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FÖRSVARSMAKTENS ORGANISATIONSFÖRÄNDRING OCH DESS PÅVERKAN 
PÅ FÖRBANDSANDAN 
Sammanfattning: 
Försvarsmakten har de senaste åren genomfört stora förändringar för att anpassa sig till en 
omvärld i förändring. Förändringarna omfattar alla nivåer, och har bland annat inneburit att 
man bytt befälssystem, personalförsörjningssystem, uppdaterat uniformsreglementet, fram-
tagit en ny grafisk profil samt akademiserat officersutbildningen. 
 
Uppsatsens syfte är att nå en djupare förståelse för hur omorganisationen i Försvarsmakten 
har påverkat förbandsandan vid ett arméförband där förbandsandan anses vara stark. 
 
Resultatet av studien visar att omorganisationen har påverkat förbandsandan på så sätt att 
man kan se att personalen blivit allt mer marknadsmässigt inriktad vilket leder till ökad in-
dividualism och försämrad lojalitet. Detta kan i förlängningen få konsekvenser när det gäller 
genomförandet av väpnad strid – då man är väldigt beroende av den djupa sammanhållning-
en mellan kamrater som utgör kärnan i förbandsandan. Anledningen till denna ökade indivi-
dualisering är bland annat att soldaterna inte har känt sig delaktiga i de förändringar som 
genomförts och att omorganisationen skett med bristande insikt gällande för soldaterna vik-
tiga faktorer, som exempelvis behandlandet av artefakter.  Denna brist på delaktighet har lett 
till misstro och brist på tillit, vilket i sin tur påverkar förbandsandan. 
 
Nyckelord:  
Försvarsmakten, organisationsteori, organisationskultur, förbandsanda, organisationsför-
ändringar 
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1. Inledning  
Försvarsmakten har sedan mitten av 1990-talet genomfört omfattande organisations-
förändringar. Det förändrade säkerhetspolitiska läget i vårt närområde har gjort att or-
ganisationen har anpassat sig till de nya förutsättningarna. Försvarsmakten har frångått 
ett nationellt försvar och utvidgat till att försvara demokratiska värden i internationella 
oroshärdar genom fredsbevarande och fredsframtvingande insatser. Under det senaste 
året har emellertid fokus börjat skifta tillbaka till ett territoriellt försvar.1 Försvarsmak-
ten har genomfört en övergång från en värnpliktsarmé till ett yrkesförsvar. Denna för-
ändring är pågående och innebär att förbanden håller på att fyllas upp med anställda 
soldater.2 
 
I övergången från värnpliktsarmé till yrkesförsvar har systemet för officerarna föränd-
rats. Försvarsmakten har sedan början av 1980-talet haft en officerskår, som nu har bli-
vit två. Förutom den ”vanliga” officeren, finns det nu också specialistofficerare. Dessa två 
kategorier har växt fram i den nya organisationen. Några ”vanliga” officerare har blivit 
omgalonerade, det vill säga bytt grad, till specialistofficerare. Det har funnits liknande 
system tidigare, detta är alltså inte helt nytt för Försvarsmakten.3 
 
Försvarsmakten har haft en tradition av frivillighet vid internationella insatser. Man har 
rekryterat inför varje insats vilket inneburit att enheten har bestått av tillfälligt sam-
mansatta individer. Övergången till ett yrkesförsvar har ändrat detta – idag åker solda-
ter och officerare med det förband de är anställda vid. Resultatet av detta är att de är 
mer eller mindre tvingade att åka när arbetsgivaren sätter in enheten vid en internat-
ionell insats. 
 
Den senaste omorganisationerna - IO09 och IO14 - har inneburit att organisationen har 
likställt förband inom organisationen.4 Det skapades åtta manöverbataljoner, som i stort 
sett ser lika ut organisatoriskt men skiljer sig genom vilka fordon de är utrustade med. 
Det finns flera vinster med att enheter ser organisatoriskt lika ut, till exempel att männi-
skor som jobbar inom organisationen känner igen sig oavsett var de jobbar. Det blir 
dessutom lättare att försörja förbanden med materiel bland annat. 
 
En del i förändringsarbetet är att försöka ena alla som jobbar inom organisationen, samt 
att utåt tydliggöra vad Försvarsmakten har för värden. Försvarsmakten vill stärka sitt 
varumärke för att kunna bli konkurrenskraftig mot den civila sektorn, bland annat avse-
ende rekrytering. En åtgärd för att ena och för att göra Försvarsmakten tydligare är att 

                                                        
1 Försvarsmakten, Armens utvecklingsplan 2014-2023 sammanfattning, 
  http://www.forsvarsmakten.se/Global/Myndighetswebbplatsen/2-Var-verksamhet/armen/armens-
utvecklingsplan-2014.pdf, 2014-06-02. 
2 Försvarsmakten, Armens utvecklingsplan 2014-2023 sammanfattning, 
http://www.forsvarsmakten.se/Global/Myndighetswebbplatsen/2-Var-verksamhet/armen/armens-
utvecklingsplan-2014.pdf, 2014-06-02. 
3 Innan 1978 så hade Försvarsmakten en indelning med över- och underbefäl. Därefter införde man den 
nya befälsordningen. Regeringens proposition1977/78: 24 om ny befälsordning för det militära för-
svaret; beslutad den 12 januari 1978. http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-
Lagar/Forslag/Propositioner-och-skrivelser/prop-19777824-om-ny-befalsor_G10324/?html=true  
4 Försvarsmakten, Arménytt nr.3 december 2011. 
http://www.forsvarsmakten.se/Global/Myndighetswebbplatsen/6-
akutellt/Tidningar%20ej%20FF/armenytt/Arm%C3%A9nytt_nr_3_2011.pdf 2014-06-02. 

http://www.forsvarsmakten.se/Global/Myndighetswebbplatsen/2-Var-verksamhet/armen/armens-utvecklingsplan-2014.pdf
http://www.forsvarsmakten.se/Global/Myndighetswebbplatsen/2-Var-verksamhet/armen/armens-utvecklingsplan-2014.pdf
http://www.forsvarsmakten.se/Global/Myndighetswebbplatsen/2-Var-verksamhet/armen/armens-utvecklingsplan-2014.pdf
http://www.forsvarsmakten.se/Global/Myndighetswebbplatsen/2-Var-verksamhet/armen/armens-utvecklingsplan-2014.pdf
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Propositioner-och-skrivelser/prop-19777824-om-ny-befalsor_G10324/?html=true
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Propositioner-och-skrivelser/prop-19777824-om-ny-befalsor_G10324/?html=true
http://www.forsvarsmakten.se/Global/Myndighetswebbplatsen/6-akutellt/Tidningar%20ej%20FF/armenytt/Arm%C3%A9nytt_nr_3_2011.pdf
http://www.forsvarsmakten.se/Global/Myndighetswebbplatsen/6-akutellt/Tidningar%20ej%20FF/armenytt/Arm%C3%A9nytt_nr_3_2011.pdf
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likställa de artefakter/symboler som finns i organisationen. 2013 fastställdes försvars-
maktens grafiska profil. Följande citat är taget ur den grafiska profilens inledning: 
  

”Att ha en tydlig grafisk profil är viktigt för alla organisationer, så även för För-
svarsmakten. Ett av de främsta skälen är att mottagaren måste förstå att det är 
Försvarsmakten som är avsändare – en enhetlig grafisk profil som visar på fasthet 
och konsekvens bidrar på ett naturligt sätt till att betona detta. Därför ska den gra-
fiska profilen tillämpas av alla i Försvarsmakten.”5 

 
Försvarsmaktens uniformsreglemente 2009 fastställdes för tillämpning 2012. Det inne-
bär ett förtydligande och stramare regler gällande hur bland annat förbandsmärken ska 
vara utformade inom organisationen.6 Resultatet av detta blir att vissa förband måste 
byta förbandsmärke. 
 
2005 försökte man att byta ut Försvarsmaktens heraldiska vapen, vilket blev hårt kriti-
serat och fick läggas ner. Uppfattningen var då att det nya försvarsmärket skulle finnas 
på allt från skyltar ner till brevpapper. På försvarsledningens intranät framgick det att 
det skulle storstädas bland symbolerna. Försvarsmakten skulle utvecklas till ett mo-
dernt insatsförsvar. Det skulle bli och vara en försvarsmakt7 
 
I och med förändringarna inom organisationen och med ett nytt personalförsörjningssy-
stem har man infört ett gemensamt utbildningsprogram – grundläggande militär utbild-
ning, GMU – för de som vill söka anställning inom försvarsmakten. Tanken med utbild-
ningen är att den ska var lika i hela landet.8 Att lägga mycket fokus på att allt ska vara 
lika riskerar att hämma lokala anpassningar. Olika förband har olika förutsättningar att 
utbilda och dessutom är det så att mycket hårda styrningar frångår Försvarsmaktens 
normala ledningsmetoder.9 Detta riskerar att skapa osäkerhet och irritation. 
 
Alla dessa förändringar har varit väldigt betydande och påverkat mer eller mindre all 
personal som jobbar inom organisationen. Personal har efter förbandsnedläggningar va-
rit tvungen att flytta från den ort där de tjänstgjort, och således fått en ny tjänst vid ett 
annat förband i Försvarsmakten. Detta är intressant ur ett kulturperspektiv – eftersom 
när personal flyttar från en plats till en annan kommer kulturen på arbetsplatsen att på-
verkas. De nya ska ta till sig en ny kultur men kommer också eventuellt att bidra med 
det de har sig sen tidigare. Försvarsmaktens olika arbetsplatser runt om i landet skiljer 

                                                        
5 Försvarsmakten, FM grafiska profil 2013, 
http://www.forsvarsmakten.se/Global/Myndighetswebbplatsen/4-Om-myndigheten/Heraldiska-vapen-
logotyp/Grafisk_identitet_v1.3_130916.pdf, 2014-06-02. 
6 I det nya reglementet framgår det att ”förbandstecken i textil ska i regel utgöras av samma emblem som 
det tjänstgöringsplatstecknen som förs på uniformssystem m/87.”   Uniformsreglemente för Försvarsmak-
ten 2009. http://www.forsvarsmakten.se/Global/Myndighetswebbplatsen/4-Om-
myndigheten/Dokumentfiler/uniformer/8_Tjanstetecken.pdf. s.33. 2014-06-02.   
7Mikael Holmström, Svenska dagbladet, Ny försvarslogo för miljoner, 2005-11-14 
 http://www.svd.se/nyheter/inrikes/ny-forsvarslogo-for-miljoner_477187.svd 2014-05-17 
8 Kursbeskrivning för Grundläggande Militär utbildning (GMU), 2013 års utgåva  
http://jobb.forsvarsmakten.se/Global/Rekryteringswebbplatsen/Pdf-och-
worddokument/Utbildningar/Kursbeskrivning-for%E2%80%93GMU-2013.pdf 2014-06-02 
9 Uppdragstaktik är den metod Försvarsmakten ska använda sig av vid ledning. Det innebär att chefen 
tilldelar resurser och handlingsregler men lämnar så mycket som möjligt av genomförandet till sina un-
derlydande. Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin 2002, Värnamo, Fälth & Hässler, S. 90. 

http://www.forsvarsmakten.se/Global/Myndighetswebbplatsen/4-Om-myndigheten/Heraldiska-vapen-logotyp/Grafisk_identitet_v1.3_130916.pdf
http://www.forsvarsmakten.se/Global/Myndighetswebbplatsen/4-Om-myndigheten/Heraldiska-vapen-logotyp/Grafisk_identitet_v1.3_130916.pdf
http://www.forsvarsmakten.se/Global/Myndighetswebbplatsen/4-Om-myndigheten/Dokumentfiler/uniformer/8_Tjanstetecken.pdf
http://www.forsvarsmakten.se/Global/Myndighetswebbplatsen/4-Om-myndigheten/Dokumentfiler/uniformer/8_Tjanstetecken.pdf
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/ny-forsvarslogo-for-miljoner_477187.svd
http://jobb.forsvarsmakten.se/Global/Rekryteringswebbplatsen/Pdf-och-worddokument/Utbildningar/Kursbeskrivning-for%E2%80%93GMU-2013.pdf
http://jobb.forsvarsmakten.se/Global/Rekryteringswebbplatsen/Pdf-och-worddokument/Utbildningar/Kursbeskrivning-for%E2%80%93GMU-2013.pdf
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sig åt bland annat genom att de har olika uppgifter. Inom armén finns det t.ex. mekani-
serade förband, ingenjörförband, kavalleriförband och ledningsförband.10  

1.1 Problemformulering 
Försvarsmaktens försök att hänga med i omvärldens förändring och politikens inrikt-
ningar påverkar den personal som jobbar inom organisationen.  Ständiga förändringar 
som dessutom är omfattande är påfrestande för de anställda eftersom det blir svårt att 
finna stabilitet och trygghet. Vad som emellertid kan verka som en stabiliserande faktor 
i en turbulent organisation är organisationens kultur, uttryckt nedan av Abrahamsson 
och Andersen: 
 

”Men egentligen är det mer anmärkningsvärt att organisationer trots stor perso-
nalomsättning och turbulens i omgivningen lyckas bevara sin stabilitet. Organisat-
ionen verkar ha en egen existens oberoende av de personer som befinner sig där 
under en given tid. Varifrån kommer denna stabilitet? Ett svar står att finna i orga-
nisationens kultur.”11 
 

Kultur finns där människor arbetar tillsammans under en lång tid, det vill säga inom de 
flesta organisationer.12 Försvarsmakten är emellertid speciell i kulturhänseende på så 
sätt att det finns väldigt många subkulturer inom den övergripande kulturen, vilket har 
att göra med att organisationen dels är utspridd geografiskt, dels att olika förband har 
väldigt skiftande uppgifter. Kulturen kan se väldigt olika ut, och vara påtaglig i olika hög 
grad inom dessa subkulturer. En mycket intressant fråga är hur de organisatoriska för-
ändringarna i Försvarsmakten har påverkat kulturen i de förband där kulturen – eller 
förbandsandan – anses extra stark, som i exempelvis förband som ägnar sig åt strid till 
fots och om organisationsförändringar faktiskt i förlängningen kan göra att förmågan till 
väpnad strid försämras. 

