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Sammanfattning 

Sveriges offentliga förvaltning genomgick under 1980-talet ett stort antal förändringar som till 

del kan sammanfattas under begreppet New Public Management (NPM). NPM har många 

influenser från hur privata företag och näringslivet styr sina organisationer. Inom 

Försvarsmakten påbörjades i slutet av 00-talet två större förändringar i organisation och 

arbetssätt som lett till en förändrad arbetssituation för chefer. Eliot Freidson (2001) beskriver i 

sin bok Professionalism the Third Logic hur en profession påverkas av moderna styrtrender 

likt NPM. Han menar att styrningen av professionen riskerar att förskjutas från 

professionalism mot byråkrati och marknad. Syftet med studien är att undersöka hur vardagen 

för officerare influerats av NPM, detta för att kunna pröva Freidsons teori. Frågeställningarna 

som besvaras i studien är: Vilken idealtyp som är dominerande norm för Försvarsmaktens 

publikation Vår militära profession, samt vilken ideltyp som är dominerande i vardagen för 

chefer vid Skaraborgs Regemente.  

Teorier om NPM och professioner används som teoretisk referensram i studien. För att svara 

på forskningsfrågorna används en kvalitativ metod och sex stycken semistrukturerade 

informantintervjuer har genomförts i kombination med en textanalys av publikationen Vår 

militära profession. Resultatet av studien indikerar en skillnad mellan norm och vardag. 

Denna skillnad kan delvis förklaras av mekanismer från NPM. De mekanismer ur NPM som 

fått störst genomslag vid Skaraborgs Regemente är kostnadsmedvetenhet, decentraliseringar, 

effektivitets- och resultatmätning. Vardagen för en chef tycks präglas av en stor mängd 

administration som inte har direkt koppling till det som Försvarsmakten definierar som 

kärnverksamhet. Ett resultat av detta är att chefer upplever att de inte längre har samma 

möjlighet att stödja och leda underställd personal inom kärnverksamheten.  

Nyckelord 
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Abstract 

Sweden's public administration underwent a large number of changes during the 1980s, which 

can be summarized in part under the concept of New Public Management (NPM). NPM has 

many influences from how private companies and businesses govern their organizations. 

Within the Swedish Armed Forces, in the beging of the twentiefirst century, two major 

changes in organization and working methods lead to a changed work situation for officers. 

Eliot Freidson (2001) describes in his book Professionalism the Third Logic how a profession 

is influenced by modern governance like NPM. He believes that the management of the 

profession risks being shifted from professionalism to bureaucracy and market. The purpose 

of this study is to investigate how the daily work of officers is influenced by NPM, in order to 

test Freidson's theory. The questions answered in the study are: Which ideal type is the 

dominant norm for the Swedish Armed Force's publication Vår militära profession, and what 

type of logic is dominant in everyday life for officers at Skaraborgs Regemente. 

Theories about NPM and professions are used as the theoretical frame of reference in the 

study. To answer the research questions, a qualitative approach is used and six semistructured 

informant interviews have been conducted in combination with a text analysis of the 

publication Vår militära profession. The result of the study indicates a difference between 

norm and everyday life. This difference can be partly explained by mechanisms from NPM. 

The mechanisms of NPM, which have the most influence at Skaraborg's Regemente are cost 

awareness, decentralization, efficiency and performance measurement. The everyday life for a 

officer seems to be characterized by a large amount of administration that is not directly 

linked to what the Swedish Armed Forces defines as core business. As a result, officers find 

that they no longer have the same opportunity to support and lead subordinates  in the core 

business. 
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1. Inledning 

”Vi har för många administratörer, vi måste ha en officerskår som är fältmässig” 

(Syrén 2004, 28). 

Redan 2004 uttalar sig dåvarande överbefälhavaren Håkan Syrén om problemen med att 

officerskåren övar för lite och tvingas administrera för mycket. Försvarsmakten påbörjar 

under 2009 ett arbete som kommer att kallas Human Resources (HR)-transformationen vilket 

kommer att få konsekvenser för officerarnas arbetssätt. Utgångspunkten för studien är den 

förändring som många officerare i Försvarsmakten har noterat de senaste åren. Vardagen för 

chefer inom Försvarsmakten tycks präglas allt mer av administration och management snarare 

än att utbilda och leda krigsförband. Denna studie kommer att utforska hur detta påverkar 

officersprofessionen.  

Under 1980-talet genomfördes ett stort antal förändringar inom offentlig förvaltning, vilka 

delvis kan sammanfattas under begreppet New Public Management (NPM). Begreppet NPM 

innefattas av en samling idéer som är lånade från privata företag och näringslivets sätt att 

styra sina organisationer. Mycket kritik har genom åren riktats mot NPM och de konsekvenser 

detta medfört för statlig förvaltning. NPM är dock inte skapat av praktiker inom den offentliga 

sektorn utan kan närmast ses som en konstruktion skapad av forskare för att fastställa 

programidén med NPM (Almqvist 2006, 11). 

1.1 Utvecklingen inom Försvarsmakten 
I slutet av 00-talet påbörjades inom Försvarsmakten två större förändringsarbeten. Den ena 

kallades Försvarsmakts organisation 13 (FM org 13) som syftade till att skapa en mer 

resurseffektiv organisation (Edström & Svensson 2014).  Den andra var HR-transformationen 

vars syfte var att skapa enhetlighet, enkelhet och effektivitet för att leverera ett personalarbete 

med högre kvalitet till lägre kostnad. Målsättningen var att spara 65 miljoner årligen genom 

minskade personalkostnader och att skapa enhetlighet inom personaltjänsten. Samtlig HR-

kompetens skulle samlas på samma plats och samtidigt skulle antalet HR-anställda på lokal 

nivå reduceras. En konsekvens av HR-transformationen har blivit att chefer i linjen tvingas ta 

ett stort ansvar för administration och personaltjänst. Per Thilander (2013) genomförde under 

2010-talet en treårig studie om hur Försvarsmaktens chefer påverkats av HR-

transformationen. I sin doktorsavhandling visar Thilander att målsättningen med ökad 

enhetlighet, enkelhet och effektivitet inte har uppnåtts. Däremot har det administrativa 
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merarbetet bland chefer i linjen och HR-medarbetare ökat. Dessutom har de ekonomiska 

besparingarna som Försvarsmakten förväntat sig istället blivit fördyrningar (Thilander 2013).  

1.2 Den militära professionen 
I Försvarsmaktens publikation Vår militära profession (2017) beskrivs den samlade militära 

professionen för såväl officerare, specialistofficerare, reservofficerare, gruppchefer, soldater, 

sjömän och civilanställda inom Försvarsmakten. I studien används Vår militära profession för 

att beskriva normen för professionen. ”Professionens kärna utgörs av den väpnade striden, 

som i detta dokument definieras som Försvarsmaktens totala förmåga till väpnad strid, inte 

det enskilda stridsmomentet. Den väpnade striden ses som en helhet till vilken alla ytterst 

bidrar” (Försvarsmakten 2017, 11). 

Den militära professionen bygger på värdegrund, ansvar och expertis. Den legala anledningen 

till att professionen finns till kan beskrivas såsom det väpnade försvaret av landets intressen 

(Försvarsmakten 2017). I Robert Wengeléns (2013) skriftserie beskrivs Eliot Freidsons teorier 

om den tredje logiken professionalism. Freidsons arbete beskriver att det finns verksamheter 

som kräver specialkunskap och i dessa verksamheter är det specialisterna inom professionen 

som styr och kontrollerar. Inom professionen får specialisterna en viss frihet från marknadens 

krav på lönsamhet och byråkratins krav på maximal effekt (Wengelén 2013).  

Eliot Freidson (2001) har definierat att en profession kan styras av en marknadslogik, 

byråkratisk logik eller genom professionalism. Freidson menar vidare att moderna styrtrender 

så som NPM förskjuter professionen från att styras av professionalism till att mer och mer 

styras av marknaden och byråkratin. Wengelén (2013) menar att mixen mellan NPM och 

professionalism kan leda till att professionalismen blir lidande. Det är snarare samhället som 

styr professionen än professionen som styr sig själv. 

”The most important problem for the future of professionalism is neither economic nor 

structural but cultural and idiological. The most important problem is its soul” (Freidson 

2001, 213). Med detta menar Freidson att det är yrkessjälen som hotas när professionen i allt 

större utsträckning styrs av marknadslogiken och den byråkratiska logiken istället för 

professionalism.  

1.3 Problemdiskussion 
Tidigare forskning visar på de problem som NPM inneburit för offentlig förvaltning. 

Almqvist (2006, 138) beskriver att NPM i vissa fall fungerar som det var tänkt men i vissa fall 

inte. Han sammanfattar problemen med att det både kan vara fel på teorierna kring NPM samt 
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hur dessa tillämpas i praktiken. Försvarsmaktens HR-transformation samt FM org 13 har 

tydligt influerats av NPM vilket kommer att redovisas i kapitel 3. Thilanders (2013) forskning 

visar hur chefer inom Försvarsmakten har svårt att utöva ledarskap på samma sätt som de 

gjorde innan HR-transformationen. Chefer tvingas genomföra administrativt arbete i stor 

omfattning och får lägga ner mycket tid på att lära sig hur de administrativa uppgifterna skall 

lösas. Detta då Försvarsmaktens skolor inte förbereder blivande chefer på dessa uppgifter 

(Thilander, 2013, 129). Vidare menar Thilander att svenska officerare påverkas av en 

rollkonflikt mellan tänkt chefsarbete i krig och den mer fredsmässiga administrationen i 

vardagen på regementet. 

Försvarsmakten gav 2017 ut publikationen Vår militära profession som syftar till att beskriva 

hur anställda inom och utom myndigheten skall se på den militära professionen. Professionen 

och den professionalism som officerare förväntas stå för påverkas enligt Thilander (2013) av 

NPM genom införandet av HR-transformationen. Freidson beskriver professionalism i fem 

punkter som är ömsesidigt beroende av varandra: specialiserat arbete, exklusiv 

rättsbefogenhet, skyddad position, formellt träningsprogram och gemensam ideologi 

(Freidson 2001, 127). Enligt Freidson skapar nya styrtrender så som NPM en förskjutning i 

professionens styrning. Professioner som influerats av NPM styrs på så vis mer av 

idealtyperna marknadslogik och byråkratisk logik än av den professionella logiken.  

1.4 Syfte 
Denna fallstudie syftar till att beskriva hur Försvarsmakten definierar normen för 

officersprofessionen och om vardagen för chefer vid Skaraborgs Regemente skiljer sig från 

normen. Vidare syftar studien till att undersöka om vardagen influerats av moderna 

styrtrender likt NPM. Detta för att kunna pröva Freidsons (2001) teori hur professionalism 

påverkas av mekanismer från New Public Management. 

1.5 Frågeställning 
För att nå syftet med studien kommer följande frågor besvaras. 

Vilken idealtyp är dominerande som norm för Försvarsmaktens publikation Vår militära 

profession? 

Vilken idealtyp är dominerande i vardagen för chefer vid Skaraborgs Regemente? 
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1.6 Teoretiskt och praktiskt bidrag  
Det finns tidigare forskning om NPM och Försvarsmakten (Thilander 2013; Hydén 2016). 

Den forskningen rör främst HR-transformationen och dess effekter på chefers administration. 

I vår studie kommer professionsbegreppet att vara i fokus samt hur detta påverkas av NPM. I 

studien Polismyndighetens nya uniform (Merckx & Mårtensson 2016) studeras NPM och 

professionalism inom den svenska polisen. Vår studie kommer att genomföras på 

motsvarande sätt inom Försvarsmakten. Studien bidrar till den kumulativa forskningen 

(Esaiasson, et al. 2017, 20-21) om NPM och professionsteorier. Det praktiska bidraget för 

studien är att bidra till ökad förståelse kring professionsbegreppet inom Försvarsmakten. 

Studien bidrar även till en ökad förståelse om chefskap vid Skaraborgs Regemente och de 

förändringar som skett under senare år. 

2. Teoretisk referensram 

Under detta kapitel kommer de teorier som är centrala för studien att belysas. Inledningsvis 

beskrivs professionsbegreppet, därefter NPM och slutligen de förändringar inom 

Försvarsmakten som är av intresse för studien. 

2.1 Professionsbegreppet 
Kvalitativa studier av enskilda professioner kommer inte att kunna ge möjlighet att 

generalisera resultaten till övriga professioner, men de kan ge en större möjlighet att förstå 

dem bättre (Nolin 2008, 49). 

Enligt Nolin (2008, 11-12) kan tidigare professionsforskning och dess utveckling delas in i tre 

stadier: 

1. Profession 1930-1970. Professioner ses som en nyckelfunktion inom moderniseringen av 

samhället. Professionernas status tillskrivs som upphöjd och attributen som definierar dem 

kategoriseras. 

2. Professionalisering 1960-1980. Försöken att karaktärisera en profession börjar ses som 

problematiska. Forskare skiftar fokus till att mer ägnas åt professionalisering snarare än det 

problematiska begreppet profession. I stadiet sker också ansträngningar för att skapa en 

hierarki mellan professioner, semi-professioner och icke-professioner. Nu lyfts även fram 

kritik mot tankarna på att professioner tjänar det allmänna eller ett högre syfte.  

3. Social kontext 1980-. Detta stadie benämns också som ”the power approach”. Förespråkare 

av social interaktion har alltid haft ett motstående perspektiv på professioner och från 80-talet 

blir de mer och mer inflytelserika. Postmodernismen med dess kritik mot det moderna 
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samhället ger sig också in i forskningsfältet. Professionerna och professionalismen kritiseras 

för att de framstår som intressegrupper som är inbegripna i ett maktspel där de tävlar mot 

andra professioner om ensamrätt inom vissa domäner av kunskap och social auktoritet.  

