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1. INLEDNING 
Försvarsmakten är en av Sveriges största myndigheter med omkring 20000 

personer som är kontinuerligt tjänstgörande (URL 1). Myndigheten består av både 

heltidsanställda, deltidsanställda, civilanställda och hemvärnspersonal med 

hemvärnsavtal och om alla inräknas uppnår antalet anställda till drygt 52000. 

Varje år får Försvarsmakten en budget på cirka 40 miljarder kronor av regeringen. 

Det är regeringen som bestämmer vilka uppgifter Försvarsmakten ska lösa. 

Försvarsmakten leds av överbefälhavaren, ÖB (URL 1, Försvarsmaktens 

officiella webbsida).  

I november 2006 beslutade Försvarsmaktsledningen om genomförande av 

projektet HR-transformation som hade som mål att möjliggöra årliga besparingar 

i Försvarsmakten. HR-transformation som begrepp har sitt ursprung i Dave 

Ulrichs (1997) forskning som beskriver att syftet med en HR-transformation är 

att dela upp personalarbetet i mer effektiva och värdebaserade kluster. Forskaren 

Per Thilander (2013) har följt den svenska Försvarsmakten och har i sin 

doktorsavhandling om myndighetens HR-transformation belyst att den största 

effektiviseringspotentialen fanns i möjligheterna att reducera antalet anställda på 

lokala HR-funktioner vid förband, skolor och centra. Förändringen med HR-

transformationen i Försvarsmakten innebar bland annat att HR-centrum bildades 

2009 i Stockholm, som år 2016 består av cirka 260 medarbetare, samtidigt som 

flera administratörstjänster togs bort från förbanden runt om i landet. Som en 

konsekvens av projektet HR-transformation och andra samtida 

verksamhetsförändringar förväntades linjechefer i Försvarsmakten ta ett mer eget 

aktivt ansvar för personalfrågorna (Thilander, 2013). 

Reaktioner på förändringen lät inte vänta på sig och efter flera debattinlägg på 

Försvarsmaktens formella myndighetsblogg har massmedia uppmärksammat de 

svårigheter som chefer i Försvarsmakten ställs inför i ett flertal artiklar och inslag. 

Förklaringar och debatter på Försvarsmaktens myndighetsblogg kan förkortat 

beskrivas som att chefer från Försvarsmakten anser att de får spendera mycket tid 

åt administrativa HR-uppgifter som ”någon annan med personalutbildning borde 

göra istället” och att de borde ”få vara chef i verksamheten och inte sitta bakom 

ett skrivbord”.  
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Här följer ett exempel från Försvarsmaktens Officerstidning: 

”Att bli fartygschef tar nästan 20 år av träning och utbildning. Personalchef blev jag igår och 

det förväntas jag klara av helt utan utbildning. Framöver hoppas jag i alla fall få hjälp med 

administrationen. Att vara chef på ett fartyg med 40 anställda är som att driva ett mindre 

företag och då borde det rimligtvis finnas en person som sköter pappersarbetet” 

(Sundgren, 2010) Officerstidningen Nr 9 

Jayme & Klainer (2001) som forskat om militärt ledarskap beskriver att den 

militära organisationens framgång ofta är sammankopplat med hur väl ledarna 

hanterar HR. Det kan betyda att just personalarbetet, eller HR, är essentiellt för 

organisationer och att HR som profession behövde utvecklas genom att chefer 

behöver veta hur de ska arbeta med HR. Hope Hayley, Farndale & Truss (2005) 

menar att länken mellan HRM, det vill säga human resource management, och 

organisationers framgång har dominerat forskningsdebatten sedan mitten av 

1990-talet. Purcell & Hutchinson (2007) belyser detsamma och menar dessutom 

att forskningen tidigare inte har tagit hänsyn till chefernas roll tillräckligt mycket. 

Det är cheferna som ska implementera olika HR-praktiker i organisationer, menar 

Purcell & Hutchinson (2007). Sammantaget talar detta för att forskningen 

fortfarande brottas med problematiken kring HR, organisationsutveckling, 

chefskap och ledarskap samt att det kan finnas anledningar till att utveckling sker. 

Samtidigt finns det forskning om att chefer och HR delar på personalansvaret 

(Söderlund & Bredin, 2009) och det finns en problematik i samspelet mellan 

personalarbetets olika funktioner i Försvarsmakten (Thilander, 2013). 

Gränsgången mellan chefers arbetsgivaransvar och det funktionella ansvar som 

HR har är svår att definiera.  

Det finns fortsatta frågor kvar att besvara, bland annat vem som gör vad i 

personalarbetet inom olika HR-funktioner i Försvarsmakten samt hur 

Försvarsmakten har hanterat stöd och utbildning för chefer i samband med det 

utökade personalansvaret. I ljuset av problematiken om att chefer fått större 

administrativt ansvar och mindre tid till att vara ”riktiga chefer” kommer 

föreliggande studie därför att fokusera på chefers förutsättningar att utöva 

chefskap i Försvarsmakten. 
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1.2 Studiens syfte och frågeställningar 

Mot bakgrund av denna inledning om att Försvarsmakten har genomgått en HR-

transformation framträder bilden av chefernas chefskap och deras 

arbetsgivaransvar har förändrats. Genom att särskilt studera chefskapets 

förutsättningar har föreliggande studies övergripande syfte formuleras på följande 

sätt: 

Studiens syfte är att bidra med kunskap om chefskapets förändrade roll i och 

med HR-transformationen samt förutsättningar som chefer har att utöva 

chefskap och arbetsgivaransvar i Försvarsmakten. 

Studiens frågeställningar har formulerats på följande sätt: 

 Vad karakteriserar chefskapet i Försvarsmakten? 

 Vilka förutsättningar har chefer att utöva arbetsgivaransvar inom ramen för 

sitt chefskap? 

1.3 Avgränsningar 

Chefskapet och arbetsgivaransvaret i Försvarsmakten studeras utifrån chefers och 

lokal HR perspektiv. Studiens huvudfokus ligger på chefskapet och därför har 

teorier med chefs och HR-perspektiv på chefskap valts i uppsatsen, även om en 

viss del av tidigare forskning speglar ledarskap. Teorier samt tidigare forskning 

med medarbetarperspektiv finns inte representerade i studien. 

De chefer som omfattas av studien är de som har personalansvar, 

specialistofficerare som inte har personalansvar ingår därför inte i studien.  

Lokal HR arbetar nära cheferna på förbanden och har därför insikt i chefskapet 

samt vad cheferna har för förutsättningar i vardagen. Därför har lokal HR en del i 

uppsatsen. Enkäter och intervjuer från chefer samt lokal HR fungerar som 

kompletterande delar i studien då de studerar samma fenomen från olika 

perspektiv. Medarbetare, soldater, ledning på högre nivå samt medarbetare från 

HR-centrum i Stockholm (kallas hädanefter endast HRC) omfattas inte av studien.  
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1.4 Centrala begrepp 

1.4.1 HR-transformation 

Utgångspunkten i det som kallas för HR-transformation är att åstadkomma ett mer 

strategiskt, effektivt och värdeskapande personalarbete (Ulrich & Brockbank, 

2005). Ett värdeskapande HR-arbete eller personalarbete innebär att leverera 

värdefulla tjänster till både medarbetare, investerare, leverantörer, kunder och 

chefer, inom och utanför organisationen. De processer som skapar mest värde för 

organisationen som helhet ska prioriteras. I det som Ulrich & Brockbank (2005) 

kallar för shared services-organisation skapar HR-transformationsarbete en 

balans mellan centralisering och decentralisering, standardisering och flexibilitet 

samt kontroll och självständighet i enheterna. Tanken med shared service är att 

bli mer kostnadseffektiv genom att utnyttja informationsteknologi och de 

storskalfördelar som kan uppnås genom nya service- eller leveranskanaler. Den 

definition jag väljer att använda av HR-transformationen utgår från Thilanders 

(2013) resonemang, då den är kontextanpassad till Försvarsmakten. 

Transformationen är en förändring i chefskapet eftersom cheferna förväntas ta ett 

aktivt ansvar i personalarbetet (Thilander, 2013). 

1.4.2 Chefskap och ledarskap 

Försvarsmakten talar i termen ledarskap då det handlar om att truppföra och 

utbilda soldater. Vidare använder Försvarsmakten orden chef och chefskap i de 

dokument som behandlar officerares arbetsgivaransvar i myndigheten (URL 1).  

Föreliggande studies fokus finns i chefskapet eftersom Försvarsmakten väljer 

termen chefskap i samband med arbetsgivaransvar men begreppen chefs- och 

ledarskap brukar ofta särskiljas även om det i ledarskapslitteratur framkommer, 

som Yukl (2012) beskriver, att begreppen chefskap och ledarskap är tätt 

sammankopplade med varandra. Zaleznik (1977) menar att begreppen kan 

särskiljas. Chefskapet kan beskrivas som att i huvudsak vara fokuserat på 

processhantering, problemlösning i syfte att skapa kontroll, ordning och stabilitet. 

Ledarskap beskrivs som fokuserat på relationer, att skapa visioner och att 

inspirera följare, menar Zaleznik (1977). Mintzberg (2009) menar dock att det inte 

finns någon anledning till att särskilja begreppen då de ofta integreras i varandra. 

Begreppen kan därför beaktas och likställas som en sammanhållen 

ledningsprocess. Föreliggande studies intressesfär finns i chefskapets formella 

karaktär i form av den person som har arbetsgivaransvar. Jag ämnar inte särskilja 

begreppen utan definierar chefskap som ett inkluderande av arbetsgivaransvar, 

eftersom Försvarsmakten beskriver arbetsgivaransvaret som en del i att vara chef.  
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1.4.3 Arbetsgivaransvar  

Cheferna i Försvarsmakten har enligt Thilander (2013) fått ett utökat 

arbetsgivaransvar i och med HR-transformationen och den vägledning som finns 

om arbetsgivaransvar är från Arbetsgivarverket samt det direktiv om 

arbetsgivarrollen från förra Överbefälhavaren 16 100:57233.  

Arbetsgivarverket beskriver arbetsgivaransvaret bland annat i en skrivelse som 

heter ”Utmaningar-Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken 2007–2010”. 

Arbetsgivarverket (2007) belyser att chefer på olika nivåer hos myndigheterna 

behöver stärkas och utvecklas i sin roll som arbetsgivarföreträdare. Det förutsätts 

att chefer på alla nivåer är väl förtrogna med arbetsgivarpolitiken och att de har 

förmåga att tillämpa denna för verksamhetens bästa. Det är viktigt att tydliggöra 

arbetsgivarrollen i chefers uppdrag och ansvar utifrån ett verksamhetsperspektiv. 

En tydlig arbetsgivarroll på alla chefsnivåer i organisationen och ett väl utvecklat 

chefs- och ledarskap är centrala framgångsfaktorer för verksamhetsutveckling och 

medarbetarnas prestation och välbefinnande. Även medarbetarskapets krav och 

värdegrunder såsom åtaganden och förhållningssätt, måste vara tydliga menar 

Arbetsgivarverket (2007).  

Det som Arbetsgivarverket beskriver handlar alltså om att arbetsgivarrollen är en 

del av organisationens verksamhetsutveckling, som gynnar prestation och 

välbefinnande. Hur chefer ska agera inom arbetsgivaransvaret finns däremot 

ingen vägledning till. Otydligheten kring chefers arbetsgivaransvar kan tyda på 

att arbetsgivaransvar är ett svenskt fenomen som allt som oftast är sammankopplat 

med värdegrundsarbete, arbetsmiljö och arbetsrättsliga frågor. 
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2. DEN STUDERADE ORGANISATIONEN 
Försvarsmakten har tre olika försvarsgrenar: armén, marinen och flygvapnet. 

Sverige är indelat i 4 militärregioner: nord, mitt, väst och syd med totalt 35 

förband (URL 1).  Varje region har en stab som har till uppgift att leda insatser 

vid nationella krissituationer och agera som stöd till samhället. Varje förband har 

en egen HR-chef och beroende på storlek flera HR-medarbetare.  

Försvarsmaktens HR-centrum i Stockholm är ett av de 35 förbanden och har cirka 

260 medarbetare. Förbandet är uppdelat i olika enheter som arbetar bland annat 

med administrativt stöd till de andra förbanden, telefon och mejlsupport, 

arbetsgivarstöd, bemanning, antagning till nivåhöjande utbildningar, rekrytering, 

kommunikation, specialurval, employer branding, lönecontrollerfunktion, travel 

management, veteranstöd, krishantering lönebildning och rehabilitering. 

2.1 Försvarsmaktens HR-transformation  

Det övergripande målet med HR-transformationen var att leverera ett 

personalarbete med högre kvalitet till lägre kostnad. Ledorden för 

transformationen och HRC var och fortfarande är; Enhetlighet, Enkelhet och 

Effektivitet.  

HR-Transformationen ligger i tiden och är sammanlänkad med den statliga 

värdegrunden, ”Statens gemensamma värdegrund” (2013), eftersom 

Försvarsmakten är en statlig myndighet. Thilander (2013) uppger att de flesta av 

de större myndigheterna i Sverige har någon form av självbetjäningstjänster, 

kundcenter eller servicekontor. Regeringskansliets promemoria (2013) som 

beskriver statens värdegrund vänder sig till samtliga statsanställda, även de 

anställda hos Regeringskansliet, domstolarna, hos riksdagen och Sveriges 

myndigheter. Då folket är uppdragsgivare ställs det krav på effektivitet och 

hushållning av statens finanser. En del i att visa på effektivitet och hushållning av 

resurser är att göra personalarbetet kostnadseffektivt.   

Enhetlighet i personalfrågorna skulle åstadkommas via införandet av 

gemensamma arbetsprocesser och avtal (Thilander, 2013). Behovets ursprung om 

tydligare enhetlighet fanns i att förbanden tidigare hade haft stora möjligheter till 

självbestämmande, vilket hade skapat många olika arbetssätt och lokala avtal i 

personalarbetet. Enkelheten skulle bestå i nya möjligheter att söka information 

och stöd i personalarbetet genom införandet av en ny leveransmodell, med en 

utbyggd HR Portal som heter Emilia och en helpdesk-funktion, som kom att kallas 

för HR-Direkt. Vidare skulle ett större systemstöd implementeras, systemstödet 
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kom att kallas för PRIO och till PRIO finns ytterligare en helpdeskfunktion. 

Slutligen skulle personalarbetet också effektiviseras genom att samla HR-

kompetensen i HRC och därigenom möjliggöra för ett effektivare 

resursutnyttjande samt en ökad proaktivitet i personalarbetet.  

Nedan visas en förklarande bild i hur personalarbetet skulle förändras i och med 

HR-transformationen. Den vänstra triangeln visar hur arbetet utfördes innan 

transformationen och den högra romben visar hur personalarbetet skulle 

omfördelas efter transformationen. Det administrativa personalarbetet 

förväntades underlättas av olika systemstöd såsom PRIO. 

 

Figur 1. HR-transformationens omfördelning av resurser, Thilander (2013, s144) 

I samband med Thilanders framläggning av sin doktorsavhandling säger 

forskaren på en föreläsning för Försvarsmakten, den 5 mars 2014, att myndigheten 

satsade på HR-chefs samt förbandschefsutbildningar för att kommunicera HR-

transformationen men att det saknades träffar och utbildningar där andra olika 

aktörer inom personalarbetet kunde ses. Om träffarna eller utbildningarna hade 

skett kunde de tillsammans resonera om hur personalarbetets roller kunde fördelas 

och få en klarhet i vem som gör vad i myndigheten. I HR-transformationen 

diskuterades endast HR´s roll och utveckling trots att personaltjänsterna i stor 

utsträckning involverar cheferna och Thilander (2014) menar på föreläsningen att 

Försvarsmakten behöver diskutera chefsrollen mera, med chefer och HR 

tillsammans. 
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2.2 Arbetsgivarrollen 

Den förra överbefälhavaren formulerade den 3 maj 2013 ett direktiv med 

beteckningen 16 100:57233 som förklarar arbetsgivarrollen i Försvarsmakten. 