1.2 Syfte 
Uppsatsens syfte är att nå en djupare förståelse för hur Försvarsmaktens omorganisat-
ion har påverkat förbandsandan vid ett arméförband där förbandsandan anses vara 
stark och utgör en viktig komponent i förbandets förmåga att lösa stridsuppgifter fram-
gångsrikt. 

1.2.1 Forskningsfråga 
Hur påverkar Försvarsmaktens organisationsförändringar förbandsandan vid ett 
arméförband där förbandsandan anses vara stark? 

1.2.2 Tidigare forskning 
Det finns mycket forskning inom området organisationsförändringar och organisations-
kultur. Det är ett ämne som är mycket relevant för civila företag att bli mer konkurrens-
kraftiga. Geert Hofstede, Edgar Schein, Bengt Abrahamsson är bara några namn. Deras 
forskning inriktar sig i huvudsak på just den civila organisationskulturen. 

                                                        
10 Försvarsmaktens verksamhet, armén, 
http://www.forsvarsmakten.se/sv/var-verksamhet/verksamhetsomraden/armen/ 2014-05-29. 
11 Bengt Abrahamsson, Jon Aarum Andersen, Organisation – att beskriva och förstå organisationer, upp-
laga-4, Malmö, Liber, 2005, s.125. 
12 Ibid 
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Det finns även forskning som inriktar sig på den militära organisationen och kulturen. 
Joseph Soeters är en nederländsk forskare som forskat både runt militära organisation-
er och den militära kulturen. Inom den svenska militära forskningen så kan nämnas att 
bland annat Alise Weibull och Aida Alvinius har genomfört forskning inom området. 
 
Det finns även tidigare studentuppsatser som berör ämnet förbandsanda och motivat-
ionsfaktorer. 2009 skrev Torbjörn Engelkes – Från grundutbildning till yrke – en studie i 
motivationsfaktorer. Hans syfte med studien var att få en djupare insikt i vad som har 
motiverat ett antal soldater från ett och samma förband att tjänstgöra i utlandsstyrkan 
och sedan påbörja Försvarshögskolans taktiskt-operativa officersprogram. Engelkes 
följde upp den uppsatsen med en studie om yrkesofficerens drivkrafter 2012. 
Det han kom fram till är att det finns flera avgörande motivationsfaktorer som för office-
rens vilja att stanna kvar i yrket. Exempel på identifierade motivationsfaktorer kan vara 
fysiologiska behov, behov av säkerhet och struktur, behov av självförverkligande. 
Han tar upp vikten av bland annat tillit, långsiktigt engagemang och vikten av kamrat-
skap och just förbandsanda. Han tar även upp att det behövs mer forskning runt be-
greppet förbandsanda – eftersom det är en faktor som Försvarsmakten är beroende av. 
Denna uppsats kommer förhoppningsvis att utgöra ett litet bidrag till denna forskning. 

1.3 Material 
Det material jag har utgått från grundar sig i litteratur från organisationsteorin. Bengt 
Abrahamsson bok Organisation – att beskriva och förstå organisationer beskriver på ett 
bra sätt grunderna i teorin. När det gäller material för att förstå organisationskultur har 
jag valt att använda Scheins bok Organizational Culture and Leadership. Scheins synsätt 
är att organisationskulturen och ledarskapet har en stark koppling. Schein anses vara en 
av de stora forskarna inom organisationskulturen. För att komplettera det materialet 
har jag använt boken Organisationskultur av Bang. 
För att kunna göra en koppling till det militära har Weibulls bok – Yrkeskunnande i be-
redskap gett en förståelse för den militära kulturen.  
Aida Alvinius et al har med studien, Omgivningens påverkan på ledarskap samt Kylin 
med studien, Blood, sweat and tears – shared bodily fluides, tillfört kunskap för att kunna 
förstå individen roll i organisationskulturen. I övrigt har jag använt militära doktriner, 
handböcker och reglementen för att skapa en förståelse för den militära förbandsandan. 

1.3.1 Avgränsningar 
Jag har avgränsat mig till att titta på ett arméförband i denna studie. Orsaken till denna 
avgränsning är att det är ett förband som uppfattar sig själva att ha en stark förbands-
anda. Det är ett förband som strider till fots och där huvuddelen av soldaterna har sina 
familjer långt bort. Det finns således goda förutsättningar att bygga en stark förbands-
anda. 

1.3.2 Disposition 
Kapitel 1 – inledning – syftar till att ge en bakgrund med problemformulering och forsk-
ningsfrågor. Här finns också tidigare forskning redovisad. Det huvudsakliga materialet 
som används i studien finns redovisat samt de avgränsningar som är gjorda. 
 
Kapitel 2 – metod – ger svar på hur urval av informanter, datainsamling och analys har 
genomförts. Här redovisas hur intervjuerna har gått till och vilka frågor som ställdes. 
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Kapitel 3 – teori – skapar en överblick av den teori som valts för studien. 
 
Kapitel 4 – resultat empiri – redovisar resultatet från de kvalitativa intervjuerna som 
genomförts under studien. Resultatet sammanfattas efter varje avsnitt. 
 
Kapitel 5 – analys – analyserar empirin som ställs mot relevanta delar av teorierna. Slut-
satser från dessa redovisas samt besvarar forskningsfrågan. Förslag på fortsatt forsk-
ning redovisas. Här genomförs också en metodologisk diskussion. 
 
Kapitel 6 litteratur och referenser – här redovisas studiens samtliga källor. 

2. Metod 

2.1 Val av metod 
Det fenomen som ska undersökas i denna uppsats är förbandsanda och hur den påver-
kas av Försvarsmaktens organisationsförändringar. Om syftet hade varit att se hur ut-
bredd förbandsandan är i organisationen eller hur många som upplever den som viktig, 
hade en kvantitativ enkätundersökning troligen varit att föredra. Istället valdes en kvali-
tativ litteraturstudie som jag har kompletterat med kvalitativa intervjuer. Anledningen 
till detta val är att jag är intresserad av att förstå hur organisationsförändringarna har 
påverkat förbandsandan hos individen. Det finns också begränsat med material angå-
ende förbandsanda, vilket gjorde det lämpligt att samla in mer fakta om detta under in-
tervjuerna.13 
 
Teorierna avseende organisationsförändringar och organisationskultur har haft ett två-
delat syfte. Dels utgör de en del av faktamaterialet kring hur organisationer förändras 
och hur detta påverkar organisationskulturen. Dels används de för att strukturera och 
analysera det insamlade empiriska materialet från intervjuerna. 
 
Inledningsvis formulerade jag problemet och kom fram till vilken metod jag skulle an-
vända för att få en djupare förståelse kring detta. Jag satte mig in i det teoretiska materi-
alet och valde ut vilka delar av teorierna jag skulle använda för att kunna belysa proble-
met. För att kunna hantera och förstå de olika teorierna kring organisationer var jag 
tvungen att förstå hur Försvarsmakten skiljer sig gentemot ”vanliga” organisationer – 
och vilken påverkan detta får för organisationskulturen.  
 
Utifrån teorierna om organisationsförändringar och organisationskultur skapades fyra 
kategorier: förbandsanda, upplevelse av organisationsförändringar inom Försvarsmak-
ten och organisationsförändringarnas konsekvens för förbandsandan samt social identi-
tet. Syftet med dessa var att strukturera frågorna på ett sådant sätt att jag sedan kunde 
analysera och sammanfatta meningsinnehållet.14 
 

                                                        
13 Asbjörn Johannessen, Per Arne Tufte, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, Malmö, Liber, 2003 s. 
21. 
14 Ibid s. 110. 
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2.2 Urval 
Studien genomfördes med informanter från två förband i Försvarsmakten: Livregemen-
tets Husarer: (K3) och högkvarteret: (HKV). 
 
Motiven till valet av K3 är att det är ett förband med starka rötter i jägarkulturen och de 
anser sig ha en starkförbandsanda. Valet av HKV är att få svar från två olika hierarkiska 
nivåer för att skapa ett så brett underlag som möjligt. Informanterna från K3 blir direkt 
påverkade av besluten och informanterna från HKV har ett ansvar att planera och ge-
nomföra besluten. Jag ville studera hur informanterna upplever organisationsföränd-
ringens påverkan på förbandsandan.  
 
För urvalet vid K3 och HKV har jag använt så kallat snöboll- eller kedjeurval. Kontakt 
togs med en person vid K3 som jag känner sedan tidigare och som var relevant för stu-
dien. Jag fick därefter kontakt med informanter vid förbandet och högkvarteret. Infor-
manten på högkvarteret ledde mig till ytterligare en informant. 15 

2.2.1 Informanter 
Studien har genomförts med fyra stycken informanter. De är samtliga män, i åldern 27-
55 år. De har varit anställda i Försvarsmakten mellan 6-29 år. 
Två av informanterna har varit kvar på samma förband under hela sin karriär, två har 
genomfört byten mellan olika förband och/eller civil tjänst. 

2.2.2 Etiska överväganden 
Informanterna i studien är anonyma och frågornas karaktär inte är av sådan art att de 
bedöms kunna skada enskilda individer eller förband. Jag har följt de riktlinjer som ve-
tenskapsrådet förordar i syfte att skydda de individer som deltagit och som består av 
följande krav. 1)Informationskravet: Informanterna fick information om studiens syfte 
och upplägg, att deltagande var frivilligt och att de kunde avbryta sitt deltagande när 
som helst. 2) Samtyckeskravet: Här inhämtades informanternas samtycke till delta-
gande. 3) Konfidentialitetskravet: I studien nämns enbart vilket förband som citat kom-
mer ifrån för att kunna skydda informanterna från identifiering i studien. Alla uppgifter 
förvaras enligt de föreskrifter som finns. 4) Nyttjandekravet: Den information som in-
formanterna har lämnat får bara nyttas i denna studie.16 

2.2.3 Datainsamling/Intervjuguide 
Intervjuerna bokades med kort varsel och genomfördes på respektive informants ar-
betsplats mellan den 6 och 15 maj 2014. Informanterna blev upplysta om upplägget av 
intervjun, och vilken kategorisering frågorna hade. Dock fick de inte se frågorna i förväg, 
syftet med detta var att jag var ute efter spontana svar kopplat till kultur och omorgani-
sering. Varje intervju tog mellan 27-33 minuter och informanterna fick ta den tid de ville 
på sig för att svara på frågorna. 
Allt material spelades in och har därefter transkriberats ordagrant. Transkriberingen 
har därefter lästs flera gånger, och information har extraherats efter ämnesområdena, 
förbandsanda, organisationsförändring och påverkan på förbandsandan.                   
 
 

                                                        
15 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, 1. uppl., , Malmö, Liber ekonomi, 2002, s. 115. 
16 Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer, Elanders Gotab 
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 2014-05-28 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
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Frågorna som ställdes var av öppen karaktär: 
  

1. Vad betyder förbandsanda för dig? 
2. Kan du ge mig ett exempel på förbandsanda? 
3. Hur betydelsefulla tycker du att artefakterna är för förbandsandan? 
4. Hur upplever du organisationsförändringarna i Försvarsmakten? 
5. Vad tycker du är positivt och negativt i denna förändring? 
6. Hur tror du att denna förändring påverkar förbandsandan? 
7. Hur tror du att bilden av Försvarsmakten uppfattas under förändring?  

a)Internt, b)externt. 
8. Vad betyder denna förändring för dig personligen? 
9. Vad tror du att denna förändring kan få för konsekvenser för dig?  

a)positiva, b)negativa. 
10. Vad tror du att syftet är med förändringsarbetet i Försvarsmakten? 
11. Har du något övrigt att tillägga? 

3. Teori 
Uppsatsen kommer att använda sig av flera organisationsteoretiker för att kunna belysa 
de för uppsatsen relevanta aspekterna när det gäller hur organisationsförändringar på-
verkar en organisations kultur, med fokus på hur organisationsförändringen i För-
svarsmakten har påverkat en specifik subkultur inom organisationen. När det gäller vad 
organisationskultur består av och hur den skapas används Bang och Schein eftersom 
Bang ger en modern bild av vad organisationskultur är idag och hur långt forskningen 
har kommit. Schein lägger stor vikt vid att ledarskapet och kulturen går hand i hand – 
detta blir intressant just på en organisation som Försvarsmakten. För organisations-
kultur i Försvarsmakten används Weibull eftersom hennes forskning på det svenska för-
svaret ger en bild av just de svenska förhållandena. När det gäller förbandsanda och 
social identitet används Kylin eftersom hon har forskat på det svenska försvaret och den 
militära ”familjen”. När det gäller organisationsförändringar används Ahrne då han ger 
en bild av hur en förändringsprocess ser ut. Kärnan i dessa teorier, gällande dessa speci-
fika områden, kommer i analysen att jämföras med resultatet från intervjuerna för att 
besvara forskningsfrågan, det vill säga, huruvida omorganisationen i Försvarsmakten 
har påverkat förbandsandan vid ett arméförband där förbandsandan anses vara stark. 
Teorierna kommer inte att analyseras eller kritiseras djupare – relevanta delar kommer 
att användas för att strukturera och analysera det empiriska materialet. 
 