Denna översiktliga beskrivning av professionsområdet är på intet sätt heltäckande och 

erbjuder inte heller en möjlighet att kategorisera flera framstående forsknings verk inom 

området (Nolin 2008, 12). 

Försvarsmaktens publikation Vår militära profession tar avstamp i professionsforskaren 

Talcott Parsons definition om professioner (Silverup 2018, 14-16). Parsons forskning 

kategoriseras av Brante (2009, 17) som strukturfunktionalism. Den erbjuder en relativt öppen 

kategorisering för vad som kan anses vara en profession.  

De som kritiserar Parsons samt andra forskare inom strukturfunktionalismen lyfter fram 

exemplet att med den modellen kan även organiserad brottslighet kallas för en profession 

(Brante 2009, 19). 

Ett sätt att beskriva profession ger Wenglén (2013) i Professionalism i välfärden- 

Förutsättningar och tumregler. Han beskriver en profession enligt följande: ”En profession 

förvaltar, grovt förenklat, en viss typ av vetenskapsbaserad kunskap, kvalitetssäkrad via 

examina och eventuell legitimation, i en kollegial form med politisk legitimitet att genomföra 

ett visst samhällsuppdrag. Förvaltningen bygger på jurisdiktion, ett monopol, över en särskild 

del av arbetsmarknaden” (Wenglén 2013, 1). 

Denna studie kommer att använda professionalism som utgångspunkt för att analysera 

officersprofessionen. Professioner kan inte sägas ha monopol på professionalism och därför är 

professionalism ett mycket bredare forskningsområde. Det är möjligt att studera 

professionalism inom såväl professioner som icke-professioner (Nolin 2008, 15). 

En av de moderna professionsforskare som ofta lyfts fram är Eliot Freidson (Nolin 2008; 

Brante 2009; Wenglén 2013). Han har genom sin forskning utvecklat tre logiker som enligt 

honom utgör idealtyper för professioner.  

2.1.1 De tre logikerna 

Nedan följer en kortfattad beskrivning av Freidsons (2001) tre logiker sammanfattade av 

Wenglén (2013). Dessa tre logiker används i studien som idealtyper. 
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Marknaden 

Inom marknadslogiken sker arbetet genom överenskommelser mellan köpare och säljare. I ett 

sådant system kan vem som helst använda titlar som till exempel revisor eller advokat och 

sedan sälja tjänsten. Det blir således upp till köparen att avgöra kvalitén och skriva kontrakt 

på vad som skall utföras och till vilken kostnad. Kvaliteten förväntas säkerställas genom att 

köparen väljer att köpa sin tjänst från den som är skickligast på att utföra densamma. 

Balansen mellan kvantitet och kvalitet regleras av möjligheten att göra vinst. 

Kostnadsminskningar är i sig inte intressanta utan fokus ligger på vinstmaximering. Inom 

offentliga myndigheter blir detta problematiskt då dessa inte drivs av ett vinstsyfte.  

Inom marknadslogiken finns ett högt värde av en smal specialisering då detta kan leda till 

ökad produktion och i slutändan högre vinst. Man blir således expert inom ett mindre område 

och har därmed ingen större helhetssyn på det arbete som skall utföras. Styrningen präglas av 

decentralisering och chefer är i huvudsak generalister med ett managementideal. Cheferna har 

allmänna kunskaper som inte är företagsspecifika. Karriärvägen är ostrukturerad inom 

marknadslogiken och kan vara både horisontell och vertikal. Att få maximal lön för utfört 

arbete är en av drivkrafterna inom marknadslogiken. 

Byråkratin 

I den byråkratiska logiken organiseras och styrs arbetet genom byråkratiska principer med 

regler och hierarkisk fördelning av arbete och ansvar. Internt inom byråkratin fördelas vem 

som gör vad och därefter följer en logisk hierarki, en centraliserad styrning, där chefer har 

ansvar för olika områden som är avgränsade från varandra. Hierarkin skapar en tydlig vertikal 

befordringsgång. Decentralisering kan ske i syfte att avgränsa arbetsuppgifter. Kontrakt 

upprättas här inte mellan köpare och säljare utan mellan den enskilda utövaren och 

arbetsgivaren i form av ett anställningsförhållande. Detta ger både anställningstrygghet och 

skapar möjlighet att göra karriär uppåt i organisationen. Kunskapen hos chefer varierar 

beroende på befattning och nivå men är specifik för företaget. Det arbete som utförs styrs av 

instruktioner från den närmsta chefen och organisationen säkerställer kvaliteten mot 

beställaren av tjänsten. Organisationen styrs i huvudsak av lagar, regler och förordningar. 

Cheferna kontrollerar och följer upp arbetsresultat och i förkommande fall med någon form av 

system för utvärdering och belöning. Cheferna är inte specialister utan snarare generellt 

utbildade för att kunna leda alla typer av verksamhet. 
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Professionalism 

I den tredje logiken professionalism styrs och kontrolleras arbetet av specialister. 

Verksamheten som de arbetar inom låter sig bara styras och kontrolleras av dem som har 

specialkunskaper. Specialkunskaperna får dock inte bli så djupa att helheten och det 

gemensamma språket tappas bort. De som är verksamma inom professionen har ett legalt 

monopol över sitt område som gör att varken kunden eller chefen fritt kan välja vem som 

skall utföra arbetet. Professionen har därmed en hög grad av autonomi och monopol på sin 

verksamhet. Monopolet i sig säkerställer härvid kvaliteten på arbetet då endast en 

professionell kan reglera balansen mellan kvalitet och kvantitet. Detta genom att bara tillåta 

personer med specialkunskaper utföra arbete inom området och utesluta dem som inte når upp 

till nivån. Nivån sätts av dem som är verksamma inom området och sker ofta med någon form 

av legitimation. Kravet för legitimationen är ofta en viss nivå av utbildning samt att utföra 

yrket enligt vissa principer, en så kallad gemensam etik. De som är verksamma inom den 

professionella logiken drivs hela tiden till att befästa och utveckla sina kunskaper. De är 

teoretiskt utbildade och även praktiskt tränade inom professionen då professionellt 

kontrollerad träning skapar kvalitet.  

Endast de som är utbildade av professionen kan tillhöra den då arbetet inom professionen är 

så komplext att ingen annan kan utföra det. Arbetet i sig är också viktigt för andra och 

tillfredställelsen över utfört arbete är viktigare än hög lön. Vidare undgår de till viss del både 

marknadslogikens krav på kortsiktig lönsamhet och byråkratins krav på att i varje stycke 

prioritera effektivitet.  

Freidson (2001) sammanfattar den professionella logiken i fem punkter översatt av Merckx 

och Mårtensson (2017).a) Specialiserat arbete i den offentligt erkända ekonomin som anses 

ligga till grund för en massa av teoretiskt baserade diskretionära kunskaper och färdigheter 

som ger en särskild status i arbetskraften. b) Exklusiv rättsbefogenhet i en arbetsfördelning 

som skapats och kontrolleras av förhandlingar inom yrkesgruppen. c) En skyddad position i 

både extern och intern arbetsmarknad som baseras på kvalificerade referenser skapade av 

yrkesgruppen själva. d) Ett formellt träningsprogram som ligger utanför arbetsmarknaden som 

producerar ovan nämnda referenser, vilket är kontrollerat av yrkesgruppen samt associerat 

med högre utbildning. e) En ideologi som riktar större engagemang mot att utföra ett bra 

arbete snarare än ekonomisk vinst, samt till kvalitet snarare än den ekonomiska effektiviteten 

av arbetet. (Merckx & Mårtensson 2017, 8). 
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2.1.2 Sammanfattning 

Wenglén (2013) menar att varken marknadslogik, byråkratisk logik eller professionell logik 

kommer att fungera helt fristående. De är ömsesidigt beroende av varandra för att kunna 

skapa en organisation som kommer att kunna fungera. 

”De tre systemen har var för sig sina baksidor. En marknad utan fullgod 

information och konkurrens fungerar sällan speciellt bra. En byråkrati som stelnat 

till och tappat kontakten med kundernas behov fungerar inte bättre. En profession 

som primärt är upptagen av den egna professionens intressen och 

kunskapsutveckling har svårt att svara an mot kundernas behov och 

organisationernas krav på effektivitet, flexibilitet och lönsamhet”  

(Wenglén 2013, 12). 

Enligt Freidson (2001) kan moderna styrtrender förskjuta professionen från professionalism 

mot marknad och byråkrati. Detta menar Freidson kommer att påverka själen i professionen 

då inte längre professionalismen får vara styrande. Roy Liff (2015) belyser i sin rapport att det 

finns flera forskare (Orton & Weick, 1990; Powell & DiMaggio 1991; Brunsson 1989) som 

menar att övergången till marknad och byråkrati inte kommer att påverka professionen. De 

moderna styrpraktikerna är endast till för att visa upp en fasad utåt och påvisa att 

organisationen tillämpar moderna styrprinciper. Styrprinciperna kommer således inte 

nämnvärt att påverka professionen, då de inte inverkar på autonomin att utföra det 

professionella arbetet (Liff 2015, 11).  

2.2 New Public Management 
I detta kapitel kommer inledningsvis NPM beskrivas som helhet. Därefter kommer de delar av 

NPM som är centrala för studien att belysas särskilt.  

2.2.1 Framväxten av NPM 

Som tidigare beskrivits i inledningen är New Public Management ett samlingsbegrepp för 

idéer om hur offentlig förvaltning kan styras. NPM har fått stor internationell spridning men 

reformerna har kommit att se olika ut världen över, det vill säga att reformerna har utvecklats 

olika när de implementerats (Karlsson 2014, 46 ). Framväxten av NPM går att spåra till den 

nyliberala framväxten från tidigt 1980-tal i västvärlden. Tankarna grundar sig i att offentlig 

förvaltning skall drivas likt ett företag och styras med politiska mål. Att skapa en mer rationell 

management inom offentlig sektor skall enligt Almqvist (2006, 28) ses som ett av 

huvudsyftena till framväxten av NPM. Hasselbladh (2008, 7-8) menar att framväxten av NPM 
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inte enbart grundar sig i ekonomiska drivkrafter utan också påverkats av att gamla sätt att 

styra offentlig sektor blivit betraktade som otillräckliga och omoderna. Den offentliga 

förvaltningen i Sverige skulle präglas av ständiga förändringar och förbättringar mot en 

utvecklad organisation (Hasselbladh 2008, 54). NPM medför även ett så kallat ”manager”-

ideal, detta ideal kan beskrivas som ett starkt och professionellt ledarskap. Ledarskapet 

hämtar inspiration från privata företag och bilden av en chef i offentlig sektor förändras från 

ämbetsman till direktör (Ahlbäck & Widmalm 2016, 11). 

 

I Sverige under 1980- och 1990-talet fanns en debatt om hur den offentliga förvaltningen 

sköttes. Bristen på följsamhet mot medborgare, brukare och politiska huvudmän ledde till 

kritik mot offentlig sektor. Detta skapade framväxten av beställar-utförarmodellen som 

förenar flera av de centrala delarna inom NPM (Hasselbladh 2008, 56).  

Detta är enligt Hasselbladh (2008) en av de tydligaste och första sinnebilderna för NPM inom 

svensk offentlig förvaltning. Idéer från NPM realiserades tydligt under 1990-talet i Sverige 

genom nya styrmodeller, bolagiseringar, utförsäljning och konkurrensutsättning av offentlig 

verksamhet (Karlsson 2014, 46). 

Christopher Hood (1991) är en av de första forskare som fått stort genomslag inom forskning 

som rör NPM. Hood har definierat sju komponenter som använts av många forskare genom 

åren för att beskriva NPM. Nedan följer Hoods utmärkande drag för NPM i form av sju 

komponenter översatta av Hasselbladh (2008): 

1. Införandet av decentraliserat resultat- eller kostnadsansvar, som delar upp tidigare 

sammanhållna förvaltningar i mindre organisationsliknande enheter. 

2. Interna marknader; enheter ”köper” och ”säljer” sina tjänster till andra enheter eller 

beställare. 

3. ”Kostnadsmedvetenhet”; ständig rationalisering av drift och organisation för att göra 

verksamheten mer kostnadseffektiv. 

4. Bred tillämpning av metoder och modeller från privata företag i allt från personal- och 

lönepolitik till modeller för styrning av hela verksamheten. 

5. Större formell handlingsfrihet och tydligare ansvar för chefer på olika nivåer. 

6. Effektivitet bedöms i förhållande till explicita och mätbara mål. 
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7. Fokus på ”kunder” och resultat.” (Hasselbladh 2008, 9) 

Genom åren har mycket kritik riktats mot NPM och hur detta har påverkat offentlig 

förvaltning. I rapporten Debatt pågår genomförd av Sveriges kommuner och landsting menar 

Alvehus och Andersson (2017)  att ”NPM har fundamentalt förändrat styrningen av offentliga 

organisationer. vilket också förändrat professioners och brukares roller och förhållningssätt. I 

grunden handlar det om förändringar i balansen mellan olika styrlogiker” (Alvehus & 

Andersson 2017, 13). 

Nolin (2008) menar att NPM påverkat professioner så att de förlorat kontrollen över sin egen 

professionalism. Istället styrs professionerna av krafter utanför den egna akademin och 

professionen kontrollerar inte autonomt sig själv (Wenglén 2013, 12). 

2.2.2 Decentralisering 

Decentraliseringen beskrivs av Hood (1991) som ett fokusskifte från den gamla byråkratins 

procedurer till mer fokus på resultat. Hood menar att detta också syftar till att upplösa gamla 

mönster som funnits inom offentlig sektor och på så vis skapa en mer platt 

organisationsstruktur. NPM kan verka stå för en ökning av ett tätare samarbete inom 

organisationerna och en reducerad hierarkisk ordning. Den plattare strukturen syftar till 

effektivare användning av organisationens resurser genom att tidsoptimera arbetssätten.  