Direktivet utgör inriktningen för arbetsgivarrollen och är ett dokument för att leda, 

styra och utveckla verksamheten inom arbetsgivarområdet på ett 

kostnadseffektivt sätt. Nedan följer citat från direktivet 16 100:57233: 

Cheferna företräder Försvarsmakten som arbetsgivare. Det är av yttersta vikt att 

försvarsmaktens chefer har en enhetlig hållning till vår reglering av arbetsgivarrollen med 

lojalitet och respekt för system och fattade beslut. Chefen ska tillämpa de styrande dokumenten 

för arbetsgivarrollen som ett medel att skapa värde och nå verksamhetens mål. Detta innebär 

att chefen: 

 förvaltar arbetsgivarens förtroende och utövar sitt chefskap utifrån Försvarsmaktens 

värdegrund på ett sådant sätt att det är ett föredöme för andra 

 tar ansvar i arbetsgivarrollen och utövar den för Försvarsmaktens bästa 

 utvecklar verksamheten tillsammans med medarbetarna utifrån fastlagda mål och 

riktlinjer 

 utövar samarbete, internt och externt över tiden 

 står bakom fattade beslut och förankrar dem hos medarbetarna 

 följer upp verksamheten, fokuserar på nyttan och konsekvenser av egna beslut och 

vidtar de åtgärder som krävs 

 för dialogen i rätt forum 

 respekterar sin roll som arbetsgivarföreträdare, vilket i de flesta fall inte är förenligt 

med att vara fackligt förtroendevald då detta kan medföra intressekonflikter 

 har kunskap om ansvar och befogenheter både för den egna chefsrollen och för hur 

ansvar och befogenheter är fördelade i organisationen i övrigt 

Så som det ser ut nu i Försvarsmakten har Managementenheten på Karlberg i 

Stockholm en utbildning i arbetsgivaransvar som ingår som en del i den högre 

officersutbildningen. Jag har via informantsamtal med representanter från 

Försvarsmakten fått till mig att utbildningen är förlagd på två veckor där den ena 

veckan hanterar ekonomi och den andra veckan arbetsgivaransvaret som ingår i 

att vara chef med personalansvar i Försvarsmakten.  

Utöver arbetsgivaransvarsutbildningen som är en del av den nivåhöjande 

officersutbildningen finns en utbildning som heter Arbetsgivarföreträdare 1 och 

2. Utbildningen riktar sig till chefer och går cirka två gånger per år och har 100 

till 150 platser om året. Chefer från förbanden runt om i landet får ansöka om plats 

till utbildningen. Försvarsmakten har cirka 3000 chefer på olika nivåer och 

ungefär 200 nya chefer tillsätts varje år. 
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3. TEORETISK REFERENSRAM 
I följande kapitel presenteras för studien relevant forskning och teorier med start 

i HR transformation och förändringsarbete i organisationer. Därefter behandlar 

kapitlet chefers och andra aktörers roll som är inblandade i HRM. Vidare 

behandlas hur HRM kan organiseras och kapitlet avslutas med hur det finns två 

olika logiker i Försvarsmaktens chefskap. 

3.1 HR transformation med shared service  

Eftersom Försvarsmakten har gjort en HR transformation är det lämpligt att 

beskriva grunderna i transformationens syfte i följande avsnitt.  

Inom ramen för konceptet HR-transformation är ett decentraliserat personalansvar 

till linjechefer en grundförutsättning (Thilander, 2013). En shared service-

organisation, bygger på idén att andra aktörer än HR-funktioner kan utföra 

personalarbetet för att nå en ökad effektivitet. Linjecheferna förutsätts därför att 

självständigt kunna utföra personalarbetet, inom ramen för sitt personalansvar, 

men decentraliseringen av personalansvar till linjechefer accentuerar också den 

ovan beskrivna generella gränsdragningsproblematiken i personalarbetet. 

Ulrich & Brockbank (2005) menar att en shared-service organisation behöver 

tydliga roller och ansvarsområden. Ledningen fastställer policyer och beslutar om 

kontrollen medan expertfunktionerna utformar och konsulterar i specialistfrågor. 

Expertfunktionerna står dessutom för att kunskapen sprids mellan verksamheter. 

Linjechefer ansvarar för den vardagsnära HR arbetet och de lokala HR 

medarbetarna stödjer cheferna i att leverera värde.  

Ulrich (1997) har i sin forskning identifierat fyra nyckelroller inom 

personalarbete. Enligt forskaren är de indelade i å ena sidan operativt fokus och å 

andra sidan ett strategiskt fokus. De har dessutom aktiviteter som på andra axeln 

antingen har inriktning på processer eller inritningen mot individer i 

organisationen. De fyra nyckelrollerna med dess fokusområden illustreras nedan 

i figur 3 och återföljs därefter med en närmre förklaring. 
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Figur 2. Egen illustration föreställande och inspirerad av Ulrich olika roller i 

HRM 

 

 Rollen som Strategisk partner fokuserar på att anpassa HR-strategier efter 

organisationens övergripande och långsiktiga strategier. HR-avdelningen 

är deltagande i processen som leder till definitioner av affärsstrategier.  

 Förändringsledning eller Förändringsagent innebär att HR-avdelningen är 

förändringsagent och medverkar i skapandet av kontinuerliga förändringar 

och förbättringar.  

 Rollen som Administrativ partner innebär att stå för den administrativa 

expertisen såsom effektiva processer och system i organisationen såsom 

rekrytering och karriärutveckling. Denna roll har stor betydelse för hur 

organisationen fungerar. 

 Att ha rollen som Employee Champion, som inte har någon bra svensk 

översättning, innebär att säkerställa att de anställda har de resurser, 

kompetens och motivation som behövs i organisationen, menar Ulrich 

(1997). 

Ulrich & Brockbank (2005) tillför en femte roll vilken är ”HR-leader”. Den 

femte rollen fungerar som en sorts sammanhållande funktion, mellan de andra 

fyra rollerna. Utöver HR-rollerna tillhandahålls mycket HR-relaterade tjänster 
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via utvecklade IT-system där både chefer och medarbetare själva kan utföra 

mycket av personalarbetet. 

3.2 Förändringsarbete i organisationer 

Försvarsmaktens organisationsstruktur har sett någorlunda lika ut under lång tid 

och omorganisationen 2009 kan ses som en stor förändring i den tidigare 

strukturen. HR-transformationen är en förändring av chefskapet i Försvarsmakten 

menar Thilander (2013). Hope-Hayley et al. (2005) argumenterar dock i sin 

forskning att chefer varken kan eller vill ta större ansvar för personalarbete i 

organisationer. Det kan därför vara nödvändigt att se hur förändringsarbete 

beskrivs och generellt hur förändringsarbete kan förstås på olika sätt och kan 

beskrivas med hjälp av olika modeller. Här följer några resonemang för att skapa 

en grundförståelse för förändringsarbete i organisationer. 

3.2.1 Tre faser i förändringsarbete 

Kurt Lewins studier från 1950 talet kring förändringsprocesser är, och har varit, 

normgivande inom förändringsledning och forskning. Lewin har utvecklat en 

känd modell som beskriver tre faser i en organisationsförändring. De tre olika 

faserna i förändringsprocessen kallar Lewin (1951) för ”unfreeze, change and 

refreeze” som nedan översätts med ”upptiningsfasen, förändringsfasen och 

återfrysningsfasen”. Så här kan modellen översättas till svenska: 

1. Upptiningsfasen 

Den första fasen inleds med att det som inte fungerar tas upp till ytan för på 

att så sätt skapa motivation till att den stundande förändringen behövs för 

organisationen. De inblandade behöver förstå syftet med förändringen. Det 

skapar ett behov av tydlig kommunikation från ledningen. 

2. Förändringsfasen 

Det behövs tid och energi till genomförandet av förändringen, men om 

upptiningsfasen har skett på ett tillfredsställande sätt har stora mängder 

energi frigjorts i organisationen.  

3. Återfrysningsfasen 

Återfrysningen innebär att förändringen fäster sig och kan rota sig i 

organisationen. Förutsättningarna är att förändringen hunnit förankras hos 

de som berörs av den. Ett nytt jämviktsläge fastställts och det råder återigen 

en balans mellan pådrivande och hindrande krafter i organisationen. En 

lyckad organisationsförändring bygger på att individers och gruppers 

aktiviteter normer samt rutiner har förändrats.   
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Figur 3: Illustration som förklarar Lewins (1951) modell med förändringsfaser 

Modellen bygger på att involvera medarbetarna i förändringen, nå acceptans samt 

motivation till genomförandet av förändringen. Grunden kommer från att det 

jämviktsläge, mellan pådrivande och hindrande krafter i organisationen, 

förändras. Jämviktsläget förändras först genom att upplösas, ändras och till sist 

stabiliseras igen (Lewin, 1951). 

3.2.2 Motstånd till förändring 

Vid förändringsarbete kan motstånd och hinder uppstå. Enligt Kotter (1999) är en 

av de viktigaste byggstenarna för att förebygga motstånd vid förändring att utbilda 

i förebyggande syfte och att tydligt kommunicera förändringens bakgrund och 

anledning, så att alla kan få kunskap om logiken med förändringen. Samma 

resonemang för Beer (1979) som har forskat på HR-transformationsarbete. Han 

menar att utbildning, för både chefer och HR-medarbetare kan hjälpa att 

övervinna de hinder som kan uppstå. Det är HR som profession som måste leda 

och ta initiativ i förändringen i samband med en HR-transformation. HR ska visa 

vägen för cheferna i organisationen menar Beer (1979).  

Det är alltså organisationen och HR som ska hjälpa, styra och skapa 

förutsättningarna för cheferna för att de ska kunna lyckas genomföra 

organisationsförändring. Det finns olika förklaringar, modeller och arbetssätt för 

att åstadkomma förändring. Kotter (1999) som forskat om 

organisationsförändringar menar att följande steg är centrala att ta i beaktning för 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjWzuC-ga7JAhUJ3iwKHTIsCQsQjRwIBw&url=http://www.centerfortruejusticeandhealing.org/about/about_system.html&bvm=bv.108194040,d.bGg&psig=AFQjCNEBnCvYyk59N5wAYqVSDMXktEAkww&ust=1448624615145151
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att chefer i organisationer ska förbättra sina möjligheter att lyckas med en 

planerad organisationsförändring:  

 Organisationen ska genomföra en analys som identifierar nuvarande 

situation, problem och de krafter inom organisationen som eventuellt kan 

skapa problem. Analysen ska specificera vikten av problemen, i vilken takt 

dessa problem behöver bli bemötta om fler problem ska kunna undvikas, 

och vilka förändringar som generellt krävs. 

 Genomföra en analys kring relevanta faktorer för att kunna åstadkomma de 

nödvändiga förändringarna. Denna analys ska fokusera på frågor som vem 

som eventuellt kan göra motstånd, varför och hur stort motståndet blir. Vem 

eller vilka som har informationen som behövs för att kunna skapa 

förändring och vilket typ av samarbete som är av betydelse för 

implementeringen. Analysen ska visa i vilken position de som ska initiera 

förändringen befinner sig, i jämförelse med andra berörda parter i fråga om 

maktposition och förtroende med mera. 

 Välja en strategi för förändring baserat på tidigare analyser. Strategierna 

ska utröna specifika taktiker som kan användas på varierande grupper och 

individer, och som är internt konsekvent. 

 Övervaka implementeringsprocessen. Att noggrant övervaka processen kan 

bidra till att tidigt upptäcka och identifiera oväntade händelser. 

En annan forskare som fått stort genomslag är Yukl (2012) som förklarar flera 

perspektiv på förändring och påverkansfaktorer, ur liknande synsätt som Kotter 

(1999) ovan. Yukl (2012) beskriver dessutom att cheferna själva ska se till att 

fungera som förebilder i arbetet med förändringen. De här perspektiven är endast 

några synsätt, det finns betydligt mer forskning kring förändring sett ur 

medarbetarperspektiv som inte tas upp i föreliggande uppsats.   

3.2.3 Förändringsarbete för chefer samt HR 

Eftersom Thilander (2013) som har följt Försvarsmakten menar att HR-

transformationen är ett förändringsarbete för chefernas personalarbete i 

myndigheten finns anledning att undersöka hur personalarbete ur organisations, 

HR och chefsperspektiv kan förstås. Personalarbete som sådant kan ha många 

namn och förklaras ur olika begrepp, såsom human resource (HR) eller human 

resource management (HRM). Begreppen innehåller olika nyanser och jag 

ansluter mig till Söderlund & Bredins (2009) definition: det betyder att HRM 

innehåller arbetet, samt ledning, av mänskliga resurser som dessutom innehåller 

både strategiska och operativa processer.  
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Söderlund & Bredin (2009)  har fördjupat sig i hur HRM har utvecklats över tid 

och vilka utmaningar som HRM står inför då nya organisationsformer eller nya 

sätt att arbeta med personalarbete uppstår. Gränsdragningen mellan vem eller 

vilken del av organisationen som hanterar vad inom HRM är dock inte 

oproblematisk menar Thilander (2013) samt Söderlund & Bredin (2009) som drar 

en skiljelinje mellan HR-organisationen, och specialistfunktioner inom HR.  Det 

vill säga att det finns en gräns mellan hur organisationen organiserar HRM och 

enheten eller avdelningen som har en del av ovanstående funktioner som 

specialistkunskap. De menar att gränsdragningen är viktig att göra för att förstå 

ansvarsfördelningen i HRM och därmed hur HRM förändrats över tid. Det betyder 

alltså att det är viktigt för organisationer att göra åtskillnad på organisatorisk 

HRM och praktiskt utförande av HRM för att klargöra ansvarsfördelningen 

mellan de olika HRM funktionerna. 

Vidare menar forskarna att HRM kan diskuteras efter 3 synsätt eller definitioner 

för att förstå innebörden av personalarbetets inriktning och funktion. De är: 

 HRM som chefens personalansvar 

 HRM som ledningsfilosofi 

 HRM som hanteringen av samspelet mellan medarbetare och organisation 

HRM kan alltså beskrivas i former av att HRM är en operativ process, en 

strategisk ledningsutveckling av organisationen eller så kan HRM anta ett 

medarbetarperspektiv. Utöver operativt eller strategiskt finns dessutom den ovan 

beskrivna skiljelinjen mellan hur organisationen organiserar HRM och vilka 

funktioner som har specialistkunskap inom HRM. Den operativa processen kan 

förklaras som stöd och kan i vissa fall utkontrakteras till externa företag vid 

exempelvis friskvård, löneadministration och rekrytering. Det strategiska 

synsättet kan anpassas till organisationens övergripande strategi och ses som ett 

styrande instrument. Synsättet om samspelet mellan medarbetare och organisation 

kan förstås som en viktig strategiutveckling då det handlar om personalens 

kompetens, utveckling och motivation. Söderlund & Bredin (2009) ser ingen 

anledning till att det ena synsättet utesluter det andra, de kan alla utgöra en 

holistisk syn på HRM.  

Ett annat sätt att beskriva HRM kommer från Purcell & Hutchinson (2007) som 

betonar att arbetet med att leda mänskliga resurser innehåller en kombination av 

ledarskaps eller chefsbeteende, HR-praktiker och organisationsklimat. Forskarna 

belyser vidare att eftersom chefer har en betydande roll i att hantera arbetet med 
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mänskliga resurser i organisationer betyder det att HR-praktiker ska göras så 

användarvänligt som möjligt, för att cheferna ska kunna hantera HRM på ett 

tillfredsställande sätt. 

3.2.4 Kritik mot HR transformation som förändring 

Omfattande kritik har riktats mot förändringsidéer av personalarbete, som är en 

del i konceptet HR-transformation. Det är framför allt kritik som beskriver en 

fragmentering och avpersonifiering av HR-arbetet som leder till att relationerna 

flyttas från att vara av personlig art till att bli av teknologisk art (Thilander, 2013). 

