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Förord 

Det har varit en mycket inspirerande, lärorik och utvecklande tid för oss att genomföra denna studie.  

Vi som har skrivit denna uppsats, Rickard och Erik, har tillsammans 32 år som anställda i 

Försvarsmakten, men har under skrivandet av uppsatsen ändå fått många nya spännande insikter 

och erfarenheter oss till livs.  

Under denna elitstudie har vår ambition hela tiden varit att försöka ha ett konstruktivt och 

lösningsorienterat förhållningssätt, både kopplat till vår slutprodukt och i förhållande till vårt sätt att 

driva arbetet framåt under skapandet av uppsatsen. 

Intervjuerna som vi har haft förmånen att få genomföra med våra centralt placerade informanter har 

inte bara varit en förutsättning för att vi skulle kunna genomföra vår elitstudie, det har även varit fem 

mycket intressanta och givande samtal för oss som individer och anställda i Försvarsmakten.  

Vi vill med detta framföra ett stort tack till informanterna som trots fyllda kalendrar tagit sig tid att 

bli intervjuade, visat stort engagemang och dessutom bjudit på många värdefulla reflektioner kring 

studiens ämne.  

 

Rickard Mårtensson och Erik Kjellgren 

Karlstad juni 2019 
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Sammanfattning 

Mellan 2006 och 2012 genomförde Försvarsmakten förändringar som har påverkan på deras förmåga 

att fullgöra sitt uppdrag idag. Perioden refereras ofta till som den strategiska time-outen. Under 

denna period fattade Försvarsmakten beslut om att införa ett nytt verksamhetssystem (PRIO) för 

ekonomi, HR och logistik samt transformera personaltjänsten som fick konsekvensen att andelen 

administration, på de lägre nivåerna, ökade markant. Denna konsekvens är studerad av tidigare 

forskning men främst på de lägre nivåerna. Till skillnad från tidigare forskning ger denna studie ett 

elitperspektiv på problemet. Studien är inriktad på att intervjua myndighetsföreträdare för att se hur 

de upplever att problemet påverkar Försvarsmakten, vilka åtgärder de vill vidta för att motverka 

problemet samt vilka risker som finns på grund av problemet. På så vis har studien en konstruktiv 

ambition. För att få en övergripande elitsyn av hur Försvarsmakten ser på problemet intervjuas fem 

centralt placerade myndighetsföreträdare.  

Resultatet indikerar att myndighetsföreträdarna är väl medvetna om problemet och att lösningen på 

problemet är att lära sig använda verksamhetssystemet PRIO på ett skickligare sätt. Dessutom 

behöver mandaten renodlas och förtydligas på de olika ledningsnivåerna. För att få omedelbar 

avlastning med administration presenteras införandet av administratörer på kompaninivå som en 

lösning. Den överhängande risken, som påvisas i studien, är att Försvarsmakten blir sämre på sin 

kärnverksamhet om inte dessa åtgärder vidtas. Slutligen behöver professionen stärkas genom att 

Försvarsmakten får bättre kontroll över sin egen utveckling och utbildning, speciellt i förhållande till 

akademiseringen. 

Abstract 

During 2006-2012 the Swedish Armed Forces underwent changes that would affect their ability to 

fulfill their task today. The period is often referred to as the strategic time-out. During this period the 

Swedish Armed Forces also decided to adopt a new business system for economy, HR and logistics. 

At the same time they also transformed the Human Resources structure that would come to affect 

the lower management levels amount of administration. The consequences that followed with these 

changes are studied by previous scholars but only at the lower levels of management. This study will 

investigate the problem from an elite perspective by interviewing five authority representatives. The 

interview will explore their view on the problem, how they wish to solve it and potential risks. 

The result indicates that the authority representatives are well aware of the problem. They see a 

number of solutions. The first is that the Swedish Armed Forces needs to better understand and 

learn how to use their new business system. They want to clarify and streamline the mandate at the 

different management levels. As a quick fix they want to hire administrators to relieve the company 

level of management from administration. The imminent risk if nothing is done to solve the problem 
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is that the Swedish Armed Forces core capabilities deteriorate. Finally, the profession needs to be 

strengthened through active measures by the Swedish Armed Forces to take effective control over 

their own progress and education, especially higher education.  

Nyckelord 

Profession, Organisation, Strategisk time-out, Försvarsmakten, Administration, PRIO, HR-

transformation, New Public Management, Förvaltning.  
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1 Inledning 

I november 2006 beslutade Försvarsmakten att projektet HR-transformation skulle inledas. Grunden 

var ett antagande om att den skulle innebära effektivisering och besparingar. Som en del av HR-

transformationen minskades antalet administratörstjänster på förbanden och Försvarsmaktens HR-

centrum skapades. HR-transformationen innebar också en tydlig förändring i personaltjänsten på 

krigsförbanden. Arbetsgivaransvaret och den medföljande administrationen hamnade nu primärt hos 

det som benämns ” -första linjens chefer”, oftast i form av unga plutonchefer. Första linjens chef är 

på plutonsnivå, det vill säga den lägsta nivån av arbetsgivarföreträdare och medför oftast ett 

personalansvar för ungefär trettio personer.  

Allt sedan projektet HR-transformation påbörjades har det förts en livlig debatt inom och utom 

Försvarsmakten om innebörden av det nya formella chefskapet som arbetsgivaransvaret medförde 

för första linjens chefer. Huvuddelen av diskussionen har förts internt inom Försvarsmakten, men 

även mer offentliga blogginlägg, debattartiklar har varit en del av diskussionen.1 Gemensamt för 

huvuddelen av dessa diskussioner och debatter har varit teman som antyder en ökad administration, 

minskad tid för övning och minskad möjlighet att utöva ledarskap. I debatten förs även resonemang 

om att den ökade administrationen och inslagen av New Public Management (NPM) har inneburit 

eller riskerar att leda till en avprofessionalisering.  

New Public Management är ett samlingsnamn för att beskriva de olika mekanismer, idéer och 

reformer som den offentliga sektorn hämtat från den privata marknaden. NPM blev ett etablerat 

begrepp i mitten av 1980-talet. Innebörden, i korthet, är att marknads- och företagslösningar 

överfördes och började tillämpas inom offentlig verksamhet. Det centrala syftet och ambitionen har 

varit att öka kundorienteringen och att förbättra offentlig verksamhets kostnadseffektivitet.2 

Reformerna och införandet av NPM har mött kritik för att det inte lett till de utlovade 

kostnadsminskningarna eller inte heller åstadkommit någon högre effektivitet.3 

Diskussionerna om den ökade administrationen har under de senare åren dock lämnat fikarummen 

och har nu blivit föremål för forskning, främst på kandidat- och masternivå. Forskningen har utgått 

från olika problemformuleringar och frågeställningar, men ett övergripande tema har varit att den på 

olika sätt, och på olika nivåer, belyst en upplevd obalans mellan tiden som läggs på administration 

och tiden som läggs på ledarskap, den egna professionaliteten och professionen. Lite förenklat kan 

                                                           
1
 Exempel på blogginlägg på Kungliga Krigsvetenskapsakademiens blogg - Försvar och Säkerhet samt 

Försvarsmakten Arméblogg. Länkar återfinns i referensförteckningen. 
2
 Liff, R. Moderna reformer i offentlig sektor– Misslyckande och Succé! Högskolan Borås. 2015 

3
 Merckx, A & Mårtensson, J. Polismyndighetens nya uniform - En studie om New Public Management och 

professionalism inom den svenska polisen. Företagsekonomiska institutionen Uppsala universitet. 2017 
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det beskrivas som att forskningen identifierat en obalans mellan administration och den militära 

professionen, eller med utgångspunkt från Försvarsmaktens egen definition av den militära 

professionen (se kapitel 1.1 Problemformulering), så finns obalansen inom professionen.4 

Motsvarande forskning med samma tema och analys går även att hitta bland andra klassiska 

professionsyrken, exempelvis inom polisen.5 

Problematiken har uppmärksammats på ett övergripande plan även på statlig nivå. 

I juni 2016 inrättade regeringen Tillitsdelegationen, med uppdraget att se över formerna för styrning 

och uppföljning mot kommuner och landsting. Detta då regeringen konstaterat att formerna för 

styrning av offentlig verksamhet behöver utvecklas med en strävan att denna ska kunna balansera 

behovet av kontroll med förtroende för medarbetares kunskap och erfarenhet. I december 2017 fick 

Tillitsdelegationen ett tilläggsdirektiv att stödja statliga myndigheter att utveckla en mer 

tillitsbaserad styrning och ledning. I uppdraget ingår bland annat att genomföra projekt som syftar till 

att ge stöd till statliga myndigheter som vill utveckla verksamheten med målet att uppnå en mer 

tillitsbaserad styrning. Detta ska ske genom att identifiera områden inom myndigheternas interna 

verksamhet som bedöms ha särskilt stor utvecklingspotential och som kan minska onödig 

administration, utveckla medarbetarskap och ledarskap. Tillitsdelegationen ska överlämna sin 

slutrapport i oktober 2019.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Försvarsmakten. Vår militära profession – agera när det krävs. 2017. FM2015-1597:7 

5
 Merckx, A & Mårtensson, J. Polismyndighetens nya uniform - En studie om New Public Management och 

professionalism inom den svenska polisen. Företagsekonomiska institutionen Uppsala universitet. 2017. 
6
 Statens offentliga utredningar – Tillitsdelegationen SOU 2018:47 
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1.1 Problemformulering 

Försvar och rättsväsende har en särställning gentemot övriga samhällsfunktioner på grund av att de 

upprätthåller samhällsbärande funktioner för rikets existens. Hur väl dessa myndigheter fungerar är 

något varje medborgare bör reflektera över. Utan välfungerande samhällsbärande funktioner 

försämras förutsättningarna för en självständig demokratisk stat med trygghet för alla. Gemensamt 

för dessa samhällsbärande funktioner och myndigheter är att de även omfattas av ett 

professionstänkande, det vill säga ändamålsenlighet eftersträvas mer än endast en renodlad 

effektivitet.7 Det beskrivs närmare under kapitel två, avsnitt Organisation i balans.  

Att dessa funktioner och myndigheter ska ha största möjlighet att vara professionella och kunna 

användas till det de är avsedda för torde vara en central statlig angelägenhet och en skyldighet mot 

medborgarna. Försvarsmaktens syfte och uppdrag är att försvara landet i fred, kris och ytterst vid ett 

väpnat angrepp.8 

I denna studie väljer vi att relatera till professionsbegreppet utifrån Försvarsmaktens egen syn på den 

militära professionen så som den beskrivs i Vår militära profession- Agerar när det krävs.9  

Som beskrivs i inledningen visar vår genomgång av forskningsläget på området att det finns en tydlig 

problembild som visar på en obalans inom den militära professionen som ges uttryck i en stor 

administrativ börda för de militära cheferna, främst för de med ett direkt personal- och 

arbetsgivaransvar. I den pågående diskussionen noterar vi att administration och förvaltning ställs 

som en motpol till den militära professionen. Vi väljer dock att utgå från Försvarsmaktens egen 

definition av den militära professionen: 

En andra aspekt är skillnaden mellan att verka i militära operationer och att verka inom 

förvaltning. Dessa två sidor av verksamheten finns alltid med oss. Ibland finns 

spänningar mellan de bägge sidorna, men dessa måste övervinnas.10 

Försvarsmaktens definition av den militära professionen innebär att obalansen eller spänningen som 

presenterats i tidigare forskning och i den pågående debatten ligger inom professionen.  