Decentralisering av administrativa styrprinciper och målstyrning är enligt Almqvist (2006) en 

del av NPM. Argumenten för en decentralisering av organisationer är att öka effektiviteten i 

en alltmer komplex förvaltningsmiljö. Decentraliseringen kännetecknas bland annat av: 

långtgående delegering av arbetsuppgifter, tydlig målstyrning och resultatansvar bland 

organisationens enheter (Almqvist 2006, 88-92). Chefer i organisationen måste fatta beslut 

inom de områden där delegeringar skett och områdena är ofta okänd mark. Detta kan kräva en 

stor arbetsinsats då cheferna löser vissa uppgifter ett fåtal gånger (Thilander 2013). För att 

detta skall fungera bör decentralisering kombineras med målstyrning från den centrala 

ledningen, målen skall följas upp kontinuerligt och mätas. Hur målen nås är upp till den 

målstyrda enheten, de som styr talar inte om hur uppgiften skall lösas utan vad slutresultatet 

förväntas att bli (Almqvist 2006, 92). Dock kan en decentralisering motsägelsefullt nog leda 

till en centralisering när chefer känner behov av att kontrollera verksamheten de är satta att 

leda. För att få grepp om den egna verksamheten genomförs omfattande kontroller och 

uppföljningar vilket leder till att den hierarkiska linjeorganisationen förstärks (Alvehus & 

Andersson 2017, 40). 
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2.2.3 Kostnadsmedvetenhet  

Offentliga organisationer påverkas av kostnadsmedvetenhet i sitt sätt att arbeta. För att tillse 

att organisationen inte är ineffektiv i sin resurshantering genomförs interna kontroller och 

uppföljning. Hasselbladh (2008, 59) menar att detaljerad kostnadsredovisning i kombination 

med strikt budgetdisciplin har lett till ett ständigt fokus på kostnader. Det är i huvudsak chefer 

på låg nivå som måste handskas med den ständiga jakten på kostnader. Till skillnad från 

offentlig sektor är företag inte kostnadsminimerare utan snarare vinstmaximerare. 

Kostnadsminimering kan leda till att styrningsregimen inom en offentlig organisation 

förändras då tidigare prioriteringar blir underordnade kostnaderna. Verksamhetschefer tvingas 

således från att vara verksamhetsexperter till något som mer liknar generalistchefer 

(Hasselbladh 2008, 60).  

Kraven på bättre ekonomisk kontroll kan ha föranletts av ansträngda statsfinanser men också 

trenden av nya styrideal (NPM) inom statsförvaltningen (Thilander 2013, 131).   

2.2.4 Effektivitet- resultatmätning 

Offentliga organisationer levererar i huvudsak tjänster till allmänheten och producerar sällan 

varor där resultatmätning i antal sålda varor är lätta att mäta. Hur många patienter en läkare 

behandlar är lätt att mäta däremot är det svårare att mäta kvaliteten på behandlingen. Inom 

offentlig sektor är trenden att utveckla styr- och informationssystem för ökad insyn och 

resultatmätning (Almqvist 2006). För att kunna mäta resultatet på levererade tjänster skapas 

fler variabler och prestationsmått, vilket har inneburit en förskjutning från hur något utförs till 

ett större fokus på det uppkomna resultatet (Almqvist 2006). Ahlbäck och Widmalm (2016) 

menar att de som utsätts för resultatmätningar tenderar att styra verksamheten mot det som 

mäts. Med andra ord kan antalet behandlade patienter (mätbart) bli viktigare än kvaliteten 

(svår att mäta) på behandlingen. 

”Sammanfattningsvis präglas NPM-reformer av perspektivet att de professionella bör styras, 

utvärderas och kontrolleras, både löpande och detaljerat” (Ahlbäck & Widmalm 2016, 

14).Med detta uttalande menar Ahlbäck och Widmalm (2016) att de professionella inom 

professionen påverkas av NPM genom omfattande resultatmätning i en strävan att nå 

effektivitet.  

2.3 Förändringar inom Försvarsmakten 

Nedan redovisas de större förändringar i arbetssätt och organisation inom Försvarsmakten 

som är centrala för studien. 
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2.3.1 HR-transformationen 

Regeringen gav Försvarsmakten i uppgift att senast 2008 minska de fasta kostnaderna med 2 

miljarder kronor relativt utfallet 2004. Syftet var att omfördela medlen inom Försvarsmakten 

för att öka den operativa förmågan. 2009 genomförde Statskontoret en granskning av 

besparingsarbetet och anger följande. 

”Genom myndigheternas omställningsåtgärder under perioden 2004–2008 

bedömer Statskontoret att resurser motsvarande drygt 2 miljarder kronor har 

kunnat frigöras inom berörda stödverksamheter och att dessa antingen direkt eller 

indirekt har kommit Försvarsmakten till del. Trots viss osäkerhet i enskilda delar 

bedömer Statskontoret att regeringens målsättningar rörande det samlade 

omställningsarbetet har uppnåtts i fråga om eftersträvade kostnadsreduktioner och 

beställningsminskningar” (Statskontoret 2009, 7). 

I följande citat redogörs att avsikten är besparingar men också en förändring i förvaltningen 

som anses föråldrad. ”Avsikten är att kostnadsminskningar inom det militära försvarets 

förvaltning och stödverksamhet ska omfördelas till förmån för förbandsproduktion och 

insatser…” (Statskontoret 2009, 19). 

Som en liten del kopplad till de stora besparingarna påbörjar Försvarsmakten HR-

transformationen som syftar till att: Skapa enhetlighet genom gemensamma arbetsprocesser 

och avtal. Enkelhet genom upprättande av HR-Portal, helpdesk-funktion, HR-Direkt, samt 

införandet av systemstöd PRIO. Effektivitet genom att i HR-Centrum samla HR-kompetensen 

(Thilander 2013, v-vi). System PRIO infördes som ersättning för en mängd olika 

administrativa datasystem. Systemet skall även hantera alla personalärenden och skapa 

möjlighet för en decentralisering av personalarbetet. Inom ramen för HR-transformationen 

skulle stora delar av lokal HR avvecklas och ett nytt HR-centrum skulle upprättas där 

kompetensen skulle samlas. Personalarbetet skulle skötas av chefer i linjen med stöd av HR-

funktioner. Per Thilander (2013) har i sin forskning presenterat hur officerare delats in i två 

grupper för att hantera de nya administrativa uppgifterna. Han benämner dem som de chefer 

som följer den kasernbaserade logiken och de som följer stridslogiken. Anna Hydén (2016) 

sammanfattar i sin studie de två logikerna. ”De chefer och lokal HR som följer den 

kasernbaserade logiken har anammat transformationen på olika sätt, de som följer den 

stridsbaserade logiken vill arbeta som tidigare, som föregångsmän…” (Hydén 2016, 60). 
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En stor del av Försvarsmaktens chefer uttrycker sig negativt om hur HR-transformationen 

påverkat deras arbetssätt och konsekvenserna detta fått för officerarnas ledarskap. 

Enhetlighet, enkelhet och effektivitet som förespråkades vid införandet av HR-

transformationen har inte inneburit det samma för chefer i linjen (Thilander 2013, 240). 

2.3.2 Försvarsmaktens organisation 2013 

I regeringens proposition 2008/09:140 finns bakgrunden till Försvarsmaktens organisation 

2013 (FM Org 13). Edström och Svensson (20014, 27-28) beskriver i sin studie syftet med 

organisationsförändringen. Den svenska försvarsförmågan skulle öka genom att 

Försvarsmakten skulle få mer tillgängliga förband med en ökad användbarhet. 

Försvarsmakten skulle också riktas om från i huvudsak nationellt fokus till att kunna bidra till 

Sveriges säkerhet genom fredsbevarande internationella insatser. Kopplat till detta skulle ett 

nytt personalförsörjningssystem införas som baserades på frivillighet istället för plikt.  

Stående förband skulle sättas upp med anställda soldater vilket innebar en ökad användbarhet 

och tillgänglighet. För att finansiera de ökade kostnaderna anställda soldater innebar skulle 

mängden officerare minskas och mängden specialistofficerare ökas. Syfte var att skapa 

kostnadseffektivitet i personalstrukturen. Målet var inte personalneddragningar utan snarare 

att omlokalisera resurser (personal) till där de passade verksamhetens syften bäst (Edström & 

Svensson 2014).  I och med att majoriteten av personalen skulle ingå i insatsförbanden fanns 

inte längre något större utrymme för stödjande befattningar. 

2.4 Centrala begrepp 
Begreppet kärnverksamhet för Försvarsmakten är inte helt enkelt att definiera. 

Försvarsmakten definierar självt begreppet enligt följande. ”Försvarsmaktens kärnverksamhet 

är att förbereda och genomföra insatser med krigsförband samt att utveckla, vidmakthålla och 

avveckla dessa förband” (FFS 2007:4). Enligt denna definition inryms en stor del av 

Försvarsmaktens verksamhet inom begreppet kärnverksamhet och det blir svårt att skilja 

kärnverksamhet från stödverksamhet. I Försvarsmaktens årsredovisning för 2011 förs ett 

djupare resonemang kring vad som är Försvarsmaktens kärnverksamhet och vad som är 

stödverksamhet. Här benämns grundläggande militär utbildning av soldater som själva 

essensen av kärnverksamhet. Om ett ”stödverksamhetstungt” perspektiv väljs kommer all 

verksamhet förutom skarpa insatser kunna definieras som stödverksamhet. Om ett 

”kärnverksamhetstungt” betraktelsesätt väljs inryms utbildningsverksamhet, 

kompetensutveckling, materielförsörjning, logistik m.m. vilket i slutändan syftar till att skapa 

de förmågor statsmakten anvisat förbanden (Försvarsmakten 2012). 
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I denna studie förhåller vi oss till begreppet kärnverksamhet som det som Försvarsmakten 

beskriver som essensen av kärnverksamheten: militär utbildning av soldater.  

2.5 Teoretisk sammanfattning  
NPM har under en längre tid påverkat offentlig förvaltning och mycket kritik har riktats mot 

fenomenet. Chefer i Försvarsmakten påverkades kraftigt av HR-transformationen vilken i sin 

tur har tydliga influenser av NPM. Transformationen har inneburit att den traditionella rollen 

som chef i Försvarsmakten mer och mer kommit att likna ett managerideal. 

Decentraliseringen av personalarbetet och införandet av stödsystemet PRIO i Försvarsmakten 

har skapat möjligheter för officerare att arbeta mer likt managers (Thilander, 2013). Tidigare 

forskning (Nolin 2008; Alvehus & Andersson 2017; Thilander 2013; Wenglén 2013) visar på 

att NPM påverkar professionalismen inom en profession. Wenglén (2013, 4) menar att 

klassiska sätt att styra, utveckla och strukturera en profession håller på att förskjutas på grund 

av marknadstänk och företagsanpassade ledningsprinciper.   

”Med hänvisning till Freidsons (2001) klassiska uppdelning i marknad (i Adam 

Smiths mening), byråkrati (i Max Webers mening) och professionalism, sker det 

en förskjutning mot marknads- och byråkratilogik i flertalet professioner… 

Förändringen mot mer företagsanpassade (byråkratiska) ledningsprinciper, vilken 

bl.a. benämns new public management, kommer till uttryck i en ökad användning 

av styrverktyg hämtade från den privata företagsvärlden” (Wenglén 2013, 4). 

3. Metod 

För att kunna svara på forskningsfrågorna delas studien upp i två delar. Den första delen 

består av en kvalitativ textanalys av Vår militära profession (Försvarsmakten 2017). Syftet 

med textanalysen är att skapa en utgångspunkt för jämförelse med studiens andra del. Den 

andra delen består av halvstrukturerade intervjuer för att kunna förstå chefers uppfattning om 

sin vardag.  Nedan redogörs för val av metod samt hur studien kommer att genomföras. 

3.1 Val av metod 
Innan studien genomfördes övervägdes val av forskningsmetod. Valen stod mellan kvalitativ 

och kvantitativ metod. Den kvantitativa metoden kännetecknas grovt förenklat av attityder 

och beteenden, den kvalitativa analysen fokuserar på betydelser och innebörder (Hjerm, 

Lindgren & Nilsson 2016, 24).  Ett av studiens syften är att beskriva NPMs påverkan på 

professionen samt vilka betydelser chefer på lägre nivå i Försvarsmakten anser att detta har 
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fått. Härvid valdes en kvalitativ metod och sex intervjuer genomfördes. Samtalsintervjuer är 

lämpliga att använda när det är människors uppfattning om sin egen värld som undersöks 

(Esaiasson et al. 2017, 262).  Om studien valt en kvantitativ metod hade enkäter varit ett 

naturligt angreppssätt. Dock skulle studien få svårare att klarlägga oväntade svar och 

bakgrunden till olika ställningstaganden skulle utebli (Esaiasson et al. 2017, 260).  

För att kunna genomföra studien och svara på forskningsfrågan används en fallstudiedesign. 

Fallet som undersöks är chefer vid Skaraborgs Regemente och hur de påverkas av nya 

styrformer. Fallstudier kännetecknas bland annat av en kontext och två tidpunkter (Esaiasson 

et al. 2017, 109). I denna fallstudie är kontexten arbetssituationen för chefer vid Skaraborgs 

Regemente. De två tidpunkterna är före och efter HR-transformation och FM org 13 samt det 

förändrade arbetssätt detta inneburit.  

Studien utgår från Freidsons (2001) teorier om att profession förskjuts från professionalism 

mot marknad och byråkrati genom införandet av moderna styrformer. I studien undersöks hur 

chefer vid Skaraborgs Regemente påverkats av styrtrender inspirerade av NPM och hur detta 

har påverkat professionen. Således har en deduktiv ansats valts då påverkan av NPMs 

mekanismer hos chefer vid Skaraborgs Regemente testas i studien. (Hjerm, Lindgren & 

Nilsson 2016, 25).    