Den teknologiska utvecklingen gynnar användandet selfservice-system för att öka 

effektiviteten, i linje med HR transformationens grundidé, men där chefer, i sin 

strävan efter att fortsatt söka face-to-face-kontakt med HR-medarbetare, väljer att 

söka andra vägar än de föreskrivna för att få stöd i personalarbetet. Konsekvensen 

kan då bli att andra funktioner hanterar och utför personalarbete åt linjecheferna. 

Kritiken beskriver att banden mellan chefer och HR-medarbetare försvagats då 

cheferna inte får stöd och närvarande kontakt med HR-professionen som cheferna 

behöver i verksamheten (Thilander, 2013).  

Även om målsättningen är just att effektivisera och frigöra tid för ett mer 

strategiskt arbete kan målsättningen hindras av att det finns ett rationalistiskt 

grundantagande som kan kopplas samman med repetitivt och effektivitetsbaserat 

synsätt på personalarbete (Thilander, 2013). Kritiken kan förstås som att HR 

transformationens syfte att nå effektivitet i HR-arbetet ger utrymme för 

avpersonifiering och svaga kontakter mellan de individer som förväntas utföra 

personalarbetet. 

3.3 Chefens roll samt olika aktörer i HRM-arbete 

Det finns flera aktörer som kan vara inblandade i HRM. Därför beskriver följande 

avsnitt ett flertal aktörer som kan vara antingen tätt sammanblandade med 

varandra eller agera som separata delar i organisationen. Den gemensamma 

faktorn för aktörerna är dock att de kan vara inblandade i HRM, på olika sätt och 

i olika omfattning. 

Chefer har fått, och tagit, större ansvar för HRM i organisationer, menar Holt 

Larsen & Brewster (2002). Chefer har ansvar över sina områden men HR har ett 

holistiskt ansvar över hela organisationen och balansen mellan chefer och HR är 

en nyckelaspekt att beakta, menar Holt Larsen & Brewster (2002). Vad chefskapet 

innebär i vardagen påverkas av flertalet omgivande faktorer såsom olikheterna av 

chefspositioner och arbetsuppgifter (Sveningsson & Alvesson, 2014). Tengblad 
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(2002) menar att chefsarbetet, trots sin formella karaktär, ofta har inslag av kaos 

där chefsarbetet är fragmentariskt och ofta är ad-hoc styrt. Även andra faktorer 

kan påverka chefer och Yukl (2012) beskriver att det finns faktorer både inom en 

organisation och i den yttre miljön som kan begränsa vad chefer kan göra. Hur 

arbetsuppgifter kan utföras och den teknik som finns tillgänglig kan begränsa 

möjligheterna för olika tillvägagångssätt att utföra en uppgift. Mintzberg 

beskriver chefskap på liknande sätt som Yukl det vill säga att det finns många 

olika delar inom chefskap. Mintzberg (1973) menar att chefsarbetet har ett 

mångfacetterat, handlingsfokuserat, verbalt förhållningssätt, samtidigt som 

chefers arbete ofta utförs under hård tidspress. 

Ett perspektiv av vad chefskap kan innebära utgår från Mintzbergs (1973) 

observationer. Han menar att de aktiviteter som en chef utför kan delas in i tre 

olika grupper. De tre grupperna innehåller i sin tur olika roller. De tre grupperna 

och deras tillhörande roller förklaras nedan i beskrivande text, för att sedan 

illustreras med en modell. 

Interpersonella relationer: Den första gruppen av aktiviteter är de som 

huvudsakligen fokuserar på interpersonella relationer och som i sig innebär tre 

roller. De interpersonella rollerna förklaras här som: galjonsfigur, ledare och 

förbindelselänk. När chefer agerar inom olika interpersonella roller innebär det 

bland annat att de utför olika sociala, ceremoniella och symboliska handlingar 

som ingår i rollen som galjonsfigur. Andra aspekter som ligger under de 

interpersonella rollerna innebär att skapa ett bra arbetsklimat, motivera samt 

utveckla underordnade medarbetare, vilket associeras till rollen som ledare. När 

chefer agerar som förbindelselänk medför det aktiviteter som skapar nätverk, både 

internt och externt för organisationen. 

Informationsroller: Den andra gruppen aktiviteter är de som primärt handlar om 

informationshantering.  Informationshanteringen innefattar tre roller som här 

förklaras som: övervakare, spridare samt talesman. Informationshanterare innebär 

i sin helhet alltifrån uppföljning och att identifiera problem och möjligheter. Den 

innebär också att fungera som mottagare, samlare samt vidarebefordrar 

information i dess omgivning. 

Beslutsroller: Den tredje gruppen av aktiviteter är den gruppen som främst 

involverar chefers beslutsfattande. Den gruppen innehåller fyra roller, som är: 

entreprenör, störningshanterare, resursfördelare samt förhandlare. Chefen agerar 

för förändring inom entreprenörskap, att handskas med oväntade situationer och 
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konflikter, fördela resurser och att slutligen löpande förhandla i organisationens 

intresse. Det är den tredje rollkategorin som enligt Mintzberg (1973) är den 

viktigaste delen av chefskapet. Den beslutsfattande rollen är den delen som driver 

utvecklings och förändringsprocesser. Genom makt och befogenhet kan chefen 

kontrollera resurser utifrån givna uppgifter, behov och strategiska val menar 

Hultman (1998). Här visas en förenklande modell av Mintzbergs tre grupper som 

utgår från formellt auktoritet och status. Grupperna i sin tur innehåller totalt tio 

roller som chefer agerar inom.  

 

Figur 4. Illustration inspirerad av Mintzbers chefsroller (1973, s 55-58)  

Mintzberg (1973) påpekar att rollerna i chefskapet inte kan särskiljas då de kan 

utforma en helhet. Som jag förstår Mintzbergs roller kan de vara dynamiskt 

sammanblandade utifrån olika chefer och olika organisationer vilket också 

Hultman (1998) argumenterar för. Mintzberg (1973) poängterar att det är chefens 

position i organisationen som är central för chefskapet, det har sin början i den 

status och auktoritet som följer med positionen. Det är chefens tillgång till 

information och den unika positionen chefen befinner sig i som är utgångspunkten 

för chefskapet. Rollerna inom referensramen för chefskap kan även variera i grad 

beroende på hur högt eller lågt i hierarkin en chef befinner sig.  

3.3.1 Praktiskt utförande av HRM 

I avsnittet ovan har olika roller och aktörer i HRM lyfts. Eftersom olika 

organisationer kan organisera personalarbetet på olika sätt följer här hur HRM 

kan organiseras utifrån ett praktiskt utförandeperspektiv. Det kan dessutom 

förekomma olika uppfattningar om vem eller vilka i organisationen som förväntas 

göra personalarbetet. En uppfattning är att det är HR-funktionen som 
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huvudsakligen förväntas utföra personalarbetet (Thilander, 2013). En annan 

uppfattning att det är linjecheferna som förväntas utföra personalarbetet inom 

ramen för sitt chefsansvar (Mintzberg, 1973). Dessa två uppfattningar kan ses som 

ytterligheter menar Thilander (2013) där det i praktiken snarare är en kombination 

som speglar det praktiska utförandet. Trots det menar Beer (1997) att den 

strategiska och den administrativa rollen sällan kan samexistera inom en enhet 

eller person. 

Det har skett en generell ansvarsförskjutning av HR-ansvaret inom organisationer 

(Söderlund & Bredin, 2009) och HR-avdelningar har fått större strategisk 

inverkan (Holt Larsen & Brewster, 2002; Söderlund & Bredin, 2009). Det 

operativa arbetet har förskjutits från HR-avdelningarna till linjecheferna i 

organisationen och medarbetaren har fått ett utökat ansvar för sin egen utveckling 

och kompetens (Söderlund & Bredin, 2009; Holt Larsen & Brewster, 2002). 

Söderlund & Bredins (2009) forskning belyser otydligheter i vem som har HR-

ansvaret i organisationerna, det resonemanget delas av Thilander (2013). 

3.3.2 Gränsdragningsproblematik, ansvar och samspel i HR-organisering 

Personalarbetets organisering kan vara komplext samt organiseras på många olika 

sätt och Thilander (2013) identifierar olika gränsdragningsproblematiker i 

personalarbetet. En gränsdragningsproblematik handlar om vem som har ansvar 

för olika typer av personalarbete. Ansvaret över personalarbetet kan vara uppdelat 

så att HR-funktionen har det funktionella ansvaret för de övergripande 

personalfrågorna och linjecheferna har det lokala och direkta personalansvaret för 

till exempel medarbetare. En annan gränsdragningsproblematik handlar om vem 

eller vilken aktör som förväntas utföra viss typ av personalarbete, oavsett vem 

som har ansvaret (Thilander, 2013).  

Trots att det är personal- eller HR-avdelningar som oftast förväntas ansvara för 

stora delar av det praktiska personalarbetet beskriver Söderlund & Bredin (2009) 

samt Holt Larsen & Brewster (2002) att personalavdelningarnas storlek minskar 

i många organisationer. Detta betyder att decentraliseringen av personalansvaret 

till chefer i mångt och mycket handlar om ett delat ansvar mellan organisationens 

linjechefer och HR-avdelningarna, där HR-funktionerna ansvarar för att det 

organisationsövergripande och verksamhetsgemensamma personalarbetet blir 

genomfört på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Ett vanligt sätt att formalisera 

det övergripande funktionsansvaret är att centralisera personalarbetet, det vill säga 

att organisera en central HR-funktion, menar Söderlund & Bredin (2009). Med 
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det resonemanget från Söderlund & Bredin finns anledning till att undersöka 

vilken betydelse centralisering eller decentralisering har på arbetet med HRM.  

Det finns alltså flera sätt att organisera personalarbetet i organisationer och Prien 

(1978) belyser dessa tre varianter på HR-organisering: 

 Personalavdelningen kan vara samlad i en gemensam stabsavdelning, detta 

ger en centralisering. 

 Alternativt kan personalarbetet decentraliseras, med en liten stabsenhet 

centralt, med enhetschefer som har personaladministratörer knutna till sig 

på lokal nivå.  

 Den tredje varianten beskriver en divisionaliserad organisation som kan ha 

en koncernstab i personalfrågor och divisioner med egna personalenheter 

samt en gemensam personalserviceavdelning. Den gemensamma 

avdelningen stödjer alla. 

Samspel i personalarbete innebär att HR-funktionen och dess HR-medarbetare 

samt linjecheferna samspelar och utför olika delar av personalarbetet (Thilander, 

2013). Detta kan innebära olika varianter av arbetsfördelning i utförandet av 

personalarbetet, där det praktiska utförandet inte alltid behöver överensstämma 

med ett formellt ansvar. Ett samspel kan dock sägas förutsätta tydliga gränssnitt 

och funktionella arbetsbeskrivningar för att ett effektivt samspel ska kunna 

uppnås (Thilander, 2013) och att det 2013 fanns åtminstone två olika sorters 

gränsdragningsproblematiker inom Försvarsmakten, dels vem som förväntas göra 

vad, och dessutom vem som har ansvaret för de olika delarna inom 

personalarbetet. 

3.3.3 Chefskapets HRM-arbete 

Chefer är nöjda och trivs med det utökade HRM-ansvaret menar Whittaker & 

Marchington (2003) samt Renwick (2003). Ansvaret och delaktigheten i 

personalarbetet gör att chefer utvecklar de anställda och cheferna kan ingå ett sorts 

positivt partnerskap med expertfunktionerna inom HR. Whittaker & Marchington 

(2003) forskning visar dock att den första linjens chefer hade sämre erfarenheter 

av HR än högre chefer. De chefer som befann sig på en hierarkiskt högre nivå 

hade bättre relationer med HR. Även om chefer vill ha personalansvar är ansvaret 

svårt och chefer behöver stöd från specialister menar både Renwick (2003) samt 

Whittaker & Marchington (2003). Eftersom HR-funktionerna till stor del ersatts 

med stödsystem (som HR-portaler) saknar chefer den personliga kontakten med 

HR-specialister. Cheferna vill ha face-to-face möten för att få klarhet i speciella 
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problem menar Whittaker & Marchington (2003) som dessutom betonar att chefer 

behöver systematiskt stöd och utbildning från HR-specialister för att undvika 

kostsamma misstag. Thilanders (2013) forskning belyser att cheferna i 

Försvarsmakten har fått begränsad utbildning i hur chefer förväntas utföra sitt 

arbetsgivaransvar. Den högre officersutbildningen innehåller mestadels 

taktikutbildning och cheferna har inte rustats för att ta arbetsgivaransvaret i 

linjechefsrollen. Officersutbildningen har inriktats på att utbilda stridsledare och 

föregångsmän eftersom det är de egenskaperna som är statusfyllt och meriterande 

inom Försvaret. Personalarbete har en betydligt lägre status eftersom det 

förknippas med administration. Cheferna brister i personaladministrativ 

kompetens men också i erfarenhet runt arbetsgivaransvaret eftersom de tidigare 

fått stort stöd från lokal HR. Genom att formellt ge chefer ett förtydligat 

personalansvar och adekvat utbildning för att hantera sitt ansvar kan cheferna 

bättre hantera sina skyldigheter, menar Thilander (2013). 

3.3.4 Chefskapets två motsatta logiker i Försvarsmakten 

Personalarbetet går stick i stäv med det rådande ”krigarideal” som chefer vill 

uppnå, argumenterar Thilander (2013). Den rådande uppfattningen i 

Försvarsmakten att chefer ska vara föregångsmän med stora kunskaper om sin 

verksamhet, och dessutom helst vara i samma fysiska form som underställda, ger 

att administrativt arbete inkräktar på tiden som chefer önskar använda till att vara 

föregångsman. Thilander (2013) menar att det finns två logiker när chefs och 

personalarbete möts.  

Forskaren kallar de två olika logikerna för ”stridsbaserad logik” och 

”kasernbaserad logik”, vilka illustreras nedan: 
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Figur 5. Modell förklarande två olika logiker i chefskapet. Thilander (2014) 

De som arbetar i och söker sig till Försvarsmakten utgår från den stridsbaserade 

logiken eftersom det är ett invant förhållningssätt. Den stridsbaserade logiken är 

den del som fått störst fokus trots att HR-transformationen syftar till att 

implementera den kasernbaserade logiken i större omfattning.  

För att lösa sina arbetsuppgifter inom personalarbete gör cheferna det de är 

tränade till. Thilander (2014) menar att chefer vänder sig först och främst till redan 

etablerade kontakter och därför gör kringgångar för att nå lösning på uppkomna 

frågor. Orden ”kringgång” och ”trossgång” används inom det militära för att 

beskriva en rörelse runt problemet för att nå sitt mål. I strid kan en kringgång vara 

att truppen går runt fienden och slår ut dem från ett annat håll. Militärer är tränade 

på att nå målet, eller svaret, med de resurser som finns tillgängliga. Chefens mål 

kan vara ett svar som chefen vill ha på en fråga, kringgången består då av att ta 

den väg som ger ”rätt svar” på frågan eller problemet. Thilander (2014) menar här 

att chefen inte går de ”rätta stabsvägarna” utan gör kringgångar, till etablerade 

kontakter, för att chefen inte vet vem som kan svara på vad. Det som är enhetligt, 

enkelt och effektivt är inte samma sak för cheferna som för HRC. För cheferna i 

Försvarsmakten kan enhetligt, enkelhet och effektivitet vara att vända sig till 

tidigare etablerade vägar för att nå det svar som behövs för att lösa sitt problem.  
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4. METOD 
I följande kapitel presenteras inledningsvis metodologiska utgångspunkter som 

utgör fundamentet i forskningen. Härnäst följer en presentation av studiens 

datainsamlingsmetoder och dess genomförande. Därefter följer en presentation 

av enkätstudien och intervjustudien samt hur bearbetning och analys gått till. 