 

                                                           
7
 Försvarsmakten. Vår militära profession – agera när det krävs. FM2015-1597:7. s. 11. 

Stigendal, L. Vad är problemet?: Om effektiv styrning av offentlig sektor. 2 uppl. 2018. Stockholm: Lars 
Stigendal och effektiv styrning Sverige AB. 
8
 Ibid s.5 samt Svensk författningssamling, Förordning (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten 1§. 

9
 Ibid, dvs. titel på Försvarsmaktens publikation.  

10
 Försvarsmakten. Vår militära profession – agera när det krävs. FM2015-1597:7. s. 19. 
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1.2 Studiens syfte och forskningsfrågor 

Syftet med studien är att få Försvarsmaktens syn på problemet. Studien har som ambition att ta vid 

där tidigare forskning i ämnet avslutats, det vill säga en möjlighet att fördjupa förståelsen kring det 

övergripande problem som beskrivits i tidigare forskning och den allmänna diskussionen. För att ta 

forskningen vidare genomför vi därför en elitstudie med centralt placerade myndighetsföreträdare. 

Detta är ett val baserat på vår uppfattning att ett av de mest uppenbara sätten att ta forskningen 

vidare är genom att genomföra den med koppling till de ledningsnivåer inom myndigheten där det 

finns möjlighet till god uppfattning om nuläget, bakomliggande orsaker och en faktisk möjlighet att 

påverka. Vidare har vi en konstruktiv ambition med ansatsen att kunna ge förslag på åtgärder och ge 

uppslag på vidare forskning inom området. Vår konstruktiva ambition och att vi placerar den 

beskrivna obalansen inom den militära professionen innebär att vi även studerar Försvarsmaktens 

egen syn på sin profession. 

För att få Försvarsmaktens syn på problemet formuleras följande forskningsfrågor. 

 Vad har obalansen sitt ursprung i och hur upplevs den av Försvarsmakten? 

 Vilka åtgärder vill Försvarsmakten vidta för att motverka obalansen? 

 Vika risker föreligger för närvarande och om inga åtgärder vidtas? 

 Vad är Försvarsmaktens syn på den militära professionen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

2 Teoretisk utgångspunkt 

2.1 Inledning  

Studiens teoretiska anknytning har sin utgångspunkt i hur problemet beskrivs av tidigare forskning 

och debatt, innebörden är att det råder en obalans inom Försvarsmaktens militära profession. I 

avsnitt 2.2 Upplevd obalans beskriver vi utgångspunkten, det vill säga vad tidigare forskning drar för 

slutsatser om Försvarsmaktens balans mellan administrativa uppgifter, som har sitt ursprung i det 

förvaltningsmässiga, och organisationens kärnverksamhet. På så vis fastställs även forskningsläget för 

studien. I avsnitt 2.3 Organisation i balans teoretiserar vi utgångspunkten och tar fasta på vad som 

kännetecknar en organisation som har balans mellan administrativa uppgifter och organisationens 

kärnverksamhet. Med utgångspunkt i professionsteori beskrivs även Försvarsmaktens definition av 

sin militära profession.  

2.2 Upplevd obalans 

Tidigare forskning på Försvarsmaktens balans mellan förvaltningslogik och militärlogik inom den 

militära professionens påvisar att det är något som skapar en obalans. Så som det beskrivs är att 

Försvarsmakten i för stor utsträckning har låtit sig påverkas av mekanismer som inte är 

tillämpningsbara på en professionsdriven och statsbärande funktion som Försvarsmakten utgör.  

Dessa mekanismer kan inrymmas i begreppet New Public Management och påvisar att 

förvaltningsrelaterade funktioner inom Försvarsmakten får för stort utrymme att påverka hur 

myndighetens kärnverksamhet bedrivs, det vill säga förmåga till väpnad strid.11 

Forskningen påvisar att administration som egentligen ska underlätta för kärnverksamheten tar över 

och blir huvudfokusområdet för många första och andra linjens chefer.12 Första linjens chef är på 

plutonsnivå, det vill säga den lägsta nivån av arbetsgivarföreträdare och medför oftast ett 

personalansvar för ungefär trettio personer. Andra linjens chef är på kompaninivå, det vill säga den 

nivå som leder plutoncheferna. Här tillkommer utöver ett personalansvar på ungefär nittio personer 

även ett ekonomiskt ansvar för kompaniets verksamhet och ett omfattande arbetsmiljöansvar. 

Hedmark beskriver att det är flera påverkansfaktorer som gör att chefer på första och andra linjen 

har svårt att själva prioritera vilka uppgifter som har företräde. Som exempel tas upp att 

                                                           
11

 Svensk författningssamling, Förordning (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten 1§. 
12

 Johnsson, P & Fredin, F. Förutsättningar för det nya nationella försvaret; En fallstudie av plutonchefskapet vid 
den 161.strilbataljonen. Halmstad. 2018. s. 53 
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förvaltningsuppgifter prioriteras före övriga uppgifter som har en tydligare koppling till att bygga 

krigföringsförmåga.13 

Ytterligare en obalans som beskrivs är att chefen som administratör och chefen som 

krigsförbandschef är två roller som inte är lätta att förena med varandra.14 Johnsson och Fredin 

menar att dessa roller utgår från två olika processer, där chefen som administratör har sitt ursprung 

från Försvarsmaktens HR-transformation till skillnad från chefens som krigsförbandschef som har sitt 

ursprung i Försvarsmaktens strategiska inriktning som presenterades 2015.  

Det framgår även att när administrationen tar för stort utrymme för chefer får det andra oönskade 

effekter. Hur ett gott arbetsresultat värderas baseras i de flesta fall på hur god administratör chefen 

är, inte på hur många truppföringstillfällen som chefen har genomfört och hur väl man skötte sig på 

dessa tillfällen.15 Det går alltså inte att utesluta att de officerare som kommer gå nivåhöjande 

utbildning gör det baserat på deras förmåga att administrera och inte på deras förmåga i fält.  

En annan farhåga som framkommer är tiden det tar för nya chefer att lära sig hantverket, att föra 

trupp och taktisera i fält. Nya chefer spenderar mindre tid med truppen och kärnverksamheten. Det i 

sin tur påverkar chefers förmåga att leda förband i krävande situationer.16 Lägg även på det faktum 

att Försvarsmakten vill att nya chefer ska stiga snabbare i graderna än tidigare. Det innebär en risk 

att Försvarsmakten tappar fokus på vad som är kärnverksamhet och inte. 

2.3 Organisation i balans 

En välmående organisation har balans mellan fem faktorer; mål och strategier, organisationsstruktur, 

organisationskultur, maktförhållanden och ledning/ledarskap.17 Enligt Jacobsen och Thorsvik måste 

det kontinuerligt ske granskning av hur organisationen utvecklas så att ingen faktor förskjuts från vad 

som ska vara huvudfokus för organisationen.18 Detta gäller framför allt när olika aktörer inom samma 

organisation kan reglera organisationens verksamhet så att verksamheten blir effektiv för deras 

funktion, men kanske inte för organisationen som helhet, en suboptimering enligt en viss funktions 

bestämmande.19 

                                                           
13

 Hedmark, S. Plutonchefen - administratör och krigare?: En enkätstudie om hur plutonchefen upplever att 
arbetsinnehållet påverkats av arbetsgivarrollen. Försvarshögskolan, Stockholm. 2012 s. 37f. 
14

 Johnsson, P & Fredin, F. Förutsättningar för det nya nationella försvaret; En fallstudie av plutonchefskapet vid 
den 161.strilbataljonen. Halmstad. s. 54. 
15

 Hurri, P & Midbrandt, L-E. Professionalism och New Public Management i Försvarsmakten; En kvalitativ 
studie vid Skaraborgs Regemente. Karlstads universitet. 2018. S. 39. 
16

 Ibid. s. 39. 
17

 Jacobsen, D I & Thorsvik, J. Hur moderna organisationer fungerar. Lund. 2013. s. 27. 
18

 Ibid. s. 52f, 176f. 
19

 Ibid. s. 179. 
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Hur balans uppnås är inte en enkel sak i offentlig verksamhet där måluppfyllnad är svår att mäta.20 I 

kostnadsminimerande verksamheter, som offentlig verksamhet ibland beskrivs som,21 är det snarare 

så att man använder att myndigheten inte spräcker sin budget som ett mått på framgång. Innehållet i 

verksamheten blir mindre viktigt så länge man håller sig inom lagens och bugetens gränser.22 Att 

förstå hur mål och strategier genomsyrar verksamheten är viktigt för de olika delar som 

organisationen är uppbyggd på, det vill säga att enheterna i organisationen måste förstå hur deras 

målsättning relaterar till de övergripande målsättningarna så att det inte uppstår någon 

målförskjutning.23 

När enheter som inte direkt sysslar med myndighetens kärnverksamhet får för stort inflytande kan 

maktfördelningen bli skev i förhållande till vad man egentligen är till för.24 Hur maktfördelningen ser 

ut i en organisation är starkt förknippat med hur den struktureras. För att motverka en 

suboptimering är det av särskild vikt att reflektera kring hur makten är fördelad i organisationen och 

på vilket sätt denna fördelning gynnar den övergripande målsättningen för organisationen.25  

En välfungerande organisation tar till vara medarbetarnas inneboende kraft, det vill säga det finns en 

kultur där ledningen inom organisationen är lyhörd för hur medarbetarna uppfattar verksamhetens 

utvecklingsområden och att medarbetarna känner att deras åsikter är viktiga för ledningen.26 Den 

organisationskultur som genomsyrar en organisation kan bidra till att skapa en effektiv organisation 

med känsla av samhörighet och tillit till varandra samtidigt som det även kan bidra till att få 

motiverade medarbetare.27 

Organisationsstruktur ger verksamheten sitt grundfundament att bygga från. Strukturen visar hur 

ansvar fördelas, beslut fattas och vad enskilda medarbetare förväntas utföra för arbetsuppgifter.28 

Det övergripande syftet med strukturen blir således att guida organisationen och dess medlemmar i 

den riktning man vill att de ska gå.29  

                                                           
20

 Christensen,T mfl. Organisationsteori för offentlig sektor. 2005. s. 111 
21
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transformation i svensk sjukvård. Lund. 2008. s. 60. 
22