3.1 Organisationer 
”Organisationer utövar ett mycket stort inflytande på våra liv. Vi uppnår en bety-
dande materiell, kulturell och social tillfredsställelse genom organisationer. Mo-
derna organisationer omfattar bl a fabriker, kontor, fängelser, kyrkor, skolor, ar-
méer, tidningar, humanitära föreningar, fackliga organisationer och kooperativ. 
Dessa och många andra organisationer påverkar så gott som alla aspekter i våra 
liv.”17 

 

                                                        
17 Bengt Abrahamsson, Jon Aarum Andersen, Organisation – att beskriva och förstå organisationer, upp-
laga-4, Malmö, Liber, 2003, s. 9. 
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Att organisationer påverkar våra dagliga liv i många aspekter är självklart för de flesta 
av oss – eftersom vi lever i ett samhälle uppbyggt av olika organisationer. De olika orga-
nisationerna fyller olika syften i våra liv. En organisation som uppfyller en stor del av 
våra liv är organisationen vi arbetar inom.  
 
Organisationer skapas för ett syfte – de finns för att den kan uppnå saker som enskilda 
individer inte kan göra. En organisation är inte en individ eller maskin utan snarare ett 
socialt fenomen. Besluten som fattas inom en organisation är tagna av människor.18 
 
Göran Ahrne skriver att grunden i all organisering är att ”skapa något fast i en föränder-
lig värld”. Han poängterar att grundtemat i all organisation är stabilitet och att männi-
skor därför har ett naturligt motstånd mot organisationsförändringar.19 Detta är något 
jag kommer att återkomma till i analysen. 

3.2 Organisationskultur 
Kultur inom en organisation har funnits lika länge som det har funnits organisationer. 
Däremot blev begreppet inte populärt förrän under 1980-talet, då publiceringen av ar-
tiklar i ämnet exploderade.20 
 
Varför ökade då intresset för kulturbegreppet? Enligt Bang fanns det fyra huvudorsaker: 
(1) Industrin utsattes för stor konkurrens och man försökte att finna metoder/sätt att 
effektivisera organisationerna. (2) I början av 1980-talet gavs det ut två böcker om ja-
pansk företagsorganisation, det blev en debatt om vad Japan gjorde som inte företagen i 
väst gjorde och man kom fram till att det skilde sig avseende värderingar, normer mm. 
(3) Människor tillbringar en avsevärd tid på sina arbetsplatser, det måste därför vara en 
plats som man trivs på. Företagens uppgift har förändrats från att bara handla om att ge 
arbetarna lön till att faktiskt tillgodose andra behov hos den anställda. (4) Både chefer 
och anställda har fått förståelse för att det pågår processer inom organisationen som 
inte är lätta att förklara. I och med detta försöker man hitta metoder för att förstå och 
eventuellt styra dessa processer.21 
 
Organisationer består av människor med olika mål, känslor, attityder och man kan inte 
säga att människan alltid uppträder rationellt. Alla dessa människor ska fungera till-
sammans, de ska kunna verka i en miljö som är turbulent och osäker, de ska följa lagar 
och förordningar som sätts upp av myndigheter. I och med detta säger Bang att: 
 

”Det är därför otillräckligt att beskriva och förklara och förutsäga organisations-
medlemmarnas beteende med hjälp av teorier som bygger på att människor är 
hundraprocentigt rationella”22 

 
Det är många som har försökt att definiera kulturbegreppet och man tror att det definie-
rades första gången i en antropologisk betydelse av Taylor år 1871: 

                                                        
18 Bengt Abrahamsson, Jon Aarum Andersen, Organisation – att beskriva och förstå organisationer, upp-
laga-4, Malmö, Liber, 2003, s. 10-12. 
19Göran Ahrne & Apostolis Papakostas, Organisationer, samhälle och globalisering: tröghetens mekanismer 
och förnyelsens förutsättningar, Lund, Studentlitteratur, 2002, s. 70. 
20 Henning Bang, Organisationskultur, 2. uppl., Lund, Studentlitteratur,1999, s. 12. 
21 Ibid s. 15. 
22 Ibid s. 16. 
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”Kultur är den komplexa helhet som består av kunskap, övertygelse, konst, moral, 
sedvänjor och skick, förutom alla andra färdigheter eller vanor som har förvärvats 
av människan som medlem av ett samhälle.”23 
 

Det finns många definitioner av begreppet, dock blir många av dessa abstrakta – och 
oprecisa, det är svårt att fånga begreppet. Gör man definitionen för smal missar man 
mycket i förståelsen för hur organisationer fungerar och gör man det för brett är det inte 
heller lätt att förstå. 
 
De flesta definitioner utgår från att kultur är ett kognitivt system, skillnaderna i definit-
ionerna kommer när man ska försöka reda ut vad kulturen faktiskt består av. 
Många hävdar att det inte finns någon riktig definition av begreppet/fenomenet kultur 
utan att det betyder olika beroende på vilken situation vi väljer att använda begreppet 
i.24 
 
Bang menar att problemet med begreppet är att det är väldigt abstrakt – det är en tan-
kemodell som vi använder för att analysera en social verklighet. Det går inte återfinna 
organisationskulturen lika perfekt i verkligheten. Verkligheten är aldrig så tydlig och 
enkel, det kulturella systemet är en förenklad del, en begränsad del av verkligheten. 
Henning Bang sammanfattar definitionen såhär: 
 

”Organisationskultur är den uppsättning gemensamma normer, värderingar och 
verklighetsuppfattningar som utvecklas i en organisation där medlemmarna sam-
verkar med varandra och omvärlden”25 

 
Schein definierar kultur som: 

 
” A pattern of shared basic assumptions that was learned by a group as it solved its 
problems of external adaption and internal integration, that has worked well 
enough to be considered valid and, therefore, to be taught to new members as the 
correct way to perceive, think and feel in relation to those problems.”26 

 
Schein säger att organisationskultur är ett fenomen som ständigt finns runt om kring oss 
och som ständigt förändras. Den skapas av våra relationer med andra människor och 
formas utifrån våra ledare. Den sätter gränser, regler och normer för vårt uppträdande. 
Den skapar en stabilitet och mening för dess medlemmar. Den dynamiska processen när 
kultur skapas tillsammans med ledningen är kärnan i ledarskapet. Detta visar att kultur 
och ledarskap går hand i hand.27 
 
Schein menar att kulturen kommer från att en ledare påtvingar gruppen sin tro, sina 
värderingar. Om gruppen då är framgångsrik kommer gruppen att acceptera dessa vär-

                                                        
23 Henning Bang, Organisationskultur, 2. uppl., Lund, Studentlitteratur,1999, s. 21. 
24 Ibid s. 23. 
25 Ibid s. 24. 
26 Edgar H., Schein, Organizational culture and leadership, 3. ed., San Francisco, Jossey-Bass, 2004, s. 17. 
27 Ibid s. 1. 
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deringar som sina egna. Detta innebär att framtida medlemmar av gruppen kommer att 
ställa krav på hur ledarskapet inom gruppen ska vara.28  
 
Schein pekar på att det är en ledare som lägger grunden för att en kultur skapas – fram-
tida ledare för gruppen kommer att bli tvungna att acceptera och ta till sig den kultur 
som gruppen har. Detta kommer att gälla så länge som gruppen klarar sig bra, så länge 
dess värderingar fortfarande är giltiga och meningsfulla. När omvärlden förändras och 
gruppens värderingar inte längre är giltiga kommer återigen ledarskapet att kunna 
träda in och spela en viktig roll. Ledaren måste nu kliva ut ur boxen och se bortom grup-
pen och påbörja en förändring för att gruppen återigen ska kunna bli framgångsrik. För 
att denna förändring ska bli lyckad måste ledaren förstå de processer som påverkar kul-
turen inom gruppen29 
 

“Culture is an abstraction, yet the forces that are created in social and organiza-
tional situations that derive from culture are powerful. If we don’t understand the 
operation of these forces, we become victim to them”30 
 

Begreppet organisationskultur kan och användas på olika sätt. Ett företag kan t.ex. prata 
om vilken kultur de ska använda när de bemöter kunder – chefer försöker inpränta vissa 
värden på sina anställda. Det pratas om bra och dåliga kulturer, starka och svagare kul-
turer, att rätt kultur gör företaget mer framgångsrikt.31 Schein menar att det kan vara 
farligt för ett företag att ha en uppfattning om vilken kultur som är ”rätt” för företaget. 
Orsaken till detta är att det finns fler saker som påverkar ett företags effektivitet. Det 
handlar mer om hur kulturen fungerar inom företaget än om vilken kultur som finns.32 
 
Kultur är inte så lätt att ta på eftersom det händer saker under ytan som inte går att se 
men som fortfarande har en stor påverkan. ”Culture is to a group what personality or 
character is to an individual”33, som Schein påpekar. En del av förvirringen bakom defi-
nitionen av kultur menar Schein ligger i att man måste definiera de olika nivåerna inom 
vilket kulturen yttrar sig. Han delar in det i tre nivåer: artefakter, gemensamma värden 
och grundläggande antaganden. Högst upp på ytan har vi artefakterna, dessa är de som 
vi lägger märke till. Det kan vara det vi säger, hur vi uppför oss, märken eller andra fy-
siska föremål. 
Artefakterna som gruppen använder är det som vi ganska lätt kan identifiera men det är 
svårare att förstå det vi har sett eller upplevt, om man inte känner till de bakomliggande 
faktorerna vilket i sin tur kan skapa missuppfattningar.34 
 
Gemensamma värden inom gruppen är de positiva saker som håller samman gruppen. 
Det är gruppens handlade i vissa situationer som avgör detta. Upplevs handlandet vara 
positivt och leda till framgång för gruppen – kommer detta antas som ett gemensamt 
värde och verka som handlingsregler för gruppens framtida handlande. Dessa värden 
grundar sig i den sista nivån. Om grundläggande antaganden säger Schein följande: ”Cul-

                                                        
28 Edgar H., Schein, Organizational culture and leadership, 3. ed., San Francisco, Jossey-Bass, 2004, s. 2. 
29 Ibid. 
30 Ibid s. 3. 
31 Ibid s. 7. 
32 Ibid s. 8. 
33 Ibid s. 8. 
34 Ibid s. 26-27. 
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ture as a set of basic assumptions defines for us what to pay attention to, what things 
mean, how to react emotionally to what is going on, and what actions to take in various 
kinds of situations.”35 Människans sinne behöver stabilitet, därför kommer varje an-
grepp eller ifrågasättande av de grundläggande antagandena att möta motstånd. Detta 
skulle kunna ses som en psykologisk försvarsmekanism som får gruppen att kunna fort-
sätta att fungera.36 
 
Sammanfattningsvis kan man säga kulturen finns med oss inom de organisationer vi ar-
betar. Den betyder olika mycket för olika människor och är således inte helt lätt att defi-
niera men det rör sig om gemensamma normer och värderingar. Kulturen hänger ihop 
med ledarskapet och det är initialt en ledare som lägger grunden för kulturen. Det kan 
vara farligt att fokusera på huruvida företaget har rätt eller fel kultur – det handlar mer 
om hur kulturen fungerar inom företaget. Kulturen skapar en trygghet och stabilitet i 
organisationen.  

3.2.1 Organisationskultur i Försvarsmakten 
För att förstå Försvarsmakten som organisation måste begreppen byråkrati och hierarki 
förklaras. Byråkratin är en struktur som växte fram under medeltiden – den förädlades 
sedan i västvärlden under 1900-talet. Byråkratin är av administrativ karaktär.37 
 
Max Weber anses som en av grundarna till den moderna sociologin. Byråkrati i Webers 
ögon är det tekniskt överlägsna organisationssättet, han tyckte dock inte att samhället 
borde organiseras byråkratiskt.38 Enligt Weber var byråkratin dåtidens lösning på de 
administrativa rutinerna. Alvinius skriver att utmärkande egenskaper för en byråkratisk 
struktur är: ”Arbetsdelningen mellan de anställda är fast, det finns regler som föreskri-
ver hur arbetsuppgifter ska utföras, egendom och rättigheter som är knutna till ett äm-
bete är åtskilda från personen som innehar ämbetet, anställningen sker utifrån tekniska 
kvalifikationer, anställningen är ett livslångt karriärförlopp som skapar trygghet, den 
anställde erhåller en fast lön graderad efter rang, den anställde är skyddad mot tillfälligt 
tvång, som bara kan utövas under vissa bestämda omständigheter. Den enskilde har 
möjlighet att överklaga beslut och att inlägga klagomål. Dessutom råder det en hierar-
kisk ordning mellan ämbeten”39 
 
Hierarki är karakteristiskt för byråkratier – hierarki är en organisations strukturella 
form. Hierarkin symboliseras ofta som en pyramid – höjden visar hur mycket makt och 
ansvar varje nivå har och bredden visar hur många som finns på varje nivå. Beroende på 
hur brant pyramiden är kan man säga hur mycket ansvar som vilar på varje nivå och hur 
många människor som omfattas av varje nivå.40 Resultatet av detta blir att, är det en 
brant pyramid – är det toppstyrt, det vill säga att varje chefs ansvar är begränsat och 
med en flat pyramid – har cheferna på varje nivå mer ansvar. 
 