Kapitlet avslutas med en beskrivning av de etiska överväganden som tagits i 

samband med studien.  

En italiensk filosof från 1500-talet, Jacapo Zabarella, lär ha sagt att: ”Metod är 

ett intellektuellt instrument med vilket det är möjligt att med utgångspunkten i det 

kända, producera kunskap om det okända”. Jag anser att citatet är ett beskrivande, 

målande och lite roligt sätt att uttrycka det som ofta upplevs svårt och krångligt i 

forskning. 

4.1 Metodologiska utgångspunkter  

Den första metodologiska utgångspunkten är att studien utgår från den tolkande 

och socialkonstruktionistiska ansatsen (Bryman, 2011). Det betyder att det är i 

samspelet mellan individer och deras omgivning som kunskapen konstrueras och 

utvecklas, i vardagliga situationer. Det i sin tur innebär att cheferna som studeras 

ses som aktiva och reflexiva aktörer som agerar utifrån olika intentioner och 

motiv. För att förstå deras handlingar är det därför viktigt att tydliggöra deras 

intentioner, perspektiv och bakomliggande orsaker till handling. Det är en 

förståelse för den sociala verkligheten som chefer agerar i, som de själva och lokal 

HR tolkar, som studeras både i fritextsvaren från enkäterna och i analysen av 

intervjuerna.  

För att tyda det sociala samspelet som utgör sociala konstruktioner människor 

emellan behövde jag förklara tydligt att jag inte hade någon tidigare kunskap om 

deras värld för att på så sätt få utförligare förklaringar kring deras förståelse. Det 

innebär att det är viktigt att komma så nära cheferna och lokal HR som möjligt 

för att kunna förstå chefernas vardag och resonemang.  

Den andra metodologiska utgångspunkten är att studien utgår från en kvalitativ 

ansats. Det innebär att datan har ett kvalitativt ursprung, med intervjuer och 

tolkning av text från enkäter med fritextsvar. Bryman (2011) menar att kvalitativ 

ansats tar avstånd från den naturvetenskapliga modellens tillvägagångssätt, 

framförallt när det gäller positivismen, och i stället föredrar att lägga vikten vid 

hur individer uppfattar och tolkar sin sociala verklighet. Bryman (1997) 

framhåller att kvalitativ metod är ett sätt att studera den sociala verkligheten i 
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syfte att beskriva och analysera kulturen, och beteendet, hos människor och 

grupper med utgångspunkt hos dem som studeras. Starrin & Svensson (1994) 

hävdar att den kvalitativa ansatsen beskriver människans uppfattning av det som 

existerar. Bryman (1997) fortsätter att beskriva det mest grundläggande draget i 

kvalitativ forskning, den uttalade viljan att se eller uttrycka händelser, normer 

eller värden utifrån den studerades perspektiv.  

Starrin & Svensson (1994) redogör för skillnaderna och likheterna mellan 

kvalitativ och kvantitativ ansats. Författarna menar att kvalitet är karaktären eller 

egenskapen hos någonting, kvantitet är mängden av denna karaktär eller 

egenskap. Uttrycksparet “kvantitativ kontra kvalitativ forskning” kan förklaras 

som “förklara kontra att förstå”. Generellt menar Starrin & Svensson (1994) att 

den kvantitativa ansatsen kan associeras med den mätbara, objektiva hård-data 

som har empiriskt positivistiskt ursprung. Regelbundenheten som uppvisas av 

hård-data är genererad av naturlagar enligt kausalitetsprincipen. Fenomen som 

studeras med hjälp av kvalitativ ansats kan anses utgöra motsatsen till kvantitativ 

metod. Kvalitativ metod utgörs av “mjukdata”, i motsats till den kvantitativa 

metodens “hårddata”. Eftersom studien utgår från att förstå det perspektiv som 

chefer och lokal HR har på chefskap i Försvarsmakten utgår studien från en 

kvalitativ intervjumetod. Kvale & Brinkmann (2009) beskriver att den kvalitativa 

forskningens syfte är försöka förstå och tolka intervjupersonens perspektiv. Det 

innebär att forskare utgår från personens levda värld och tolkar innebörden i 

dennes beskrivna fenomen. Mulinari (1999) sammanfattar den kvalitativa 

metoden med förklaringen: för att kunna förstå verkligheten, förstå människors 

egna världsbilder, deras värderingar och erfarenheter måste man vara nära dem.  

Tyngdpunkten i uppsatsen befinner sig i det materialnära arbetssättet. Jag har valt 

en induktiv strategi. I föreliggande studie får datan växa och bilda sin egen väg i 

forskningsprocessen. Det betyder att det är fynden i empirin som visar vägen i 

forskningen i den här studien vilket ligger i linje med kvalitativ ansats. 

Den tredje metodologiska utgångspunkten är att jag har valt att utnyttja flera 

datainsamlingsmetoder, det vill säga triangulering. Bryman (2011) beskriver att 

triangulering kan användas inom en eller flera forskningsstrategier. De olika 

datainsamlingsmetoderna som har använts i den här studien består av två olika 

typer av enkäter och intervjuer samt informantsamtal, studiebesök och dokument. 
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4.1.1 Studiens design  

Studien har en kvalitativ fallstudiedesign (Yin, 2003) och fallet som studeras är 

Försvarsmakten. Ett fall är ett välavgränsat fenomen som exempelvis en 

organisation. Det som kännetecknar en fallstudie kan beskrivas som med hjälp av 

flera datakällor förstå ett eller flera fenomen eller fall. Flera datakällor kan stödja 

varandra för att få en djupare helhet och större förståelse.  

Eftersom flera datainsamlingsmetoder har används har jag skapat en förenklande 

och konkretiserande arbetsmodell. Studien är förhållandevis stor och jag upplevde 

att det var svårt att få grepp om studien och därigenom svårt att förklara min tanke 

och processerna i studiens framväxt. Därför skapade jag en arbetsmodell där den 

praktiska arbetsgången visas på ett förenklat sätt: 

 

 

Figur 6. Egen modell över studiens praktiska arbetsgång 

Som framgår i figur 6 startar studien med en form av kunskapsgrund av enkäter, 

samtal och dokumentinläsning. Därefter togs ställningstaganden kring metod och 

teori som lämpade sig för studiens initiala enkätempiri. När intervjuer sedan 

utfördes för att undersöka chefskapet utifrån ett annat perspektiv framkom 

ytterligare behov att återigen ta lämpliga teorival för studien. Studien har alltså 

rört sig fram och tillbaka abduktivt och genom en iterativ process har jag 

kontinuerligt inhämtat kunskap genom teorier och tidigare forskning.  
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Syftet med den teoretiska referensramen som har använts är att utöka kunskapen 

ur ett HR-perspektiv med sociologiskt ursprung kopplat till studiens syfte och 

frågeställningar. I referensramen utgår jag från en grund i framträdande teorier 

och tidigare forskning av frontfigurer i forskningsfältet, från 1950- och 1980-talet. 

Därtill finns forskning från 2000-talet som är ”peer-reviewd”. Det innebär att 

forskningen har en hög vetenskaplig kvalitet eftersom bedömningen av 

forskningens kvalitet avgörs av sakkunniga inom det forskningsfält som 

forskningen publicerats i. 

4.2 Datainsamlingsmetoder och genomförande 

Metoderna består av enkäter, intervjuer, dokument, studiebesök och 

informantsamtal. Studiebesök, informantsamtal och dokument utgör en grund för 

beskrivningen av organisationen. Grundförståelsen har i sin tur bidragit till en 

ökad förståelse i analysarbetet, av enkäter och intervjuer.  

Eftersom studien innehåller både intervjuer och enkäter till två målgrupper, chefer 

och lokal HR, presenteras här hur urvalet numerärt har sett ut i föreliggande 

studie. I modellen nedan visas det numerära urvalet i enkäter, intervjuer samt den 

tredje delen som innehåller studiebesök, informantsamtal och dokument. 

Informantsamtalen och dokumentförteckning preciseras endast numerärt här, de 

återfinns i sin helhet i bilaga 5 samt i bilaga 6.  

Tabell 1. Egen beskrivning av fallstudiens datainsamlingsmetoder. 

Datainsamlingsmetod Antal  

Del 1  
Enkät till chef 1094  

Enkät till lokal HR 68  

Del 2  

Enskild intervju chef 5  

Enskild intervju lokal HR 1  

Gruppintervju 1 med 3 medarbetare från lokal HR 

Del 3  

Studiebesök 3 heldagar 

Informantsamtal 17 

Dokumentinläsning 14 

 

Vid ett flertal tillfällen har jag deltagit i arbetet på HR-centrum och fått vara ”en 

i gänget”. Där har jag bland annat deltagit i en rundvandring och presentation av 
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nio avdelningar på HR-centrum tillsammans med cirka 20 HR-chefer från lokal 

HR. Deltagande observation innebär att forskaren, under en förhållandevis lång 

tid, deltar i en social miljö för att skapa sig en bild av hur individerna i 

organisationen uppför sig i den miljön (Bryman, 2011). Vidare menar Bryman 

(2011) att forskaren studerar vilket beteende som visas och vad det visade 

beteendet innebär för individerna i organisationen. Att påstå att jag har agerat 

enligt en deltagande observation är att överdriva, tiden är för kort för att beskrivas 

som en ”förhållandevis lång tid”. Däremot anser jag att jag har fått avsevärd 

kunskap av att få vara på plats och andas in miljön för att på så sätt studera fallet 

Försvarsmakten.  

Studien består av två målgrupper, chefer och lokal HR. Utöver de två 

målgrupperna består studien av både intervjuer och enkäter. I nedanstående delar 

presenteras först enkätstudierna och sedan intervjustudien närmare. 

4.3 Enkätstudien 

4.3.1 Chefsenkäter med fritextsvar 

Enkäten heter ”Den stora chefsundersökningen” och är en årlig återkommande 

enkätundersökning, alla chefer i Försvarsmakten erbjuds att delta. Syftet med 

enkäten var att fånga upplevelsen av Försvarsmaktens HRC och identifiera 

förbättringsmöjligheter. Undersökningen genomfördes under oktober 2015. 

Underlaget bestod av att 2100 chefer från alla nivåer med personalansvar fick 

enkäten och 1094 responderade. Respondenterna kunde ange sin ålder, grad och 

vilket vapenslag de arbetade inom, men enkätsvaren var avpersonifierade och av 

anonym karaktär. Varje svar hade fått ett nummer utifrån i vilken ordning svaret 

kom in till HRC.  

Enkäten bestod delvis av frågor som kan besvaras med en 5-gradering Likertskala 

från ”Missnöjd” till ”Mycket nöjd” och frågor med förväntningen om fritextsvar. 

De frågor som cheferna kunde svara på genom att gradera på den 5-gradiga skalan 

omfattas inte av föreliggande studie. Mitt uppdrag var att analysera de cirka 1900 

fritextsvar som kom in i samband med att 1094 chefer responderade. Enkäten hade 

13 frågor där fritextsvar var möjliga. Frågorna i enkäten som omfattas av studien 

återfinns i bilaga 3.  

4.3.2 HR- enkäter med fritextsvar 

Nytt för året 2015 var att chefer och medarbetare från lokal HR fick en 

enkätundersökning som utformats endast för dem. Enkätundersökningen 

genomfördes under oktober 2015. Deltagarna var HR-chefer, HR-generalister och 
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personalchefer som arbetar lokalt på de 35 förbanden i Sverige. Totalt 132 

personer fick enkäten varav 68 responderade. Enkäten består delvis av frågor som 

kan besvaras med en Likertskala i 5 steg från ”Missnöjd” till ”Mycket nöjd” och 

9 frågor som kunde besvaras med förklarande fritextsvar. Mitt uppdrag var att 

analysera de fritextsvar som kom in.  De frågor som cheferna kunde svara på 

genom att gradera omfattas inte av föreliggande studie. Enkätfrågorna återfinns i 

sin helhet i bilaga 4.  

4.3.3 Fördelar och nackdelar med enkäter 

En nackdel med enkäter kan vara att respondenterna inte kan svara på annat sätt 

än inom de ramar som finns utformade i enkäten. I det här fallet fanns det dock 

mycket plats för fritextsvar, vilket gav att respondenterna kunde resonera fritt.  

En fördel med enkäter är att enkätstudier är förhållandevis billiga jämfört med 

kvalitativa intervjuer som utförts genom intervjuer av respondenter. Bryman 

(2011) skildrar att enkäter kan ge ett mycket större antal respondenter i motsats 

till vad kvalitativa intervjuer kan ge. I och med den omfattande tidsbesparingen 

enkäter kan skapa, kan en kvantitativ enkätstudie nå betydligt fler respondenter. 

Det som kan uppfattas som en nackdel för en enkätstudie är att uppföljning, 

sondering och förtydliganden från respondenten oftast inte kan göras i direkt 

anslutning till datainsamlingen.  

4.4 Intervjustudien 

4.4.1 Urval 

Föreliggande studie utgår från ett, som Bryman (2011) beskriver, 

bekvämlighetsurval då jag valt respondenter i min närhet som har de 

omkringliggande faktorer som var relevanta för studien. 

Kriteriet för studiens intervjuer var att cheferna skulle ha haft personalansvar 

under så pass lång tid att de upplevt chefskapet både innan HR-transformationen 

2009 och fram till nutid. Det var dessutom viktigt i urvalet att respondenterna 

ansvarade för ett flertal medarbetare och på så sätt hade kommit i kontakt med 

flertalet personalrelaterade frågor.  

Vidare skulle cheferna arbeta på olika förband. Alternativet att intervjua chefer 

från endast ett förband fanns, men valdes bort till fördel för att få möjlighet att få 

inblick i hur olika förband arbetade. Därefter fanns valet att välja respondenter 

från samma chefsnivå, men jag valde att blanda för att få en bredd då chefskapet 

eventuellt upplevdes olika, utifrån vilken grad eller nivå chefen befinner sig på.   
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Eftersom HR-chefer, Personalchefer och HR-medarbetare från lokal HR är en del 

av enkätmaterialet valdes också representanter från HR från olika delar av 

Försvarsmakten för intervju.  

4.4.2 Skapandet av intervjuguider  

Jag har valt att tillämpa semistrukturerade intervjuer (Kvale & Brinkmann, 2009; 

Bryman, 2011) i studien. I en semistrukturerad intervju har forskaren ofta en 

intervjuguide att utgå ifrån, menar Kvale & Brinkmann (2009), men respondenten 

har stor frihet att utforma svaren på sitt eget sätt, frågornas följd behöver inte följa 

intervjuguidens utformning (Bryman, 2011). Undersökningens fokus kan då 

anpassas efter det som är relevant för studien. 

Intervjuguiden i föreliggande studie konstruerades med hjälp av empirin från 

enkäterna. Först efter de teman som framträdde genom enkätanalysen insåg jag 

att jag behövde komplettera intervjuguiden med frågor om chefskapet. Dessutom 

behövde jag försöka förstå varför det framkommit olika meningar i enkätanalysen 

som pekade på olika arbetssätt inom myndigheten. Intervjuguiden som riktar sig 

till chefer finns i sin helhet i bilaga 1 och de frågor som riktar sig till lokal HR 

återfinns i bilaga 2. De övergripande temana i intervjuguiderna är hur chefskapet 

karaktäriseras och hur cheferna upplever de olika HR-funktionerna i 

Försvarsmakten. Jämför gärna innehållet i intervjuguiderna med enkätfrågorna i 

bilaga 3 och 4 för att få en helhetsbild av underlaget i studien. 

4.4.3 Forskarens roll i intervjusituationen 

Forskaren ska kunna vara flexibel, anknyta frågor, be respondenten om 

förtydliganden under intervjun allt eftersom forskaren anser att det behövs. 