 Ibid. s. 60. 
23

 Jacobsen, D I & Thorsvik, J. Hur moderna organisationer fungerar. Lund. 2013. s. 57. 
24

 Ibid. s. 179f 
25

 Ibid. s. 178f. 
26

 Ibid. s. 221f. 
27

 Ibid. s. 113. 
28

 Ibid. s. 108. 
29

 Ibid. s. 108. 
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Ledningens/ledarskapets roll kan vara den avgörande faktor som gör att en organisation är 

framgångsrik eller resultatlös.30 Hur de beter sig påverkar hur övriga faktorer balanseras i 

organisationen och vilken inverkan dessa faktorer får på organisationen.31  

Om det är särpräglade fackkunskaper/expertiser som legitimerar en viss organisation är det brukligt 

att förhålla sig till profession som begrepp. För att kunna betecknas som profession tillskrivs 

professionsbegreppet gemensamma nämnare som karaktäriserar professioner. Det som betonas är 

egenskaperna som; att gruppen har en gemensam etisk utgångspunkt, gruppen är svår att 

kontrollera från utsidan (hög grad av autonomi), gruppen har legitimitet, dvs. egen jurisdiktion att 

verka inom, gruppen har systematiserad teoretisk och praktisk utbildning, gruppens kamratanda och 

gemensamma sammanhållning är stark.32 Thomas Brantes (2009) sammanfattning av egenskaperna i 

sin definition av begreppet är ett värdefullt försök till att förstå hur professioner samspelar med 

samhället: 

Professionella yrken är i något avseende organiserade, relativt autonoma bärare och 

förmedlare av samhälleligt sanktionerade, abstrakta kunskapssystem som ger dem 

förmågan att utföra handlingar som uppfattas som svåra, skickliga och värdefulla av 

allmänheten/klienten.33 

Thomas Brantes definition är en bredare definition av professionsbegreppet och det är den typen av 

definition som Försvarsmakten lutar sig mot.34 Det vill säga att Försvarsmaktens profession är 

allomfattande och innesluter all verksamhet som Försvarsmakten bedriver.35 Med det menas att 

Försvarsmakten vill inrymma alla personalkategorier i sin definition och inte endast officerare. Detta 

kan vara problematiskt på grund av att Försvarsmakten har liten eller ingen påverkan på de 

specialiserade kunskaper (som inte har sin utgångspunkt i väpnad strid, exempelvis läkare) som ska 

inrymmas i Försvarsmaktens professionsbegrepp. Av den anledningen kan Försvarsmaktens 

profession ses som en vägledning för hur de organiserar sig, hur de uppträder mot varandra och hur 

de vill uppfattas av samhället. Det innebär att Försvarsmakten uttalade vilja med professionen är att 

                                                           
30

 Jacobsen, D I & Thorsvik, J. Hur moderna organisationer fungerar. Lund. 2013. s. 428. 
31

 Ibid. s. 388. 
32

 Abrahamsson, B. Militärer, makt och politik – En analys av militärerna som grupp och av deras roll I 
samhället. Försvarshögskolan. 2005. S. 14f,  
Brante, T. m.fl. Professionerna i kunskapssamhället – En jämförande studie av svenska professioner. Stockholm. 
2005. s. 18ff.  
33

 Brante, T. Vad är en profession? – Teoretiska ansatser och definitioner. Högskolan i Borås. Pdf. 
https://portal.research.lu.se/portal/files/3875263/1496953.pdf (hämtad 2019-04-23). s. 28. 
34

 Försvarsmakten. Vår militära profession – Agerar när det krävs. s. 11. 
35

 Ibid. s. 11. 
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den ska vara levande för alla och envar som ingår i myndigheten, oavsett om man är civil eller militär 

och den ska genomsyra all verksamhet som Försvarsmakten bedriver.36  

Försvarsmaktens militära profession utgår från tre komponenter. Det är militär expertis, ansvar 

(myndighetsansvar och personligt ansvar) samt ett gemensamt etiskt grundfundament som benämns 

värdegrund.37 Den legala förutsättningen omsluter samtliga begrepp i syfte att möjliggöra för 

Försvarsmakten att kunna verka, se Försvarsmaktens grafiska beskrivning i figur 1.  

 

Figur 1 Försvarsmaktens militära profession
38

 

Försvarsmaktens expertis består av kärnkunskaper, stödjande kunskaper och specialkunskaper. 

Kärnkunskaper är kunskaper som har sin grund i förandet av den väpnade striden.39 Dessa kunskaper 

har olika innebörd beroende på vilken personalkategori, ledningsnivå och försvarsgren40 man 

tillhör.41 Stödjande kunskaper är samlingsnamnet för alla stödfunktioner som behövs för att utveckla 

maximal effekt av den väpnade striden.42 Exempel på stödfunktioner finns inom logistik, samband 

och ledningssystem. Specialiserade kunskaper används för att beskriva grupper med 

expertiskompetens som ofta har sitt ursprung ur ett annat professionsyrke och som bidrar till att 

Försvarsmakten kan lösa sina uppgifter på ett effektivt sätt, till exempel läkare.43 Gemensamt för de 

olika kunskaperna är målet, det vill säga att stödjande och specialiserade kunskaper möjliggör för 

kärnkunskaperna att verka fullt ut, och praktiseras effektivt vilket i förlängningen bidrar till 

Försvarsmaktens samlade operativa effekt.44  

                                                           
36
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Figur 2 Expertisens dimensioner
45

 

Det är inom expertisens område som Försvarsmakten måste balansera mellan militärlogik och 

förvaltningslogik. Båda delarna behövs för att Försvarsmakten ska kunna uppfylla det som riksdag 

och regering uppdrar dem.46 Men det är förmågan till väpnad strid som ska vara vägledande för 

Försvarsmaktens balans mellan dessa två perspektiv.47  

Militärlogik har sin utgångspunkt i Försvarsmaktens unika förmåga till väpnad strid och de olika 

funktioner som krävs för att skapa maximal operativ effekt. Förvaltningslogik är den logik som ska 

präglas av vad verksamheten syftar till, det vill säga hur väl man fullgör sitt uppdrag, en så kallad 

extern effektivitet gentemot uppdragsgivaren.48 För Försvarsmakten blir således förvaltningslogikens 

syfte att stödja försvaret av Sverige. Lars Stigendal beskriver att en fallgrop som kan uppstå inom 

förvaltningslogiken är att man omedvetet börjar tillämpa inåtriktad effektivitet och fokuserar mer på 

att hålla bestämd budget, vilket kan bidra till att tappa fokus på kvalitet och syfte med 

verksamheten.49 Förvaltningslogiken ska alltså, när den fungerar som det är tänkt, bidra till att 

verksamhetens syfte uppfylls och verksamhetens mål nås. På så vis samspelar logikerna med 

varandra och gör att Försvarsmaktens verksamhet håller hög kvalitet och fokuserar på rätt saker.  

                                                           
45
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2.4 Sammanfattning teori 

Sammanfattningsvis har studien sin teoretiska utgångspunkt i vad som krävs för att nå en balanserad 

organisation där organisationens huvuduppdrag står i fokus och övriga funktioner anpassas för att 

optimera organisationens arbetssätt syftande till att nå övergripande målsättningar.  

Specifikt för Försvarsmakten betyder det att ha en balans mellan förvaltningslogik och militärlogik 

där logikerna får olika tyngd beroende på personalkategori och ledningsnivå. Det vill säga att för 

krigsförband på den stridstekniska nivån där förmågan börjar byggas ska den militära logiken väga 

tyngre, till skillnad från i de högre ledningsnivåer där det snarare ska vara en jämvikt mellan 

logikerna.  

Idealbilden beskrivs väl i Försvarsmaktens militära profession – Agerar när det krävs, men det är hur 

den efterlevs som är av intresse för oss. Vi har i det fastställda forskningsläget beskrivit hur personal 

vittnar om att de upplever en obalans mellan dessa två logiker men enligt Försvarsmaktens 

professionsmodell borde de inte uppleva en obalans utan snarare en balanserad profession utifrån 

den militära expertisens dimensioner. 

För att svara på våra fyra forskningsfrågor använder vi oss av två linser som analysram. Den ena 

linsen är Jacobsen och Thorsviks fem faktorer; mål och strategier, organisationsstruktur, 

organisationskultur, maktförhållanden och ledning/ledarskap som syftar till att förklara problemet ur 

ett organisationsteoretiskt perspektiv. Den andra linsen är professionsegenskaperna; gemensam 

etisk utgångspunkt, hög grad av autonomi, egen legitimitet, systematiserad teoretisk och praktisk 

utbildning, kamratanda och en stark sammanhållning som syftar till att förklara problemet ur ett 

professionsteoretiskt perspektiv. Med hjälp av dessa två linser och forskningsfrågorna bygger vi 

teman. Dessa är grunden till vår intervjuguide och bryts ned till specifika frågor som på olika sätt 

kopplas till våra forskningsfrågor. 

Utifrån ovan nämnda systematik så skapas tre teman.  

 Hur upplever myndighetsföreträdarna obalansen i organisationen? 

 Vilka åtgärder vidtar organisationen för att motverka obalansen? 

 Vilka risker medför obalansen för organisationen? 

Kopplat till dessa tre teman finns även frågor med direkt koppling till den militära professionen.  

På detta sätt kopplas alltså forskningsfrågorna till de frågor som återfinns i intervjuguiden och som är 

stommen för intervjuerna.  
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3 Metod 

3.1 Inledning 

Vid analys och metodval så strävar vi efter en metod och en process som ligger i linje med vår 

övergripande ambition med studien, nämligen att kunna ta vid där tidigare forskning på området 

slutade. Analysen ger vid handen att forskningsläget och den allmänna diskussionen innebär att det 

mest uppenbara steget är att föra in forskningen mot ”problemägaren”, i detta fall staten och 

myndigheten Försvarsmakten. Vi resonerar vidare om vilken metod som kan föra oss längst och ge 

största möjlighet att kunna besvara våra forskningsfrågor och leda till ytterligare kunskap inom 

området, dvs. hur metodvalet kan leda till en ökad kunskapsmassa - kumulativitet.50 För att göra en 

ansats att skapa en större förståelse för Försvarsmaktens ställningstaganden har vi valt, som tidigare 

nämnts, att använda Försvarsmaktens egen definition av den militära professionen. Detta dels för att 

vi gör antagandet att det ger en tydligare och mer enhetlig referensram i professionsresonemangen 

och dels att tidigare forskning redan studerat den utifrån från ett idealtypsresonemang med syfte att 

studera balansen mellan professionalism och byråkrati.51 Vi konstaterar att resultatet av den 

analysen stärker vårt val av att använda Försvarsmaktens professionsdefinitioner och ger oss 

ytterligare en faktor i vårt metodval. 