3.2 Avgränsning 
I publikationen Vår militära profession avhandlas hela den militära professionen för såväl 

officerare, specialistofficerare, reservofficerare, gruppchefer, soldater, sjömän och 

civilanställda inom Försvarsmakten.  

Denna studie avgränsas till officersprofessionen då chefernas vardag vid Skaraborgs 

Regemente undersöks. Dessutom är det i huvudsak officerare som blir direkt påverkade av 

nya styrtrender. De övriga anställningskategorierna påverkas indirekt och är därmed inte i 

fokus för studien.  

Studien avgränsas också till Skaraborgs Regemente. Båda författarna till studien tjänstgör till 

vardags vid Regementet och har därmed haft möjlighet att göra ett flertal observationer innan 

studien påbörjades. Författarna till studien har ett stort kontaktnät vilket har underlättat vid 

både urval och möjlighet till intervjuer. Vidare så har författarna en god förförståelse för den 

militära kontexten.  
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3.3 Textanalys 
För att kunna klarlägga vilken av Freidsons tre logiker som är den dominerande i 

Försvarsmaktens publikation Vår militära profession genomförs en idealtypsanalys. 

Idealtypsanalys syftar till att förtydliga egenskaper hos det som undersöks för att kunna 

kategorisera dessa under olika idealtyper (Esaiasson et al. 2017, 140). En idealtyp går inte att 

återfinna i verkligheten utan är snarare en ytterlighet av fenomenet. Syftet med en 

idealtypsanalys är att identifiera och förtydliga viktiga egenskaper i det som undersöks 

(Esaiasson et al. 2017, 140). Denna del av studien genomförs som en kvalitativ textanalys 

vilken syftar till att koda och kategorisera texten enligt Freidsons (2001) logiker. 

Textanalysen genomförs som en systematiserande undersökning och syftar till att klarlägga 

texten genom att lyfta fram väsentliga aspekter av innehållet (Esaiasson et al. 2017, 213). För 

idealtypsanalysen kommer analysverktyget som återfinns i tabell 3:2 användas. 

3.4 Intervjuer 
För att svara på hur chefer vid Skaraborgs Regemente uppfattar sin vardag kommer 

halvstrukturerade informantintervjuer användas som metod. Sex intervjuer kommer att 

genomföras med informanter från Skaraborgs Regemente. Anledningen att 

informantintervjuer valdes är att dessa använder svarspersonen som ett vittne eller 

”sanningssägare”. (Esaiasson et al. 2017, 235) De svaranden som valdes ut var i sig inte 

intressanta som individer, utan de skulle bidra med information för att kunna svara på 

forskningsfrågan. De svarandes vardagserfarenheter var viktiga för att kunna förstå 

forskningsfrågan genom att tolka de fenomen som de beskriver. Halvstrukturerade intervjuer 

valdes på grund av möjligheterna till flexibilitet då svarsalternativen inte är fastställda utan 

bestäms av den svarande (Hjerm & Lindgren 2016, 150). 

En intervjuguide (bilaga 2) med tydliga teman användes för att skapa struktur och ge 

intervjuaren möjlighet att styra samtalet. Detta gör det lättare att jämföra intervjuresultaten 

och underlättar analysen (Hjerm & Lindgren 2016, 150). Följande fem teman användes: 

 Meningen med arbetet 

 Specialisering och produktivitet 

 Värdet av specialkunskap  

 Generalisering och specialisering 

 Utbildning och karriär 
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Tematiseringen bygger på Freidsons (2001) teorier om de ideologier som styr en profession. 

Syftet med dessa teman är att kunna kategorisera intervjuunderlaget under marknadsideologi, 

byråkratisk ideologi och professionell ideologi. Till varje tema finns ett antal intervjufrågor, 

som till del är hämtade från tidigare undersökningar (Merckx & Mårtensson 2016; Koskela & 

Magnusson 2012; Carlsson 2012). Frågorna har omformulerats för att passa studiens syfte och 

forskningsfrågor. Efter genomförda intervjuer kommer det inspelade intervjuunderlaget att 

transkriberas. Därefter genomförs kodning och tematisering enligt ovan angivna teman.  

3.5 Urval 
”Med population menas då den grupp av fenomen (personer) som undersökningen vill uttala 

sig om.” (Esaiasson et al. 2017, 156). Populationen som undersöks i studien är officerare vid 

Skaraborgs regemente med chefsansvar. Urvalsmetoden som kommer användas är centralitet 

(centralt placerade källor), metoden väljs då det på förhand finns en uppfattning om vilka som 

är de viktigaste personerna (Esaiasson et al. 2017, 267).  

För att genomföra urvalet av informanter används två urvalskriterier: 

 Chefsbefattning före och efter HR-transformationen (2009) 

 Innehaft chefsbefattning på lägst kompaninivå 

Det första urvalskriteriet ger informanterna möjlighet att kunna ha en uppfattning om 

chefsarbete före och efter HR-transformationen. Detta är viktigt för studien då ett av syftena 

är att pröva teorin om att professionalismen förskjuts mot byråkrati och marknad genom 

införandet av nya styrformer. Det andra urvalskriteriet används då tidigare studier (Thilander, 

2013; Hydén, 2016) visar att konsekvenserna för chefer på kompaninivå blivit som störst. En 

av de sex utvalda informanterna är kvinna och övriga fem är män. Informanternas kön 

kommer inte att anges i samanställningen nedan, detta i syfte att anonymisera svaren.   

 Tid som officer Datum för 

intervju 

Intervjulängd 

Informant 1 19 år 2018-04-23 66 min 

Informant 2 14 år 2018-05-03 58 min 

Informant 3 14 år 2018-05-03 64 min 

Informant 4 20 år 2018-05-08 69 min 

Informant 5 16 år 2018-05-09 36 min 

Informant 6 22 år 2018-05-09 56 min 

Tabell 3:1 Sammanställning informanter 
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3.6 Operationalisering  
För att kunna analysera texten i Vår militära profession och intervjusvaren skapas ett 

analysverktyg grundat på Freidsons teorier om de fem ideologier bakom en profession. Som 

tidigare redovisats i kapitel 2 menar Freidson att en profession kan styras av idealtyperna 

marknadslogik, byråkratisk logik eller professionell logik. I bilaga 3 återfinns 

analysverktyget, där sammanfattas definitionerna som tidigare beskrivits för respektive 

idealtyp.  

3.7 Studiens trovärdighet 
Validitet kan delas upp i både intern och extern. Med intern validitet menas möjligheterna att 

dra slutsatser utifrån ett begränsat antal analysenheter som ingår i studien. Med extern 

validitet avses möjligheten att kunna generalisera slutsatser utanför det undersökta fallet 

(Esaiasson et al. 2017, 59). Med anledning av studiens omfattning finns inte möjligheter att 

generalisera resultaten för hela officersprofessionen eller andra regementen. Studien har 

därför låg extern validitet men högre intern validitet då urvalet är representativt för det valda 

fallet.  

I studien var det inte möjligt att förhålla sig till alla de tre allmänna intervjuråden som anges i 

Metodpraktikan: välj främlingar, ett litet antal och sådana som inte är ”subjektiva” experter. 

(Esaiasson et al. 2017, 268).  De informanter som valdes var inte främlingar för intervjuaren. 

Detta påverkade möjligheten att hålla en vetenskaplig distans och påverkar i sin tur 

validiteten. Dock upplevdes intervjusituationerna som avslappnade och det fanns tillit mellan 

intervjuaren och informanten. Dessa effekter skulle kunna ha minskats om ett annat 

Regemente valts. 

För att minska intervjuareffekterna delades inte frågorna ut på förhand då detta kan leda till 

tillrättalagda svar. Innan intervjuerna genomfördes fick informanterna en kortfattad 

information om studiens huvudtema (bilaga 1) för att väcka intresse för ämnet. (Esaiasson et 

al. 2017, 278). För att ytterligare minska intervjuareffekterna fick informanterna möjlighet att 

välja plats för intervjun, vilket i samtliga intervjuer blev på deras tjänsterum. Efter genomförd 

analys av intervjumaterialet finner vi inga nämnvärda intervjuareffekter.  

Kodningen av det insamlade materialet genomfördes gemensamt av båda författarna. Innan ett 

stycke placerades under ett tema diskuterades innehållet och citatet analyserades gemensamt. 

Efter kodningen av intervjumaterialet analyserades underlaget ytterligare en gång och ett antal 

stycken kodades om. Efterhand som kodningen fortlöpte skapades ett allt tydligare system för 
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vilka citat som skulle placeras under respektive kod. Det var därför avgörande för studiens 

trovärdighet att allt material analyserades en gång till, då vissa stycken av texten var svåra att 

koda under ett specifikt tema.  

3.8 Etiska överväganden 
Som grund för etiska överväganden användes Vetenskapsrådets fyra huvudkrav: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet 2002). Innan intervjuerna genomfördes informerades informanterna om att 

deras svar kommer att anonymiseras, de informerades även om studiens övergripande syfte. 

För att skapa så stor anonymitet som möjligt för informanterna anges sparsamt med 

information om deras bakgrund och nuvarande befattning. Särskilt övervägdes om 

informanternas kön skulle presenteras men då bara en kvinna deltog i studien valde vi att 

lämna kön utanför samanställningen av informanter. Samtliga informanter godkände att 

inspelning av intervjun genomfördes och att deras åsikter användes för undersökningen. 

Samtliga informanter informerades om att materialet endast kommer användas för denna 

studie. 

4 Resultat och analys 

I detta kapitel kommer resultaten beskrivs och analyseras. Inledningsvis redovisas 

textanalysen av Vår militära profession och därefter analysen av intervjuerna.  

4.1 Textanalys av Vår militära profession 
Textanalysen syftar till att besvara följande forskningsfråga: Vilken idealtyp är dominerande 

som norm för Försvarsmaktens publikation Vår militära profession?  

Resultaten kommer att redovisas enligt den analysmodell som tidigare presenterats. Analysen 

är indelad i fem teman kopplade till Freidsons teorier om vilka ideologier som styr en 

profession. Under varje tema kommer de mest dominerande styckena ur texten att redovisas 

indelade i professionalism, byråkrati och marknad. Varje stycke inleds med ett eller flera citat. 

Därefter följer ett resonemang om varför stycket kan härledas till idealtypen. Slutligen 

sammanfattas respektive del med vilken av idealtyperna som är dominerande.   

4.1.1 Meningen med arbetet 

Professionalism 

Kännetecknas av: Tillfredställelse över utfört arbete är viktigare än möjligheterna till hög lön. 
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Ett komplext arbete som ingen annan kan utföra. Arbetet i sig är meningsfullt även för andra. 

En gemensam etik.  

”Till varje våldsbeslut finns en stark koppling till vår värdegrund som grundar sig i ansvaret 

att göra riktiga moraliska bedömningar som kan rättfärdiga våldsanvändning” 

(Försvarsmakten 2017, 40). Med värdegrund menas att alla officerare har en gemensam bas 

av värderingar som skall följas och levas upp till. Enligt Freidson (2001, 107-108) 

kännetecknas de professionella av att de delar en gemensam etik och den som bryter mot 

denna etik riskerar uteslutning ur professionen. Det är inte en yrkesetik som talar om hur 

arbetet skall utföras utan snarare en etik kopplad till moralisk legitimitet, i Försvarsmaktens 

fall en gemensam värdegrund. 

”Försvarsmakten och officersprofessionen har ansvaret att förvalta en del av statens 

våldsmonopol. Officerens ansvar är både individuellt och kollektivt” (Försvarsmakten 2017, 

39). Inom professionalismen kan endast de professionella utföra arbetet då det är så komplext 

att ingen annan kan utföra det (Freidson 2001, 108). Att utöva och fatta beslut om militärt 

våld kan endast genomföras av officerare. I texten kan ett högre syfte med 

officersprofessionen läsas in, ett ansvar gentemot stat och befolkning. Det vill säga att arbetet 

i sig är meningsfullt även för andra. Återkommande i texten återfinns citat kopplade till att 

den väpnade striden bara kan ledas av officerare. 

Byråkrati 

Kännetecknas av: Anställningstrygghet och möjligheterna att göra karriär. Att ha ett jobb är 

viktigare än vilken typ av arbete som utförs. Specialisering är oviktig.  

”Försvarsmakten har en utvecklad nivåindelning där officeren har sin befordringsgång” 

(Försvarsmakten 2017, 38). Freidson (2001, 108) menar att inom byråkratin kan en mening 

med arbetet vara möjligheterna till karriär inom organisationen och uppåt i hierarkin. De 

specifika arbetsuppgifterna är underordnade möjligheterna till befordran. Försvarsmakten är 

en tydlig hierarkisk organisation där dominerade karriärvägen för officerare är uppåt i 

organisationen.   

Sammanfattningsvis under meningen med arbetet är texten tydligt dominerad av 

professionalism, endast enstaka inslag av byråkrati förekommer och inga delar går att koppla 

till marknaden. Detta trots att Försvarsmakten är en traditionellt hierarkisk organisation. Det 

absolut tydligaste är det komplexa arbete som inte kan utföras av någon annan. 
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Officersprofessionen styrs av en gemensam värdegrund som hela officerskollektivet måste 

förhålla sig till. Det finns alltså en gemensam etik och ett högre syfte med arbetet.  

4.1.2 Specialisering och produktivitet 

Professionalism 

Kännetecknas av: Balansen mellan kvalitet och kvantitet kan endast regleras av en 

professionell. Professionellt kontrollerad träning skapar kvalitet.   

”Officerare, tillsammans med övriga chefer i Försvarsmakten, måste använda sig av ett 

utvecklat ledarskap där både kommando- och uppdragstaktik används, d.v.s. både ett 

centraliserat och ett decentraliserat förhållningssätt till ledning” (Försvarsmakten 2017, 38). 