Bryman (2011) klargör att det är avgörande att frågorna i intervjuguiden gör det 

möjligt för forskaren att vara flexibel, för att kunna få fram det som respondenten 

upplever i sin värld och i sin yrkesroll. Frågeställningarna ska inte vara av så 

specifik art att respondenten hindras att ge sin egen synvinkel av det respondenten 

anser är viktigt. Forskaren ska ha ett anpassat språk så det är lätt att förstå frågorna 

och inte ställa ledande, slutna eller dubbeltydiga frågor. Bryman (2011) upplyser 

att forskaren i kvalitativ forskning har en betoning på det generella i 

formuleringen av frågeställningarna och en tyngd på respondentens egen 

uppfattning och synsätt i frågorna. Forskarens intresse är inriktat på respondentens 

ståndpunkter och åsikter. Det är önskvärt att låta intervjun röra sig i olika 

riktningar. Det som respondenten anser är relevant eller viktigt, ska få styra 

inriktningen av intervjun och forskaren ska då vara flexibel. 
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4.4.4 Respondenterna presenteras 

Intervjuerna var djuplodande och pågick mellan 40 till 90 minuter per intervju. 

Respondenterna är mellan 35 till 55 år, varav fyra är kvinnor och fem är män. 

Nedan presenteras respondenterna: 

A) HR-chef i armén.  

B) Major och pilot. 

C) Stf basenhetschef, fd plutonchef. 

D) Stf kompanichef, fd plutonchef. 

E) Kompanichef, GU kompanichef.  

F) Divisionschef. 

G1,G2 och G3) En HR-chef på FM LOG, en HR-strateg och en HR-generalist i 

gruppintervju. 

4.4.5 Praktiskt tillvägagångsätt vid intervjuerna 

Respondenterna styrde plats och tidpunkt för intervjuerna. Intervjuerna har skett 

på respektive respondents arbetsplats utom i två fall där avståndet mellan oss 

geografiskt gjorde att telefonintervju var lämpligare. Intervjuerna har skett i 

avslappnad och enskild miljö förutom det telefonkonferenstillfället med tre 

representanter från lokal HR samt ett intervjutillfälle då respondenten valde att 

genomföra intervju på ett café. Miljön på caféet var relativt lugn men inte enskilt. 

Det var lätt att prata avspänt med intervjupersonerna, de var öppna och positiva 

till mig och studiens syfte. Respondenterna har varit positiva till medverkan och 

vinnlagt sig om att förklara och beskriva deras arbetsvardag på ett mycket 

autentiskt sätt. Det var viktigt för mig att försöka förstå respondenternas 

arbetsvardag enligt ett socialkonstruktionistiskt förhållningssätt. Jag har därför 

noga berättat att jag är från en annan yrkesgren och inte är insatt i den militära 

kulturen. Under intervjuerna förde jag anteckningar för att inte tappa utryck eller 

gester från respondenten. Anteckningarna hjälpte mig dessutom att komma ihåg 

frågor som uppkom under intervjuns gång. Samtliga intervjuer spelades in med 

hjälp av ett program i min telefon som gjorde att jag kunde lyssna på intervjuerna 

och transkribera dem senare på ett bra sätt.  
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4.5 Bearbetning och analys av data 

Den övergripande analysmetoden som har använts i föreliggande studie är 

meningskoncentrering (Kvale & Brinkmann, 2009). Det betyder att metoden 

använts på både fritextsvaren från enkäterna och det transkriberade materialet från 

intervjuerna. Analysmetoden meningskoncentrering kan förenklat beskrivas som 

att forskaren drar samman respondentens uttalanden till kortare meningsbärande 

enheter (Kvale & Brinkmann, 2009). Det innebär att huvudinnebörden i materialet 

formuleras om eller dras in till kortare förklaringar. Först läser forskaren igenom 

materialet för att bilda sig en känsla för helheten i det som respondenten menat. 

Efter det skildrar Kvale & Brinkmann (2009) att forskaren sammanställer 

”meningsenheterna” i texten så som det uttrycks av respondenten. I det tredje 

steget formulerar forskaren ett eller flera teman som dominerar eller är intressant 

utifrån respondentens uttalanden och dennes synvinkel, som det uppfattas av 

forskaren. Det fjärde steget består i att forskaren ställer frågor till 

meningsenheterna utifrån sökningens syfte. I det femte och slutliga steget knyter 

forskaren ihop hela intervjuns centrala innebörd till en deskriptiv utsaga. Jag har 

valt att noga beskriva processen med bearbetning och analys nedan, med både 

enkäter och intervjumaterialet. Det finns därför en risk att beskrivningarna 

upplevs som en viss upprepning för läsaren.  

4.5.1 Enkäternas bearbetning och analys  

Enkäternas fritextsvar fanns färdiga och samlade i Excel-format redan innan jag 

började med studien, dessa kunde därför skickas till mig via mejl. Jag läste 

enkätsvaren inom samma fråga, en efter en. Jag skrev ner sammanställningar av 

de meningar, åsikter och kommenterar som respondenterna uttryckt dem. När 

samma meningar, åsikter eller kommentarer återkom fick de större och större 

värde eftersom jag då noterade hur många som haft samma andemening. På så 

sätt kunde jag så småningom urskilja mönster i de meningsbärande enheterna. 

Bryman (2011) beskriver att forskaren kan tillämpa förutbestämda kategorier i 

arbetet med meningskoncentrering, vilket jag inte ville göra. Jag ville istället låta 

materialet växa fram av egen kraft då texten och andemeningen i dokumenten 

kvantifierades. Tolkningen av fritextsvaren var av kvalitativ art, men antalet 

uppfattningar räknades och fick därmed mer eller mindre tyngd i analysen. Med 

andra ord är analysen av kvalitativ art som kvantifierats.  

Jag började med att analysera de enkäter som lokal HR hade svarat på och fortsatte 

sedan med enkäterna från cheferna. När all data i en frågeställning var tolkad 

överfördes datan till ytterligare ett dokument, som gestaltades i en karta med de 
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starkaste meningarna som var flest i antal, markerade i fallande storleksordning. 

Varje fråga fick en egen karta och kartorna gjorde det lättare att få överblick och 

skapa en förutsättning för att följa om kategorierna mellan frågeställningarna var 

relaterade till varandra. Jag satte upp alla kartor på en stor spegelvägg för att få 

en överblick över helheten och på så sätt kunde mönster i åsikterna mellan 

frågorna urskiljas. Mönstren med samma andemening i flera frågor fick därför 

ännu större tyngd än de hade fått inom sin egen frågeställning. Därefter 

undersökte jag om det fanns återkommande teman som respondenterna uttryckt, 

som inte följde enkäternas frågor, det vill säga om det fanns något bakomliggande 

som inte uppstod direkt. Vidare kunde jag se om det fanns olikheter i åsikter 

emellan chefer och lokal HR. 

Ett nytt dokument skapades med sammanställningen av den första analysen. 

Analysen kunde i det nya dokumentet bilda kategorier och teman med olika 

styrka. Kategorierna som var starkast hade följaktligen nämnts av flest och de 

kategorierna som var svagare hade uttryckts färre antal gånger i enkäterna. 

Därefter återgick jag till grundmaterialet för att dra ut de bärande meningarna som 

skulle användas till resultatkapitlet. Tidsåtgången för bearbetning och analys 

uppskattas till drygt två veckors heltidsarbete eftersom enkätmaterialet var relativt 

omfattande. 

4.5.2 Intervjuernas bearbetning och analys  

Transkribering av intervjuerna skedde så snart som möjligt, eller direkt i 

anslutning med intervjun, för att inte tappa de intryck som jag fått under 

intervjutillfället. Det var dessutom en vinst i att sammanföra mina 

minnesanteckningar in i intervjumaterialet då uttryck eller gester kunde sättas på 

rätt plats i materialet i samband med transkriberingen.  

Efter transkribering av data har materialet fått vila ett tag. Tanken bakom det var 

att jag önskade analysera med ”någorlunda nya ögon” som skulle vara så lite 

färgade med min förförståelse från transkriberingen som möjligt. Jag har valt att 

inspireras av Kvale & Brinkmanns (2009) fyra första steg, men inte det femte, i 

analysmetoden meningskoncentrering. 

 Steg 1 innebär att forskaren går igenom materialet för att bilda sig en känsla 

för helheten i det som respondenten menat under intervjun. Det här steget 

hoppade jag över när det var dags att analysera, jag hade redan ett ”hum” 

om innehållet i sin helhet eftersom jag hade transkriberat texten i sin helhet 

innan. Ställningstagandet till att inte läsa intervjuerna igen innan steg 2 
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grundades på att jag systematiskt önskade hålla borta min förförståelse av 

innehållet, för att inte lockas av intressanta, men snabba, slutsatser i 

tolkningen. 

 Vid steg 2 sammanställer forskaren ”meningsenheterna” i texten så som det 

uttrycks av respondenten. Via ett dataprogram kunde jag markera och dra 

ut meningar, ord eller innebörden i texten till marginalen i dokumentet. 

 Det 3:e steget går till så att forskaren formulerar det tema som dominerar 

eller är intressant utifrån respondentens uttalanden och dennes synvinkel, 

som det uppfattas av forskaren. Utifrån de utdragna meningar, ord eller 

sammanfattat innehåll i marginalen skapades ytterligare ett dokument, en 

karta, per respondent.  

 Det 4:e steget består i att forskaren ställer frågor till meningsenheterna 

utifrån sökningens syfte. Vid den här tidpunkten sökte jag att se 

sammanhang mellan respondenternas utsagor och studiens syfte. Utöver de 

primära syften som fanns med studien sökte jag dessutom hitta om det 

framgick något nytt i texten, något annat, som inte fanns med i min 

förförståelse. 

 I det 5:e och slutliga steget knyter forskaren ihop hela intervjuns centrala 

och intressanta innebörd till en deskriptiv utsaga. 

Jag har noga följt steg 1-4 då jag skapade en karta av respondenternas utsagor. 

Det sista och 5:e steget anser jag inte var relevant för studiens ansats. Var och en 

av intervjuernas transkriberade text har jag systematiskt följt ett steg i taget. Det 

betyder att jag först genomfört steg 1 i meningskoncentreringen med samtliga 

intervjuer, sedan steg 2 med samtliga och så vidare. Anledningen till att arbeta 

med ett steg i taget var att jag önskade arbeta noggrant med en sak i taget för att 

inte lockas av slutsatser och förförståelse inför analysen av nästa intervju. Jag har 

noga reflekterat över riskerna med att ensam stå för tolkningen av materialet och 

har därför varit mycket försiktig i arbetsprocessen. 

Under steg 3 framkom likheter samt olikheter i de teman som växte fram. Det som 

sorterades bort är inte mindre intressant men det ryms tyvärr inte i studiens 

tidsram. Mitt ställningstagande är att studien endast kan ta hänsyn till de största 

och mest markanta företeelserna. När varje respondent hade var sin karta skapades 

ett gemensamt dokument som också den fick formen av en karta. 

Respondenternas individuella och eventuella avvikande meningar behandlades 

för att se om det fanns något underliggande gemensamt uttryck. När den 
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gemensamma bilden av respondenternas utsagor var kartlagd, återgick jag till det 

individuella materialet för att dra ut citat som förtydligar studiens resultat. 

4.5.3 Hur enkäter och intervjuer kompletterar varandra  

Hur chefskapet karaktäriserades i Försvarsmakten kunde inte utläsas enbart av 

enkätanalyserna. Jag ansåg därför att det var viktigt för studien att via intervjuer 

studera chefskapet närmre och djupare, för att på så sätt få ett fundament att stå 

på kring chefskapet i myndigheten.  

Vid enkätanalysen framträdde dessutom teman som delvis hade motsägande 

meningsbärande enheter. Därefter behövde jag via intervjuer undersöka och nysta 

i varför de motsägande enheterna framkommit. Ytterligare en anledning var att på 

ett djupare plan förstå motsägelserna för att på så sätt kunna kvalitetssäkra 

enkätanalysens resultat. En tankemodell var att skillnaderna kunde förklaras av 

att det fanns olika arbetssätt på olika förband. Sammanfattningsvis kompletterar 

enkäterna och intervjuerna varandra då de studerar samma fenomen, det vill säga 

chefskapet, från olika perspektiv. 

4.6 Etiska överväganden 

Före arbetet med insamlingen av data togs ställning till relevanta etiska 

avväganden. Vetenskapsrådet (2011) beskriver etiska aspekter som är viktiga att 

tänka på inom forskning. Där nämns informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa fyra är de som Kvale & 

Brinkmann (2009) hävdar att forskare kan ha som tumregel i etiska 

forskningsriktlinjer. Informations- och Samtyckes-kravet handlar om vikten av att 

informera deltagare som ingår i studien om villkoren för deras deltagande 

(Vetenskapsrådet, 2011). Respondenterna skall upplysas om att deras medverkan 

är frivillig och att det när som helst är tillåtet att avbryta deltagandet. Forskaren 

kan inte anta att det finns en medvetenhet hos deltagarna kring vad forskning är. 

Därför är det viktigt att noggrant förklara de grundläggande principer för vad 

studien kan komma att medföra, för att respondenterna ska bli medvetna om vad 

ett deltagande innebär. Då cheferna kontaktades presenterades studiens syfte och 

innebörd vilket resulterade i ett positivt godkännande gällande deras deltagande. 

De informerades även om att deltagandet var frivilligt och att de hade rätt att 

avbryta sin medverkan om de önskade det. Samtliga respondenter blev 

informerade om de forskningsetiska förhållningssätt, från Vetenskapsrådet 

(2011), som jag har valt att arbeta efter. Samtliga samtyckte till ljudinspelning av 

intervjun. Alla respondenter fick veta att intervjuerna transkriberades i sin helhet 

och att specifik, känslig eller personlig information inte tas med i materialet. Det 
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som inte skrevs fram i sin helhet har markerats med stödord, tidsintervall och har 

en gul bakgrunds färg i det transkriberade materialet. 

Vetenskapsrådet (2011) beskriver att Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som 

framkommit utifrån intervjuerna endast får användas för forskningsändamålet. 

Materialet får inte användas i andra syften som till exempelvis utlåning, 

kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga avseenden.  

De respondenter som intervjuats i studien har garanteras att de uppgifter som 

samlats in under forskningen endast kommer att användas i forskningssyfte. 

Utifrån vetenskapsrådets etiska riktlinjer förklaras konfidentialitetskravet med att 

uppgifter om personer måste ges en tydlig konfidentialitet och att 

personuppgifterna skall förvaras varsamt.  

Försvarsmaktens HRC hade enkätsvaren insamlade redan innan jag fick 

uppdraget att analysera fritextsvaren. De som deltog i enkäten i Försvarsmaktens 

regi under oktober 2015 hade då inte vetskap om min analys av materialet och 

föreliggande studie som startade i januari 2016. De har visserligen via sitt 

deltagande godkänt att Försvarsmakten analyserar deras svar, med lämpliga 

medel, för att hitta förbättringsmöjligheter i myndigheten. Att någon annan 

analyserar enkäterna verkar inte vara ett problem för Försvarsmaktens 

medarbetare. Men ingen vet om de hade svarat annorlunda på enkäten om de hade 

haft vetskapen om min inblandning och detta är värt att ta i beaktning. Den 

information som samlats in förvaras under studiens gång med försiktighet. 

Enkätmaterialet och intervjumaterialet kommer att destrueras när uppsatsen är 

färdigställd. Dessutom var enkäterna avkodade så att inga enskilda personer kan 

identifieras vilket borgar för god konfidentialitet. 
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5. RESULTAT 
I följande kapitel presenteras studiens resultat utifrån studiens frågeställningar. 

Först presenteras empirin om vad som karakteriserar chefskapet i 

Försvarsmakten. Därefter presenteras vilka förutsättningar som chefer har att 

utöva arbetsgivaransvar inom chefskapet. 