3.2 Valet 

I denna kvalitativa studie sker datainsamling genom samtalsintervjuer med informanter. Vi gör 

bedömningen att med rätt urval av informanter har vi bästa möjligheten att kunna svara på våra 

forskningsfrågor och dessutom få ett tydligt elitperspektiv som kan komplettera och fortsätta tidigare 

forskning. Informanternas syfte i studien, som det beskrivs i Metodpraktikan, är att tjäna som 

”sanningssägare”52 och bidra till att ge myndighetens uppfattning kring tidigare forskningsresultat 

och våra frågeställningar. Med den beskrivna ambitionen med denna studie så finner vi inte att 

någon annan enskild metod ger oss samma möjlighet att besvara våra forskningsfrågor som just 

samtalsintervjuer. Intervjuerna ger oss möjlighet att få ett ansikte bakom åsikterna och inte bara 

förberedda svar. Intervjusituationen skapar också möjlighet att fördjupa sig och rikta om sina frågor 

under pågående datainsamling. På så sätt öppnas möjlighet att kunna ställa kompletterande frågor 

direkt till informanten och indirekt till våra teorier och på så sätt exploatera nya infallsvinklar på våra 

tidigare identifierade forskningsfrågor och få djupare förståelse för de bakomliggande 

resonemangen. 
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3.3 Urvalet 

Urvalet är ett centralitetsurval, det vill säga informanterna väljs utifrån en bedömd centralitet.53 Vår 

förkunskap om Försvarsmaktens organisation ger oss goda möjligheter att identifiera dessa 

informanter utifrån en centralitet som innebär påverkansmöjlighet och mandat inom myndigheten, 

samt att de representerar olika delar av myndighetens högre struktur och verksamhetsområden. 

Urvalet är företrädare ur Försvarsmaktens högsta ledningsstruktur och representerar 

Försvarsmaktens mest centrala verksamhetsområden samt inom respektive område representerar 

de myndighetens yttersta ansvar avseende genomförande och ekonomi. Deras placering är 

jämförbar med ett större företags ledningsgrupp, det vill säga företrädare inom myndighetens elit. 

Med ovan beskrivna resonemang ses informanterna som företrädare för myndigheten och deras svar 

används i denna studie som en spegling av Försvarsmaktens uppfattning i förhållande till våra 

forskningsfrågor.  

Den efterfrågade nivån av informanter innebär att det genomförs fem intervjuer. Informanterna 

kontaktas personligen och direkt samt får syftet med studien presenterat för sig.  

Med anledning av informanternas centralitet väljer vi att anonymisera exakt vilka individer det är 

som har deltagit i studien. Detta främst kopplat till de källkritiska kriterierna tendens och äkthet som 

det redogörs för i avsnitt 3.8 Källkritik. 
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3.4 Analyssteg och operationalisering 

För att klarlägga Försvarsmaktens syn på balansen mellan förvaltningslogik och militärlogik inom 

Försvarsmaktens militära profession utgår vi från vår analysram, det vill säga de två linser som 

redovisas ovan i 2.4 Sammanfattande teori. Dessa tillsammans med forskningsfrågorna bygger våra 

teman som är grunden för intervjuguiden. Intervjusvaren granskas sedan utifrån de källkritiska 

kriterierna. Därefter sammanställs informanternas svar på respektive fråga för att på så vis belägga 

likheter och skillnader mellan dem. Utifrån jämförelsen extraheras sedan de delar som är mest 

kännetecknande för informanternas resonemang och utgör grunden i resultatet. Slutligen, med stöd 

av våra två teoretiska linser, sammanfattas sedan analysdelen som ger svar på våra forskningsfrågor. 

De beskrivna analysstegen och operationaliseringen åskådliggörs i figur 3. 

 

Figur 3 Operationalisering 

3.5 Studiens reliabilitet och intersubjektivitet 

För att ge respektive informant likvärdiga förutsättningar att svara på våra frågor anser vi det viktigt 

att vi, författarna, genomför intervjuerna tillsammans. Intervjuerna genomförs på plats enligt 

informanternas bestämmande, oftast deras arbetsrum. Detta dels på grund av att få tillgång till 

informanter på elitnivå och dels på grund av att informanterna ska känna sig bekväma och trygga i 

att svar på våra frågor. Tidsåtgången för respektive intervju är 60 minuter. Under intervjuerna 

fördelar vi oss på två ansvarsområden. Den ena presenterar studiens syfte och 

anonymiseringsprocessen. Den andra presenterar intervjuns upplägg och ställer inledningsfrågan. 

Under intervjun turas vi om att ställa frågor utifrån samtalets flöde.  
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För att underlätta för resultat och analysskedet i studien var det en förutsättning att vi fick 

möjligheten att spela in intervjun. Efter intervjun delas det inspelade underlaget på två och vi 

transkriberar hälften var. Därefter sammanförs våra transkriberingar till ett underlag som vi sedan 

enskilt sammanställer resultatet från. Efter våra enskilda sammanställningar jämförs sedan dessa 

med varandra för att på så vis kvalitetssäkra resultatet som presenteras i kommande kapitel. 

Vår förförståelse för problemet är något som vi har reflekterar över under studiens gång. Främst 

kopplat till att vi innan studien själva har upplevt det beskrivna problemet. Denna eventuella bias 

hanterar vi genom kontinuerliga reflektioner och diskussioner mellan oss två författare. Vi är särskilt 

nogsamma med detta i vår analys av resultatet.  

Vid genomförandet av en elitstudie kan det uppstå vissa svårigheter som grundar sig i att 

informanter av detta slag är svåra att få access till och att de kan ta över intervjusituationen för att 

de har en egen agenda. De informanter som deltar i denna studie har inte visat sig svåra att nå, tvärt 

om har de varit mycket tillmötesgående och samarbetsvilliga. Vi konstaterar dock att individer med 

denna centralitet generellt har mycket verksamhet inbokat i sina kalendrar och att det är en 

framgångsfaktor att kunna erbjuda intervjutider utspritt över längre tid, i detta fall flera veckor. 

Deras förhållningssätt, tror vi, grundar sig i att vi som genomför studien är officerare och studerar på 

en uppdragsutbildning via Försvarsmakten. Då vi författare och informanterna arbetar inom samma 

myndighet är det värt att nämna något om vår relation och yrkesmässiga distans till informanterna. 

Vi har ingen direkt relation eller yrkesmässig koppling till informanterna i vårt vardagliga arbete, 

vilket innebär att vi inte ser att vår hantering av intervjusituationen eller vår hantering av insamlade 

data på något sätt påverkats av att vi arbetar i samma myndighet.  

För att motverka att informanterna eventuellt skulle ta över i intervjusituationen såg vi det som 

viktigt att vi två författare genomförde intervjuerna tillsammans. Detta för att på så vis kunna 

reflektera om detta under intervjuns gång och leda in samtalet på rätt ämne om det var så att 

informanterna påvisade ett sådant beteende. Under våra intervjuer har informanterna inte uppvisat 

ett sådant beteende, tvärt om har de varit öppenhjärtiga och frispråkiga i sina svar. Vi resonerar 

ytterligare om detta nedan kopplat till källkritik och tendens.  

Anonymiseringen av våra informanter kan möjligen påverka bedömningen av intersubjektiviteten 

kopplat till studien.54 Vi anser dock att det ur flera perspektiv stärker vår studie och är en 

grundförutsättning för denna elitstudies genomförande. Studien stärks då anonymiseringen skapar 
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förutsättningar för en öppenhet och möjlighet till fria resonemang hos informanterna samt att det 

förmodligen innebär en större vilja att delta i studien om man anonymiseras. 

3.6 Etiska överväganden 

I samband med denna studie förhåller vi oss till de styrningar som vi fått från Karlstad universitet 

avseende GDPR och hantering av personuppgifter.55 Vi följer Vetenskapsrådets fyra huvudkrav; 

Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.56 

Informationskravet- Informanterna informeras om syftet med vår studie och deras roll samt att 

deltagandet är frivilligt och de hade rätt att avbryta sin medverkan.  

Samtyckeskravet- Samtycke inhämtas i samband med förfrågan om informanternas intresse och vilja 

att deltaga. 

Konfidentialitetskravet- Ett allmänt förhållningssätt i studien är att undvika behandling av 

personuppgifter, detta då vi inte bedömer att personuppgifter skulle tillföra studien någon 

avgörande förtjänst. Våra informanter har valts ur ett centralitetsperspektiv i förhållande till sin 

placering i Försvarsmakten, men deras direkta befattning och identitet beskrivs inte, utan endast på 

vilken nivå de återfinns i strukturen. Den breda tolkningen av begreppet personuppgifter i GDPR 

innebär dock att all hantering, kontakt med informanterna och ljudupptagning i samband med 

intervjuer kräver genomtänkta åtgärder. Ljudupptagningarna vid intervjuerna sparas endast lokalt på 

diktafon och förstörs efter färdigställd studie.  

Nyttjandekravet- Uppgifter som inhämtas från informanterna används bara kopplat till studiens 

syfte.  

3.7 Källkritik 

Vid kvalitativa studier som innebär nyttjande av informanter beskrivs källkritik och bedömning av 

trovärdigheten i de upplysningar som lämnas som en mycket viktig metodregel. Litteraturen 

använder olika begrepp för att förklara källkritiska regler, men vi väljer att använda de begrepp som 

beskrivs i Metodpraktikan – äkthet, oberoende, samtidighet och tendens.57 

Äkthet- Vi finner ingen anledning att misstro tidigare forskningsresultat eller informanternas 

sakriktighet. 
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Oberoende- En faktor att bedöma avseende oberoende är avståndet mellan berättare och berättelse, 

det vill säga kan oberoendet styrkas genom att källan har en hög centralitet? Vårt urval av 

informanter bygger på att de valts ut på grund av sin centralitet i förhållande till studien och 

placering i Försvarsmakten. Vi har alltså ingen anledning att ifrågasätta den delen av oberoendet. 

Vidare så ska berättarens grad av oberoende värderas. Informanterna bedöms inte ha utsatts för 

någon otillbörlig påverkan innan eller vid intervjuerna. 

Samtidighet- Samtidighet avser kopplingen mellan förfluten tid och det som återges, finns det en risk 

att något glömts eller efterrationaliserats på grund av tidsfaktorn? Då vi har informanter som ger en 

beskrivning av sin bild av problemställningen ”här och nu” så tappar samtidighetsvärderingen lite sitt 

syfte. En vidare tolkning av samtidighet skulle dock kunna vara den tid som förflutit mellan del av 

tidigare forskning och nuläget. Vi bedömer dock att samstämmigheten mellan den forskning inom 

ämnet som genomfördes 201258 och den som genomfördes 201859 är så hög att det inte är en 

relevant invändning. 