Ingen utanför professionen kan fastställa hur ledarskapet skall bedrivas och anpassas utifrån 

rådande situationer. Endast en professionell kan avgöra vilken ledningsmetod som ger den 

bästa kvaliteten. Stycket skulle också kunna tolkas som byråkrati eller marknad. Men det är 

inte högre chef som bestämmer hur ledningen skall utföras. Detta är upp till den 

professionella officeren att avgöra. Endast denne kan fatta beslut på plats och avgöra vilket 

som får bäst kvalitet. Under denna del hittades inga inslag av byråkrati eller marknad.  

4.1.3 Värdet av specialkunskap 

Professionalism 

Kännetecknas av: Specialkunskaper får inte bli så djupa att helhetsgreppet tappas bort men 

tillräckligt djupa för att ha ett gemensamt språk. Professionen är autonom och kunskapen är 

oinskränkt inom professionen.  

”Varje situation är unik men en officer måste förstå striden och alla dess ingående delar 

eftersom striden är kravsättande för Försvarsmaktens verksamhet” (Försvarsmakten 2017, 

38). För att kunna hantera den komplexitet som uppstår i strid måste officeren ha en bred bas 

att stå på, för att kunna förstå helheten. För att kunna förstå de ingående delarna krävs ett visst 

djup av kunskap, men specialiseringen får inte bli så djup att helhetsgreppet om striden går 

förlorat.  

”Professionen måste säkerställa att utbildning och forskning som rör officerens kärnkunskaper 

hamnar under professionens inflytande” (Försvarsmakten 2017, 40). Citatet tydliggör att 

officersprofessionen är autonom och driver sin egen utveckling framåt. Det finns inget 

utrymme för andra utanför professionen att leda och utveckla den då kunskapen inom 

officersprofessionen är oinskränkt. Wenglén (2013, 16) menar att det är den professionella 

kunskapen snarare än positionen i byråkratin som styr utvecklingen.   
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Byråkrati 

Kännetecknas av: Specialkunskaper har inget naturligt egenvärde. Kunskapen varierar 

beroende på befattning men är specifik för företaget. Styrningen sker centralt. 

Decentralisering kan ske i syfte att avgränsa arbetsuppgifter.  

”Ytterligare en aspekt av ledarskap för officeren är att kunna hantera förhållandet mellan att 

verka i militära operationer och att verka inom förvaltning. Denna tvåsidighet är en integrerad 

del av verksamheten och växelspelet mellan de två sidorna sker ständigt” (Försvarsmakten 

2017, 39). Citatet pekar på att specialkunskaperna inte behöver vara särskilt djupa utan 

snarare mer generella. Officeren ska kunna lösa både militära operationer och 

förvaltningstjänst där specialkunskaper inte eftersöks. Tvåsidigheten som beskrivs ställer krav 

på generella kunskaper som inte traditionellt kopplas till officerare. 

”För att möta dessa krav på professionen krävs utbildning på alla nivåer, från grundläggande 

till avancerad nivå” (Försvarsmakten 2017, 40) Dessa kunskaper är specifika för 

Försvarsmakten (företaget) men varierar beroende på befattning och nivå. Inom byråkratin 

menar Freidson (2001, 82) att specialkunskaper skaffas utifrån den nuvarande befattningen 

men är fortfarande företagsspecifika.   

För att sammanfatta värdet av specialkunskap finns stycken som går att härleda till både 

professionalism och byråkrati. Framförallt lyfts förvaltningstjänsten inom Försvarsmakten 

upp och detta kan tydligt kopplas till byråkratin. Texten är till del motsägelsefull då vissa 

stycken lyfter fram att generella kunskaper är viktiga medan andra stycken betonar vikten av 

specialkunskap. Dock överväger texten mot professionalism då flera delar avhandlar vikten av 

autonomi inom professionen samt kombinationen av både bred och djup kunskap. Inga 

stycken i texten gick att härleda till marknaden.    

4.1.4 Generalisering och specialisering  

Professionalism  

Kännetecknas av: Chefen är specialist eftersom bara en specialist kan utvärdera och 

kontrollera utfört arbete.  

”Uppgifter måste lösas, och chefens uppgift är att: a) Formulera mål och planera för hur 

organisationens resurser och förmågor ska användas så att det efterfrågade resultatet uppnås, 

b) fatta beslut och ge riktlinjer, samt, c) initiera styrning och uppföljning” (Försvarsmakten 

2017, 38). Citatet skulle kunna härledas till marknad då mål, styrning och uppföljning 
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kännetecknas av marknadslogiken. Försvarsmaktens officerare är skolade att leda enligt 

uppdragstaktik. Uppdragstaktikens grunder sammanfattas i följande citat ur boken 

Uppdragstaktik på svenska ”I grunden betyder uppdragstaktik att underlydande nivå tilldelas 

ett uppdrag samt resurser medan genomförandet lämnas öppet inom ramen för gällande 

doktrin och eventuella handlingsregler” (Ahlgren, et al. 2016, 3). 

Således måste chefen vara skolad inom organisationen och ha god kunskap om 

uppdragstaktik. Endast en specialist har den kunskap som krävs om organisationen för att 

kunna sätta upp mål, ge styrning och följa upp utan en omfattande kontrollorganisation. En 

generalist skulle sakna de specialkunskaper som krävs för att sätta relevanta mål och 

genomföra uppföljningen.  

Byråkrati 

Kännetecknas av: Chefen är generalist. Utvärdering sker genom kontroller mot lagar, 

förordningar och regler.   

”Officersprofessionen är också förknippat med arbetsgivarrollen, vilket ställer krav på ett 

arbetsgivaransvar där man både måste ha kunskap om och ta hänsyn till de lagar, 

förordningar, avtal och bestämmelser som berör verksamheten” (Försvarsmakten 2017, 40). 

Freidson (2001, 115) menar att chefer inom byråkratin har specialkunskap av mer generell 

karaktär än deras underordnade. De har själva inte kompetensen att utföra arbetet men har 

kompetensen att leda det. Citaten ovan beskriver en generell chef som inte behöver 

specialkunskaper i professionens kärnverksamhet, den väpnade striden. Chefen är en manager 

som inte behöver kunna verksamheten, men måste kunna leda den.  

Sammanfattningsvis under temat generalisering och specialisering finns både inslag av 

byråkrati och professionalism, inga inslag av marknad. Professionalismen kännetecknas av att 

endast specialister kan leda verksamheten, vilket återfinns i ett stycke. Den byråkratiska 

logiken är övervägande och mer tydligt framträdande i och med att chefer behöver ha 

generella kunskaper. Det betonas att chefer måste kunna hantera både militär- och 

förvaltningslogiken vilket ställer krav på mer generella kunskaper.   
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4.1.5 Utbildning och karriär  

Professionalism 

Kännetecknas av: Både teoretiskt utbildade men även praktiskt tränade inom sitt 

specialområde. Endast de som är utbildade av professionen kan tillhöra den. Horisontell 

befordringsgång.  

”Vägen till en väl utvecklad och kvalificerad officersexpertis innefattar att tillägna sig 

avancerade kunskaper och färdigheter inom teori, praktik och beprövad erfarenhet. 

Systematisk teoretisk skolning och praktik med träning, övning och operation är en 

förutsättning för att uppnå förmågan att vara en duglig officer” (Försvarsmakten 2017, 

37).För att bli officer krävs akademisk skolning men även praktisk träning vid förband 

(arbetsplats), vilket leds av professionen. För att uppnå avancerade kunskaper och färdigheter, 

det vill säga specialisering, krävs praktisk träning i form av övningar och operationer. För att 

bli officer måste man genomgå utbildning ledd av professionen, denna utbildning är ett krav 

för anställning som officer. 

”Det är officerarnas uppgifter i Försvarsmakten som ligger till grund för kraven på utbildning 

av officerare” (Försvarsmakten 2017, 40). Endast inom professionen kan man avgöra vilken 

utbildning som behövs. Den teoretiska utbildningen styrs av Försvarsmakten och är specifik 

för professionen. Det är officerens tänkta uppgifter som ligger till grund för utbildningen och 

kraven sätts av professionen.   

”Officeren kan dessutom utveckla fördjupade kunskaper och färdigheter i rollen som ledare 

av väpnad strid och inom stödjande funktioner…” (Försvarsmakten 2017, 38). Det finns inom 

Försvarsmakten möjligheter till en horisontell befordringsgång och vissa möjligheter att göra 

karriär i sidled. Dock är den tydligaste vägen en vertikal väg inom myndigheten, vilket 

belyses nedan. 

Byråkrati  

Kännetecknas av: Cheferna är generellt utbildade till att kunna leda alla typer av verksamhet. 

Ingen tydlig specifik utbildning krävs. Tydlig vertikal befordringsgång.  

”Under en officers karriärutveckling byter man befattningar och växlar även ofta inriktning. 

En ny befattning kräver oftast kompetensutveckling. Detta är särskilt tydligt vid byte av 

ledningsnivå” (Försvarsmakten 2017, 38). Försvarsmakten har en tydlig hierarkisk struktur 

som präglas av en vertikal befordringsgång där officerare är tänkta att göra karriär uppåt i 
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systemet. I och med detta är specialkunskaper mindre viktiga då bytet av ledningsnivå kräver 

nya kunskaper. Då man ofta byter befattningar och växlar inriktning krävs generellt utbildade 

chefer. 

Temat sammanfattas med att det inom Försvarsmakten finns en tydlig karriärgång med 

tillhörande kompetensutveckling som talar för den byråkratiska logiken. Officerens utbildning 

leds av professionen och detta är den enda vägen in i professionen. Utbildningen 

kännetecknas av akademisk skolning följt av praktik och möjlighet till fördjupning. Inom 

utbildning och karriär finns inslag av byråkrati men till största delen återfinns citat som kan 

kopplas till professionalism. Inga delar av texten går att koppla till marknaden.  

4.1.6 Resultat av textanalys 

Textanalysen skulle svara på följande forskningsfråga: Vilken idealtyp är dominerande för 

Försvarsmaktens publikation Vår militära profession? 

Efter genomförd textanalys av Vår militära profession visar sig Freidsons (2001) tredje logik 

om professionalism vara dominerande för texten. Vissa inslag av byråkrati finns. Nedan 

redovisas en samanställning av textanalysen där den dominerande logiken presenteras inom 

respektive tema. 

 Marknad Byråkrati Professionalism 

Meningen med arbetet  (x) X 

Specialisering och produktivitet   X 

Värdet av specialkunskap  (x) X 

Generalisering och specialisering  X (x) 

Utbildning och karriär  (x) X 

Tabell 4:1 Sammanställning textanalys. Dominerande logik markeras med: X. Supplerande 

logik markeras med: (x).  

Som visas ovan dominerar professionalismen fyra av fem teman. Byråkrati gick att återfinna i 

fyra av fem teman men var inte dominerande. Under specialisering och produktivitet återfanns 

inga inslag av byråkrati.   

4.2 Analys av intervjuer 

Nedan följer analysen av intervjuerna indelade i de fem tidigare presenterade temana. 

Presentationen sker på samma sätt som textanalysen. Denna del av studien syftade till att 

svara på följande forskningsfråga: Vilken idealtyp är dominerande i vardagen för chefer vid 

Skaraborgs Regemente? 



 

26 
 

4.2.1 Meningen med arbetet 

Professionalism 

Kännetecknas av: Tillfredställelse över utfört arbete är viktigare än möjligheterna till hög lön. 

Ett komplext arbete som ingen annan kan utföra. Arbetet i sig är meningsfullt även för andra. 

En gemensam etik.  

”Jag skulle säkert kunna hitta ett civilt jobb med 10000 till 15000 kronor mer i 

månaden men då skulle så mycket annat av det jag värderar bli lidande” 

(Informant 1). 

Genomgående för intervjuerna är att officersyrket inte valdes för möjligheten att tjäna pengar. 

Informanterna anger att när de utför arbete inom kärnverksamheten känner de tillfredställelse 

över utfört arbete. Dock framställer samtliga informanter att lön har blivit viktigare under åren 

och hänvisar till familjesituation. Det är således inte arbetsuppgifterna som är anledningen till 

att lön anses viktigare utan snarare familjebildning.  

”Civila chefer för militär produktion? Jag tror att det är svårt för det är så komplex 

verksamhet. Jag menar, skulle en civil bestämma om vi ska utbilda en 

pionjärpluton eller inte? Förstår den människan vilka konsekvenser det skulle 

bli?” (Informant 4). 

Det är tydligt att informanterna uppfattar arbetet som komplext och att ingen utanför 

professionen skulle kunna utföra arbetet. En av frågorna under intervjun var om en civil skulle 

kunna lösa deras arbetsuppgifter, samtliga informanter är eniga om att detta skulle vara 

omöjligt eller i vart fall medföra stora konsekvenser. Det managerideal som enligt Ahlbäck 

och Widmalm (2016, 11) medföljer NPM anser informanterna inte skulle fungera inom 

kärnverksamheten. Men informanterna anger också att en civil skulle kunna lösa stora delar 

av deras administrativa uppgifter då kärnverksamheten endast upptar en mindre del av deras 

vardag. Detta kommer att utvecklas under temat värdet av specialkunskap. 

”Yrket man valt och det man presterar, det är en stolthet kan jag känna många 

gånger. Man får ofta uppskattning och en klapp på axeln utifrån sett också. De 

flesta utifrån upplever jag har en positiv uppfattning om yrket” (Informant 5). 

Citatet ovan belyser att informanterna anser att yrket är betydelsefullt även för andra. Det 

finns ett högre syfte med arbetet och några av informanterna anger även att försvaret av riket 

är en av drivkrafterna inom professionen.  
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Byråkrati 

Kännetecknas av: Anställningstrygghet och möjligheterna att göra karriär. Att ha ett jobb är 

viktigare än vilken typ av arbete som utförs. Specialisering är oviktig.  