                                                        
35 Edgar H., Schein, Organizational culture and leadership, 3. ed., San Francisco, Jossey-Bass, 2004, s. 32. 
36 Ibid. 
37 Aida Alvinius, Bridging boundaries in the borderland of bureaucracies, Karlstad 2013. s. 20. 
38 Bengt Abrahamsson, Jon Aarum Andersen, Organisation – att beskriva och förstå organisationer, upp-
laga-4, Malmö, Liber, 2005, s. 42-45. 
39 Aida Alvinius, Bridging boundaries in the borderland of bureaucracies, Karlstad 2013. s. 21. 
40 Ibid 
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I stort sett alla organisationer är hierarkiska, vilket enligt SAOL betyder ”system med 
noggrant genomförd rangordning”41. Försvarsmakten har en väldigt tydlig rangordning 
och den har sett ungefär likadan ut i flera hundra år. 
 
Försvarsmakten är en statlig myndig och den är inrättad för att fylla ett behov som sam-
hället har – den är byråkratisk och hierarkisk och har fungerat och fyllt sitt syfte under 
väldigt lång tid. Det arbetar ca 50385 människor inom organisationen, 43700 är män 
och 6685 är kvinnor.42 Den är spridd från Boden i norr till Revingehed i söder43 samt att 
den finns representerad av hemvärnet över hela landet.44 Organisationen är mansdomi-
nerad och historiskt knuten till den ort där arbetsplatsen ligger.  
 
Weibull menar att Försvarsmaktens uppgifter skiljer sig från normala organisationer, 
bland annat ska organisationen kunna verka genom väpnad strid. Med våld eller med 
hot om våld ska soldater kunna påtvinga en motståndare sin vilja. Som soldat eller sjö-
man är man sanktionerad av staten att använda kontrollerat våld. Situationerna som 
uppstår innebär att soldaterna kan ställas inför att döda eller dödas. De kan komma att 
jobba i extrema situationer.45 
 
Försvarsmakten är en organisation i uniform och den skiljer sig även på så sätt från 
andra organisationer. Det finns kontaktpunkter med både polis och brandkår men För-
svarsmakten skiljer sig även från dessa. Uniformen visar att man tillhör en specifik or-
ganisation – den symboliserar auktoritet och en hierarkisk status.46 
 
Organisationer i uniform brukar framhävas som giriga organisationer. Meningen bakom 
detta är att organisationen ställer stora krav på arbetstagarna – de förväntas alltid vara i 
tjänst eller tillgängliga. De utför uppgifter som är viktiga för samhället och man förvän-
tar sig att deras privata intressen kommer i andra hand. Uppgifterna i dessa organisat-
ioner kan dessutom vara både hotfulla och farliga.47  
 
Weibull pekar på att anställningen i Försvarsmakten kan sorteras in i två kategorier – 
marknadsmässig och institutionell. Vissa individer har en mer marknadsmässig inrikt-
ning till yrket och andra en institutionell inriktning. Den individ som är marknadsmäss-
igt driven ser jobbet som vilket annat jobb som helst, det är viktigt att t.ex. lönerna är 
jämförbara med den civila sektorn, man skiljer på sitt jobb och på sitt privata liv. För 

                                                        
41 Svenska akademins ordlista, Hierarki. 
http://www.svenskaakademien.se/svenska_spraket/svenska_akademiens_ordlista/saol_pa_natet/ordlist
a 2014-05-29. 
42 Försvarsmakten i siffror 
http://www.forsvarsmakten.se/sv/information-och-fakta/forsvarsmakten-i-siffror/ 2014-04-27. 
43 Försvarsmakten, Organisation, Hitta enheter 
http://www.forsvarsmakten.se/sv/organisation/ 2014-05-12. 
44 Hemvärnet, sök upp ditt lokala hemvärnsförband 
http://nyheter.hemvarnet.se/?action=karta&lanid=10&export=0&karta=1 2014-05-12. 
45 Försvarsmakten, Handbok Samarbete och Befälsföring, Remiss, 2013, s. 10. 
46 Alise Weibull, Yrkeskunnande i beredskap – Om strukturella och kulturella inflytelser på arbetet det 
svenska flygvapnet, Karlstad, Klaria AB, 2003, s. 111. 
47 Ibid. 

http://www.svenskaakademien.se/svenska_spraket/svenska_akademiens_ordlista/saol_pa_natet/ordlista
http://www.svenskaakademien.se/svenska_spraket/svenska_akademiens_ordlista/saol_pa_natet/ordlista
http://www.forsvarsmakten.se/sv/information-och-fakta/forsvarsmakten-i-siffror/
http://www.forsvarsmakten.se/sv/organisation/
http://nyheter.hemvarnet.se/?action=karta&lanid=10&export=0&karta=1
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personen som däremot har en institutionell inriktning spelar dessa faktorer inte så stor 
roll ”man gör det inte för pengarna” utan av lojalitet och solidaritet.48  
 
Efter genomförda studier på officerskåren i Europa med denna modell som grund har 
man haft en tes att ju längre norrut man kommer desto mer marknadsmässigt inriktad 
blir officerskåren. De svenska resultaten visar dock att vi är lite både och, vi tycker om 
vår anställning men är även öppna för andra möjligheter.49 
 
Inom organisationen poängterar Weibull att man kan tala om två sidor, en varm och en 
kall. Den kalla delen är den som är förknippad med kontoret, det är byråkratiskt, hierar-
kisk och rationellt, det är kvalitet och kostnadskontroll, verksamheten är processinrik-
tad.  Den varma sidan inom organisationen är den delen som ska kunna genomföra väp-
nad strid på land, till sjöss och i luften. Weibull menar att här upplöses den byråkratiska, 
hierarkisk styrningen. Det finns andra värden som blir viktiga – som mod och lojalitet. 
Det finns ett ”vi och dem” – tänkande, en tävlingsinstinkt som tar vid. Det blir också vik-
tigt med flexibla lösningar och man är skeptisk till folk som kommer utifrån.50 
 
Weibull säger dock att verkligheten är ju inte lika enkel som att det finns en varm och en 
kall sida inom organisationen. Den kalla sidan kan ha varma inslag och den varma sidan 
kan ha kalla inslag. Detta är beroende på vilken verksamhet som faktiskt genomförs. 
Hon tar som exempel upp en flygförare som flyger tre pass i veckan (varmt) resten av 
tiden går tiden åt till att planera, utbilda och administrera (kallt). Om man nu kopplar 
detta till kulturen får man en förståelse för att det finns en relation mellan kultur och 
struktur.51 

3.3 Social identitet och förbandsanda  

3.3.1 Social identitet 
Teorin bakom social identitet har de senaste årtiondena fått ökat uppmärksamhet. Det 
handlar om hur individen identifierar sig inom sociala grupper och belyser den kollek-
tiva sociala processen.52 
 
Kylin pekar på att människor är sociala varelser och har utvecklats till att leva i grupper 
– men att vi i detta också är individer. Som individer har vi en uppsättning av sociala och 
personliga identiteter. Vårt medlemskap i grupper påverkar vår identitet som individer 
– men vår identitet påverkar också de grupper vi blir medlemmar i.53 Samhället består 
av många olika grupper, vi som människor måste passa in i vår grupp och detta gör vi 
genom att definiera för oss själva var vi hör hemma.54  
 

                                                        
48 Alise Weibull, Yrkeskunnande i beredskap – Om strukturella och kulturella inflytelser på arbetet det 
svenska flygvapnet, Karlstad, Klaria AB, 2003, s. 112. 
49 Alise Weibull, Yrkeskunnande i beredskap – Om strukturella och kulturella inflytelser på arbetet det 
svenska flygvapnet, Karlstad, Klaria AB, 2003, s. 112 
50 Ibid s. 113-115. 
51 Ibid s. 116. 
52 Camilla Kylin, (2012). Blood, sweat and tears - shared bodily fluids, emotions and social identity in a 
Swedish military context. International Journal of Work Organisation and Emotion, Vol. 5, No. 2 , 193 – 207, 
s. 3. 
53 Ibid s. 4. 
54 Ibid s. 5 
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Kylin menar att militärt arbete kan ses som emotionellt. Soldater måste kunna hantera 
känslor som rädsla, ängslan och tristess. Inom militären finns det flera saker som formar 
den militära identiteten. Under perioder kommer soldater att vara avskärmade från 
vänner och familj. Isolationen från den ”civila världen” samt delade upplevelser skapar 
starka band mellan soldaterna. I början av sin karriär är också soldaterna unga vilket 
gör att de är påverkningsbara. 55  Den militära organisationens mål är att skapa starka 
band inom grupperna.  
 
Kylin påpekar att den militära verksamhetens karaktär formar soldater. Att leva till-
sammans under långa perioder gör också att de delar känslor och upplevelser med 
varandra. Att dela faror är också något som stärker den sociala identiteten. Detta är 
också något som kan vara svårt att dela med sin ”vanliga familj”, det saknas förståelse. 
Situationer som att tillbringa lång tid tillsammans och dela känslor kan stärka samman-
hållningen inom gruppen.56 

3.3.2 Förbandsanda 
Att definiera begreppet förbandsanda är ganska svårt då det handlar om ett ”mjukt” 
värde.  Nationalencyklopedins definition ger nyckelord som ”laganda” och ”stridsvilja” 
samt en beskrivning som ”vanemässig orderlydnad som gör en militär enhet effektiv och 
pålitlig i krig”. 57 
 
I militärteoretiska texter och doktriner framgår att förbandsanda är viktigt för att bibe-
hålla förbandens stridsvärde, men någon tydlig förklaring till vad begreppet innebär 
saknas. 
 
I Försvarsmaktens handbok ”Samarbete och befälsföring” finns följande definition: 
 

”Med förbandsanda menas en stark känsla av samhörighet och medvetandet hos 
varje individ att man har ett ansvar för att förbandet löser sin uppgift.”58 

 
I denna uppsats kommer förbandsanda på det teoretiska planet att likställas med sub-
kultur inom organisationsteorin – även om det finns vissa nyansskillnader och olika 
uppfattningar om hur djupt förbandsanda går emotionellt. 

3.4 Organisationsförändring 
Förändring är något som påverkar oss genom hela livet – ett exempel på förändring är 
att en person byter bostad. De flesta ser en förändring som ett undantag, den är övergå-
ende och bryter våra vanliga rutiner. Oro och osäkerhet är känslor förknippade med för-
ändring. Göran Ahrne säger att ”Förändringsperioder ses som relativt korta stökiga pe-
rioder som föregås av och följs av stabila perioder då allt går sin vanliga lunk.”59 

                                                        
55 Camilla Kylin, (2012). Blood, sweat and tears - shared bodily fluids, emotions and social identity in a 
Swedish military context. International Journal of Work Organisation and Emotion, Vol. 5, No. 2 , 193 – 207, 
s. 14 
56 Ibid s. 20. 
57 Nationalencyklopedin, förbandsanda. 
http://www.ne.se.proxy.annalindhbiblioteket.se/lang/disciplin?i_h_word=f%C3%B6rbandsanda 2014-
04-27. 
58 Försvarsmakten, Handbok Samarbete och Befälsföring, Remiss, 2013, s. 9 
59 Göran Ahrne & Apostolis Papakostas, Organisationer, samhälle och globalisering: tröghetens mekanismer 
och förnyelsens förutsättningar, Lund, Studentlitteratur, 2002, s. 61. 

http://www.ne.se.proxy.annalindhbiblioteket.se/lang/disciplin?i_h_word=f%C3%B6rbandsanda
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Ahrne menar att i vår uppfattning om förändringar så kan förändringar vara mer eller 
mindre omfattande, mer eller mindre revolutionära. Förändringsperioderna ska vara 
korta och tiden före och efter ska vara stabila.60 
   
Angående organisationer så skriver Ahrne att ” grundtemat i all organisering är stabili-
tet (eller med ett mer negativt laddat ord tröghet).”61 I organisationer så finns det alltså 
en inbyggd naturlig tröghet mot förändring. Därmed inte sagt att det inte går att för-
ändra. När nya organisationsformer håller på att ta form eller skapas förväntar man sig 
att de gamla ska försvinna. Gamla organisationer ses ofta som att de står i vägen för för-
ändring.62 
 
Människor organiserar sig och försöker skapa säkerhet i en osäker omgivning – denna 
säkerhet syftar till att ha någonting att komma tillbaka till – att man känner igen sig i sin 
vardag. Det är därför inte så konstigt att det finns en tröghet inom organisationer. Trög-
heten kan dock uppfattas som ett problem både för de i och utanför organisationen.  J.D. 
Thompson kallar detta den ”administrativa paradoxen”, det samtidiga sökandet efter 
säkerhet och flexibilitet 63 
 
Ahrne menar att tröghet inte betyder att saker inte kan förändras, men det finns ett 
motstånd till det. Innebörden av detta är att gamla organisationer förändras långsamt. 
Organisationens tröghet kan också vara farlig, om till exempel förändringen går så lång-
samt att den inte hinner anpassa sig till sin omgivning.64  
 
Ahrne skriver också att ”tröghet kan förstås dels genom organisationers oförmåga att 
förändras snabbt eller radikalt och dels som en effekt av organisationers ovilja att för-
ändras”.65 Oförmåga handlar om att kunna fatta beslut, lagar och regler, kollektiva re-
surser mm. Ovilja handlar ideologi, kultur, lojalitet och rädsla för försämringar. 
Organisationens namn innehåller också en källa till tröghet. Namnet har en relation med 
omvärlden, och förknippas med förtroende och förväntningar. Det kan vara farligt att 
byta inriktning på så sätt att intjänat förtroende försvinner och tiden att bygga ett nytt 
förtroendekapital kan vara lång.66 
 
Ovilja att förändra kan ligga i orsaken till varför människorna blev medlemmar eller 
sökte sig till organisationen. Ahrne säger ”Ju starkare en organisations verksamhet är 
förknippad med dess medlemmars identitet desto svårare blir det sannolikt att genom-
föra förändringar”.67 Organisationer som byggs på värderingar och engagemang samt 
har en stark gemensam kultur kan vara svår att förändra. Medlemmarna i en organisat-
ion har orsak att vilja försvara sina intressen – vilket i sin tur en ovilja att förändra. Sam-

                                                        
60 Göran Ahrne & Apostolis Papakostas, Organisationer, samhälle och globalisering: tröghetens mekanismer 
och förnyelsens förutsättningar, Lund, Studentlitteratur, 2002, s. 61-62. 
61 Ibid s. 70. 
62 Ibid s. 72. 
63 Ibid s. 75. 
64 Ibid 
65 Ibid s. 77. 
66 Göran Ahrne & Apostolis Papakostas, Organisationer, samhälle och globalisering: tröghetens mekanismer 
och förnyelsens förutsättningar, Lund, Studentlitteratur, 2002, s. 80. 
67 Ibid s. 81. 
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tidigt kan medlemmarna vara missnöjda med organisationen och vilja förändra vissa sa-
ker. Det är förmodligen inte samma saker som ledningen.68 

4. Resultat empiri 
Där inget annat anges kommer de citat som används i detta kapitel kommer ur underla-
get från intervjuerna. För att tydliggöra vilken nivå svaren kommer ifrån så visar re-
spektive citat (H) för högkvarteret och (F) för förbandet. 