Tendens- Tendens är det kriteriet som vi bedömt behöver analyseras djupast kopplat till valet av 

centralt placerade informanter och våra forskningsfrågor. Innan intervjuernas genomförande 

analyserar vi om det finns risk för att informanterna har en ”agenda”, att de skulle återge en 

beskrivning som syftar till att stärka dem eller organisationen och att det skulle finnas en lojalitet mot 

Försvarsmakten som hindrar en ärlig berättelse. Genom en systematisk jämförelse mellan 

informanternas svar ser vi att det inte förekommer någon tendens eller någon systematisk avvikelse i 

deras berättelser. 
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4 Resultat och analys  

4.1 Inledning 

Nedan redovisas våra resultat och analyser från elitintervjuerna med informanterna. Resultat och 

analys är kopplade till de fyra forskningsfrågorna via tre teman: 

 Hur upplever myndighetsföreträdarna obalansen i organisationen? 

 Vilka åtgärder vidtar organisationen för att motverka obalansen? 

 Vilka risker medför obalansen för organisationen? 

Kopplat till dessa tre teman finns även frågor med direkt koppling till den militära professionen. 

Analysen syftar alltså till, med hjälp av våra teoretiska linser, att belysa hur våra forskningsfrågor kan 

kopplas till professions- och organisationsteoretiska faktorer.  

4.2 Myndighetsföreträdarnas upplevelse av obalansen och dess bakgrund 

4.2.1 Resultat: Upplevelse av obalansen 

Informanterna bekräftar att de är mycket medvetna om både den allmänna diskussionen om 

obalansen och upplevelserna om ett högt administrativt tryck: 

I allra högsta grad och den är jag medveten om den pågående debatten. […] Vi borde 

se en ohyggligt mycket mindre administration på plutonsnivå mot vad vi ser idag. […] 

Borde vara mycket mindre administration på plutonsnivå och att mer tid borde ägnas 

åt kärnverksamhet (Informant 1). 

Jag kan hålla med om att administrationen har ökat (Informant 3). 

Jag känner till diskussionen och det finns belägg för den. Med det sagt så är den 

information som jag får i min roll sannolikt filtrerad (Informant 2). 

I intervjuerna resoneras det även mycket om vad som är en sund administration, det vill säga 

administration som är en del av kärnverksamheten och som alltid funnits och alltid kommer finnas 

med som en del av att planera och hantera militär verksamhet: 

Man måste vara försiktig med användandet av administration som ett för stort 

samlingsbegrepp som innebär att det är en ny pålaga. Vissa delar inom 

administrationen är planering och verksamhetsledning som alltid har och ska finnas 

(Informant 2). 
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Det ges även uttryck för att ämnet diskuteras i olika forum och ledningsgrupper, även inom den 

högsta Försvarsmaktsledningen. Frågan om styrning, ledning och administration anges vara en 

”levande fråga” som återkommande diskuteras på ”ledningsgruppsmöten, månads- och 

kvartalsrapportering på olika sätt”.  

Det belyses även med nedan citat: 

Behovet av att minska administrationen är ett återkommande ämne på 

förbandschefsmötena (Informant 4). 

4.2.2 Resultat: Bakgrund till obalansen 

Informanterna beskriver även vad de anser vara de bakomliggande orsakerna till obalansen och vad 

som drivit denna utveckling.  

En anledning beskrivs vara den s.k. strategiska Time-Out som Försvarsmakten genomlevt med start i 

början av 2000-talet. Fokus skiftades då från nationellt försvar till internationella insatser. Det är 

även under den perioden som Försvarsmaktens HR-transformation påbörjades och systemet PRIO 

infördes. PRIO är Försvarsmaktens integrerade verksamhetssystem för ekonomi, HR och logistik och 

innefattar såväl ett administrativt stöd till hela verksamheten som ett verksamhetsstöd för planering 

och uppföljning av Försvarsmaktens operativa förmåga för olika förbandsenheter: 

Den strategiska time-outen gav oss en helt annan inriktning än den vi nu är inne i, inte 

så mycket Försvarsmaktsövningar osv. […] Införandet av PRIO som medförde nya 

arbetssätt och att unga officerare behöver mer tid framför datorn i stället för att ägna 

sig åt kärnverksamheten och utöva ledarskap (Informant 2).  

Mellan 2006-2012 tappade vi fokus på vår kärnverksamhet (genomföra operationer60, 

större komplexa övningar, vara närvarande utomlands och i Sverige) och var mer 

inriktade på att göra verksamheten billigare med mindre personal. Verksamheten skulle 

inte vara så omfattande eller så kostnadsdrivande (Informant 3). 

PRIO är ett jättebra system, men vi har inte anpassat varken systemet eller 

organisationen för att kunna använda dess fulla potential. Tycker inte första linjens 

chefer ska behöva jobba i PRIO (Informant 1). 

För att förstå varför det har blivit så måste man förstå att i ett par decennier var 

uppgiften att lägga ner och centralisera. […] Yrkets kärna har över tid gått förlorat i ett 
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allt för flummigt budskap. Men det är ju inte bara officersyrket som drabbats. Det har 

ju hela NPM Sverige blivit. Vi är ju en del av det (Informant 5). 

Informanterna återger att de på olika sätt upplevde att myndigheten tappade fokus på sin 

kärnverksamhet och att det helt plötsligt fanns tid för mer inåtriktade processer som på olika sätt lett 

till ökad administration:  

Hamnar man i det läget tror jag att man har mycket tid och kraft att lägga på 

administration. […] Så här i efterhand kan jag ställa mig frågan, vad var det vi höll på 

med egentligen? Det var helt ur-idiotiskt (Informant 3). 

Ett återkommande tema och resonemang bland informanterna är kontroll och detaljstyrning. Del av 

resonemangen är självkritiska resonemang om onödig intern detaljstyrning och krav på olika former 

av återrapportering: 

Vi borde ha mera tillit än reglering. […] Tenderar att bli mycket detaljstyrningar. […] 

Osäkerhet leder till detaljstyrning och ökat kontrollbehov. Visas genom alla rapporter 

som skapas i olika riktningar. En rädsla över att inte ha kontroll. En brist på tillit 

(Informant 2). 

Det som är sorgligt är att det är officerare som många gånger driver en ökad 

administration (Informant 4).  

Informanterna ger även uttryck för att myndighetens interna detaljstyrningar och rapporteringskrav 

har koppling till hur Försvarsmakten styrs, regleras och granskas från politisk nivå: 

Detaljstyrningar från politisk nivå som påverkar ner på låg nivå i Försvarsmakten och 

medför extra administration. […] Vi har idag svårt att tillämpa uppdragstaktik och att 

ha en tillitsbaserad styrning. Detta bottnar i de mycket detaljerade styrningar som den 

politiska nivån ger till Försvarsmakten (Informant 1). 

Det börjar högst upp med den politiska nivån som ställer en massa detaljfrågor som 

kräver stora resurser för att svara exakt på (Informant 4).  

I beskrivningen av hur obalansen upplevs nu och de bakomliggande orsakerna så ger informanterna 

en bild av pågående förändring och kommande åtgärder:  

Den givna slutsatsen är att de håller på med för mycket administration, ja. Det försöker 

vi råda bot på nu (Informant 2).  
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4.2.3 Analys 

Utifrån resultaten som berör orsaken till obalansen går det att utläsa en konkurrens eller obalans 

mellan organisationsstruktur och ledning/ledarskap. Införandet av systemet PRIO, som här kan ses 

som en sinnebild för organisationsstruktur, hamnar i en konflikt med hur ledarskap och ledning 

traditionellt utövats av militära chefer. Faktorn organisationsstruktur samverkar alltså inte med 

faktorn ledarskap och konsekvensen beskrivs i termer av att chefer gör fel saker som påverkar 

förmågan och kompetensen inom kärnverksamheten.  

Informanternas beskrivningar om hur Försvarsmakten under den strategiska ”time-outen” tappade 

fokus på kärnverksamheten kan ses som ett skifte i mål och strategier. Ur informanternas svar ser vi 

uttryck för att detta skifte verkar ha gynnat en maktstruktur som utgår från ökad kontroll och 

detaljstyrning.  

Beskrivningarna om detaljstyrningar inom myndigheten och in i myndigheten kan ses som en 

beskrivning av en svag autonomi och en de facto-, eller upplevd, minskad legitimitet.  

Informanternas beskrivningar om hur de uppfattar obalansen och dess bakomliggande faktorer tyder 

på att det finns en organisationskultur och en struktur som medger att ett upplevt problem på den 

lägre hierarkiska nivån även delges till, och observeras av organisationens ledningsföreträdare. Sättet 

som informanterna resonerar om obalansen och deras kunskap om de lägre hierarkiska nivåernas 

arbetssituation kan förklaras som en tydlig koppling till att man verkar inom samma profession. De 

olika hierarkiska nivåerna kopplas samman av en gemensam förståelse av yrkets kärna och de krav 

och förutsättningar som krävs för att verka inom professionen.  

4.3 Vilka åtgärder vidtas för att motverka obalansen 

4.3.1 Resultat 

Det som framträder under intervjuerna är att informanterna påtalar att det finns ett antal åtgärder 

som kan vidtas för att mildra effekten av, vad de anser är, ursprungsproblemet. Det vill säga att de 

upplever att obalansen, som kommer av en ökad administration, utgår från en överdriven 

detaljstyrning av Försvarsmakten som får effekter längre ner i organisationen. En åtgärd som vi ser är 

att Försvarsmakten vill införa administratörer på kompaninivå som stöd med den administration som 

kommer från att vara arbetsgivarföreträdare. Följande två citat är bärare för de resonemang som är 

genomgående i intervjuerna: 

De åtgärder som vi försöker vidta är införandet av administratörer på kompaninivå 

inom hela Försvarsmakten som får användas till vad förbanden behöver dem till 

(Informant 2). 
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Vi måste sätta tillbaka administratörer på kompaninivå så vi får kompetenta 

användare av stödsystem PRIO. Inte sällananvändare på plutonsnivå. De ska inte jobba 

med det (Informant 5).  

Vidare påtalas även andra lösningar som skulle kunna minska det administrativa trycket på plutons- 

och kompaninivå. Här ser vi att vissa informanter ger uttryck för att ge försvarsgrenscheferna ett 

tydligare mandat och ansvar att hantera frågan på respektive försvarsgren. Nedanstående citat 

exemplifierar hur informanterna resonerar i frågan: 

En plutonchef ska helt enkelt ägna sig åt andra saker än PRIO-administration. 

Lösningen, tror jag, är ökat mandat och personalansvar till försvarsgrenscheferna 

(Informant 1). 

Informanterna ger även uttryck för att Försvarsmakten inte fullt ut har lärt sig använda stödsystem 

PRIO på ett effektivt sätt. Systemet ska vara stödjande för kärnverksamheten, men så uppfattas det 

inte nu. Det vi ser är att det behövs en ökad förståelse för hur stödsystem PRIO kan nyttjas på central 

nivå för att inte behöva belasta organisationsenheterna med rapportförfråganden. Nedanstående 

citat belyser hur informanterna ser på problemet och vad man kan se som en möjlig lösning: 

Nu blir det ju mycket hackande på PRIO, men PRIO har ju enormt många fördelar också 

som vi inte fullt ut lärt oss dra nytta av. […] Högre nivå kan plocka fram mycket 

information utan att behöva fråga lägre nivåer (Informant 2). 