Eftersom studien är förhållandevis stor ges här en upprepande introduktion till de 

tre olika respondentgrupperna för att läsaren lättare kan följa med i de citat som 

finns i detta resultatkapitel. Citaten representerar alla grupper, men är endast ett 

axplock av alla respondenters uttryck. Totalt är det 1163 enkätrespondenter och 

nio intervjurespondenter som ingår i föreliggande studie.  

 Den första gruppen är respondenterna från chefsenkäterna. De är tilldelade 

nummer från 1 till 1094, då det var 1094 chefer som svarade på enkäten. 

 Den andra gruppen är respondenterna från lokal HR, de benämns här med 

nummer HR 1 till HR 69. 

 Den tredje gruppen är studiens intervjurespondenter som är både chefer och 

representanter från lokal HR. De respondenter som har intervjuats visas här 

med bokstäver från A till G. De tre som deltog i en gemensam 

telefonkonferens benämns här som G1, G2 och G3. 

 

5.1 Vad karakteriserar chefskapet i Försvarsmakten 

5.1.1 Chefskapet i förändring 

Det finns många beskrivningar av hur det är att vara chef i Försvarsmakten. 

Beskrivningarna skiljer sig relativt markant mellan de svar som kommer från 

enkäterna och de svar som kommer från intervjuerna. I enkätsvaren är bilden 

betydligt mer bister och förklarar ofta en vardag med tidsbrist, utbildningsbrist 

och att behöva administrera personalärenden till den grad att cheferna förlorar det 

de uttrycker som stridsförmåga. Chefernas uttalanden i enkäterna kantas av 

frustration även om vissa uttrycker att de har det de behöver för att vara chef i 

Försvarsmakten. Respondenterna i intervjuerna ger en annan bild. De uttrycker 

att de gillar att vara chef och taktiker och uttrycker att det är bra att vara chef i 

Försvarsmakten. Om de inte ville vara chef med personalansvar hade de valt att 

vara specialistofficerare istället.  Intervjurespondenterna visar alltså att det är 

deras val att bli chef och att de är nöjda med chefskapet medan 

enkätrespondenterna i betydligt större omfattning beskriver svårigheter i 

chefskapet. 
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Både enkät- och intervjurespondenter tar upp problematiken att det var länge sen 

de gick sin officersutbildning som syftade till att förbereda dem på hur det är att 

vara chef. I samma andetag tar de flesta upp att officersutbildningen har mycket 

begränsad del av just management på MANE (managementenheten). Enkäterna 

visar att det är många som saknar managementutbildning och därför känner sig 

dåligt förberedda på personalansvaret. De förbereds på stridskunskap men inte de 

vardagliga sysslorna som har med personalarbetet att göra. Här berättar en 

respondent att officerare behöver mer managementutbildning. Den kursen heter 

Arbetsgivarföreträdare 1: 

Utbilda framtidens officerare i vad jobbet som plutonchef faktiskt innebär. All heder åt 

plutonsanfall och militärhistoria, men jag har sedan min examen ägnat mer tid åt 

administration än åt något jag läst på Karlberg. Då jag vet att detta skulle kräva en ändring i 

kursplaner osv föreslår jag exempelvis en introduktionskurs när man är ny på förbandet som 

taktisk officer. Där man direkt genomför arbetsgivarföreträdare 1 motsvarande och djupare 

utbildning i hur prio fungerar med rapporter och övriga funktioner. Samt direkt kan bilda ett 

nätverk med kollegor som sitter på samma problem, då detta har löst många situationer jag 

själv har funnit mig i.-449 

5.1.2 Förskjutning från stridsduglig ledare och chef till administratör 

Samtliga, både intervjuer och enkäter, ger samma bild om att det är mer 

administration än vad de från början trodde det skulle innebära att vara officer i 

Försvarsmakten. Utsagor om att de administrerar upp till 80 % av arbetstiden 

förekommer. Några vill ”bli av med arbetsgivaransvaret” för att kunna vara chef 

istället. De som vill vara ”riktig chef” uttrycker ord och resonemang som att få 

vara föregångsman, att leda i strid och inte sitta inne och knappa på dator, att få 

vara den som leder soldaterna som en förebild. Kommentarer som ”att vara duktig 

som chef innebär att vara duktig i strid och inte på dator” förekommer. Här visas 

ett axplock av respondenters kommentarer från chefsenkäterna: 

Jag upplever att min profession som yrkesofficer är kraftigt nedtonad med förskjutning på 

"civil" AG-rollen istället. Jag är inte naiv eller bitter, det är ett konstaterande som jag alltjämt 

har svårt att förlika mig med. Hur vi skall få en bättre jämnvikt känns som en "gordisk knut". 

Jag har varit i AG-rollen i över 10 år till följd att min militära förmåga är kraftigt eftersatt.-

132  

Chefer längst ut skall ha fullt upp med att vara föregångsmän i verksamheten och inte sitta på 

kontoret och fylla i dokument när övrig personal är ute och bedriver verksamhet. Vad hände 

med Försvarsmaktens gamla värderingar?-933  

Vi är militärer och ska vara dugliga på att föra befäl över militära förband. Att 

fredsadministrera soldater och officerare ska handläggare göra för att få ut större operativ 
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effekt. Det går inte att jämföra med en civil arbetsplats, det får inte bli att dugligheten i 

administration hos en chef mäts som högre än dess duglighet som krigsman, då är det fel.-489 

FM tror att det blir lättare att utöva AG-ansvar om jag åläggs att som "hatt" sköta en massa 

administratörsjobb som dessutom kräver kompetens som är en helt annan än en officers. 

Tvärtom, låt personalutbildade sköta personaladministration och låt officerare sköta 

utbildning av soldater och förband samt insatser.-428  

Av citaten framgår en frustration över förskjutningen av chefskapet där cheferna 

uttrycker en vilja att vara ”riktiga” chefer och föregångsmän istället för att 

administrera sådant som personalutbildade personer borde göra istället. 

Uttrycket att ”vara hatt” innebär en behörighetsgrad i personalsystemet PRIO. Att 

”ha hatt” är en definition på det personalansvar som chefen har.  

De lokala HR-medarbetarna som arbetar på förbanden kommer ofta i kontakt med 

förbandets chefer. En HR-strateg som reser runt mycket och träffar flera förband 

sammanfattar hur denne förstår hur chefer uppfattar sitt chefskap: 

…det är ju mycket sånt som kommer, upplever jag, att cheferna inte hinner vara chefer eller 

ledare längre ut mot verksamheten utan man får sitta mycket i PRIO och man får administrera 

mycket, och det upplever jag som en stressfaktor för många chefer.-G3 

Det framgår i både enkäter samt intervjuer att det är betydligt mer administration 

men intervjurespondenterna beskriver att de har valt att bli chef och får därför 

”köpa läget” med förändringarna som det innebär. Det är i samband med detta 

som resonemang om tvåbefälssystemet kommer in. De förklarar att det finns en 

chef som är taktiker. Taktikern ska vara den som beslutar om den strategiska 

inriktningen. Officeraren som är taktiker har personalansvar och befogenheterna 

att ta besluten och är därför utmärkt som ”hatt” i systemet PRIO. Befogenheten 

följer taktikerofficerarens chefsgrad. Den andra delen av tvåbefälssystemet är de 

specialistofficerare som är praktiker. Det är praktikern som ska leda och utbilda 

soldaterna inom sin specialistkompetens ”i den riktiga värden” på fältet, i striden. 

Dessa två, taktikern och praktikern, utgör tvåbefälssystemet och kompletterar 

varandra. Så här uttrycker två respondenter skillnaden i chefskapet nu jämfört 

med förr: 

Från början så var man ju mycket mer ute i verksamheten, och närmare soldaten. Och nu är 

man…betydligt mer administratör, om man ser det på en plutonchefsnivå, på den här nivån jag 

sitter nu då tror jag inte att det skiljer jättemycket på hur mycket man är ute i verksamheten, 

det tror jag inte. Men nu är det ju mycket tid som spenderas framför datorn, du vet planera och 

följa upp. Och det är ju där som specialisterna kommer in och ska va dom som är genomförare 

istället.-C  
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Förr satt vi ju i samma båt, nu har man ju två båtar, en specialistbåt och en taktikerbåt.-E  

Cheferna beskriver därmed att de innan HR-transformationen varit mer 

sammanblandade, både praktiker och taktiker, och tillsammans agerat på fältet. 

De har tidigare kunnat vara närmre soldaterna och som de uttrycker vara närmre 

den riktiga verksamheten. 

När jag märker en ton av bitterhet i att inte få vara ute i verksamheten frågar jag 

om de önskade vara specialistofficerare istället. Ingen av intervjurespondenterna 

vill byta till en lägre befattningsgrad. De förklarar att det inte finns samma 

karriärutvecklingsmöjligheter som specialistofficer om de inte vill byta vapengren 

eller specialistområde. Det verkar vara ovanligt att byta till en befattningsgrad 

som är på lägre nivå. En respondent som här kallas för D berättar först att han 

gillar att vara chef och att han valde att bli taktiker med personalansvar framför 

att vara specialistofficer. D svarar här på frågan om han har saknat något i 

chefskapet: 

…när vi anställdes 2003 då var det ju väldigt tydligt med vad man var utbildad för och vad 

man skulle utbildas mot framgent också. Men sen har ju det där svängt om så att från att vara 

jordfräs så har vi ju blivit administratörer.-D 

5.1.3 Karaktäristiska skillnader i chefskapet, då och nu 

De flesta är överens om att det var bättre förr när det fanns administrativ personal 

på förbanden och många saknar närheten till kärnverksamheten. 

Allting var ju så mycket lättare förr när man hade personal som kunde stödja verksamheten-E 

Några beskriver att det är arbetsgivaransvaret som har förändrats i och med HR-

transformationen. Med det menas att det var omdaningen i personaltjänsterna som 

medförde förändringen. Därmed är det mandatet de har som innebär ”knappandet 

i PRIO” som är skillnaden. Berättelserna skiljer sig åt framförallt mellan 

enkätsvaren och intervjusvaren. Enkäterna visar en tydlig bild om att 

arbetsgivaransvaret utgör skillnaden. Det är beslutsfattandet i arbetsgivaransvaret 

som ”tryckts ner på lägsta nivå” som är den största skillnaden. Här skiljer sig 

intervjurespondenterna berättelser från enkäterna. Några i intervjuerna berättar 

om skillnaderna med en förståelse för att mandatet som chef inte har ändrats, det 

är det bakomliggande administrativa stödet som saknas. Några av 

intervjurespondenterna anser därför att mandatet alltid har funnits men att 

administrationen som följer mandatet har ökat. Mandatet utövades lika fullt förr 

men skillnaden ligger i att order och blanketter skrevs av chefen på plats och 

överlämnades sedan till andra HR-funktioner och administratörer. Så här berättar 
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respondent B om att mandatet som chef är detsamma men administrationen 

bakom mandatet är betydligt mer betungande: 

M, jag tycker nog att, det har blivit jobbigare att vara chef eh… och många tror ju och säger 

att det beror på att vi har delegerat så mycket. Med arbetsgivaransvaret….. men ja…Jag sticker 

ut hakan och säger att nä, det beror inte på inte alls på det, för att det mandatet har man alltid 

haft, du har ju alltid haft det ansvaret, du har ju representerat Försvarsmakten som chef alltid. 

För en gång i tiden för hundra år sen när jag var plutonchef så gjorde man ju också listor och 

skrev på underlag. Det som är förändrat är ju att numera sätter man ju chefen i att faktiskt göra 

arbetet efter beslutet. Och det är administrationen som har blivit betydligt mer betungande.-B  

Administrationsverktyget PRIO förklaras oftast som besvärligt och inte 

användarvänligt. I enstaka fall beskrivs PRIO med positiva ordalag då det upplevs 

som lättare att få en helhetsbild via PRIO. Eftersom datasystemet lagrar 

information minskar risken att fysiska papper kommer bort: 

Ja, jag tycker ju att det är jättebra, jag har ju mycket större chans att följa upp saker och saker 

faller inte mellan stolarna, det är inga papper som kan komma bort. Det är jättebra, lättare att 

dra ut rapporter.-C 

Det finns alltså både positiva och negativt kantade beskrivningar om både 

administrationsverktygen och om hur chefskapet karaktäriseras ur ett nu och då 

perspektiv. 

5.2 Förutsättningar att utöva arbetsgivaransvar inom chefskapet  

Förutsättningarna för att kunna ta ett aktivt arbetsgivaransvar kan vara olika. Både 

chefer och lokal HR önskar att det funnits eller kommer att skapas en utbildning 

för alla, både för soldater samt chefer, då det gäller PRIO eftersom systemet 

upplevs som svårt för sällananvändare. De menar att det är inte bara för cheferna 

som problemet finns, det gäller alla i Försvarsmakten och i synnerhet för 

plutonchefer som allt som oftast verkar ha direkt personalansvar för flest 

medarbetare. De som ”hattar flest” kommer i kontakt med flest personalärenden. 

Givetvis har förbandschefen ansvaret för hela förbandet, och överbefälhavaren 

har ansvar för hela Försvarsmakten, men det är antalet personer som chefen 

”hattar” som är väsentligt i denna fråga. Ibland händer det att cheferna ringer in 

till HR-direkt eller jagar lokal HR för att få svar på en fråga som egentligen 

kommer från en underställd.  

Konsekvensen nu är att jag som chef får lägga ner tid för att söka svar på deras frågor för att 

det är för svårt för dem att komma fram.-357 
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Det är svårt att komma fram på medarbetarlinjen menar cheferna. Chefen tar då 

till sig ärendet och ringer på chefslinjen som har kortare kötid. 

5.2.1 Utbildningsstöd en förutsättning arbetsgivaransvaret 

Empirin visar att arbetsgivaransvaret både är otydligt definierat och att 

utbildningen runt chefernas arbetsgivaransvar är i för liten omfattning. Det 

förutsätts att cheferna tar sin roll som arbetsgivare men utbildning för att kunna 

göra det är en stor bristvara menar cheferna. Utbildning inom arbetsgivaransvar 

uttrycks som i första hand grundutbildning när de tillträder som chef, men också 

genom vidareutbildning vart efter som chefen behöver stöd i sitt chefskap. 

Empirin belyser att det inte räcker med två veckors grundutbildning. 

Vidareutbildning måste ske i en kontinuerlig process menar cheferna. Så här 

beskrivs otydligheten i vad arbetsgivaransvaret innebär för chefer: 

Försvarsmakten kan vara mera tydlig i vad mitt arbetsgivaransvar innebär. Nu påtalas att jag 

har ansvaret men ingen har definierat vad ansvaret innebär.-464 

Det är många aktörer inblandade i begreppet arbetsgivaransvar.- A 

Resonemang om stöd innan tillträde som chef: 

Jag behöver mer utbildning och framförallt mer utbildning innan tillträde. Jag sitter i dagsläget 

i mångt och mycket och gissar i vissa delar. Jag har ej fått plats på någon kurs under hela detta 

år, det är rent ut sagt för jävla dåligt för det påverkar både mig själv men framförallt mina 

anställda.-919  

Det som jag tycker är skumt då i vårat sätt det är ju att när jag läste till major, då läste man ju 

militärt och lite samhällsvetenskap och allt det där men man läste ju ingenting…..om hur det 

är att vara chef! Sånt som att ”nu när du kommer tillbaka så funkar PRIO såhär” Nä! Sånt får 

man inte på en sån utbildning utan att sånt måste man ju skaffa sig självt! Efteråt! Man har 

liksom inte kopplat ihop detta utan det är PFN, Vidar och PRIO och det har man ju ingen koll 

på. Det här är ju nånting som man måste sköta ändå, och man litar på den enskilde, så den 

delen tycker jag har varit otroligt dålig! Det har ju knappt varit nåt alls, utan ”nu har du fått 

en ny befattning och med det kommer det här ansvaret”. Ja ha! Men hur är jag rustad för det? 