4.1 Vad är förbandsanda och hur skapas den? 
Den definition av förbandsanda som finns i Försvarsmaktens handbok Samarbete och 
befälsföring, stämmer ganska väl överens med de svar som informanterna har återgivit 
under intervjuerna. Samtliga informanter känner till begreppet men har också en egen 
tolkning av vad begreppet innebär. Exempel på vad förbandsanda är enligt informanter-
na kan vara: 
 

(H) ”Förbandsanda är de mjuka aspekterna och vad är mjuka aspekter, det är alltså 
yttre och inre disciplin, sammanhållning som samverkar mot militära mål” 
 
(F) ”Förbandsanda är att man gör saker tillsammans, man har en trygghet som 
togs över efter att man lämnade familjen – då har man tryggheten den här familje-
känslan på jobbet”. 
 
(F) ”För mig personligen så är det en tillhörighet – gemensamt sätt att vara, ge-
mensamt sätt hur man löser uppgifter och hur man gör saker” 

 
Informanterna pratar alla om att det finns en tillhörighet, en gemenskap och att man gör 
saker tillsammans. På förbandsnivån nämns det även att det handlar om sådana känslor 
som man normalt associerar till en familj.  
 
Det handlar dock inte om att ”umgås” i största allmänhet – det handlar också om att lösa 
uppgifter gemensamt. Uppgifterna måste vara utmanade för att gruppen ska fortsätta 
utvecklas och vara framgångsrika. Citaten nedan illustrerar detta: 
 

(F) ”För mig personligen så är det en tillhörighet, för mig är det en viktig sak – det 
är ett gemensamt sätt att vara, gemensamt sätt hur man löser uppgifter, hur man 
gör saker eller hur man lever livet som förband” 
 
(F) ”Förbandsanda är att man gör saker tillsamman och man har en trygghet, den 
tog över när man lämnade familjen – då har man tryggheten den här familjekäns-
lan på jobbet.” 
 
(H) ”Förbandsanda är de mjuka aspekterna och vad är då de mjuka aspekterna, det 
är inre och yttre disciplin och sammanhållning som samverkar mot att nå militära 
mål” 
 

                                                        
68 Göran Ahrne & Apostolis Papakostas, Organisationer, samhälle och globalisering: tröghetens mekanismer 
och förnyelsens förutsättningar, Lund, Studentlitteratur, 2002, s. 82. 
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(H) ”Man gör någonting för sina kamrater och det är uppbyggt genom traditioner, 
en gemensam målbild och en möjlighet att tillsammans göra saker som bygger en 
kamratskap. 

 
Huruvida förbandsandan skiljer sig åt mellan olika förband så säger informanterna att 
den gör detta. Det finns dock ingen värdering om det är bra eller dåligt – rätt eller fel – 
bara ett konstaterande att det finns skillnader. Följande citat får visa detta: 
 

(F) ”Beroende på var i Försvarsmakten man är så ser man olika på förbandsanda – 
jag vet att det finns en stark förbandsanda hos vissa delar – framförallt förband 
som har strid som huvuduppgift.” 
 
(H) ”Det är en annan typ av förbandsanda att arbeta på stab i högkvarteret och att 
jobba ute på linjen… 

 
Trots att förutsättningarna för förbanden kan verka lika, t.ex. att förbanden finns på 
samma regemente – så kan man fortfarande se skillnader i förbandsandan. Även om re-
gementet har många saker som förenar dom kulturellt – så kommer verksamheten att 
vara styrande för den kultur som utvecklas. Följande citat visar på detta: 
 

(F) ”Samma typ av människor som rekryteras till de två förbanden men skytteför-
bandet blir väldigt aggressiva – underrättelseförbanden blir mer lugna och tillba-
kadragna. Detta styrs av de egentliga uppgifter de löser och på vilket sätt de löser 
dom.”. 

 
En av de förbandstyper som förknippas med stark förbandsanda Jägarförband, eller för-
band som genomför strid man mot man. Det är många faktorer som spelar in för att 
skapa detta starka band mellan människor. En viktig faktor är att man upplever och ge-
nomför uppgifter gemensamt. 
Alvinius et al skriver: 

 
”De militärer som kan titulera sig jägare inom Försvarsmakten upplevs av infor-
manterna ha en bred kompetens liksom hög mental och fysisk styrka. Andra kän-
netecken är en hög motivation och inställningen att alltid vara beredd på att jobba 
hårt och lösa sin uppgift”69 

 
Orsaken till att förbandsandan upplevs som stark vid denna typ av enheter kan bero på 
flera olika orsaker, en är förbandens uppgifter. Dessa kräver hög mental fysisk styrka, 
hög motivation och en bred kompetens. Typen av uppgifter gör att man lever tätt ihop 
under lång tid, man tränar tillsammans ofta med en hög fysisk belastning och man är be-
roende av gruppens förmåga att lösa uppgifter.   
 
Det finns olika förutsättningar att skapa en förbandsanda, som exempelvis att man 
(F) ”jobbar tätt inpå varandra under en lång tid, man lever med de människor som man 
jobbar ihop med, då utvecklas en starkare förbandsanda”. Det är en viktig faktor att till-
bringa mer än bara arbetstid tillsammans för att bygga en stark förbandsanda.  

                                                        
69 Aida Alvinius, Misa Sjöberg, Peder Hyllengren, Victoria Lönnfjord och Gerry Larsson, Omgivningens på-
verkan på ledarskap, en studie av jägare i utlandstjänst, Karlstad, 2011, s. 17. 
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Alvinius et al menar att: ”Medvetenheten om att gruppen är viktig synliggör också en 
icke – tolerans för de individer som inte är lagspelare. Det förväntas att man ska umgås 
på fritiden och ha roligt tillsammans för att upprätthålla gruppkänslan.”70  
 

 (H) ”Här på högkvarteret så pratar vi om att bygga förbandsanda men det är lite 
svårt, vi har ingen mäss – vi bor och umgås inte tillsammans på fritiden. Vi har för 
lite fältdygn tillsammans – det går inte att bonda på det sättet som man gör genom 
ett liv på ett regemente”  
 

För att skapa en stark förbandsanda måste uppgifterna som gruppen ska lösa vara ut-
manade för gruppen. Att övervinna hinder och finna lösningar på problem utvecklar 
gruppen.  
 
Samtliga informanter är överens om att man visar sin tillhörighet med sina märken och 
symboler. Dessa symboler anses av alla informanter vara ”jätteviktiga”, ”de har en väl-
digt stor betydelse”.  
Även om alla tycker att de är viktiga så finns det ändå vissa skillnader i hur man ser på 
det. På lägsta nivå handlar det om en stolthet – (F) ”man visar vad man har presterat – 
man flaggar för sitt förband”. Högre upp i organisationen finns det en annan viktning – 
det är ett arv att förvalta, det finns en stark historisk koppling. Här ges också uttryck för 
att det måste finnas en helhet, det ska vara fastställt hur saker ska se ut och när detta 
ska bäras. 
Dessa citat får illustrera detta: 
 

(F) ”för vår del att ta bort att baskern, att inte behöva göra ett prov för att klara av 
det, förstör ju något enormt, bryter upp inifrån.” 
 
(H) ”Det är ett uttryck för någonting man har gjort i gemenskapens tecken och där-
för blir det betydelsefullt – sedan kan det finnas vissa grader av det.” 
 
(H) ”Jag tycker att det har en väldigt stor betydelse och framförallt att dom olika 
symbolerna lirar ihop, från vad jag möter när jag kommer till min arbetsplats, hur 
skylten ser ut till att jag känner igen mig när jag öppnar min dator…” 

4.1.1 Sammanfattning 
Försvarsmaktens definition av förbandsanda stämmer väl överens med det som infor-
manter som deltog i studien återger med sina ord. Förbandsandan skiljer sig åt mellan 
olika förband och nivåer, detta beror på flera saker – en av de viktigaste skillnaderna är 
vilken typ av uppgift som förbandet löser.  
 
Förbandsandan skapas genom att genomföra verksamhet tillsammans, lösa problem och 
vara beroende av varandra. Ju närmare den direkta striden soldaten är, desto djupare 
blir förbandsandan. Informanterna är eniga om vikten av märken och symboler och att 
artefakterna har en viktig del i skapandet av förbandsanda – men den har lite olika be-
tydelse och vikt beroende på vilken nivå man identifierar sig på. 
Informanterna antyder att förbandsandan kan förändras allt eftersom man blir äldre. 

                                                        
70 Aida Alvinius, Misa Sjöberg, Peder Hyllengren, Victoria Lönnfjord och Gerry Larsson, Omgivningens på-
verkan på ledarskap, en studie av jägare i utlandstjänst, Karlstad, 2011, s. 22. 
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Här kan det dock finnas en koppling mot att man byter befattning. Ju äldre man blir 
desto längre kommer man från kärnan – det vill säga striden som sker man mot man. 

4.2 Varför är förbandsanda viktigt? 
Moral och god anda är viktiga komponenter för att vara framgångsrik i strid. Detta har 
uttrycks av fältherrar och militära tänkare genom alla tider.71 
 
Informanterna talar om mjuka värden som inte är så lätta att sätta fingret på. De menar 
att det är en sammanhållning – en gemenskap som gör att man blir stark tillsammans. 
Lång ner i organisationen pratar man om ”familjen” och högre upp pratar man om att 
”samverka mot att nå militära mål eller ”hur man gör saker tillsammans”. 
Förbandsandan gör att man tillhör något, det finns en gemenskap som gör att man ”fort-
sätter kämpa när allting säger åt en att sluta”.  
Det finns ett djup i gemenskapen som detta citat får förstärka:  
 

(H) ”Jag tror inte man dör för kung och fosterland utan, man går i strid tillsammans 
med sina stridsparskamrater för att lösa sina uppgifter men förbandsanda handlar 
också om en inre upplevelse av meningsfullhet i det man gör tillsammans med sina 
arbetskamrater”. 
 
 (F) ”Man blir trygg i dom man jobbar med – man vet vad man kan förvänta sig av 
varandra – jag sätter gruppen före mig och det gör övriga i gruppen också och det 
tror jag är tack vare förbandsandan.” 

 
Förbandsandan är viktig ur flera olika aspekter. En militär enhet ska kunna användas 
både i krig och fred. Under krig är det drivkraften bakom en fungerande enhet, och un-
der fred är den både rekryterande samt att den får människor att jobba hårt för sina 
kamrater. Detta hänger ihop med hur man bygger en förbandsanda eftersom den skapas 
och växer ju mer förbandet umgås och övar ihop. 
 

(F) ”Jag vill belysa hur viktigt jag tycker att det är med förbandsanda, det är många 
som vill komma hit och känna av den förbandsandan, det är det de vill ha. Det är 
jätteviktigt!” 
 
(H) ”Jag tror att förbandsanda är otroligt viktigt och det bygger mångt och mycket 
på tillit i strid, så det är ju tillit till varandra som är en av de viktigaste sakerna och 
den byggs ju tillsammans underifrån och upp” 

4.2.1 Sammanfattning 
Förbandsandan är viktig för att det är den som gör att soldaterna litar på varandra. Den 
gör att soldaten vågar ta risker för sina kamrater när de löser en farlig uppgift. Den får 
soldaten att gå lite längre när det är riktigt tungt. Detta är en viktig komponent i striden 
förr och nu. Mycket träning bygger förbandsanda och detta leder också till att förband 
med en stark förbandsanda är framgångsrika.  

                                                        
71 Jerker Widén & Jan Ångström, Militärteorins grunder, Stockholm, Försvarsmakten, 2005 s.136. 
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4.3 Hur har omorganisationen påverkat förbandsandan? 
Informanternas uppfattning om organisationsförändringarna skiljer sig nästan inte alls, 
oavsett vilken befattning eller nivå man jobbar på. Det som är tydlig är att det uppfattas 
som om beslut och förändringar går för fort. 
 