Ett problem är att vi inte har lärt oss använda system PRIO på rätt sätt. Vi har gamla 

rutiner för ett toppmodernt system som i princip skulle kunna sköta sig själv. 

Högkvarteret kan ju lika gärna ta ut alla siffror själva, behöver inte ens fråga förbanden 

om man ska vara riktigt krass (Informant 4).  

Ett förhållningssätt som informanterna uttrycker behöver ändras är att chefer på högre nivå ställer 

för detaljerade frågor som har tendens att engagera större delar av förbandens nivåer. De menar att 

chefer behöver släppa kontrollen något för att dels möjliggöra för staber och underställda chefer att 

lägga tid på rätt saker och dels för att vi nu behöver växa som organisation. De citat som står nedan 

är bärare av detta skifte i förhållningssätt: 

Inte ställa onödiga frågor som leder till en massa arbete i staber och hos DUC61. Sträva 

efter att ge DUC beredningstid (Informant 3). 
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Vi är uppfostrade under en tid av neddragningar i att spara pengar och ha bra 

uppföljning på pengar och ha bra koll på detaljer för alla chefer frågar om detaljer. Om 

man nu ska vända det och få en ny försvarsmakt till 2025 så kommer man aldrig kunna 

göra det om man har samma synsätt. För att lyckas med den omställningen måste vi 

chefer ändra synsätt och tillåta oss att ha mindre koll på detaljer (Informant 4).  

Vidare så ser vi även resonemang kring att behöva ha en återkommande översyn av hur 

administrationen och förvaltning bedrivs inom myndigheten och hur det påverkar 

kärnverksamheten. Nedanstående citat exemplifierar deras resonemang: 

En kontinuerlig översyn av vår administration/förvaltning skulle vara bra (Informant 3).  

I vår strukturerade organisation måste vi hela tiden ifrågasätta strukturen och granska 

oss själva kritiskt (Informant 4).   

Under intervjuerna framkommer kritik till vissa avtal och att Försvarsmaktens kärnverksamhet skulle 

må bra av att justera dem. Det som är mest framträdande är nedanstående citat bärare av, 

innebörden är att chefer ska ägna mer tid åt stridsvärdeshantering istället för arbetstidsreglering:  

Arbetstidsavtal. Borde vara ett stridsvärdesavtal istället (Informant 5).  

4.3.2 Analys 

Av resultaten kan vi konstatera att de åtgärder som föreslås grundar sig till del på det som 

Christensson m.fl. ser som en förutsättning för att kunna uppnå målsättningar. Det vill säga det bör 

renodlas vem som gör vad i större utsträckning och inte splittra mandaten så att beslutskedjan blir 

för komplicerad. På så vis tappas inte fokus på vad som är att ses som verksamhetens kärna och det 

som alla ska sträva efter. Vid en operationalisering av sina mål på detta sätt, enligt vad Christansen 

m.fl. ser som en förutsättning, innebär det att man även behöver organisera sig så det finns 

möjlighet att nå de mål som ledningen sätter upp.62 Det som Jacobsen och Thorsvik skriver om att 

mål har en styrande funktion i organisationer förstärker det som framgår av resultatet som en del av 

lösningen för att motverka en ökad administration.63 

Ytterligare lösningar som framgår i resultatet är att högre chefer inom Försvarsmakten behöver 

ändra förhållningssätt till den information som de, lättvindigt, frågar efter. Lösningen är inte helt 

enkel att genomdriva på grund av att det i grunden handlar om den ledningskultur som högre chefer 

är fostrade i, där chefer premieras för att ha koll på detaljer. Effekten av det blir att personalens 
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sysselsättning blir att söka reda på svar till chefernas frågor istället för att fokusera på 

kärnverksamheten. Det Jacobsen och Thorsvik skriver angående problemet med att skifta 

förhållningssätt är att alla måste inse att det finns ett problem annars kommer osäkerheten, som 

förändringen kan bidra till, göra så att förändringen aldrig bli verklighet.64 När det väl har gjorts 

behöver det implementeras i organisationen med stöd av en förändringsplan där fokus behöver vara 

hur väl det nya förhållningssättet följs av cheferna.65 

Resultatet visar även att Försvarsmakten behöver lära sig förstå hur de bäst nyttjar stödsystem PRIO. 

Åtgärden som föreslås har sin grund i hur organisationsstrukturen är uppbyggd och det är också där 

det behövs analyseras på vilket sätt stödsystemet ska användas för att ses som en tillgång snarare än 

en belastning. Som en del i att förändra organisationsstrukturen vill man även införa administratörer 

till exempel på pluton- och kompaninivå för att underlätta för chefer. Lösningen är relativt konkret i 

förhållande till de övriga förslagen och det i sig kan ses som att chefer på högre nivå har svårt att just 

släppa kontrollen till lägre chefer. Hur Försvarsmakten bygger organisationsstrukturen påverkas av 

den ledningskultur som råder och på så vis kan införandet av administratörer endast mildra 

problemet för Försvarsmakten, men tar inte itu med det övergripande tillitsproblemet. 

Avslutningsvis kan vi konstatera att vissa avtal, som redovisas i resultatet, kan bidra till en 

målförskjutning.66 Det vill säga när avtalen inte anpassas till kärnverksamhetens syfte. Lösningen bör 

således grunda sig på de målsättningar och syfte som finns för verksamheten.  

4.4 Vilka risker finns på grund av obalansen  

4.4.1 Resultat 

Under intervjuerna framträder risker som informanterna uppfattar kan komma av en ökad 

administration. Den första som vi ser är att en ökad administration kan påverka personalen på ett 

negativt sätt och göra så de tappar viljan att fortsätta sin anställning i Försvarsmakten på grund av att 

deras förväntningar av yrket inte uppfylls av den verklighet de möter. Nedanstående citat belyser 

denna risk: 

Ja det finns risker. Den mer allvarliga, strategiska risken är att folk tappar viljan. Vi är 

experter på att tvinga oss att försöka lösa allt till 110%. Det leder till frustration och då 

orkar man inte med till slut och då slutar man! Det andra är ju att vi nu ska tillväxa, då 

måste vi skapa bra förutsättningar. Annars kan vi inte leverera det som efterfrågas. 
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Som sagt är det viktigaste att personalen inte slutar. Jag började ju inte det här yrket 

för att hacka i en dator, jag vill ju vara ute i skogen och utbilda trupp (Informant 2).  

Ytterligare risk som visar sig under intervjuerna är att informanterna ger uttryck för att 

kärnverksamheten urholkas, att vi lägger för mycket tid på administration på bekostnad av kunskaper 

och färdigheter i kärnverksamheten. Följande citat fångar informanternas uppfattning:  

Om vi gör osunda saker får vi mindre tid till det viktiga. […] Vi blir sämre på att kriga. 

[…] Ju fler administrativa uppgifter vi får ju mer introvert blir vårt arbete. Vilket bidrar 

till att inte vara lika närvarande i planering och genomförande (Informant 3).  

Folk i regel är mer kunniga på helhet och lite mindre kunniga på att utföra hantverket. 

Man måste kunna en jäkla massa saker utantill, annars lägger man kraft på fel saker 

(Informant 5).   

Avslutningsvis ser vi även att vissa av informanterna instämmer med att det finnas en risk med att 

Försvarsmakten premierar administrativt kunniga officerare före de officerare som har prövats i 

kärnverksamheten. Här ges även uttryck för att risken alltid har funnits men blir kanske mer påtaglig 

när administrationen ökar: 

Ja det finns en risk (Informant 1). 

Vi måste hitta sätt att värdera andra delar än den administrativa styrkan, så som 

chefskapet, ledarskapet och praktisk tillämpning (Informant 3). 

Ja, den risken har ju alltid funnits. […] Jag ser en risk med att man som chef bara lyssnar 

på det som kommer upp/presenteras. Om någon alltid lyfter problem blir ju den ett 

problem. Ibland har man ju blivit förvånad och alldeles försent fått reda på att många 

underställda haft synpunkter på den chef som man själv hade en helt annan 

uppfattning om (Informant 4).  

4.4.2 Analys 

Informanternas riskresonemang kopplat till att personalen tappar viljan och engagemang är något 

som kan ses som en risk för att professionsegenskaperna kamratanda och stark sammanhållning 

påverkas och försvagas. Dessa moraliska professionsegenskaper är i sig ett fundament för ledarskap 

och förtroende för den egna organisationen. 

För att motverka det resultat som visar att det läggs för mycket tid på administration på bekostnad 

av kärnverksamheten behövs, likt det som Jacobsen och Thorsvik skriver, först klara ut målsättningen 
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för verksamheten och sedan strukturera organisationen på ett sådant vis att man kan lösa 

målsättningarna, det vill säga rätt uppgifter på rätt nivå som samordnas enligt fastställda rutiner och 

att beslutsbefogenheter medföljer uppgifterna.67 

Till sist kan vi konstatera att om en organisation premierar vissa kunskaper framför andra kommer 

det sannolikt bli så att de personer som bedöms kommer att fokusera på att bli duktiga på det som 

mäts, i det här fallet administration. Risken ligger i att det gradvis uppstår en målförskjutning på 

grund av att det systematiskt premieras färdigheter som inte har bäring mot de mål som är satta för 

kärnverksamheten.68 ”Man får vad man mäter”.69 

4.5 Myndighetsföreträdarnas syn på den militära professionen 

4.5.1 Resultat 

Informanterna relaterar och resonerar återkommande kring den militära professionen under 

intervjuerna. Professionsresonemangen förs dels fristående och i kontexten kring våra övriga teman 

gällande administration, förvaltning, obalans och risk.  

Informanterna beskriver professionen som något inriktande, styrande och som en ledstång för hur 

Försvarsmakten ska agera och förhålla sig till sitt yrke: 

Vår militära profession är ett sätt att definiera vår innersta natur. Hur vi ska verka här 

och nu samt vilken utvecklingsriktning vi har (Informant 2).  

Vår militära profession är grunden för all vår verksamhet både till vardags och rena 

insatser/operationer. Den inbegriper även hur vi förhåller oss till varandra, vår omvärld 

och till våra uppdragsgivare (Informant 3). 

Boken Vår militära profession är väldigt bra för att den är inkluderande (Informant 5). 

Försvarsmaktens professionsbeskrivning är, som tidigare nämnts, allomfattande och inkluderar alla 

medarbetare i myndigheten. Informanterna för olika resonemang om detta är något som är 

stärkande eller något som försvagar professionen och dess kärnverksamhet:  

Eftersom alla omfattas av den militära professionen riskerar det som jag uppfattar ska 

vara kärnan bli lite urvattnat. Man tappar fokus på vad som är kärnverksamhet och 

vem som är till för vem. Stödsystem och stödfunktioner ska alla stödja oss att bli 

duktiga på kärnverksamheten, de ska inte själva bli kärnverksamhet (Informant 5).  
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Jag kopplar mest professionen till officeren (Informant 2). 