”Samtidigt så tycker jag man måste jämföra med de andra fördelar man har i 

staten kontra en civil arbetsgivare, dels 35 semesterdagar och träna på arbetstid, 

det är inte många andra jobb man får det. Samt 61 år till pension ännu så länge, 

det är värt jätte mycket” (Informant 3). 

Det finns inslag som kännetecknas av byråkrati inom meningen med arbetet. Citatet ovan 

visar på den trygghet en statlig anställning innebär. Två av informanterna ger svar som tyder 

på att anställningstryggheten är viktigare nu än när de blev en del av professionen. 

”När jag började så var det mer, som vi sa förr officer 24/7 och man hade en 

annan syn. Jag kan uppleva att yngre kollegor idag de går hit och jobbar och sedan 

går de hem” (Informant 5). 

Informant 5 upplever att det har blivit en förskjutning inom meningen med arbetet bland 

yngre kollegor. Informanten ger uttryck för att yrket idag inte kännetecknas av samma 

drivkrafter som tidigare. 

När intervjuerna sammanfattas framkommer tydligt att meningen med arbetet präglas av 

professionalism även om inslag av byråkrati finns. Det gick inte att återfinna några svar som 

är kopplade till marknadslogiken. Det som tydligast pekar mot professionalism är att arbetet 

beskrivs som komplext och inte kan utföras av någon utanför professionen. Arbetet beskrivs 

även som meningsfullt för andra. Däremot anger samtliga informanter en markant 

förskjutning från professionalism då deras arbetssituation förändrats genom åren. De 

beskriver att den ursprungliga meningen med arbetet utgörs av en allt mindre del av det 

dagliga arbetet.  
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Freidson (2001, 213) skriver att det i första hand är professionens själ som påverkas när 

professionalismen trängs undan till förmån för moderna styrtrender. Citatet nedan beskriver 

hur informant 3 anser att vardagen har förändrats.   

”Det var inte det här jag blev officer för. Det var för att träna förband, för att 

försvara gränsen och vara bra på officersprofessionen. Att vara duktig på att kriga 

och utbilda krigare och det gör jag inte så mycket längre. Administrationen äter 

mer energi än man tror... Jag tycker inte det är speciellt roligt att vara chef i 

Försvarsmakten längre, inte mot hur det var förut, tyvärr” (Informant 3).  

4.2.2 Specialisering och produktivitet 

Professionalism 

Kännetecknas av: Balansen mellan kvalitet och kvantitet kan endast regleras av en 

professionell. Professionellt kontrollerad träning skapar kvalitet. 

”Vad jag gör och hur jag planerar min utbildning känner jag att det är ingen som 

bryr sig om. Hur mitt kompani fungerar eller hur väl jag tar mitt anfallsmål med 

vilka förluster där är det stor grad av uppdragstaktik” (Informant 2). 

Informant 2 menar att han som chef har mandatet att avgöra balansen mellan kvalitet och 

kvantitet. Möjligheten att själv avgöra denna balans uppfattas av tre informanter som att högre 

chef inte är intresserad av kvaliteten.  Nedan följer ytterligare ett citat som belyser att 

informanterna uppfattar detta som negativt. 

”Jag får ju själv formulera min egen målsättning. Det är ju klart att jag ska kunna 

påverka den till del, men till sist handlar det ju om högkvarteret. Vad vill ni nå 

med mitt förband? Att bara säga vidmakthåll. Vad ska jag vidmakthålla? Det är 

inte en målsättning som är proffsig tycker jag om man ska vara hård”  

(Informant 3). 

Inom professionalismen är det professionen själv som reglerar kvaliteten (Freidson 2001, 

111). Det informanterna ger uttryck för kan tolkas som att högre chef tillåter dem själva att 

avgöra kvaliteten men under intervjuerna blir det tydligt att informanterna uppfattar det som 

negativt. Högre chef uppfattas inte styra den dagliga kärnverksamheten med kvalitetskrav, 

däremot ställs tydliga kvantifierbara krav på övrig verksamhet. Att informanterna uppfattar 

det så är troligen kopplat till de kontroller högre chef genomför, vilket kommer att analyseras 

djupare under temat generalisering och produktivitet.  
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Byråkrati 

Kännetecknas av: Balansen mellan kvalitet och kvantitet regleras genom regler och styrningar 

samt lagar och förordningar. 

”Men jag tror att det är för mycket certifieringar generellt, sådant som vi inte 

behövde certifiera förut och då blir det ju en belastning i slutändan för att uppnå 

alla certifieringar” (Informant 2). 

Samtliga informanter ger en tydlig bild av att mängden certifieringar ökat markant inom 

Försvarsmakten. Tidigare var det professionellt kontrollerad träning som reglerade kvaliteten. 

En förskjutning har under senare år skett mot att certifieringar (regler och styrningar) är det 

som styr kvaliteten. Informanterna uppfattar certifieringar som en tvingande utbildning 

snarare än ett mått på kvalitet. Certifieringarna leder också till att spetskompetens samlas 

kring ett fåtal individer som får genomföra en viss typ av utbildning. En av informanterna 

beskriver problematiken med att ständigt behöva avdela vissa officerare. Detta blir en 

påfrestning för individen men även för utbildningen av det egna krigsförbandet.  

”Vi blir ju mer spetskompetenser och det är alltid de som efterfrågas. De stackars 

individerna skickar vi alltid runt, pistolinstruktörer, närkampsinstruktörer och så 

vidare” (Informant 5). 

Marknad 

Kännetecknas av: Balansen mellan kvalitet och kvantitet regleras av möjligheten att göra vinst 

(inom Försvarsmakten besparingar). Specialiseringen har ingen helhetssyn på utfört arbete. 

”Den buffert som fanns i organisationen för tio år sedan har effektiviserats bort 

och således klarar man inte av att hantera verksamheten” (Informant 2). 

Som tidigare beskrivits har FM-org 13 kraftigt minskat stödorganisationen inom 

Försvarsmakten vilket har påverkat balansen mellan kvalitet och kvantitet genom 

kostnadsminimering. Den buffert som informant 2 refererar till är den stödorganisation av 

officerare som fanns innan FM org 13. Denna kostnadsminimering som kan vara en 

mekanism av NPM leder till att styrningsregimen inom en offentlig organisation förändras då 

tidigare prioriteringar blir underordnade kostnaderna (Hasselbladh 2008, 59).  
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”Det blev så med hänsyn till FM-org 13, när man skalade bort en ganska stor del 

som inte hade plats i organisationen, då blev det ju bemanningsuppdrag och 

instruktörsförstärkningar på alla ställen. Det blev ju ett större behov av det för alla 

förband fick större behov när de skulle göra något, samtidigt som resurserna 

minskade” (Informant 4). 

Ytterligare en konsekvens i vardagen är att officerare måste skickas tillfälligt till andra 

förband för att stödja med utbildning. Eftersom FM-org 13 kraftigt minskade den mängden 

utbildningsofficerare som tidigare fanns vid förband och skolor.  

Sammanfattningsvis inom temat specialisering och produktivitet beskriver informanterna att 

deras vardag i stor utsträckning präglas av marknadslogik och byråkrati. Den dominerande 

logiken var marknad då informanterna anser att kostnadsminskningar är det som i huvudsak 

påverkar kvaliteten. Den ökade mängden certifieringar i kombination med minskade resurser 

leder till att mindre tid kan läggas på kärnverksamheten.  Informanterna uttrycker att 

professionalism hade ett större utrymme tidigare, idag finns inte tid och personal till att kunna 

bedriva en professionellt kontrollerad träning i samma utsträckning. Freidson (2001, 111) 

beskriver att arbete som utförs av en specialist under professionellt kontrollerad träning är 

överlägset och mer tillförlitligt än den som har erfarenhet men saknar träning. Två av 

informanterna ger uttryck för att certifieringar är det enda sättet att säkerställa en acceptabel 

kvalitet då tiden för professionellt kontrollerad träning inte finns. De är i grund och botten inte 

positiva till att mängden certifieringar ökat men ser i dagsläget ingen annan lösning. En av 

informanterna beskriver nedan tydligt hur mängden certifieringar ökat inom Försvarsmakten. 

”Försvarsmakten tog i så man kräktes stundtals. Det är en stor skillnad mot 

tidigare” (Informant 1). 

4.2.3 Värdet av specialkunskap 

Professionalism 

Kännetecknas av: Specialkunskaper får inte bli så djupa att helhetsgreppet tappas bort men 

tillräckligt djupa för att ha ett gemensamt språk. Professionen är autonom och kunskapen är 

oinskränkt inom professionen.  

 

 



 

31 
 

”Jag tror det är väldigt bra att ha detaljkunskaper men det är livsfarligt också. Det 

är oerhört lätt att man går in och beblandar sig i det lilla. Men för att våga och 

kunna utvärdera så är det svårt att utvärdera detaljer om du inte kan dem själv. Då 

blir du bara en utvärderare som säger klyschor” (Informant 1). 

Samtliga informanter ger uttryck för att specialkunskaper är viktiga men att det finns risker 

om specialkunskaperna blir för djupa. Den risk som framförallt lyfts fram är att chefen fastnar 

i detaljer och därmed med tappar den större helheten. Om chefen saknar specialkunskaper 

uppfattar informanterna ett möjligt problem med att underställda tappar förtroendet för 

chefen. Under intervjuerna beskrivs att inom Försvarsmakten har chefen en viktig roll i 

uppföljning och utvärdering av den egna verksamheten, vilket ställer krav på 

specialkunskaper inom det område chefen är satt att leda. 

”Jag kan göra rätt mycket som jag vill här innanför mina dörrar så länge jag håller 

mig inom de ramar jag har och det är utvecklande att jag får det utrymmet” 

(Informant 5).   

Citatet ovan belyser att Informant 5 upplever en stor autonomi och ingen utanför har 

synpunkter på hur arbetet bedrivs. Detta framkommer under flera av intervjuerna och det är 

genomgående att informanterna uppfattar detta som positivt. Informanterna uppfattar en stor 

grad av autonomi inom kärnverksamheten, de beskriver även att ingen utanför professionen 

har påverkan inom deras område.  

Byråkrati 

Kännetecknas av: Specialkunskaper har inget naturligt egenvärde. Kunskapen varierar 

beroende på befattning men är specifik för företaget och styrningen sker centralt. 

Decentralisering kan ske i syfte att avgränsa arbetsuppgifter.  

”Som chef blev man väldigt administrativ, oerhört! Jag trodde man skulle bli 

mycket mer truppnära, men jag tänkte nog fel där helt enkelt. Man hade behövt ha 

någon helt annan som gjorde administrationen i så fall, för det måste göras. Man 

kan inte bara ut och åka vagn. Det är banalt att tro det, men väldigt, väldigt 

mycket tid lades ju på administration” (Informant 1). 

Informanten beskriver en vardag där lite tid ägnas åt kärnverksamhet och där en stor del av 

arbetet läggs på administrativa uppgifter. Under intervjuerna fick samtliga informanter svara 

på frågor om hur stor del av deras arbete som utförs inom kärnverksamheten. När 
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informanterna själva uppskattar fördelningen anger de att 10 till 20 procent av det dagliga 

arbetet bedrivs inom kärnverksamheten. Övrig tid läggs i huvudsak på administration, möten, 

återrapporter och personaltjänst. Således finns inget högt värde av specialkunskaper i det 

vardagliga arbetet som chefer i huvudsak utför. Dock anger informanterna att 

specialkunskaperna är avgörande den tid de utför arbete inom kärnverksamheten.    

”Beroende på vilka karriärvägar man tar så ändras ju rollen upplever jag mot när 

man började, men det har ju med befattningsbyten att göra. Det är inte min 

huvudsakliga uppgift att utbilda soldater längre” (Informant 3). 

I Försvarsmaktens hierarki förändras arbetsuppgifterna naturligt när man byter befattning men 

är företagsspecifika. Informant 3 ger uttryck för att arbetsuppgifterna idag inte är de samma 

som tidigare i karriären. Traditionellt sett inom Försvarsmakten har mängden administration 

ökat i och med det större ansvar som tjänstgöring i högre nivå innebär. Enligt informanterna 

har mängden personaladministration ökat markant på grund av ett decentraliserat 

personalansvar som en följd av HR-transformationen. Detta kommer att utvecklas i stycket 

om marknadslogiken.      

Marknad 

Kännetecknas av: Högt värde av en smal specialisering som leder till ökad möjlighet till hög 

produktion. Decentraliserad styrning. Allmänna kunskaper som inte är företagsspecifika. 

”Tidigare var det ju bara att gå rakt ner och prata med personalavdelningen. 

Fördelen var ju att de visste vem jag var. Det är kopplat till uppdragstaktik i 

personaltjänsten som bygger på att jag känner min personal. Det gör ju inte HR-

Centrum, de har ju inte en aning om vem jag är och det blir motsägelsefull. Det är 

säkert rationellt ekonomiskt och ur ett företagsperspektiv” (Informant 3). 

Informant 3 beskriver det tidigare byråkratiska systemet där personalavdelningen var 

lokaliserad på förbandet och hade tydligt avgränsade arbetsuppgifter. När HR-

transformationen genomfördes koncentrerades HR-kompetensen till en enhet inom 

Försvarsmakten. Genom att skapa en smal specialisering på en geografisk plats skulle 

effektiviteten inom personaltjänsten ökas. I och med HR-transformationen decentraliserades 

personalansvaret till chefer i linjen (Thilander 2013).   

 



 

33 
 

”Vi försökte ju få till ett krigsråd. Under två år så var det inte ett enda krigsråd 

som avhandlade det som skulle avhandlas, det skulle egentligen avhandla taktik. 