(F) ”Jag upplever dom med tiden som mindre och mindre strukturerade – mindre 
och mindre genomtänkta och att de sker oftare och oftare. Tittar man tillbaka 20år 
så använde man erfarenhet eller empirisk kunskap – sen så testade man saker in-
nan de förändrades.”  
 
(H) ” Jag tror att högkvarteret har lite bråttom, och personalen är inte så många 
längre.” 
 
Det är en enad bild om att det går för fort, och det finns också en enad bild av att 
förändringarna i Försvarsmakten genomförs utan att det testas ordentligt först.  
 
(F) ”Det var räknat så man kunde göra en organisationsförändring, det fanns per-
sonal och materiel, allt var genomtänkt – Idag tenderar det att bli mer känsla.”  
 
(H) ”Så har det varit väldigt naturligt att i organisationsförändringar och den typen 
att man har vägt in och i alla fall värderat traditionsaspekter i namngivning av för-
band, hur man har sammanslagit förband, man har haft en viss ordning och reda 
och det har funnits en tågordning inom försvarets traditionsnämnd...” 

 
Informanterna tycker att det finns både positiva och negativa saker med förändring. Or-
det förändring är inte negativt laddad i sig, men det finns tecken på förändringströtthet. 
Det saknas ett fokus mot Försvarsmaktens huvuduppgift och det finns ingen tydlig utpe-
kad riktning vilket gör att det blir svårt att ta till sig förändringen.  
 

(H) ”Man går in i en ny insatsorganisation, med nya krigsförband. Man har en bas-
organisation som inte är krigsplacerad, som dessutom reduceras hela tiden. Vi by-
ter befälssystem, vi byter personalförsörjningssystem, vi akademiserar officersut-
bildningen. Allting sker samtidigt.” 
 

Otydligheten i det som sker kan ha sitt ursprung i att den politiska styrningen som på-
verkar organisationen oavsett nivå. 

 
(H) ”Organisationsförändringen tas väl mera i ett uttryck utifrån politisk ambition 
än utifrån ett resultat och effektambition och därigenom kan det ibland vara lite 
svårt att logiskt kunna motivera de saker som händer.” 
 
(F) ”Jag vet riktigt vad som är, det är inte riktigt någon som med rak arm pekat dit 
vi ska gå – det börjar mer och mer bli ett politiskt slagfält.” 

 
Huruvida förändringarna påverkar förbandsandan så är informanterna eniga om att så 
sker, men det tar sig uttryck på lite olika sätt.  
De gemensamma åsikterna bygger på att man slutar ”bry sig” förändringströttheten tar 
ut sin rätt och man börjar se om sitt eget istället för att vara lojal mot förbandet. 
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De förändringar som sker är så omfattande att människorna i organisationen inte orkar 
sätta sig in i dem. 
 

(H) ”Jag tror att man får en uppgivenhet och en förändringströtthet, redan när jag 
jobbade på trupp i början på 90-talet så var det förändringar hela tiden, men då 
var det förbandsutveckling – Jag tror att det innebär att man ger upp, man slutar 
att försöka och sen så gör man på sitt eget sätt ändå istället för att vara lojal mot 
organisationen.” 
 
(F) ”Jag tänker mer vad som är bäst för mig, den effekten har jag fått av hur saker 
förändras, jag börjar tänka på vad som är smartaste valet för mig – jag vill ju vara 
här men den känslan är inte lika stark längre som den har varit förut och det har 
påverkats av hur jag ser att Försvarsmakten börjar gå, ja den förändras på ett 
konstigt sätt.” 

 
Det finns också saker i ett förändringsskede som kan stärka förbandsandan, t.ex. en po-
sitiv förbandsutveckling eller att gå från värnplikt till yrkesarmé. Positiva beslut för för-
bandet ses som en framgång och stärker således gemenskapen. Ett negativt beslut avse-
ende ett förbands utveckling ses som ett nederlag och riskerar att negativt påverka för-
bandsandan. 
 

(F) ”När man införde organisation 09 så slog man ju sönder och bytte namn, allting 
skulle heta manöverbataljon. Det var dåligt för det mesta och sådant tror jag är 
förödande för förbandsandan.” 

 

4.3.1 Sammanfattning 
Organisationsförändringarna är mycket omfattande. Informanterna anser att det medför 
att man inte ser en klar bild av var förändringen är på väg, man tappar fokus. Det finns 
en förändringströtthet som kan leda till att man inte längre orkar engagera sig organi-
sationen.  Förändring kan också vara positivt om det leder till bättre sammanhållning 
men så verkar inte fallet vara här. 

5. Analys 
Syftet med uppsatsen är att få en djupare förståelse för hur organisationsförändringarna 
inom Försvarsmakten påverkar förbandsandan vid ett arméförband där förbandsandan 
anses vara stark. Jag kommer nu att gå igenom olika aspekter av organisationsföränd-
ringen och se hur nämnda förbandsanda har påverkats av dessa.72  

5.1 Organisationsförändringar generellt – och i Försvarsmakten 
Organisationer finns runt omkring oss och är en del i nästan allt det vi gör. De flesta av 
oss är medlemmar av flera olika organisationer och de fyller olika syften i våra liv. Syftet 
med organisationen är att skapa något som vi inte kan åstadkomma som enskilda indi-
vider, framför allt i termer av trygghet och stabilitet.  
 

                                                        
72 I diskussionen kommer jag att använda mig av begreppet grupp, som dock inte ska tolkas som en militär 
enhet om 8 soldater utan som ett mått på enhet där individen kan identifiera sig. 
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De flesta organisationer skiljer sig åt – både när det gäller storlek och syfte, men en ge-
mensam nämnare är att det är en ”planmässigt inrättad sammanslutning”73 med syfte 
att nå ett visst mål. Organisationer förändras över tiden och det finns flera orsaker till 
detta. En orsak är omvärldens krav – ett företag måste kunna vara konkurrenskraftigt 
för att kunna överleva. Kan inte företaget sälja sina produkter eller om kostnaderna 
överstiger intäkterna kommer företaget att gå i konkurs. Organisationen kommer där-
med att upplösas även om ingen i organisationen har valt det. Därför är organisations-
förändringar en central del av varje organisation – organisationen måste anpassa sig till 
sina medlemmar och till det omgivande samhället. 
 
En faktor inom organisationen som hjälper till att skapa stabilitet trots en föränderlig 
omvärld som driver på organisatoriska förändringar, och det är organisationens kultur. 
Ibland uppstår kulturen nästan av sig själv ”som en spontan företeelse”74, ibland är den 
ett resultat av ett medvetet arbete. Jag kommer att återkomma till kulturen i punkt 5.2 
längre ner. 
 
När vi söker oss till en grupp eller organisation, gör vi det för att vi uppfattar att de har 
samma värderingar eller uppfattningar som vi själva har. Vi söker oss till människor vi 
kan identifiera oss med eller som vi känner kan ge oss något eller att vi känner att vi 
själva har något att bidra med. Anledningen till att jag trycker på att organisationer be-
står av människor är att belysa ursprunget – att vi ”skapar” eller söker oss till organisat-
ioner för att få en stabilare tillvaro i något avseende. Organisationen ska ge oss säkerhet. 
Gör den inte det har vi inte heller någon anledning att vara medlemmar i den. 
 
Enligt Göran Ahrne har alla organisationer ett grundläggande motstånd till förändringar. 
Orsaken till detta är som redan nämnts att organisationen är en trygghet för dess med-
lemmar. Förändringar i tryggheten skapar osäkerhet och således kommer det att finnas 
ett visst motstånd. 
 
Vi människor är inte främmande för förändringar – det sker förändringar i våra liv hela 
tiden. Att förändringar kan innebära en turbulent period är något vi kan acceptera, men 
vi förutsätter dock att perioden innan och efter förändring är stabil. Detta faller sig 
ganska naturligt när man tänker på att grunden i organisationen är att skapa trygghet 
och stabilitet. Att organisationer förändras är alltså helt naturligt, men för att genomföra 
lyckade förändringar måste framför allt de som styr förändringen ha förståelse för för-
ändringsförloppet och hur det påverkar olika delar av organisationen. Schein påpekar 
just detta – om man inte förstår processerna runt kultur och förändring kommer man att 
bli ett offer för den. Det vill säga att man inte längre har någon kontroll över processer-
na. 
 
Ahrne poängterar att det tar tid att förändra en organisation, och att det tar ännu längre 
tid att förändra en organisation som bygger sitt medlemskap på ett personligt engage-
mang – han menar att ju starkare organisationens verksamhet är förknippad med indi-
vidernas identitet ”desto svårare blir det sannolikt att genomföra förändringar”.75 Detta 

                                                        
73 Bengt Abrahamsson, Jon Aarum Andersen, Organisation – att beskriva och förstå organisationer, upp-
laga-4, Malmö, Liber, 2003, s. 11 
74 Ibid s. 127. 
75 Göran Ahrne & Apostolis Papakostas, Organisationer, samhälle och globalisering: tröghetens mekanismer 
och förnyelsens förutsättningar, Lund, Studentlitteratur, 2002, s. 81. 
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har stark bäring på en organisation som just Försvarsmakten, där banden mellan solda-
ter är starka – framgång och motivation handlar sällan om pengar utan om just social 
identitet. Försvarsmaktens verksamhet är alltså synnerligen starkt förknippad med in-
dividernas identitet, något som bekräftas av informanternas svar. Däremot finns det 
skillnader – när det gäller social identitet, kultur och drivkrafter – beroende på var i or-
ganisationen informanterna jobbar, vilket jag strax återkommer till.   
 
Försvarsmakten är alltså å ena sidan en organisation som vilken annan organisation 
som helst – i det att den uppfyller medlemmarnas önskan om trygghet och stabilitet. Å 
andra sidan har den genomfört sin uppgift på ungefär samma sätt i flera hundra år, vil-
ket ger den en särställning gentemot andra organisationer när det gäller traditioner och 
historia. Medlemmarna känner väl till de grundläggande värderingarna och identifierar 
sig med dem, vilket skapar just trygghet och stabilitet genom ett långt historiskt arv. 
Försvarsmaktens arbetsplatser runt om i landet har traditioner som är fler hundra år 
gamla – något som påverkar organisationens olika subkulturer – subkulturer som är 
knutna till olika förband, staber och centra. Detta är inte ett motsatsförhållande – alla 
kulturer måste kunna leva sida vid sida och i förhållande till varandra. 
 
Jag återkommer med en mer detaljerad diskussion av subkultur i termer av förbands-
anda under punkten 5.3 men kan här konstatera att det sannolikt kräver större varsam-
het och eftertanke att genomföra organisationsförändringar i en typ av organisation som 
Försvarsmakten – dels i och med att verksamheten är starkt kopplad till medlemmarnas 
identitet, dels på grund av dess långa historia och många traditioner, men också på 
grund av den stora förekomsten av subkulturer. 
 
Detta att Försvarsmakten har så många och starka subkulturer – att den stora organisat-
ionen kan sägas innehålla många små organisationer – innebär särskilda utmaningar när 
det gäller organisationsförändringar, eftersom man bör förstå dessa starka subkulturer 
för att kunna genomföra förändringar på ett bra sätt. Problem kan exempelvis uppstå 
om det finns en känsla i organisationen att ledningen har den ”rätta” kulturen och att 
subkulturerna är just subkulturer som ska rätta sig efter ledningens övergripande kul-
tur. När det gäller att hantera organisationer med flera subkulturer, visar Hofstede just 
faran med att företagsledningen sitter fast i en egen subkultur och därmed missar vik-
tiga aspekter av ”klyftorna mellan de olika subkulturerna”.76 Ökade klyftor mellan de 
olika kulturerna leder till att förståelsen för verksamheten på de olika nivåerna inom 
organisationen slutar fungera. För Försvarsmakten innebär det att tilliten till ledningen 
försvagas, något som i sin tur påverkar subkulturerna – och därmed förbandsandan, 
som ju är vad som undersöks i denna uppsats.  
 
Förutom de saker som nämndes ovan, finns det förstås andra saker som skiljer För-
svarsmakten från de flesta andra organisationer. Det är en uniformerad organisation 
med en säregen huvuduppgift. Det finns ingen annan organisation som har till uppgift 
att kunna genomföra väpnad strid. Dessutom ses, som redan nämnts, Försvarsmakten 
som en girig organisation vilket Weibull påpekar – det vill säga att den ställer mycket 
höga krav på sina medlemmar. Detta påverkar också dess medlemmar i stor utsträck-

                                                        
76 Geert Hofstede, Gert Jan Hofstede & Michael Minkov, Organisationer och kulturer, 3., [utök.] uppl., Lund, 
Studentlitteratur, 2011, s. 448. 
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ning på grund av att de alltid förväntas att ställa upp. För att göra detta krävs det starkt 
engagemang och ”hjärta”. Detta bidrar till starkare subkulturer, det vill säga, organisat-
ionens ”girighet” efter medlemmarnas tid, engagemang, hälsa och i vissa fall liv skiljer 
sig åt från en vanlig civil organisation och gör att det är viktigare att ha subkulturerna i 
extra mycket åtanke när förändringarna genomförs. Här handlar det ju om subkulturer 
som i många fall utgör kärnan i verksamheten och är en nödvändighet för att genomföra 
väpnad strid framgångsrikt.  
 
