent tydliggör denna uppfattning med 

följande ord; 

”Slutligen så är det inte insatsorganisationens skapande som gör att min 

motivation till att åka ut på internationell tjänst JUST NU är låg. Det är min 

familjesituation som styr det mesta avseende motivation för utlandstjänst” 

Det verkar alltså vara andra faktorer som är den primära källan till motivation eller brist 

därpå. Detta stöds också av tidigare genomförd forskning, till exempel Bengtssons 

undersökning kring tjänstvillighet i utlandsstyrkan som identifierade rotationscykler och 

social situation som primärt påverkande faktorer till tjänstvillighet. 

 

2. Utifrån Bolman och Deals fyra organisationsperspektiven - finns det ledarskaps- och 

organisationskulturella aspekter i den nya insatsorganisationen som är avgörande för 

individens tjänstvillighet till internationell tjänst? 

Inom det politiska perspektivet finns en övervägande majoritet för att den nya organisationen 

gör dem mindre tjänstvilliga till utlandstjänst, sett till yttre intressen i den egna enheten och 

fördelningen av knappa resurser. Inom de tre andra perspektiven finns inte tillräckliga belägg 

för att konkret och säkerställt kunna påstå att tjänstvilligheten påverkats nämnvärt.  

Inom det strukturella perspektivet anser respondenterna förvisso att den nya organisationen är 

bättre anpassad för utlandstjänst, men inte att det i någon större utstäckning påverkar 

motivationen positivt. Det framhävs förvisso att respondenterna både känner sig mer 

motiverade och mer tvungna att åka på utlandstjänst med sina insatsförband än vad de gjorde 

med de tillfälligt sammansatta förbanden i utlandsstyrkan. Detta faktum till trots så ger inte 

detta sammanfört med de andra frågorna inom denna del nog med belägg för att säga att de 

generellt känner sig mer tjänstvilliga i den nya organisationen, sett ur ett strukturellt 

perspektiv. 

Inom HR-perspektivet anser de flesta respondenterna att de i det nya systemet ges möjlighet 

att ge sina underordnade större systemförståelse för organisationen, samt bättre möjligheter 

till medinflytande och personlig utveckling. Detta förmodade större utbyte med de 
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underordnade i rollen som chef/anställd kontra det gamla organisationens lärare/elev upplevs 

dock inte som direkt påverkande av den egna tjänstvilligheten i någon större utsträckning.  

Inom det politiska perspektivet finns den mest negativa bilden av den nya organisationen. 

Majoriteten av respondenterna anser att det är fler som har synpunkter, åsikter och 

egenintressen i den egna enhetens arbete, samt att det är fler aktörer som strider om knappa 

resurser. Detta gör att de flesta respondenter upplever en minskad motivation till 

utlandstjänstgöring sett ur detta perspektiv. Det kan dock vara värt att poängtera, som nämnts 

ovan, att detta mycket möjligt kan vara en fråga om tilldelning av anslag till Försvarsmakten, 

snarare än ett rent organisatoriskt problem som gör att resursfördelningen i den nya 

organisationen upplevs som sämre.  

Sett ur ett symboliskt perspektiv upplevs inte Försvarsmaktens visioner som tydligare i den 

nya organisationen. Det gör däremot de värderingar och ideal som organisationen står för. 

Detta skapar, enligt respondenterna, förvisso bättre förutsättningar för en god 

organisationskultur, men verkar inte i någon större utsträckning påverka tjänstvilligheten 

nämnvärt. 

 

5.2 Andra dragna slutsatser 
Det faktum att det är svårt att dra några tydliga paralleller mellan den nya organisationens 

implementerande och dess påverkan på individens motivation till att åka på utlandstjänst 

beror enligt mig på två primära faktorer.  

1. Det finns andra viktigare faktorer som styr tjänstvilligheten än de rent organisatoriska. 

Dessa kan till exempel vara sociala skäl, insatstider, insatsfrekvens, ekonomiska skäl, 

etiska skäl med flera. Dessa motiv och skäl tycks väga tyngre än de organisatoriska varför 

de senare blir underordnade de förra. Dessa skäl redogörs tydligare i Bengtssons 

undersökning och i veteranutredningen. 

 

2. Den nya organisationen upplevs fortfarande som för ny och oprövad för att 

trygghetsnivån hos de anställda officerarna ska upplevas ligga på samma nivå som i den 

tidigare organisationens. Detta kan kopplas till Lewins teorier kring reform där den nya 

organisationsformen inte är tillräckligt solid för att ge samma trygghet. Detta 

sammantaget med att arbetssätt och metoder inom den nya organisationen ännu inte 

riktigt upplevs ha fallit på plats gör den svår för officerare att ha någon tydlig åsikt om. 

 

Dock kan det vara rimligt att antaga att dagens officerare ser utlandstjänstgöring som en mer 

självklar och naturlig del av yrket. Något som den enade åsikten om att internationell 

arbetsskyldighet var en självklarhet vittnade om i enkäten. 
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5.3 Förslag till fortsatt forskning 
Det kan vara intressant att undersöka frågeställningen igen om några år då den nya 

organisationen till fullo är implementerad och beprövad. Detta ger möjligen en mer målande 

bild eftersom man rimligtvis då till större grad kan förlita sig på direkta åsikter snarare än 

spekulationer.  

Det vore även intressant att genomföra undersökningen med djupintervjuer snarare än enkäter 

för att ge en ännu tydligare bild av tjänstvillighet eller bristen därav.    
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