Det får man inte lära sig!-F  

De flesta har fått en kortare utbildning på två veckor under den högre 

officersutbildningen men de är eniga i att en vidareutveckling på flera utbildningar 

behövs för att stödja cheferna i arbetet. Förslag kommer på att HRC kan tillgodose 

utbildning, och då gärna ute på de olika förbanden. Här följer flera respondenters 

uttalanden om arbetsgivaransvaret efter tillträde som chef: 

Men min analys, om vad försvarsmakten har, vad det är för problem med cheferna är att man 

kanske inte riktigt har utbildat dom till arbetsgivarföreträdare, i dom mjuka frågorna……… du 
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är utbildad chef att stå i ledningen (pekar ut riktning med arm och hand för att visa vägen) och 

förväntar sig att ”följ mig” och den som inte följer får sluta. Istället för att som 

arbetsgivarföreträdare så ska du ju få alla att göra, och är det nån som mår dåligt ska du ju se 

till att den mår bra! Det är vi inte utbildade till! När jag gick utbildningen till major då hade 

vi två veckor, en med personal och en med ekonomi. Året efter då var det borta! Och nåt sånt 

finns ju inte på nån utbildning inlagt, o va jag har hör är ju att det finns nåt som heter 

Arbetsgivarföreträdare 1 och 2. 1 det var personaltjänst och 2 det var ekonomi. Och så började 

man anmäla sig och så fick man inte plats.-B  

Flera korta och riktade utbildningar till första linjens chefer som är nya i sin roll. 

Utbildningarna bör ske på dom egna förbanden. Åka iväg en vecka eller längre på utbildning 

är inte möjligt. Arbetsbelastningen på den nivån ligger redan för högt och hitta utrymme till 

egna längre studier finns inte. Ond cirkel, behöver utbildning för att utvecklas och bli bättre i 

sin roll men, har inte tid för utbildning....-1054  

De som fått utbildning på senare tid är nöjda men vill ha mer och då att 

utbildningen förläggs på förbanden: 

HRC kan komma ut och utbilda kompanichefer, bataljonschefer och förbandschefer i vad jag 

som plutonchef egentligen har för mandat i rollen som chef med personalansvar.-480 

Skapa möjlighet till repetitionsutbildning eller mötesform av typen 

Arbetsgivarföreträdarkursen där chefer på samma nivå från olika delar av organisationen kan 

träffas och diskutera nyheter och förändringar i avtal eller större frågor och problem. Jag var 

väldigt nöjd med kursen Arbetsgivarföreträdare och den största vinsten var just den kompetenta 

personalen från FM HRC som föreläste på plats.-162  

Så här resonerar respondent D om hur det var att gå utbildningen i 

arbetsgivaransvar och hur det känns när D anser sig ha tappat bort kunskapen då 

det hade gått en tid. Nedan visas vår konversation: 

Ja så är det ju….främst med allt det här runtomkring….med dom här…om man säger regler, 

lagar och förordningar och återigen det är ju inte för att vi inte har följt sånt tidigare, men 

förut var ju sånt berättat för oss på ett annat sätt för…. för så var det ju att ”där har du 

skjutgräns vänster och höger” (visar brett mellan händerna i syfte att visa gränserna i 

lagstiftningen) nu så måste jag hitta dom själv på ett annat sätt. Och får jag då en friktion hos 

en underställd som är nytt då måste jag ju sätta mig in i det där för att…ja nu har jag ju gått 

den där kursen ”Arbetsgivarföreträdare” och den va, den va.. jättebra, men problemet var ju 

att den är ju två veckor….Och jag vet ju att många har sagt att det var en skitbra kurs men den 

var för komprimerad……och hur ska man uttrycka det…..ja men om du inte jobbar skitmycket 

med dom frågorna och är det så att man inte har kontakt med dom enheterna dagligdags som 

var representerade där, då kommer man ju inte ihåg det där.-D 

Respondenterna som har gått kursen anser alltså att utbildningen är bra, men har 

för få platser. Vidare är utbildningen så pass komprimerad att det är svårt att 
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komma ihåg innehållet i de delar som inte används i vardagen efter en tid. Empirin 

visar att utbildning kan utgöra ett väsentligt stöd för cheferna. 

5.2.2 Rollförtydliganden och stöd  

En annan förutsättning för att utöva arbetsgivaransvar inom chefskapet är 

rollförtydliganden som behöver göras, det vill säga vem som gör vad och vilka 

förväntningar om stöd som kan ställas på olika funktioner inom 

personaltjänsterna. De olika funktionerna som hanterar personaltjänster kan 

förenklat uttryckas som chef, HRC, lokal HR, PFN och PERSS.  

Det finns olika förklaringar om hur och vem som gör, eller borde göra vad, där 

cheferna söker vägledning och stöd på olika sätt och via olika kanaler. Det är 

framförallt i enkätsvaren som olika beskrivningar förekommer vilket kan härledas 

till att olika förband hanterar sina personalärenden på olika sätt. En del ringer till 

HR-direkt men de flesta verkar vända sig till någon de har kontakt med på 

förbandet som har den kunskapen de efterfrågar. Ibland förklarar respondenterna 

att kunskapen och stödet finns hos HRC, ibland hos lokal HR och ibland finns det 

någon soldat eller chef som är extra kunnig på förbandet.  

5.2.3 Enkätempirins motsatta budskap 

I föreliggande studie framkommer det från enkätempirin att det finns en oklarhet 

och frustration med olika HR-funktioners stöd för cheferna. Vissa säger att HRC 

inte fungerar och andra menar att lokal HR inte fungerar. Åsikterna om att den 

ena eller den andra funktionen inte fungerar är lika vanliga, de är därför lika 

starka. Här följer två kommentarer som är mycket vanliga med spridda och i sig 

helt motsägande budskap: 

Mina problem finns i samarbetet med lokal HR. Ansvar och befogenheter är oklara.-784 

Förstärk lokal HR på bekostnad av FM HRC.-51 

Förkortningen PFN betyder personalförsörjningsnämnd. Nämnden arbetar lokalt 

på förbanden. I empirin finns uttalanden om att lokal HR och PFN ibland bromsar 

arbetet för cheferna. De kommentarer som kan härröras till PFN från enkäterna 

innehåller förklaringar om att PFN bromsar, tar ifrån ansvar och fördröjer 

arbetstiden för cheferna. Enkätrespondenter har uttryckt att PFN borde ersättas 

med HRC istället så att det inte blir så många lokala skillnader mellan förbanden. 

Detta utgör en paradox eftersom att intervjupersonerna ger en annan bild av 

arbetet med PFN. De förklarar en ljusare och mer förstående bild på HR som 

helhet och i synnerhet på PFN. Intervjurespondenterna förklarar att PFN är ett 
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stöd i verksamheten för chefer. De intervjurespondenter som alltjämt har positiva 

meningar om HR-funktionerna och som ger en positiv bild av PFN beskriver 

dessutom en väl fungerande och stark lokal HR som skapat stöd i form av 

utbildningar inom personalområdet för att möta chefernas behov. 

5.2.4 Ansvaret för HR 

När det gäller ansvar visar enkätempirin två lika stora meningar om vem som 

ansvarar för vad inom HR-funktionerna. Problematiken ligger i att meningarna 

har motsatta budskap. Den ena delen vet att de ska vända sig till HR-direkt eller 

HRC först vid ett problem som inte kan lösas med hjälp av Emilia. Lika många 

menar att de i första hand ska vända sig till lokal HR för att få stöd och hjälp. Det 

är alltså olika svar och uppfattningar om vem inom HR som kan stödja cheferna 

och vilken funktion som har ansvaret för stödet.  

Så här beskriver en HR-chef att rollfördelningen är mellan olika 

personalfunktioner: 

Synnerligen otydlig! och det har vi ju sagt på alla HR-konferenser sen till och med innan 

HRC sattes upp. -A  

Den största meningen och upplevelsen är emellertid att cheferna saknar stöd och 

styrning i sitt arbetsgivaransvar, oavsett om stödet kommer från Emilia, HRC eller 

lokal HR. Under en intervju berättade jag att jag hade svårt att klura ut vem som 

skulle kontaktas i vilka ärenden och att det verkade vara otydligt utifrån 

enkätsvaren. En respondent från lokal HR svarade så här på frågan om stödet är 

otydligt i Försvarsmakten: 

Ja det skulle jag nog säga att så är det nog i de flesta olika HR-områden, för vi pratade om det 

tidigare nu på förmiddagen här idag hur olika förbanden jobbar med sin HR-funktion, en del 

har ju kommit jättelångt i HR-transformationsarbetet och jobbar efter det men andra nästan 

lever kvar i det gamla arbetssättet för att dom är trygga i det liksom.-G3 

Här uttrycker en chef lösningen på problemet med otydligheter i vem som gör 

vad inom personaltjänsterna. Lösningen är managementutbildning som syftar till 

att klargöra de olika HR-rollerna: 

Ge oss managementkurser på förbanden där roller och system klaras ut. 8h borde räcka för 

att ge en grund att stå på……Skillnad mellan lokal och central HR, Emilia, vanligt 

förekommande problem och lösningar.-805  

Föreliggande studie har sin tyngdpunkt i chefskapet men medarbetare från lokal 

HR har svarat på enkäter med samma mål, det vill säga att hitta 
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förbättringspunkter för Försvarsmakten och HRC. Också de lokala HR 

medarbetarna menar att det föreligger en otydlighet i rollfördelningarna inom 

personalarbetet. Det är med andra ord en generell otydlighet i vem som gör vad 

inom personaltjänsterna. Utöver det har de lokala HR-medarbetarna efterfrågat 

utbildning över lag inom hela personalområdet. Flera kommer med förslag om att 

utbildningen kan genomföras ute på förbanden och hållas av personal från HRC 

för att få samma kunskap oavsett förband, vapenslag eller geografisk placering i 

landet. Detta tyder på att det inte bara är cheferna som önskar mer kunskap inom 

det som kallas för management, de lokala HR-funktionerna är också i behov av 

rollförtydliganden och managementutbildning. 

5.2.5 Kringgång för att lösa uppgiften  

För att lösa situationen med bristande kunskap i personalarbetet har flera förband 

skapat egna utbildningar. Detta benämns i uppsatsen för kringgångar då detta 

begrepp är känt inom den militära vokabulären som en förklaring på att lösa 

uppgiften med de medel som finns till hands. En kringgång kan dessutom betyda 

att militärer går en annan väg än den föreskrivna för att nå det mål som önskas. 

Kringgång i detta fall kan betyda att de frågar den person de tror kan ge det svar 

de önskar på en fråga. Kringgång kan dessutom vara att chefer, lokal HR eller 

andra med specialistkunskaper inom personalområdet skapar utbildningar som 

inte myndigheten tillhandahåller för att kunna nå sina mål. Ett annat exempel på 

kringgång är när chefer lånar ut sitt behörighetskort till någon annan som utför 

administrativt arbete åt chefen, i till exempel PRIO och då i chefens namn. Målet 

är att kunna utföra sitt personalansvar på ett tillfredsställande sätt, att ”ta hand om 

sina mannar” och att vara en god arbetsgivarföreträdare.  

En respondent, som fått namnet D i studien, berättade att han fick ett rehab-ärende 

som han inte kunde klara själv. D berättade att det fanns en person på förbandet 

som brann för rehab-ärenden, så den personen kontaktades. Med andra ord fick 

respondenten stöd från någon som inte hade en HR-funktion. Så här resonerar D 

under vår intervju om vad som kunde ha hänt om hans åtgärd med kringgång inte 

hade fallit väl ut. I det verkliga fallet blev kringgången näst intill så bra som 

förväntat. Så här funderar D runt begreppet kringgång:  

Det är väl där vi i mångt och mycket som vi skjuter oss själva i foten, när vi gör såna 

saker…..det där hade kunnat bli en jättefriktion för mig med konsekvenser på mitt team men 

eftersom han fanns där och jag tog kontakten där, precis den där kringgången eller trossvägen, 

så vart det inte sån stor friktion som det hade kunde ha blivit, men samtidigt så är det ingen 

uppåt som vet nåt egentligen.  
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Respondent B i studien berättar att de organiserat egna utbildningar i 

arbetsgivaransvar på förbandet för att täcka behovet för cheferna. Jag frågade då 

om det kunde falla under begreppet kringgång? Här följer vår följande 

konversation:  

Intervjuare: Då gjorde du nåt eget….här då, eller? 

 Ja! För dom tog ju bort utbildningarna runt det. 

Intervjuare: Men då gjorde ju du ……..faktiskt en kringgång runt problemet, men en positiv 

sådan? 

Ja, men det är många som har gjort såna för att man är så trött på att….dels räcker ju inte 

dom här utbildningarna till, platserna. Och sen…..så ligger dom ju…..försent…..så man får ju 

göra alla…..alla varianter på kringgång. 

Intervjuare: Ja men faktiskt….men….det är ju ändå väldigt talande ändå, hur man löser sina 

bekymmer. Hur man tar tag i saker själv. Jag undrar ….hur många är det som har gjort såna 

här insatser tror du? 

Det är nog rätt många som har försökt, tror jag. Eeeh….men jag vet ju också att det finns en 

del HR-chefer som har försökt men som inte fått tiden av förbandschefen.-B 

Det kan alltså vara så att det finns flera som arrangerar utbildningar på förbanden 

runt om i Sverige och eventuellt beror det på om de har god kontakt med 

förbandschefen eller inte. Förbandschefen kan anse att utbildningar är någon 

annans ansvar vilket i praktiken innebär att medarbetarna på lokal HR inte får 

utrymme och mandat för att skapa utbildningar. 

Aktörer från lokal HR resonerar här om att de insåg att de behövde skapa 

utbildningar för att stödja förbanden. Förkortningen MANE i citatet nedan betyder 

Managementenheten. Så här säger respondenter från lokal HR om 

utbildningsbristen: 

Det blev ju i den här HR-transformationen mycket färre resurser och då insåg ju vi att det enda, 

ja, vi kan inte sitta i knät på cheferna utan att va vi måste göra nu det är att utbilda dom, så det 

har vi gjort i mångt och mycket men nu har vi kommit till ett läge där vi resursmässigt inte 

hinner med det heller och då tror jag att man får förlita sig på att andra gör det eller att man 

söker stöd nån annanstans för att det…..ja, –G1  

Nästa person bygger vidare på resonemanget i samtalet och berättar att det finns 

utbildningar som ingår i ett grundutbud som Försvarsmakten tillhandahåller: 

Ja, för hela xxxx har ju minskat och tidigare var det ju när vi började utbilda själva att MANE 

då som håller mycket utbildningar inom Försvarsmakten…ja inte mäktade med att utbilda alla 
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våra chefer heller ju, för vi har ju varit så många hela tiden men vi har ju minskat ner men att 

nu kanske vi får plats lite mer på utbildningarna också. Men visst sen har vi ju inte själva alltid 

den tiden att hålla i den utbildningen riktigt som vi vill och behöver, men egentligen…det finns 

ju ändå ett bra grundutbud i Försvarsmakten i sig, som andra förband förlitar sig på….så då 

ska väl vi också kunna göra det liksom när vi är färre till antalet, hela förbandet, tänker jag.-

G2 

En respondent från chefsenkäten berättar här om ”loopar” som uppstår där HRC 

och förbanden har olika uppfattningar om arbetsordning och mandat. Då delarna 

inte är ense kan detta uppfattas som kringgång. I detta fall kan det vara lokal HR 

och PFN som enligt respondenten har andra rutiner och sätt än HRC att styra 

verksamheten på. 

Försvarsmakten kan samordna och följa upp styrningar till förbandet. Det är svårt när 

uppfattningen om arbetsordningen på HRC skiljer sig omfattande från reellt läge vid förbandet. 

Jag uppfattar att systemet är utformat för att fungera enligt en central tanke om arbetsordning 

och mandat. När förbandens egna rutiner och styrningar avviker från dessa skapas loopar och 

problematik som det inte finns tankar om, just för att det inte skall vara ett problem.370  

5.2.6 Fler utbildningar anordnas på förbanden 

Eftersom analysen visat på så spridda erfarenheter inom personalarbetet började 

jag antyda att det fanns olikheter i hur förbandens lokala HR utbildar cheferna. 