Viktigt att man i de stödjande funktionerna förstår sitt syfte och är 

lösningsorienterande. Har sett exempel på när stödfunktionerna redovisar 

begränsningar i stället för möjligheter. […] Det som är viktigt är att alla vet vad som 

förväntas av en i sin yrkesroll och det framgår i vår militära profession. Det är med stöd 

i professionen som vi tillsammans bygger förtroende, värderingar, ansvarskultur, bra 

stämning på jobbet och kamratskap för att göra något som är utöver det vanliga, det 

vill säga väpnad strid (Informant 3).  

Till del tappar vi sikte på kärnverksamheten när vi tar in kunskaper från andra 

professioner (Informant 1).   

Ett återkommande resonemang och diskussionsområde under intervjuerna kretsar kring hur 

akademiseringen påverkat och påverkar den militära professionen. I detta resonemang diskuteras 

även Försvarshögskolans70 roll och hur Försvarsmakten bör påverka officersutbildningen:  

Försvarsmakten själva, i alla fall inte i uppstarten av akademiseringen, äger inte 

akademiseringen och därmed heller inte fullt ut äger sin egen profession. Civila 

akademiker påverkar vår utbildning. Misstaget var att vi lät en liten grupp statsvetare 

och militärhistoriker definiera vad som är god vetenskap. Definitionen om vad som är 

god vetenskap och vad som är krigsvetenskap har blivit för snäv och vi har krånglat till 

det för mycket (Informant 1). 

Jag tycker att akademiseringsresan har varit bra, men vi måste skruva lite på den så att 

vi får det som vi tycker är en bra produkt. Akademiseringen är bra men den får inte 

tappa fokus från kärnverksamheten (Informant 4). 

Officersyrket är ju en horisontell syntes av en massa saker, som alla chefsutbildningar. 

Därför behöver vi ha en tydligare styrning av Försvarshögskolan och inte vara rädda för 

det. Man kan ha teoretiska lärandemål genom praktiska övningar. Vi har inte tid att 

först göra allt teoretiskt för att sedan göra allt praktiskt. Vi måste kunna koppla de 

praktiska elementen till det teoretiska så inlärningen är mer praktisk. […] 

Akademiseringen är bra men vi måste få in fler praktiska element i officersutbildningen 

som kan se olika ut beroende på vilken försvarsgren man tillhör (Informant 5).  
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Vi behöver bli lite hårdare i nyporna när vi för dialog med till exempel 

Försvarshögskolan och ta befälet över vår professionsutveckling (Informant 3). 

4.5.2 Analys 

Informanternas bild av Vår militära profession och deras värderingar kring professionsbegreppet går 

att härleda till professionsegenskapen som beskriver en gemensam etisk utgångspunkt. 

Professionsegenskapen kopplas då även samman med en viss organisationskultur som förväntas vara 

norm.  

Att Vår militära profession är allomfattande och inkluderar all personal i Försvarsmakten, även andra 

starka professionsyrken såsom läkare och jurister, kan ur informanternas svar tolkas som att det 

leder till en försvagning eller konflikt inom den militära professionen. Konflikten går att härleda till 

begreppen om olika maktförhållanden och organisationsstrukturer. Officersprofessionen anges vara 

den del av den militära professionen som har starkast koppling till kärnverksamheten, men det finns 

indikationer på att andra professioner kan få egen legitimitet och autonomi inom den militära 

professionen. 

Den militära professionens autonomi och formerna för att äga sin egen professionsutveckling genom 

teoretisk och praktisk utbildning ses som en central och avgörande fråga. Här framkommer det en 

klar vilja och ambition om att Försvarsmakten måste bli tydligare med hur de ska äga den militära 

professionsutvecklingen. Det ges uttryck för att Försvarshögskolan har för stort inflytande på 

officersutbildningen vilket innebär att Försvarsmakten inte äger professionsutvecklingen av den 

normerande professionen inom Vår militära profession. Detta beskrivs tydligt av en av informanterna 

i citatet nedan: 

Vi behöver bli lite hårdare i nyporna när vi för dialog med till exempel 

Försvarshögskolan och ta befälet över vår professionsutveckling (Informant 3). 

Sammantaget ger informanterna en bild av att det är en kombination av organisationskultur och en 

större egen kontroll av utbildningar som stärker professionen och kan skapa en högre form av 

autonomi. Akademiseringen av Försvarsmakten stärker professionens legitimitet, men det krävs att 

den fortsatta akademiseringen leds av individer som har officersprofessionen som grund, annars 

tappas kopplingen till kärnverksamheten och legitimiteten riskerar att minska samtidigt som 

professionen försvagas. 
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4.6 Slutsatser 

I följande avsnitt redovisas svaren på forskningsfrågorna. 

Vad har obalansen sitt ursprung i och hur upplevs den av Försvarsmakten? 

Informanterna som representerar Försvarsmaktens ledning är väl medvetna om problemet som är 

identifierat på lägre nivå angående ökad administration. Var problemet har sitt ursprung kan vi 

härleda till en period där Försvarsmakten och i viss mån Sverige tappade fokus på Försvarsmaktens 

egentliga syfte, att försvara Sverige. Under denna period fattade Försvarsmakten även beslut om att 

införa ett nytt och oprövat stödsystem samt arbetsgivaransvar på lägre nivåer. I efterhand kan vi 

konstatera att myndigheten inte fullt ut hade analyserat konsekvenserna av vad detta skulle innebära 

för Försvarsmaktens kärnverksamhet. 

Vilka åtgärder vill Försvarsmakten vidta för att motverka obalansen? 

Det redovisas konkreta förslag och åtgärder som syftar till att avlasta chefer på lägre nivå. En åtgärd 

är att tillföra extra administratörer på lägre nivå i organisationen. Övriga åtgärder är kopplade till 

förändrade ledningsnivåer och en större mandatfördelning till försvarsgrenscheferna. Systemet PRIO 

borde kunna användas effektivare från högre myndighetsnivå genom att hämta information från 

systemet i stället för att begära informationen från chefer på lägre nivå. Det skulle innebära mindre 

frågor till underställda chefer som då kan fokusera sin tid på annat. Det framgår också att det önskas 

en översyn av bland annat våra arbetstidsavtal. Syftet är att underlätta planering och ledning för 

chefer och skapa en mer tydligare koppling till yrkets kärnverksamhet.  

Vika risker föreligger för närvarande och om inga åtgärder vidtas? 

Det framhålls att det finns risk att administrationen tar tid från den övriga kärnverksamheten och 

personalen då blir sämre på sin egentliga yrkeskunskap. Det kan i förlängningen innebära att 

personalen inte längre ser kopplingen till sitt yrkesval och väljer att sluta. Det nämns även att det 

finns risk att chefer som är administrativt starka premieras på grund av den egenskapen, i stället för 

att bedöma den sammanvägda förmågan kopplat till kärnverksamheten.  

Vad är Försvarsmaktens syn på den militära professionen? 

Försvarsmaktens allomfattande professionsbeskrivning beskrivs som något inriktande, styrande och 

som en ledstång för hur Försvarsmakten ska agera och förhålla sig till sitt yrke. Professionen behöver 

stärkas genom att Försvarsmakten får bättre kontroll över sin egen utveckling och utbildning, 

speciellt i förhållande till akademiseringen. Det påvisas en splittrad uppfattning avseende huruvida 
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professionen borde bli smalare och ha en tydligare utgångspunkt i officersprofessionen eller om den 

även fortsättningsvis ska ha sin allomfattande karaktär. Det praktiska hantverket kopplat till 

kärnverksamheten och möjligheten att använda uppdragstaktik beskrivs som eftersatt eller svag 

inom professionen. 
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5 Avslutande diskussion 

Det framkommer en tydlig bild av detaljstyrningen inom myndigheten. Detaljstyrningen kan ses som 

en genomgående företeelse från politisk nivå ner till chefer på lägre hierarkisk nivå. Det framkommer 

en medvetenhet om detaljstyrningen och det påvisas ansatser och vilja att minska denna inom 

myndigheten. Detta visas genom insikter om att systemet PRIO borde kunna användas effektivare 

från högre myndighetsnivå genom att hämta information från systemet i stället för att begära 

informationen från chefer på lägre nivå.  

De åtgärder som framkommer i vårt analyserade resultat visar att det förmodligen inte finns någon 

snabb lösning, utan att de sammanvägda åtgärderna ska ses i kontexten av ett mer omfattande 

reformarbete. Att införa administratörer på kompaninivå kommer inte lösa det övergripande 

problemet utan det är en lösning som syftar till att hjälpa exempelvis kompanichefer att få mer tid 

över att lägga på kärnverksamheten. Detta reformarbete behöver troligen även omfatta ett 

klargörande av vilka mandat som ska finnas på olika ledningsnivåer, till exempel på 

försvarsgrensledningarna. Mandatfrågan är kopplad till hur väl chefer på olika nivåer får 

förutsättningar att äga både uppgift och resurs och på så sätt kan ha, och känna, ett tydligare ansvar. 

En tydlig ledstång i detta reformarbete borde vara Vår militära profession där Försvarsmakten 

beskriver att: 

Förutom att utgöra ramverk för personalen har dokumentet en styrande roll i 

förhållande till andra inriktande och beskrivande dokument i Försvarsmakten, till 

exempel vid utformning av utbildningar eller systembeskrivningar.71 

De redovisade resultaten och vår analys förtjänar även att diskuteras utifrån deras koppling och 

relevans till Försvarsmaktens egen syn på den militära professionen så som den beskrivs i Vår 

militära profession- Agerar när det krävs. Uppdragstaktik beskrivs på följande sätt i Vår militära 

profession: 

Militära professionen präglas av en hög grad av självständighet i lösandet av uppgiften. 

Detta kommer till uttryck i uppdragstaktiken, präglad av individuell initiativkraft, 

decentraliserat beslutsfattande, individuellt ansvarstagande och ömsesidigt förtroende 

mellan chefer och personal.72 

Den detaljstyrning, centralisering och mandatförhållanden som informanterna och tidigare forskning 

beskriver tyder på att uppdragstaktik inte är en del av vardagen inom den militära professionen.  
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Vidare så anges det att ”Försvarsmakten måste tillhandahålla tillräckliga resurser för att individen ska 

kunna utöva och utvecklas i sin roll i vår militära profession.”73 Utifrån tidigare forskningsresultat och 

denna studie så torde tillgänglig tid för att utöva ledarskap och ägna sig åt kärnverksamhet vara en 

resurs som saknas och som borde tillföras för att leva upp till Försvarsmaktens krav på sig själv enligt 

sin professionsbeskrivning. Den åtgärd som beskrivits ovan, att tillföra administratörer på 

krigsförbanden, är troligen något som kommer kunna frigöra mer tid för kärnverksamheten.  