Det avhandlade lönesättningar och personalplaceringar i 

produktionsorganisationen. Det var i princip bara produktions- eller 

myndighetsfrågor” (Informant 4). 

Samtliga informanter ger tydligt uttryck för att decentraliseringen av personalansvaret i stor 

utsträckning påverkar deras vardag. För att skapa ett forum för chefer där kärnverksamheten 

var i fokus infördes ett krigsråd där taktik och utveckling av krigsförband skulle avhandlas. 

Som informant 4 anger skiftades agendan snabbt till att istället fokusera på 

personaladministration och myndighetsfrågor. Informanterna uppger att detta är en följd av 

HR-transformationen och det ökade arbetsgivaransvar för chefer som detta inneburit. Detta 

stämmer väl överens med hur Thilander (2013) beskriver att chefer inom Försvarsmakten 

utför arbetsuppgifter som tidigare utfördes av experter. Resultatet blir att uppgifterna tar lång 

tid att lösa då cheferna endast löser uppgifterna ett fåtal gånger. Ytterligare en anledning till 

att personaltjänst upptar så mycket tid förklarar informant 6 i följande citat: 

”Jag upplever att jag har fått mer ansvar, men befogenheterna har inte hängt med i 

samma takt. Du är ju lönesättande chef, men jag får ju inte sätta vilken lön jag vill, 

det måste jag ju kolla med någon annan först” (Informant 6). 

Även informant 4 anger att det praktiska utförandet av personaladministrationen har 

decentraliserats men att mandaten fortfarande finns på central nivå. Till exempel att sätta lön 

på personalen har decentraliserats till chefer i linjen men beslutsfattningen sker högre upp i 

organisationen och styrs av mycket tydliga regleringar. En decentralisering kan paradoxalt 

nog leda till att den hierarkiska strukturen förstärks, detta genom att chefer högre upp vill 

kunna kontrollera verksamheten (Alvehus & Andersson 2017, 40). 

Sammanfattningsvis inom kärnverksamheten är professionalismen tydlig för chefer vid 

Skaraborgs Regemente. Samtliga informanter anger att endast 10 till 20 procent av vardagen 

präglas av kärnverksamhet. Övrig tid består av administration, möten, återrapporter och 

personaltjänst. Eftersom så stor del av vardagen präglas av marknadslogiken urholkas 

officersprofessionen då allt mindre tid ägnas åt professionens kärna (Freidson 2001, 221). 

Decentraliseringen som är präglad av en marknadslogik har enligt informanterna lett till en 

ökning inom den byråkratiska logiken. En stor orsak är att arbetsuppgifterna har delegerats 

men inte mandaten att fatta besluten. Informanterna anger att decentraliseringen av 



 

34 
 

personalansvaret är en av de största orsakerna till den ökade administrationen vilket gör att 

marknadslogiken är dominerande under värdet av specialkunskap. Hasselbladh (2008, 60) 

beskriver en konsekvens av NPM: chefer tvingas från att vara verksamhetsexperter till att vara 

något som mer som liknar generalistchefer. Att så är fallet vid Skaraborgs Regemente blir 

tydligt under intervjuerna då informanterna beskriver en vardag där så lite tid ägnas åt 

kärnverksamheten.  

4.2.4 Generalisering och specialisering  

Professionalism 

Kännetecknas av: Chefen är specialist eftersom bara en specialist kan utvärdera och 

kontrollera utfört arbete.  

”Det blir ju återigen varför jag är placerad på den här stolen, det är utifrån min 

erfarenhet, min bakgrund och min träning. Det blir utifrån min samlade 

helhetsbedömning när jag ser deras agerand” (Informant 2). 

I citatet ovan svarar informant 2 på hur kvalitet bedöms på utfört arbete och menar att endast 

en specialist kan utvärdera och kontrollera utfört arbete. Detta resonemang återkommer hos 

samtliga informanter kopplat till att bedöma kvalitet på kärnverksamheten. Informanterna 

menar att det inte finns något objektivt sätt att mäta kvaliteten hos ett krigsförband utan detta 

blir en subjektiv bedömning av specialister med lång erfarenhet inom professionen. Inom 

Försvarsmakten används olika utvärderingssystem för att mäta krigsförbandens förmåga. 

Informanterna menar att det ändå är en subjektiv bedömning som ligger till grund för 

kvalitetsmåttet vid denna typ av utvärderingar.  

Byråkrati 

Kännetecknas av: Chefen är generalist. Utvärdering sker genom kontroller mot lagar, 

förordningar och regler.   

”Det som mäts är myndighetsutövning. Då kan man ju dra slutsatsen att vi bara 

får chefer som är duktiga på administration, det finns en sådan risk och man kan 

se sådana tendenser” (Informant 4). 

Informanterna är eniga i att de flesta kontroller från högre chef sker mot myndighetsutövning 

och inte mot kärnverksamheten. En av riskerna med resultatmätning är att verksamheten 

tenderar att styras mot det som mäts (Ahlbäck & Widmalm 2016, 14). Informanterna 

uttrycker en farhåga att detta är på väg att ske vid Skaraborgs Regemente. En annan anledning 
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som informanterna anger är avsaknaden av kvantifierbara mått inom kärnverksamheten. 

Informant 4 menar att det är lättare att mäta antalet rekryter som avbryter sin utbildning än att 

mäta kvaliteten på utbildningen. Samtliga informanter är eniga om att kvaliteten på ett 

krigsförband är svår att förmedla då det är en subjektiv bedömning. Nedan följer ett citat som 

belyser problematiken. 

”Men sedan i uppföljningen då blir det en målkonflikt när man mäter olika saker. 

Där vi mäter förbandets effekt och högre chef mäter antal och det har nog att göra 

med att förbandets kvalitet är svårt att mäta” (Informant 4).  

Marknad 

Kännetecknas av: Chefen är en generalist. Kunden utvärderar och kontrollerar tjänsten. 

Inga delar av intervjuerna gick att härleda till marknad. En av orsakerna kan vara att 

kundbegreppet är mycket svårt att applicera på Försvarsmaktens verksamhet. Detta då 

politiken inte kan välja en annan utförare av tjänsten.  

När vi sammanfattar temat generalisering och specialisering präglas kärnverksamheten av 

professionalism. Avsaknaden av objektiva mätinstrument inom kärnverksamheten medför att 

kontroll och uppföljning endast kan utföras av en specialist. Informanterna är eniga om att 

kontroller och uppföljning som genomförs av högre chef i huvudsak är myndighetsfrågor. 

Kontroller sker främst mot ekonomi, personaladministration och efterlevnad av 

arbetsmiljöregler. Som tidigare redogjorts anser informanterna att denna del utgör 80 till 90 

procent av deras vardag. Detta gör att byråkrati blir dominerande för vardagen under detta 

tema och att specialkunskaper hos chefer blir mindre viktiga. Det som efterfrågas på högsta 

nivån är oftast kvantifierbara mått då kvaliteten är svår att mäta. Nedanstående citat belyser 

problematiken. 

”Det som efterfrågas på politisk nivå, de värdena är alltid kvantifieringsbara, det 

vi efterfrågar är ju kvaliteten för i vår profession ser vi att förbandet skall kunna 

agera.” Informant 4 

4.2.5 Utbildning och karriär  

Professionalism 

Kännetecknas av: Både teoretiskt utbildade men även praktiskt tränade inom sitt 

specialområde. Endast de som är utbildade av professionen kan tillhöra den. Horisontell 

befordringsgång.  
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”Du behöver skolan för att lära dig tänka och du behöver arbetsplatsen för att lära 

dig hantverket och testas. Ska vi göra krigare av akademiker eller akademiker av 

krigare? Jag tror vi behöver det akademiska tänket för att bli farligare, tänka 

konstruktivt, hitta lösningar och argumentera. Däremot får det inte ske på 

bekostnad av krigarnas utveckling, för det kan man inte lära sig i skolbänken” 

(Informant 2). 

Samtliga informanter ger en tydlig bild av att man lär sig officersyrket både genom akademisk 

utbildning ledd av professionen och praktisk träning på arbetsplatsen. En officer kan inte bli 

en del av professionen enbart genom en akademisk titel utan det krävs även professionellt 

kontrollerad träning inom specialområdet (Freidson 2001, 95). Informanterna är eniga om att 

den praktiska träningen på arbetsplatsen är helt avgörande för officerens utveckling och att 

denna träning måste ledas av mer erfarna officerare. Denna handledning på arbetsplatsen 

anger samtliga informanter som avgörande för deras egen utveckling.  

Byråkrati 

Kännetecknas av: Cheferna är generellt utbildade till att kunna leda alla typer av verksamhet. 

Ingen tydlig specifik utbildning krävs. Tydlig vertikal befordringsgång. 

”Det beror ju på vilka karriärvägar man tar. I chefsvägarna så ändras ju rollen 

upplever jag mot när man började men det har ju med befattningsbyten att göra” 

(Informant 3). 

Inom Försvarsmakten finns en tydlig vertikal befordringsgång där yrkets karaktär förändras i 

och med befattningsbyten. På frågan om vilka tidigare befattningar informanterna har haft blir 

den vertikala befordringsgången tydlig. Samtliga informanter har börjat yrket som instruktörer 

och därefter klättrat i hierarkin mot nuvarande chefsbefattning.  

Marknad 

Kännetecknas av: Generellt utbildade. Förmågan att skapa vinst (inom Försvarsmakten 

besparingar) blir avgörande. Karriärvägarna är ostrukturerade.  

Inga delar av intervjuerna går att härleda till marknadslogiken. Detta beror förmodligen på att 

officersutbildningen är styrd av professionen och det finns inga möjligheter för generellt 

utbildade chefer att bli en del av professionen.  
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Sammanfattningsvis anger informanterna att både teoretisk utbildning och praktisk träning 

krävs för att bli en del av officersprofessionen. Alla informanter utom en lyfter fram den 

praktiska träningen som särskilt viktig för att kunna bli en del av professionen. Där utgör 

handledarskap en avgörande faktor för officerares träning. Det blir tydligt att professionalism 

inom temat utbildning och karriär styr vardagen vid Skaraborgs Regemente. Dock styrs 

karriärvägarna av en byråkratisk logik men temat som helhet domineras av professionalism. 

Under intervjuerna framkommer också en förskjutning från professionalism på grund av 

minskad möjlighet till handledning inom kärnverksamheten. Samtliga informanter anger att 

tiden till uppföljning och handledning inte finns i den utsträckning de skulle önska.  

”Den nya generationen var inte skolade i systemen utan kom från Officers 

Programmet, där hade verkligen behövts stöd, mer timmar. Men jag hade inte den 

tiden med det ansvaret som jag hade. Min kapacitet räckte inte till det i alla fall. 

Då blev det tyvärr det som prioriterades bort. Även om det inte var medvetet, det 

bara försvann i allt annat på något vis” (Informant 1). 

4.2.6 Resultat av intervjustudien  

Intervjustudien skulle besvara forskningsfrågan: Vilken idealtyp är dominerande i vardagen 

för chefer vid Skaraborgs Regemente? Efter genomförd analys av intervjuerna framkommer 

ingen idealtyp som tydligt dominerande i vardagen. Marknadslogiken dominerade två teman, 

den byråkratiska logiken dominerade ett tema och logiken om professionalism dominerade två 

teman. Nedan följer en tabell som visar på fördelningen. 

 Marknad Byråkrati Professionalism 

Meningen med arbetet  (x) X 

Specialisering och produktivitet X (x)  

Värdet av specialkunskap X  (x) 

Generalisering och specialisering  X (x) 

Utbildning och karriär  (x) X 

Tabell 4:2 Sammanställning intervjustudien. Dominerande logik markeras med: X. 

Supplerande logik markeras med: (x).  

Freidson (2001, 2) menar att de tre idealtyperna är beroende av varandra och att en 

organisation utan detta samspel inte kommer fungera. Detta stämmer väl överens med 

resultatet av intervjustudien som visar att alla de tre logikerna påverkar chefer vid Skaraborgs 

Regemente. Intervjuerna visar också på en förskjutning mot marknadslogiken under senare år. 

Denna förskjutning kan till del förklaras med mekanismer ur NPM vilket kommer att 

redogöras för djupare i nästkommande kapitel.   
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5 Slutsats 

I detta kapitel kommer resultatet från textanalysen och intervjustudien att jämföras. I 

jämförelsen kommer skillnaden mellan norm och praktik att belysas. Slutsatserna redovisas 

enligt de fem teman som varit genomgående för studien.  

5.1 Meningen med arbetet 
Under temat hittas inga större skillnader mellan normen och vardagen för officerare vid 

Skaraborgs Regemente. I båda fallen är professionalism dominerande även om inslag av 

byråkrati förekommer. Detta beror på att både Vår militära profession och informanterna 

beskriver arbetet som så komplext att det inte kan utföras av någon annan. Konsekvenserna av 

NPM har inte direkt påverkan på meningen med arbetet. Däremot finns en indirekt påverkan 

eftersom kärnverksamheten utgörs av en allt mindre del. 

5.2 Specialisering och produktivitet 
I temat återfinns stora skillnader mellan norm och vardag. Normen domineras av 

professionalism medan informanterna anger att vardagen domineras av marknadslogiken. Den 

vardag som beskrivs av informanterna har påverkats av mekanismer från NPM genom 

kostnadsmedvetenhet. Detta kan härledas till det som Hasselbladh (2008) beskriver som en 

del av NPM. Han menar att offentlig förvaltning är kostnadsminimerare till skillnad från 

företag som är vinstmaximerare. Ett tydligt exempel på detta inom Försvarsmakten är FM org 

13 där ett av målen var kostnadseffektiviseringar inom personalområdet (Edström & Svensson 

2014). Vid Skaraborgs Regemente har detta inneburit att de arbetsuppgifter som tidigare 

genomfördes av stödpersonal nu skall utföras av chefer i linjen. På grund av de nya 

uppgifterna hinner inte chefer längre med att handleda och stödja sin personal inom 

kärnverksamheten.  