En annan viktig faktor när det gäller organisationsförändringar handlar om individernas 
rationalitet. Som Bang påpekar är det ”otillräckligt att beskriva och förklara och förut-
säga organisationsmedlemmarnas beteende med hjälp av teorier som bygger på att 
människor är hundraprocentigt rationella”. Människor är helt enkelt inte rationella i alla 
lägen – vi drivs ofta, om inte alltid, av känsla. Om man dessutom har de ovanligt starka 
subkulturer som finns i Försvarsmakten i åtanke, där mycket handlar om ”känsla” sna-
rare än ”tanke” då det handlar om identifikation, så är det mycket troligt att det uppstår 
problem om man genomför organisationsförändringar där hänsyn inte tas till detta. 
Detta är också något som stöds av resultatet från intervjuerna, vilket jag återkommer till 
nedan. 
 

5.2 Förbandanda – subkultur på liv och död 
Organisationskulturen i Försvarsmakten är speciell eftersom den handlar om liv och 
död. Den handlar om att ytterst kunna ta ett liv och att riskera att förlora sitt eget. En 
uppoffring som alltså kan kosta vissa av organisationens medlemmar livet, och därmed 
utgör den största uppoffring en organisation kan kräva av en medlem. Men vad är då 
motivationen till att kunna göra den typen av uppoffring? En av informanterna menar 
att han inte tror att man dör ”för kung och fosterland” utan att det snarare handlar om 
stridsparskamraterna och en känsla av att det man gör är meningsfullt på ett djupare 
plan. Här ser vi bevis på det som benämns förbandsanda – detta att motiveras av relat-
ionen till kamraterna.  
 
Det finns starka likheter med förbandsanda och organisationskultur, och i denna upp-
sats har som redan nämnts förbandsanda likställs med subkultur. I teorikapitlet framgår 
det att det är oerhört svårt att definiera begreppet – det är svårt att hitta indikatorer för 
att göra begreppet mätbart. Å andra sidan kan man fråga sig om det behöver vara mät-
bart. Kulturen är ju knuten till vår personliga och sociala identitet. Det innebär att alla 
kommer se på begreppet olika, hur lika vi än är. Detta belyser också resultatet från in-
tervjuerna. De visar också att förbandsanda för soldaterna handlar om något familjelik-
nande, och alltså rymmer väldigt starka känslor.  Att förändringar som inte har detta i 
åtanke kan få negativa följder är inte någon djärv slutsats. Eftersom förbandsandan 
skapar en familjekänsla, skulle det ju kunna likställas med att någon utomstående eller 
avlägsen släkting kommer och påtvingar förändringar i en familj utan att ha satt sig in i 
dess kultur. 
 
Vi ska dock titta lite mer på det här med förbandsanda – vad som påverkar styrkan i den, 
och vad som eventuellt gör att vissa förband inte påverkas lika mycket som andra av 
omorganisationen i Försvarsmakten. 
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Förbandsanda är alltså en typ av organisationskultur – men den går djupare än vanligt. 
Försvarsmakten ser mycket olika ut beroende på att verksamheten skiljer sig åt avse-
värt, och där av skiljer sig förbandsandan åt. En stab som jobbar tillsammans i en miljö 
som är väldigt likt ett vanligt företagskontor, har inte förutsättningarna att bilda samma 
band som exempelvis jägarsoldater. Stabsmedlemmen kommer till jobbet på morgonen, 
arbetar relativt individuellt under dagen för att sedan åka hem till sin familj. Förbands-
andan hos denna individ, är förmodligen lika stark – eller svag – som hos vilken ”vanlig” 
organisation som helst. 
 
På den andra sidan av skalan har vi soldaten som befinner sig i ett stridsområde. Solda-
ten arbetar tätt tillsammans med sina kamrater dygnet runt under långa perioder. De 
befinner sig då i situationer där de bara har varandra, känner stor tillit till sina kamrater 
och bryr sig mer om dem än om sina egna liv. De delar allt – mat, kläder och känslor. De 
är beroende av varandra på samma sätt som man är beroende i en familj. Detta bekräf-
tas av informanterna och stämmer väl överens med Kylins forskning om social identitet 
och hantering av känslor samt Alvinius et al ”studie av jägare i utlandstjänst. 
Förutsättningarna för en stabsmedlem och en jägarsoldat att bygga förbandsanda är inte 
densamma – vilket grundar sig i att den verksamhet som bedrivs och att behovet av att 
knyta starka band skiljer sig åt. För att kunna bygga riktigt starka band mellan personer 
så är en förutsättning att man tillbringar mycket tid tillsammans. 
 
För att koppla detta till den militära nyttan så är förbandsandan en viktig faktor när man 
genomför verksamhet som är förknippad med stora risker. Ett förband med en stark 
förbandsanda är framgångsrikt – de vågar genomföra riskfylld verksamhet på grund av 
den tillit och starka band de har skapat mellan varandra. För att skapa denna tillit så 
krävs det att man övar tillsammans. Övningen i det här fallet är nödvändig. Den bygger 
förbandsanda och den verkar för att gruppen är framgångsrik vilket är en av grundfak-
torerna för att gruppen ska hålla ihop. Alvinius et al poängterar att man genom att öva 
tillsammans växer ihop och blir som en familj.77  
 

5.3 Artefakter och social identitet 
De soldater som tar anställning vid ett jägarförband gör detta för att de kan identifiera 
sig med den gruppen/förbandet de blir medlemmar i – det är ett aktivt val de gör. Detta 
bekräftas från en av informanterna som säger att man söker sig dit för att få ”känna” av 
förbandsandan. Gruppen kommer att acceptera eller förskjuta personen beroende på 
om de grundläggande värderingarna överensstämmer. För att erkännas i gruppen måste 
personen vinna gruppens tillit och förtroende. Detta uppnås bland annat genom övning-
ar där soldaterna måste hjälpa varandra eller till exempel ett prov för att få bära grup-
pens symbol – vilket informanterna påpekar. 
 
När Försvarsmakten sedan bygger förbandsanda gör man detta både medvetet och 
omedvetet. Ju mer tid soldaterna tränar och utsätts för utmaningar tillsammans – desto 
starkare band kommer de också att bygga. Att tillbringa mycket tid gör att man måste 
börja känna människorna djupare, då även emotionellt. Detta är normalt förknippat med 
mycket nära vänner och familj.  
 

                                                        
77 Aida Alvinius, Misa Sjöberg, Peder Hyllengren, Victoria Lönnfjord och Gerry Larsson, Omgivningens på-
verkan på ledarskap, en studie av jägare i utlandstjänst, Karlstad, 2011, s. 21. 
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När Försvarsmakten övergick till en yrkesarmé så kom detta med ett antal utmaningar. 
Soldaterna tjänstgör nu på arbetstid, vilket innebär att det finns begränsad tid till förfo-
gande för att hinna träna på ett sätt som bygger förbandsanda. Man skulle kunna tänka 
sig att detta jämnas ut med att soldaterna är anställda en längre period. Huruvida detta 
är fallet kopplat till Försvarsmaktens höga personalomsättning tar inte denna studie 
hänsyn till. 
 
Däremot minskar den mängd övningar som pågår under längre perioder viket leder till 
att soldaterna faktiskt tillbringar mindre tid tillsammans. När soldaterna bara träffas 
dagtid så behöver de inte hantera människans alla egenskaper. De behöver inte hantera 
alla de känslor som människor behöver få utlopp för om man bara umgås kortare peri-
oder. Det är här som en organisation som Försvarsmakten skiljer sig från en ”vanlig” or-
ganisation. Att omorganisationen har medfört detta – att man övar mindre och spende-
rar mindre tid tillsammans – är en faktor som sannolikt påverkar förbandsandan nega-
tivt. 
 
För att återgå till artefakterna, kan man konstatera att informanterna var tydliga med att 
de är väldigt viktiga. Orsaken till detta är ju att artefakterna speglar och manifesterar 
vilka de ”är”, det vill säga vilken grupp de tillhör och vad de har åstadkommit – och off-
rat – för att få tillhöra denna grupp. Schein poängterar vikten av detta också genom att 
peka på att artefakterna ligger ovanför ”ytan” – det är dessa som syns för omvärlden. Väl 
upptagen i en gemenskap så finns det ett behov hos människan att få visa tillhörighet. I 
Försvarsmakten visas tillhörighet och prestationer genom att bära gruppens/förbandets 
symbol.  
 
För att symbolen ska ha något värde så måste soldaten kunna identifiera sig med den. 
Det måste vara något som gör att soldaten kan visa tillhörighet – visa vilken social iden-
titet man har. Det handlar alltså inte bara om att man ”är en soldat av typ x” utan en dju-
pare upplevelse av social identitet. 
  
Försvarsmakten genomförde tidigare stora övningar. Mekaniserade bataljoner övade 
regelbundet på brigadnivå och bataljonerna kände en samhörighet med övriga bataljo-
ner inom brigaden. Idag ser övningarna annorlunda ut – det övas inte längre i stora för-
band. Detta beror på att Försvarsmakten har blivit mindre och att den har ett beman-
ningssystem med heltidsanställda och deltidsanställda. Det är svårt att genomföra stora 
övningar när inte personalen är på plats och med en ständigt pressad ekonomi. Konse-
kvensen av detta är att soldaterna inte längre kan identifiera sig med brigaden – ef-
tersom brigaden aldrig övar ihop. Om Försvarsmakten slutar att öva i bataljon kommer 
soldaten även här ha svårt att identifiera sig med bataljonen. Ett exempel på hur detta 
hänger ihop är Försvarsmaktens gröna uniform. Denna uniform är en symbol som visar 
att personen tillhör Försvarsmakten. På kragen sitter det kragspeglar som visar vilken 
del av Försvarsmakten soldaten tillhör. På vänster ärm är en svensk flagga placerad och 
under den finns ett märke som talar om vilket förband soldaten tillhör. På höger ärm sit-
ter märken som talar om vilken specialkompetens soldaten har. Det finns alltså ingen 
brist på märken i Försvarsmakten – men poängen är att symbolen måste visa något som 
soldaten kan identifiera sig med. Annars är soldaten fortfarande osynlig i mängden av all 
andra uniformerade soldater. Det här visar också vikten av konkret manifesterad för-
bandsanda i form av artefakter – man känner inget behov av att vara en individ, men 
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man vill visa att man är en del av en specifik grupp för att visa att man inte är en i mäng-
den av alla soldater. 
 
Hofstede menar att man kan illustrera kultur och artefakternas koppling till kulturen 
som en lök med fyra stycken lager. Längst ut finns symboler – följt av hjältar, ritualer 
och längst in värderingar. Han menar också på att symboler är längst ut på grund av att 
nya symboler bildas lätt och gamla försvinner.78 Jämför man detta med Schein så gör 
han sin liknelse som en pyramid där symboler kommer längs upp.  
 
Försvarsmakten skiljer sig till del från andra organisationer här. Organisationen har en 
tradition att samlas runt viktiga symboler – detta var oerhört viktigt för igenkänning på 
slagfältet. Historien som symboler bär med sig in i vår moderna försvarsmakt har en 
förankring i våra värderingar. Detta är en anledning varför informanterna anser att 
symboler är mycket viktiga. 
 
Med tanke på vad som sagts ovan är det troligen mycket viktigt att berörda grupper – 
särskilt där förbandsandan är stark – får vara delaktiga i förändringsprocessen även när 
det gäller saker som symboler, namn och andra artefakter. Gruppen kan annars reagera 
starkt mot varje förändring eftersom det ses som ett angrepp på deras innersta värde-
ringar och sociala identitet. Personer som står utanför gruppen har svårt att sätta sig in i 
vad symbolerna och ritualerna betyder eftersom de inte delar de gemensamma värdena 
med gruppen. Det är som när någon utomstående försöker att bestämma – det som ver-
kar vara ”småsaker” kan skapa stor irritation och misstro. 
 
Detta stöds av Schein som menar människans sinne behöver stabilitet, och att det finns 
en risk att varje angrepp eller ifrågasättande av de grundläggande antagandena kommer 
att möta motstånd. Detta skulle kunna ses som en psykologisk försvarsmekanism som 
får gruppen att kunna fortsätta att fungera.79 Om man ser förbandsandan som ett isberg 
med artefakter på toppen eller en lök med dess yttersta skal – och därmed har en förstå-
else för att detta är gruppens möjlighet att kommunicera med omvärlden – kan man som 
utomstående få en uppfattning om hur viktiga dessa symboler är. Tar man bort toppen 
på isberget – det enda som visar andra vad gruppen är för något så förstår man också att 
gruppen kommer att se det som ett angrepp på dess existens.  

 

5.4 Snabba organisationsförändringars påverkan på förbandsanda. 
Som nämndes tidigare så finns det en förändringströghet i alla organisationer. De går att 
förändra men beroende på hur organisationen ser ut så finns det olika förutsättningar 
för att förändra. De förändringar som Försvarsmakten genomför har varit och är omfat-
tade – och de rör sig över alla nivåer i organisationen. Organisationen förändras med 
nya organisationer på förbandsnivå, förutsättningarna för anställning förändras (värn-
pliktsförsvar till yrkesförsvar). Märken, symboler och namn förändras också. 
 
Förändringar inom organisationer som är såhär omfattande kallas enligt Alvesson för 
revolutionerande förändringar – de påverkar flera dimensioner inom organisationen 

                                                        
78 Geert Hofstede, Gert Jan Hofstede & Michael Minkov, Organisationer och kulturer, 3., [utök.] uppl., Lund, 
Studentlitteratur, 2011, s. 24,25. 
79 Edgar H., Schein, Organizational culture and leadership, 3. ed., San Francisco, Jossey-Bass, 2004, s. 32. 
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samtidigt och bör enligt Alvesson ske under en begränsad tid. Den andra typen av för-
ändring är evolutionär förändring – den påverkar bara vissa delar av organisationen och 
kan anses som kontinuerlig förändring.80   
 
En så omfattande förändring som genomförts inom Försvarsmakten är enligt teorin väl-
digt vansklig i sig att genomföra. En viktig faktor för att kunna genomföra en omfattande 
förändring är att organisationen är enad och att dess medlemmar kan se ett tydligt 
slutmål. Informanterna i studien saknar denna tydlighet som är så viktig. 
 