Under denna studie har det framkommit resonemang och uttryck som indikerar att det även finns 

andra delar av Försvarsmaktens professionsbeskrivning som förtjänar en mer detaljerad diskussion 

och studie. En sådan genomlysning och diskussion är något som även bejakas i Vår militära 

profession, där Försvarsmakten skriver att ”En central del i förhållningssättet är självrannsakan och 

en kritisk diskussion om professionens enande kärna.” och ”De förändringar Försvarsmakten 

kontinuerligt genomgår innebär även en förändring av vår militära profession.”74  

Utifrån ett professionsperspektiv så måste viljan och kraften till förändring komma inifrån 

professionen, det är professionen själv som kan och ska ta initiativet till förändring. Kopplat till 

förändringar så ska det även bli intressant att studera vad Tillitsdelegationens rapport kommer få för 

inverkan på Försvarsmakten och andra myndigheter. Tillitsdelegationen ska överlämna sin 

slutrapport i oktober 2019. 

Att behålla en bred professionsdefinition medför risk att urholka officersyrkets betydelse i 

förhållande till att vara kunskapsbärare för förvaltningen av Försvarsmaktens mandat. Fortsätter vi 

på inslagen väg finns det även risk för att autonomin minskas och vi kommer varken ha kunskaper 

eller färdigheter att driva en egen professionsutveckling. Att snäva av vår professionsdefinition skulle 

sannolikt bidra till att förtydliga vilka kunskaper och färdigheter som är unika för officersyrket och på 

så vis även möjliggöra för att kunna ligga i framkant och leda professionsutvecklingen internationellt. 

Som liten nation måste vi vara innovativa om vi fortsatt vill vara farliga för fienden, och fullt ut kunna 

verka i krig, kris och fred. 
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5.1 Förslag till fortsatt forskning 

Inledningsvis vill vi uppmuntra till att genomföra fler elitstudier på Försvarsmakten eller annan 

offentlig verksamhet. Det är en typ av forskning som vi uppfattar är minoritet i förhållande till andra 

typer av studier och behöver ta större plats i forskningsvärlden. Vi har endast goda erfarenheter efter 

vår studie. Den har inte bara berikat oss med kunskaper om Försvarsmaktens professionsområde, 

den har även berikat oss med personliga möten och diskussioner med Försvarsmaktens 

myndighetsföreträdare. Det vi tar med oss från dessa möten är att vi inom Försvarsmakten ser på 

problemet på någorlunda liknande sätt och att vi har stora möjligheter att själva åtgärda de problem 

som vi ser framför oss. De ledord som alla bör ha med sig, oavsett om jag är general eller korpral, är 

vad kan JAG göra HÄR och NU för att skapa förutsättningar för kärnverksamheten. Försvarsmakten 

besitter en oerhörd kapacitet, det gäller bara att vi tar till vara på den. 

Följande avsnitt presenterar förslag på fortsatt forskning. Förslagen har en direkt koppling till 

Försvarsmakten, men har tydlig statsvetenskapligt intresse kopplat till angränsande myndigheter 

såsom exempelvis Polismyndigheten.  

Hur är samspelet mellan Försvarshögskolan och Försvarsmakten avseende officersutbildningens 

akademisering?  

Vissa av informanterna ger uttryck för att de anser att innehållet i akademiseringen inte är i linje med 

vad de ser som viktiga kunskaper för att kunna vara officer. Att forska på den problematik som 

informanterna ger uttryck för skulle sannolikt ge en mer omfattande bild av vad som krävs för att 

kunna påverka innehållet i officersutbildningarna. 

På vilket sätt stödjer system PRIO Försvarsmaktens kärnverksamhet? 

Att utreda hur system PRIO bör användas för att stödja Försvarsmakten kärnverksamhet är något 

som informanterna ger uttryck för. Att ge ett forskningsperspektiv på problemet skulle sannolikt ge 

en mer objektiv bild av vilka förändringar i arbetsmetoder som behöver vidtas. 

På vilket sätt sker Försvarsmaktens professionsutveckling? 

Att ge ett vetenskapligt perspektiv på Försvarsmaktens professionsutveckling skulle vara en 

intressant studie att ta del av. Främst på grund av Försvarsmaktens unika mandat och att 

Försvarsmakten är relativt liten i volym, globalt sett. Av de anledningarna behöver Försvarsmakten 

ligga internationellt i framkant avseende professionsutvecklingen för att fortsatt vara en formidabel 

motståndare.  



41 
 

Hur behöver Försvarsmakten påverka Försvarshögskolan för att kunna vara bärare av sin egen 

profession?  

En del av att kunna använda begreppet profession är att vara bärare av ett eget kunskapssystem. Hur 

Försvarsmakten lyckas med att vara kunskapsbärare är ett intressant område att utforska med 

anledning av att akademiseringen sker av en annan myndighet, Försvarshögskolan, som dessutom 

lyder under ett annat departement. 

På vilket sätt möter officersprofessionens teoretiska och praktiska innehåll fredens-, krisens- och 

krigets krav? 

Informanterna ger uttryck för att de inte är tillfyllest med innehållet i officersutbildningarna på grund 

av att de uppfattar att den har tappat sin kontakt med hur hantverket utförs. Att forska på 

kopplingen mellan det praktiska utförandet av professionen och det teoretiska innehållet samt hur 

dessa bör samspela skulle vara ett intressant bidrag till professionsforskningen. 

Vilken inflytelse har andra professionsyrken på Försvarsmaktens kärnverksamhet? 

Att undersöka makt- och mandatförhållanden kopplade till professionstillhörighet skulle vara en 

intressant studie att ta del av. Detta främst på grund av att de influenser som kommer från NPM och 

som har påverkat samhället i stort har sin grund i andra professionsyrken som exempelvis ekonomer, 

jurister och personalvetare. Hur deras organisatoriska inflytande ser ut i Försvarsmakten och hur det 

påverkar kärnverksamheten skulle vara ett intressant och nyttigt forskningsbidrag att ta del av. 
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Bilaga 1 Intervjuguide  
Inledning: 

1. Presentation av oss själva och studiens syfte. 

2. Återkoppla till informationsbrevet (inspelning, samtycke, destruering). GDPR. 

3. Beskriv intervjuns faser: Inledande fråga, huvudfrågor, avslutande frågor. 

 

Inledande fråga:  

1. Vad är din reflektion kring begreppet militär profession, vad innebär det för dig i din 

arbetsroll? 

Tema: Hur upplever myndighetsföreträdarna obalansen i organisationen? 

1. Innan det här intervjutillfället har du stött på att det pågår en allmän diskussion och att 

tidigare forskning har belyst ett problem med ökad administration på bekostnad av 

kunskaper och färdigheter i kärnverksamheten. Vad är din reflektion kring det?  

 

2. Runt 2011 övergick Försvarsmakten till att anställa gruppbefäl, soldater och sjömän. Vidare 

så lanserades även en HR-transformation med FML beslut 2006 och en framdrivningsplan till 

ca 2012 som tryckte ner personalansvaret till plutonsnivå. Vad är Din uppfattning av vad som 

ska utmärkande för första och andra linjens arbetsuppgifter? 

 

3. I vår militära profession beskrivs det att det måste ske en växelverkan mellan 

förvaltningslogik och militärlogik, man måste kunna båda delarna. På vilket sätt skulle ni 

beskriva förvaltningslogik? 

 

Tema: Vilka åtgärder vidtar organisationen för att motverka obalansen? 

1. På vilket sätt tar ni del av förbandens upplevelser av att ökad administration påverkar deras 

kunskap och färdighet till väpnad strid? 

 

2. Vilka åtgärder kan vidtas för att motverka en ökad administration?  

 

3. På viket sätt dialogiseras och diskuteras professionsutvecklingen inom Försvarsmakten? 

 

Tema: Vilka risker medför obalansen för organisationen? 

1. Vilka risker ser Du kan komma av att våra officerare och specialistofficerare lägger för stor 

andel tid på administrativa uppgifter? 

a. Uppföljande fråga: Tidigare forskning pekar på en farhåga att det endast är 

officerares administrativa förmåga som premieras i t.ex. nomineringsprocesser. Hur 

ser du på det?  

 

2. FM ledningsfilosofi ska baseras på Uppdragstaktik. På vilket sätt är den förenligt med 

förvaltningslogiken och de stödsystem t.ex. PRIO som ska stödja oss att utveckla 

krigföringsförmåga? 

 

Avslutande fråga: 

1. Är det något som du tycker inte har belysts i tillräcklig utsträckning? 

2. Uppföljande fråga: Behöver vi återkoppla till någon tidigare fråga och svar? 
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Bilaga 2 Informationsbrev 
Hej!  

Tack för att du tar dig tid till att stödja vår forskning genom att genomföra en intervju, den tar ca 60 

min.  

Vi genomför en studie om professionsbegreppet inom Försvarsmakten och tar utgångspunkt i Vår 

militära profession – Agerar när det krävs. Vår analys av den allmänna diskussionen och tidigare 

forskning på området visar att det finns en obalans inom den militära professionen som ges uttryck i 

en stor administrativ börda för de militära cheferna, främst för de med ett direkt personal- och 

arbetsgivaransvar. Vi är intresserade att få myndighetens perspektiv och uppfattningar kring 

professionen samt reflektioner kring vad den tidigare forskningen indikerat, hur 

myndighetensledning uppfattar den beskrivna obalansen. 

Den här studien har som ambition att ta vid där tidigare forskning i ämnet avslutats, det vill säga en 

möjlighet att fördjupa förståelsen kring det övergripande problem som beskrivits i tidigare forskning 

och den allmänna diskussionen, dock med en konstruktiv ambition. 

Studien genomförs inom ramen för en C-uppsats vid Karlstads Universitet i ämnet statsvetenskap.  

Vi vill gärna ha möjligheten att spela in intervjun och ser gärna att du ger ditt godkännande till detta.  

Samtliga intervjusvar som 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, 

utan kommer förstöras efter studien är färdigställd. 

Allmän information om personuppgifter och dess hantering på Karlstad Universitet. 

Karlstads universitet är personuppgiftsansvarig. Enligt personuppgiftslagen (dataskyddsförordningen 

från och med den 25 maj 2018) har du rätt att gratis få ta del av samtliga uppgifter om dig som 

hanteras och vid behov få eventuella felrättade. Du har även rätt att begära radering, begränsning 

eller att invända mot behandling av personuppgifter, och det finns möjlighet att inge klagomål till 

Datainspektionen. Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet på Karlstads universitet är dpo@kau.se. 

 

Kontaktuppgifter 

Handledare:  

Universitetslektor, Docent. P. O. Norell  p.o.norell@kau.se 

Studerande:  

Rickard Mårtensson    

Erik Kjellgren     
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