5.3 Värdet av specialkunskap 
Även under detta tema finns stora skillnader mellan norm och praktik. Vår militära profession 

domineras av professionalism medan vardagen utmärks av en marknadslogik. 

Decentraliseringen har lett till att professionens autonomi har minskat då chefer tvingas utföra 

administrativa uppgifter i mycket större utsträckning. I det vardagliga arbetet har denna 

förskjutning medfört att chefers specialkunskaper inte längre är lika viktiga. Hood (1991) 

beskriver att en del av decentralisering inom NPM syftar till att ge chefer större formell 

handlingsfrihet och mer ansvar. Inom Försvarsmakten är HR-transformationen ett tydligt 

exempel på decentralisering. Vid Skaraborgs Regemente har detta inneburit att chefers vardag 
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till stor del upptas av personaladministration vilket överensstämmer med Thilanders (2013) 

tidigare forskning.  

5.4 Generalisering och specialisering 
När resultaten jämförs under detta tema återfinns inga större skillnader mellan norm och 

vardag. Informanterna ger uttryck för en vilja att temat borde präglas mer av professionalism i 

vardagen istället för byråkrati. Det som gör att vardagen präglas av byråkrati är de kontroller 

som högre chef genomför. En av trenderna inom NPM är ökad insyn och resultatmätning. 

Almqvist (2006) beskriver att inom offentlig förvaltning finns svårigheter i att mäta 

kvaliteten. Under intervjuerna framkommer att det saknas objektiva verktyg för att mäta 

kvalitet inom Försvarsmaktens kärnverksamhet. Resultatmätningar sker i stor utsträckning vid 

Skaraborgs Regemente främst inom området myndighetsutövning. Ahlbäck och Widmalm 

(2016) anser att verksamheten tenderar att förskjutas mot det som mäts. Detta framkommer 

även i vår studie då flera informanter uttrycker en farhåga att framtida chefer rekryteras på 

grundval av administrativ förmåga snarare än förmåga att leda förband. Cheferna blir mer av 

generalister än specialister då informanterna anger att de ägnar tio till tjugo procent av sin tid 

inom kärnverksamhet. 

5.5 Utbildning och karriär  
Under detta tema har NPM inte haft någon direkt påverkan då norm och vardag inte skiljer sig 

åt. Både norm och vardag utmärkas av professionalism som grundar sig teoretisk utbildning 

ledd av professionen och praktisk träning inom specialområdet. Däremot finns en indirekt 

påverkan av mekanismer från NPM då den praktiska träningen inom professionen minskar till 

följd av förskjutningen inom chefers arbetsuppgifter.  

5.6 Sammanfattande slutsatser 
Denna studie skulle svara på följande forskningsfrågor: Vilken idealtyp är dominerande som 

norm för Försvarsmaktens publikation Vår militära profession? Samt vilken idealtyp som är 

dominerande i vardagen för chefer vid Skaraborgs Regemente? Detta för att kunna pröva 

Freidsons (2001) teori hur professionalism påverkas av mekanismer från New Public 

Management. Under studiens gång har skillnaden mellan norm och praktik blivit tydlig. 

Försvarsmakten definierar officersprofessionen som professionalism. I vardagen återfinns 

ingen dominerande idealtyp utan snarare en kombination av de tre logikerna. Under analysen 

av intervjuerna finner vi stöd i vår studie för Freidsons (2001) teori om att professionen 

förskjuts från professionalism genom mekanismer från NPM. De delar ur NPM som har fått 
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störst påverkan på officersprofessionen vid Skaraborgs Regemente är decentralisering, 

kostnadsmedvetenhet samt effektivitets- och resultatmätning. 

6 Diskussion 

I vår studie förefaller det som att NPM fått stort genomslag i vardagen för chefer vid 

Skaraborgs Regemente. Mindre tid ägnas åt professionellt kontrollerad träning i kombination 

med mindre tid till kärnverksamheten. Dessutom finns risken att administrativ förmåga hos 

chefer är det som premieras då detta i huvudsak är det som kontrolleras. En möjlig 

konsekvens av NPM är att det tar längre tid för nya officerare att bli duktiga på professionens 

kärnverksamhet. Vår studie kan inte dra slutsatsen att så är fallet då det kan finnas andra 

inflytelser som inte utforskats. En inflytelse skulle kunna vara att vakansläget bland officerare 

vid Skaraborgs Regemente leder till mindre tid i kärnverksamheten då förvaltningstjänsten 

aldrig kan åsidosättas. Decentraliseringen inom Försvarsmakten har lett till att chefer i linjen i 

större utsträckning hanterar förvaltningstjänsten. Om civila administratörer skulle lösa 

huvuddelen av förvaltningstjänsten borde detta leda till mer tid i kärnverksamheten för chefer. 

 Om det är så att det tar längre tid att utvecklas inom officersprofessionen vilka konsekvenser 

får då Försvarsmaktens nya personalinriktning Trebefälssystemet i Försvarsmaktens 

organisation (Försvarsmakten 2018). I personalinriktningen ges uttryck för att officerare i 

snabbare takt skall upp på högre nivå inom organisationen. Ett förslag på fortsatt forskning är 

att klarlägga om nya officerare hinner få en tillräcklig specialisering innan tjänstgöring på 

högre nivå. Vidare förslag på fortsatt forskning är att genomföra en motsvarande studie men 

med större möjlighet att generalisera inom hela Försvarsmakten. Ytterligare ett 

forskningsområde som skulle vara intressant är vilka urvalsfaktorer som används för framtida 

chefer. Finns det en tendens att administrativa kunskaper blir allt viktigare för chefer i 

Försvarsmakten?  

Författarna till studien är båda officerare och tjänstgör till vardags vid Skaraborgs Regemente. 

Tidigare har vi beskrivet de fördelar detta inneburit främst kopplat till god förståelse för den 

militära kontexten. Under studiens gång har vi upplevt detta som en stor fördel men det kan 

också ha inverkat på vår förmåga att hålla en vetenskaplig distans. Det finns också en risk att 

vi har tolkat informanterna utifrån våra egna erfarenheter av att vara chef vid Regementet. Ett 

sätt att ytterligare höja validiteten för studien hade varit att genomföra studien vid ett annat 

Regemente och på så sätt öka den vetenskapliga distansen. 
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Bilaga 1. Informationsbrev 

Hej!   
Tack för att du tar dig tid till att genomföra en intervju, den tar ca 60 min.   
Vi genomför en studie om professionsbegreppet inom Försvarsmakten och tar utgångspunkt 
i boken Vår militära profession – Agerar när det krävs. Vi är intresserade av dina 
erfarenheter som chef i Försvarsmakten.   
 
Vi avser undersöka hur den militära professionen förändras av olika styrformer för offentlig 
förvaltning, särskilt de som ofta benämns New Public Management. Studien genomförs inom 
ramen för en C-uppsats vid Karlstads Universitet i ämnet statsvetenskap och är en 
förberedande del inför HOP 1.   
 
Vi vill gärna ha möjligheten att spela in intervjun och ser gärna att du ger ditt godkännande 
till detta. Samtliga intervjusvar om citeras i uppsatsen kommer att anonymiseras och 
kommer inte att kunna kopplas till dig. Underlaget som du lämnar kommer inte heller att 
användas utanför denna studie.   
 
Lars-Erik Midbrandt   
Per Hurri   
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Bilaga 2 Intervjuguide 
Bakgrund:  
Ålder:  
Utbildning (OHS, YOP eller OP):  
Meningen med arbetet  
Varför valde du att bli officer?  
Upplever du det du kände då även nu?  
- Berätta vad du gör en vanlig dag på jobbet?  
Hur ser dina arbetsuppgifter ut?  
Hur är det att vara chef i FM idag?  
-Vad skulle du säga är positiva respektive negativa inslag i att vara chef i FM?  
-I vilken utsträckning är lönen en viktig faktor för det arbete du utför?  
Har detta förändrats under din karriär?  
-Känner du dig stolt över att vara officer?  

 

Specialisering och produktivitet  
-Upplever du att verksamheten bedrivs mer effektivt nu jämfört med för 5-10 år sedan?  
Upplever du att det uppifrån finns en vilja att effektivisera  
Upplever du att antalet IF och BU har ökat, vad beror i så fall det på tror du?  
Hur bedöms kvalitet i utfört arbete inom enheten?  
-Upplever du att certifieringar leder till ökad kvalitet i arbetet?  
Har mängden certifieringar ökat?  
Anser du att det finns ett fokus på att vara kostnadsmedveten? Har detta i så fall medfört 
positiva eller negativa konsekvenser?  

 

Specialkunskap hos chefer/ Ledarskap  
-Anser du att det är viktigt att chefen har specialkunskaper om verksamheten denne skall 
leda?  
-Hur ser kravet på ledarskap ut i din befattning och upplever du att dessa krav har förändrats 
under åren?  
Kontakten med underställda? Hur sker den kontakten?  
-Upplever du att rollen som officer har förändrats under åren? I så fall hur?  
Upplever du att du som chef har påverkats av en decentralisering genom att du har ett stort 
ansvar/handlingsutrymme för verksamhetens resultat, kostnader samt personal?   
-Skulle en civil kunna lösa dina arbetsuppgifter.  
Om ja, vilka. Om nej, varför inte.  

 

Generalisering och specialisering  
-Vem avgör om ni ”lyckats” när ni utvärderar?  
-Vad ligger fokus på när ni mäter resultat?  
-Upplever du att du har fått ett ökat arbetsgivaransvar?  
-Upplever du en ökad mängd av kontroll från högre chef jämfört med tidigare?  
Har du upplevt en förskjutning i vad som kontrolleras? (Ökad kontroll av management i 
stället för kontroll av kärnverksamhet)  
-Finns det något sätt att kontrollera om en officer är duktig, eller litar man på ditt 
yrkeskunnande som chef?  
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Utbildning och ideologi  
-Upplever du att du har tillräcklig tid att stödja och leda din personal?  
Om nej, hur tror du att det påverkar kvaliteten?  
-Anser du att det förekommer andra arbetsuppgifter än de som traditionellt sätt hör till 
ditt arbete?  
-Hur anser du att man bäst lär sig officersyrket?  
På skola eller genom träning på arbetsplatsen?  
-Anser du att det finns ett särskilt ideal, ”hur är man som officer”.  
Hur förmedlas detta till nyanställda officerare?  
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Bilaga 3 Analysverktyg 

 Marknad (Adam Smith 

tolkat av Freidson) 

Byråkrati (Max Weber 

tolkat av Freidson) 

Professionalism (Eliot 

Freidson) 

Meningen med arbetet 

(Commitment to work) 

 

Maximal lön för utfört 

arbete. Meningen 

uppstår genom att 

konsumera lönen. 

Anställningstrygghet 

och möjlighet att göra 

karriär.  Att ha ett jobb 

är viktigare än vilken 

typ av arbete som 

utförs. Specialisering 

är oviktigt. 

Tillfredställelse över 

utfört arbete är 

viktigare än 

möjligheterna till hög 

lön. Ett komplext 

arbete som ingen annan 

kan utföra. Arbetet i 

sig är meningsfullt, 

även för andra. 

Gemensam etik 

Specialisering och 

produktivitet. 

(Specialization and 

prodictivity) 

 

Balansen mellan 

kvalitet och kvantitet 

regleras av möjligheten 

att göra vinst (inom 

Försvarsmakten 

besparingar). 

Specialiseringen har 

ingen helhetssyn på 

utfört arbete. 

Balansen mellan 

kvalitet och kvantitet 

regleras genom regler 

och styrningar samt 

lagar och förordningar. 

Balansen mellan 

kvalitet och kvantitet 

kan endast regleras av 

en professionell. 

Professionellt 

kontrollerad träning 

skapar kvalitet. 

Värdet av 

specialkunskap  

(The value of 

specialization) 

 

Högt värde av en smal 

specialisering som 

leder till ökad 

möjlighet till hög 

produktion.  

Decentraliserad 

styrning. Allmänna 

kunskaper ej 

företagsspecifika. 

Specialkunskaper har 

inget naturligt 

egenvärde. 

Centraliserad styrning. 

Decentralisering kan 

ske i syfte att avgränsa 

arbetsuppgifter. 

Kunskapen varierar 

beroende på befattning, 

men är specifik för 

företaget. 

Specialkunskaper får 

inte bli så djupa att 

helhetsgreppet tappas 

bort men tillräckligt 

djupa för att ha ett 

gemensamt språk. 

Professionen är 

autonom. Kunskapen 

är oinskränkt inom 

professionen.  

Generalisering och 

specialisering  

(Generalism and 

specialization) 

 

Chefen är en 

generalist, kunden 

utvärderar och 

kontrollerar tjänsten. 

Chefen är en 

generalist. Utvärdering 

sker genom kontroller 

mot lagar, förordningar 

och regler. 

Chefen är specialist 

eftersom bara en 

specialist kan utvärdera 

och kontrollera utfört 

arbete. 

Utbildning och karriär 

(Education and 

ideoligy) 

 

Generellt utbildade. 

Förmågan att skapa 

vinst (inom 

Försvarsmakten 

besparingar) blir 

avgörande . 

Karriärvägarna är 

ostrukturerade. 

Generellt utbildade till 

att kunna leda alla 

typer av verksamhet. 

Ingen tydlig specifik 

utbildning krävs. 

Tydlig vertikal 

befordringsgång. 

Både teoretiskt 

utbildade, men även 

praktiskt tränade inom 

sitt specialområde. 

Endast de som är 

utbildade av 

professionen kan 

tillhöra den. 

Horisontell 

befordringsgång. 

 

 

 