Förändring är som redan nämnts, något som vi uppfattar ska var kortvarigt – det ska 
helst vara stabilt innan och bör bli stabilt efter den turbulenta perioden. Det måste gå att 
visa att organisationen fortsatt kan erbjuda dess medlemmar stabilitet och säkerhet. 
 
Frågan är vad som händer när denna stabilitet uteblir – om organisationen befinner sig i 
en ständig förändring – och medlemmarna bara ser det som egentligen skulle vara kort-
varigt. Det finns visserligen forskare som menar att organisationer är i ständig föränd-
ring – och att det är organisationens normaltillstånd.81 Frågan är dock om detta är lämp-
ligt för en organisation som Försvarsmakten. 
 
Informanterna talar om en förändringströtthet. De vet inte var organisationen är på väg 
och kan därmed inte heller helt förlika sig med den. Resultatet av förändringströtthet 
gör att individerna börjar att se mer till sig själva – ökad individualism, vilket syns i in-
tervjuerna. Den mer marknadsinriktade inställningen till jobbet tillsammans med en 
minskad förbandsanda innebär att det blir ett ”vanligt jobb”.82 Människor slutar att en-
gagera sig på samma sätt. 
 
När Försvarsmakten bedriver sin dagliga verksamhet – fredsverksamhet – eller som kall 
verksamhet som Soeters uttrycker det,83 spelar detta kanske en mindre roll. Officerare 
och soldater går till jobbet på morgonen och kommer hem på eftermiddagen, en rutin 
som upprepas fem dagar i veckan. Skulle situationen emellertid förändras till att office-
rare och soldater ska genomföra väpnad strid – försvara Sverige där beroendet av tillit 
och stark känsla av samhörighet är en framgångsfaktor så kan konsekvenserna av ökad 
individualism och minskad förbandsanda komma att märkas. I förlängningen skulle det 
kunna innebära att Försvarsmakten inte längre kan lösa ut sin huvuduppgift. 
 
Man kan förstås fråga sig om det inte har kommit något positivt ur förändringarna, när 
det gäller förbandsanda. Svaret på den frågan är inte helt enkelt. Det finns förmodligen 
vissa grupper eller individer som upplever vissa delar som positiva. Däremot har på-
gående organisationsförändringar en negativ inverkan på förbandsandan generellt – på 
grund av att grundläggande faktorer för att bygga eller vidmakthålla förbandsandan hål-
ler på att försvinna i och med en ökad individualitet. 

                                                        
80 Mats Alvesson & Stefan Sveningsson, Förändringsarbete i organisationer: om att utveckla företagskul-
turer, 1. uppl., Malmö, Liber,2008 s. 29. 
81 Ibid s. 33. 
82 Engelkes Torbjörn, yrkesofficerens drivkrafter – en studie i motivationsfaktorer hos svenska officerare, D-
uppsats vid Försvarshögskolan, 2013 s. 51. 
http://fhs.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=2&pid=diva2:517214 s. 51. 
83 Joseph Soeters, Paul C. van Fenema , Robert Beeres, Managing military organizations, New York, 2010, s. 
1. 
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Schein lägger stor vikt vid att kulturen och ledarskapet går hand i hand. I stort sett all 
organisationer är hierarkiska och således finns det ledare. När gruppen inte längre är 
framgångsrik kommer den att vända sig till sin ledare. För att kunna genomföra nöd-
vändiga förändringar och återigen nå framgång så gäller det att ledaren kan förstå och 
omsätta de processer som påverkar kulturen. 
 
Både informanterna och teorin visar att det är viktigt med ett bra ledarskap under för-
ändringstider. Engelkes skriver i sin studie yrkesofficerens drivkrafter att: ”Faktorn kam-
ratskap verkar stå högre i värde än vad t.ex. Tillit till närmaste chef gör, vilket bekräftar 
Nystedts resultat om att god kamratskap till viss del kan kompensera för dåliga chefer 
och bristande struktur.”84 
 
Försvarsmakten står idag i en situation där de omfattande förändringarna genomförs 
med täta intervaller – organisationens medlemmar har svårt att identifiera det slutliga 
målet. De uppfattar förändringarna som ett angrepp på deras värderingar, och börjar så-
ledes ifrågasätta om Försvarsmaktens värderingar fortfarande är gällande. Resultatet 
blir en förändringströtthet och en mer individuell syn på sitt arbete.  

5.5 Slutsatser 
I denna uppsats har jag tittat på ett enskilt förband, och huruvida dess förbandsanda har 
påverkats negativt av Försvarsmaktens omorganisation. Den övergripande slutsatsen – 
och svaret på forskningsfrågan – är att det har skapats en mer individualistisk stånd-
punkt hos personalen – ökad individualism – som i sin tur påverkar förbandsandan ne-
gativt hos det förband som har undersökts, och som i förlängningen kan få allvarliga 
följder i strid.  
 
Denna individualism bottnar i att omorganisationen har skett utan att ha flera av de fak-
torer som nämns av redovisade organisationsteorier i åtanke, framför allt med tanke på 
Försvarsmaktens särart som organisation, och som kan sammanfattas i följande punk-
ter: (1) ovanligt lång historia och starka traditioner, (2) verksamheten är starkt kopplad 
till medlemmarnas identitet, vilket manifesteras i artefakter (3) stor förekomst av starka 
subkulturer (4) organisationens ”girighet” – vad organisationen kräver av sina med-
lemmar. 
 
Dels har man inte haft i åtanke de många starka subkulturer som Försvarsmakten består 
av – hur gamla många av dem är, och vilka traditioner och känslor som ligger bakom – 
och hur viktig denna subkultur är för vissa förband, och särskilt då förband som har och 
kräver en stark förbandsanda för att kunna genomföra sina uppgifter framgångsrikt. 
Omorganisationen har inte påverkat förbandsandan lika starkt i alla förband, men i det 
förband som undersökts här, är så fallet. Förbandsandan är en viktig komponent för 
stridens förande – förbandsandan måste därav byggas och vidmakthållas, något som 
snarast har försämrats i och med omorganisationen. 
 

                                                        
84 Engelkes Torbjörn, yrkesofficerens drivkrafter – en studie i motivationsfaktorer hos svenska officerare, D-
uppsats vid Försvarshögskolan, 2013 s. 51. 
http://fhs.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=2&pid=diva2:517214 s. 51. 
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En annan viktig faktor som har drabbats av omorganisationen är artefakterna, som kan 
beskrivas som toppen av ett isberg eller yttersta lagret av en lök – artefakter som för ut-
omstående kan verka oviktiga, men som för förbandet speglar såväl inre värderingar 
som ett kvitto på prestation och en manifestering av social identitet. Försvarsmaktens 
artefakter är centrala – de står för mer än bara något att visa upp. De är ofta förknippade 
med ett historiskt arv och den starka kopplingen till artefakterna kan förklaras med att 
de är förknippade med liv och död. Människor (har i flera hundra år) har gjort den 
största uppoffringen man kan göra genom att offra sitt liv – de gjorde något som de 
verkligen tror på – deras djupaste värderingar. Symbolerna står för något starkt, det 
finns en stolthet som gör att människor är beredda att gå ganska långt för att få bära 
dem – att få tillhöra ”sitt” förband. Symbolen betyder mycket för varje individ och myck-
et även för gruppen. Genomförs förändringar utan gruppens inblandning kommer detta 
att ses som ett direkt angrepp på identiteten, vilket i sin tur leder till misstro inom orga-
nisationen. Det går förstås förändra artefakter – förbandsandan sitter inte i märket på 
axeln – men ska det göras bör gruppen vara delaktig i processen.  Att genomföra föränd-
ringar utan att ha dessa faktorer i åtanke har påverkat andan negativt eftersom det har 
skapat misstro, irritation och därmed ökad individualism. 
 
Omgivningen har varit turbulent under många år och det är svårt för dess medlemmar 
att se vart organisationen är på väg. Förtroendet inom organisationen är lågt85– en orsak 
till detta kan vara att medlemmarna inte ser logiken i fattade beslut. Detta förvärras av 
att beslut om förändringar kommer med för täta intervaller. Den turbulenta tillvaron är 
inte en kortare period utan det är den ”enda” perioden – organisationen skapades för 
just stabilitet. Klyftorna mellan hög och låg nivå växer. 
 
Jag hoppas med denna studie ha bidragit till forskningen avseende vad förbandsanda är 
och hur den påverkas vid organisationsförändringar.  

5.6 Metodologisk diskussion 
Reliabilitet handlar om huruvida insamlade data är tillförlitliga eller inte. Hur data har 
blivit insamlade och bearbetade.86 De data som är använd ur teorin anser jag vara tillför-
litliga. De författare som använts i studien är erfarna inom organisationsteorin och or-
ganisationskulturen. Soeters är en framstående forskare inom organisationskultur, med 
en inriktning på försvarsorganisationer. Det hade säkert varit bra att ha med hans teo-
rier som referenslitteratur men den har inte funnits tillgänglig under perioden som ar-
betet skulle genomföras. Jag har inhämtat hans tankar från sekundära källor där det har 
varit nödvändigt. Detta bedöms dock inte ha påverkat resultatet. 
 
Författarens egen erfarenhet inom ämnet är omfattande med 20 års erfarenhet inom 
Försvarsmakten. Det finns då risk att kvalitativa data slås av tendens. Min erfarenhet gör 
dock att jag har lätt för att förstå den militära kontexten. Jag har en förförståelse för den 
militära kulturen som gör att jag kan tolka begrepp på samma sätt som informanterna 
gör. Genom att använda mig av ett antal nyckelbegrepp i analysen av insamlade data har 
ett neutralt synsätt kunnat hållas. 
 
                                                        
85 Officerstidningen Nr 8, 2013, Daniels Skoglunds artikel Officerares förtroende för Försvarsmakten mins-
kar. http://www.officersforbundet.se/portal/pls/portal/docs/1/764002.PDF, 2014-06-03 
86 Asbjörn Johannessen, Per Arne Tufte, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, Malmö, Liber, 2003, 
s. 28. 
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Validitet handlar om data är relevant för att undersöka fenomenet.87 Insamlade data 
från informanterna bedömer jag som relevant för att undersöka fenomenet. Svaren som 
kom in var ganska spretiga eftersom frågorna var väldigt öppna. Detta medförde att 
mycket tid fick läggas på att sortera informationen. Detta hade eventuellt kunnat undvi-
kas om informanterna hade fått en möjlighet att förbereda sina svar, bedömningen var 
dock att spontanitet var viktigare i det här fallet. Det var bara fyra informanter med i 
studien, detta urval anser jag vara representativt med tanke på vilket fenomen som 
skulle undersökas – däremot krävs det ett större urval för att påvisa att detta är ett pro-
blem i hela Försvarsmakten. Det går inte att generalisera problemet med bara fyra in-
formanter – däremot kan man förstå problemet i begränsad omfattning. 

5.7 Framtida forskning 
Försvarsmakten är även i framtiden beroende av en förbandsanda, den kommer fortsatt 
se till att människor sätter sin grupp före sig själva. Att detta är viktigt har bekräftas av 
militära tänkare och erfarenhet vid väpnad strid. Denna studie har varit begränsad i om-
fattning och bara omfattat ett arméförband – det vore intressant att utöka studien till att 
omfatta olika typer av förband samt flyg- och sjöförband. Att utöka studien är också in-
tressant för att kunna generalisera problemet. 
 
I ett samhälle där individualismen ökar är det också intressant att titta på hur detta på-
verkar förbandsandan samt vad Försvarsmakten kan göra för att öka och vidmakthålla 
en förbandsanda. 

                                                        
87 Asbjörn Johannessen, Per Arne Tufte, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, Malmö, Liber, 2003, 
s. 47. 
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Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer, Elanders Gotab 
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 2014-05-28 
 
Svenska akademins ordlista, Hierarki. 
http://www.svenskaakademien.se/svenska_spraket/svenska_akademiens_ordlista/saol
_pa_natet/ordlista 2014-05-29. 
 
Försvarsmakten i siffror 
http://www.forsvarsmakten.se/sv/information-och-fakta/forsvarsmakten-i-siffror/ 
2014-04-27. 
 
Försvarsmakten, Organisation, Hitta enheter 
http://www.forsvarsmakten.se/sv/organisation/ 2014-05-12. 
 
Hemvärnet, sök upp ditt lokala hemvärnsförband 
http://nyheter.hemvarnet.se/?action=karta&lanid=10&export=0&karta=1 2014-05-12. 
 
Nationalencyklopedin, förbandsanda. 
http://www.ne.se.proxy.annalindhbiblioteket.se/lang/disciplin?i_h_word=f%C3%B6rba
ndsanda 2014-04-27. 
 
Officersförbundet, Officerstidningen Nr 8, 2013, Daniels Skoglunds artikel Officerares 
förtroende för Försvarsmakten minskar. 
http://www.officersforbundet.se/portal/pls/portal/docs/1/764002.PDF, 2014-06-03 
 
Regeringens proposition 1977/78:24, om ny befälsordning för det militära försvaret. 
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Propositioner-och-
skrivelser/prop-19777824-om-ny-befalsor_G10324/?html=true, 2014-06-01  
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