Med det menar jag att det kan vara så att vissa förband gör kringgångar för att 

stödja cheferna och andra förband gör det inte. Vid en gruppintervju frågade jag 

tre personer från lokal HR om de hade byggt flera utbildningar utifrån lokala 

behov? Här följer G1, G2 och G3s konversation: 

Ja och lite småutbildningar som APT och man har gjort lite egna ihop plock, men den där 

arbetsgivarutbildningen har vi ju kört i tre dagar dom sista åren så den är ju väldigt 

omfattande.-G3 

Ja och vi har ju hängt på allting, vi har hängt på ”Att leda i förändring” vi har ”coachande 

förhållningssätt” och sen har vi ju ”arbetsmiljöutbildning” för cheferna och sen så kommer 

vi nu ha ”samtalsmetodik” för cheferna, så att vi har hela tiden hängt på det där centrala.-G1 

Ja eftersom vi sitter så spridda ute i landet så har vi ju använt ett företag som heter Omnia 

som MANE då har köpt in via, och då får ju vi kontakt med dom och sen har ju vi anordnat 

kurser ute i hela landet. Så att inte alla behöver åka till MANE hela tiden.-G2 

Det finns alltså flera förband som skapat flera kringgångar för att stödja cheferna 

i verksamheten. 
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5.3 Resultatsammanfattning 

Här följer en kort sammanfattning av resultatkapitlet utifrån studiens två 

frågeställningar. Studiens första frågeställning var: Vad karakteriserar chefskapet 

i Försvarsmakten?  

Chefskapet har förändrats i försvarsmakten efter HR-transformationen. 

Enkätempirin visar en delvis bister bild där cheferna förklarar en vardag med 

tidsbrist, utbildningsbrist och att behöva administrera personalärenden till den 

grad att cheferna förlorar det de uttrycker som stridsförmåga. Det är många som 

saknar managementutbildning och därför känner sig dåligt förberedda på 

personalansvaret. De förbereds på stridskunskap men inte de vardagliga sysslorna 

som har med personalarbetet att göra. Det finns en förskjutning av chefskapet där 

cheferna uttrycker en vilja att vara ”riktiga” chefer och föregångsmän istället för 

att administrera sådant som personalutbildade personer borde göra. 

Respondenterna i intervjuerna ger en annan bild. De uttrycker att de gillar att vara 

chef och att de allt som oftast har det de behöver för sitt chefskap. Samtliga, både 

enkäter och intervjuer, ger en överensstämmande bild över att chefskapet har 

förändrats och att de har betydligt mer administration nu än tidigare. 

Studiens andra frågeställning var: Vilka förutsättningar finns för att utöva 

arbetsgivaransvar inom chefskapet? 

Det finns olika förklaringar om hur och vem som gör, eller borde göra vad. 

Cheferna söker vägledning och stöd på olika sätt och via olika kanaler. Hälften av 

enkätrespondenterna vänder sig till HRC och den andra hälften till lokal HR. Det 

är framförallt i enkätsvaren som olika beskrivningar förekommer vilket kan 

betyda att olika förband har olika förutsättningar och hanterar sina 

personalärenden på olika sätt. Den största meningen och upplevelsen är emellertid 

att cheferna saknar stöd och styrning i sitt arbetsgivaransvar, oavsett om stödet 

kommer från Emilia, HRC eller lokal HR. Otydligheten i vem som gör vad, och 

vem som ansvarar för vad, utgör en begränsad förutsättning för chefskapet.  

Många respondenter önskar generella utbildningar för både för soldater samt 

chefer. Cheferna uttrycker att stödet och arbetsgivaransvarsutbildningen är 

bristfällig både innan och efter tillsättningen som chef. Respondenterna föreslår 

att HRC kan komma till förbanden alternativt att förbanden får medarbetare från 

HRC som är knutna till förbandet. Medarbetarna från HRC kan då få bättre lokal 

kännedom och cheferna en bättre kontakt med HRC. Den största meningen är trots 

det att cheferna vill bättre förutsättningar genom att få större lokalt stöd. Det 
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innebär flera medarbetare på lokal HR och flera administratörer på förbanden. 

Den bristfälliga kunskapsnivån och den begränsade HR kontakten som förbanden 

har idag utgör en begränsad förutsättning för cheferna. 

I empirin finns uttalanden om att lokal HR och PFN ibland bromsar arbetet för 

cheferna och att PFN borde ersättas med HRC istället för att undvika skillnader i 

arbetssätt. Detta utgör en paradox eftersom att intervjupersonerna ger en annan 

bild av arbetet med PFN. Flera intervjurespondenter uppger att de har en bra 

relation och förståelse för de olika HR-funktionerna och i synnerhet på PFN. 

Intervjurespondenterna förklarar att PFN är ett stöd i verksamheten för chefer. De 

respondenter som alltjämt har positiva meningar om HR-funktionerna och som 

ger en positiv bild av PFN beskriver dessutom en väl fungerande och stark lokal 

HR.  

Försvarsmakten saknar generella proaktiva HR-strategier. Med proaktiva 

strategier kommer HR till cheferna och visar vad de behöver för att få gynnsamma 

förutsättningar i sitt arbete. Undantag finns på förband där lokal HR är stark och 

har en gott samarbete med förbandschefen. De förbanden verkar ha arrangerat sitt 

personalarbete som de finner lämpligt. För att lösa situationen med bristande 

kunskap i personalarbetet har flera förband skapat egna utbildningar, de gör 

kringgångar runt problemet. Empirin tyder på att det finns flera från lokal HR som 

arrangerar flera olika utbildningar på förbanden runt om i Sverige för att hjälpa 

och stödja cheferna i deras arbetsgivaransvar. Det finns också andra förband som 

inte gör kringgångar och där förutsättningarna för cheferna har blivit lidande. 
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6. DISKUSSION 
Studiens syfte är att bidra med kunskap om chefskapets förändrade roll i och med 

HR-transformationen samt vilka förutsättningar som finns i chefskapet att utöva 

arbetsgivaransvar. I detta kapitel analyseras och diskuteras resultaten gentemot 

studiens teoretiska referensram. Kapitlet inleds med chefskapet och hur det 

förändrade chefskapet i Försvarsmakten kan förstås. Till sist diskuteras chefernas 

förutsättningar att utöva arbetsgivaransvar. 

6.1 Hur chefskapet karaktäriseras 

Studiens respondenter, både chefer och lokal HR, väljer att prata om chefskapet 

utifrån dåtid och nutid. De beskriver en klar linje mellan nu och då där samtliga 

upplever att chefskapet har förändrats (Thilander, 2013). Det som definieras som 

dåtid är tiden innan HR-transformationen, det vill säga innan antalet 

administratörer på förbanden samt lokal HR minskade. Både chefer och lokal HR 

anser att den administrativa bördan är betydligt mer betungande än tidigare för 

cheferna. Det betyder att Thilanders (2013) bild av Försvarsmakten från 2013 

fortfarande överensstämmer med empirin som framkommit i föreliggande studie. 

Varför intervjurespondenterna har en positivare bild av chefskapet än 

enkätrespondenterna är intressant. Givetvis kan det förhålla sig så att det finns 

vissa chefer som är nöjda och trivs med det utökade HRM-ansvaret såsom 

Whittaker & Marchington (2003) beskriver i sin forskning, medan det finns andra 

chefer som inte vill arbeta med HRM. Skillnaderna kan bero på att de 

enkätrespondenter som har positiva åsikter inte väljer att förmedla det som 

upplevs positivt, eftersom enkäternas syfte var att undersöka 

förbättringsmöjligheter. Intervjuerna följde samma spår men där ”tvingades” 

respondenten att uttrycka åsikter så både positiva och negativa sidor kom upp till 

ytan. Ett alternativ är att chefskapet uppfattas olika utifrån vilket förband chefen 

tillhör. Det kan vara så att jag besökt de förband ”som fungerar bättre än andra”. 

Ett tredje alternativ gällande skillnaderna mellan intervjuerna och enkätsvaren kan 

vara att intervjurespondenterna vill förmedla en mer ”städad version” av 

verkligheten än vad enkätrespondenterna tillät sig att göra skriftligt.  

6.1.1 Ansvar och mandat 

Vissa uttrycker att det inte är så stora ansvars och mandatskillnader i chefskapet, 

jämfört med innan HR-transformationen, mandatet som chef är i stort sett 

detsamma som tidigare menar de. Andra uttrycker att de inte har mandat alls att 

vara chef då framför allt PFN (personalförsörjningsnämnden) bromsar chefernas 

beslutanderätt. Det framträder alltså två motsatta bilder i hur chefskapets ansvar 



50 
 

och mandat uppfattas där den ena upplevelsen är att det inte har förändrats och 

den andra menar att framförallt ansvaret har förändrats avsevärt. Varför mandat 

och ansvar beskrivs så olika är spännande. Vissa chefer har stort stöd och bra 

samarbete med lokal HR och PFN medan andra upplever sig motarbetade och 

kontrollerade. Det är tydligt att det finns olika arbetssätt i Försvarsmakten och 

studien visar att olika förband har löst sitt personalarbete och chefers behov av 

stöd på olika sätt. Det finns indikationer, både med positiv samt negativ ton, på 

att lokal HR och PFN ibland stödjer och ibland bromsar chefernas arbete. 

Eventuellt kan det finnas skillnader mellan armén, flygvapnet och marinen. De 

eventuella skillnaderna i upplevelserna som kan finnas mellan vapenslag har inte 

studerats i den här studien. Det finns därför fler frågor att besvara.  

6.1.2 Hur det förändrade chefskapet kan förstås 

Att vara chef i Försvarsmakten kan förstås genom att använda Mintzbergs 

beskrivningar om olika chefsaktiviteter. Det går att förstå studiens chefer som att 

de agerar inom de interpersonella rollerna men att Försvarsmakten lanserar 

chefskapet på ett sådant sätt att en chefs aktiviteter faller inom de som Mintzberg 

uttrycker som beslutsfattande roller. Mintzberg (1973) föreslår att de aktiviteter 

som en chef utför kan delas in i tre olika grupper. De tre grupperna är: 

interpersonella roller, informationshanteringsroller och beslutsroller. De tre 

grupperna innehåller i sin tur totalt tio roller. I de beskrivningar cheferna gör finns 

inga drag av informationshanteringsroller eller beslutsfattande roller, även om de 

i vissa fall beskriver att de har mandat att fatta de beslut som behövs. De 

förklaringar som är betydligt mer omfattande är de roller som sammankopplas 

med interpersonella roller. Cheferna önskar vara föregångsmän och galjonsfigur 

för sina mannar. Cheferna vill skapa ett bra arbetsklimat, motivera samt utveckla 

underordnade medarbetare, de aktiviteterna associeras till rollen som ledare. 

Cheferna vill agera som dugliga krigsmän som via sitt nätverk i Försvarsmakten 

månar om sina soldater. Här finns alltså en motsättning i att Försvarsmakten 

beskriver att cheferna ska agera inom rollerna som beslutsfattare, medan cheferna 

själva väljer att uttrycka sitt chefskap på ett sätt som sammanfaller under de 

interpersonella rollerna, det vill säga att rollerna associeras till ledarskap. 

Detta tyder därför på en problematik kring att cheferna vill identifiera sig som 

ledare men personalarbetet gör att de dras in på kontoret och bort från mannarna. 

Det går därför att se chefskapet som påtvingat där cheferna egentligen vill 

identifiera sig som ledare.  
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Diskrepansen i chefs och ledarskapet gör att cheferna sammanblandar sin roll trots 

att de kan förklara tvåbefälssystemet där taktikern och praktikerna delar på chefs 

och ledarskapet. På vissa håll finns indikationer om att tvåbefälssystemet förstås 

och anammas men på andra håll vill chefen likväl ha en roll som innebär att vara 

föregångsman med närhet till ”den riktiga verksamheten”. Det finns därmed en 

otydlighet och oenhetlighet i förväntningarna på cheferna eftersom 

förväntningarna, från både myndigheten och från cheferna själva, inte speglar 

uppgifterna. Personalarbetet är dessutom behäftat med lägre status (Thilander, 

2013) och är inte förknippat med att vara officer och föregångsman i 

Försvarsmakten. Detta kan tyda på att ett visst motstånd till förändringen finns 

med från grunden eftersom cheferna förmodligen inte vill ha lägre status i sin 

yrkesroll. 

6.1.3 Förändringens resultat ur chefernas perspektiv 

Eftersom HR-transformationen förstås som ett förändringsarbete (Beer, 1979) 

jämförs här förändringsprocessen med Lewins (1951) förändringsfaser ”unfreeze, 

change and refreeze”. Ur chefernas perspektiv är inte syftet med förändringen 

kommunicerat och anammat på ett tydligt sätt och de har fortfarande olika 

arbetssätt. Logiken med förändringen som Kotter (1999) förespråkar syns inte i 

empirin i samband med föreliggande studie. Kotter (1999) betonar vikten av att 

kommunicera förändringens bakgrund och anledning, så att alla kan få kunskap 

om, och möjlighet att se logiken, med förändringen. Det ger att cheferna inte har 

motivation till förändringen, framförallt då det innebär mer administrativt arbete 

för cheferna. Eftersom upptingsfasen inte tycks vara tillräckligt genomarbetad 

finns inte tillräckliga förutsättningar än för att genomföra förändringsfasen. 

Jämnviktsläget mellan drivande och hindrande krafter har inte förändrats eftersom 

det fortfarande finns starka förhindrande krafter. Försvarsmakten kan därför 

behöva återuppta upptiningsfasen. 

Det finns en möjlighet att vissa förband har kommit längre i sitt förändringsarbete 

än andra. Eftersom det är skillnader hur förändringen uppfattas kan det vara 

olikheter mellan förband och kanske också mellan vapenslag. Det vill säga att det 

kan finnas skillnader mellan hur armén, flygvapnet och marinen har hanterat 

förändringen. Möjligen kan det finnas indikationer på att förändringen inte 

genomarbetats och implementerats, i alla fall inte på ett likartat sätt genom hela 

myndigheten, eftersom empirin visar på så skilda arbetssätt. Som empirin visar 

finns det inte några frigjorda krafter att använda till förändringsfasen (Lewin, 
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1951) eftersom förändringen fortfarande skuggas av motstånd. Där med kan den 

riktiga förändringsfasen som återföljs med återfrysningsfasen inte inledas än.  

Det finns anledning att anta att Försvarsmaktens chefer har en kultur i att vara 

föregångsmän och stridsdugliga ledare på ett så pass inarbetat sätt att jag vill 

benämna den som en allmänt vedertagen organisationskultur i Försvarsmakten. 

Den analys och fem steg som föranleder ett förändringsarbete (Kotter, 1999) 

kunde eventuellt visat på ett bredare perspektiv och annat förhållningssätt än vad 

som gjorts. Jag föreställer mig att en djupare kulturanalys hade visat att behovet 

av strategiska förändringstaktiker var stort och då främst inom kommunikation 

och utbildning. Cheferna hade med hjälp av stöd och utbildning inom sitt 

förändrade arbete kunnat förstå och anamma förändringen på ett mer 

framgångsrikt sätt. Cheferna skulle på så sätt kunna fungera som förebilder in i 

förändringen (Yukl, 2012). En viss förståelse för detta måste lyftas eftersom 

myndigheten är mycket stor och förbanden har tidigare fått styra på ett mycket 

självständigt sätt (Thilander, 2013). Det finns anledning att anta att 

Försvarsmakten är svår att förändra, dels på grund av sin storlek, dels på grund av 

att militärer är vana att skapa sina egna vägar med befintliga förutsättningar. Alla 

är inte heller emot förändringen, det finns de som anammat förändringen och 

arbetar efter de förutsättningarna som finns men den kritik som lyfts gentemot 

HR-transformationer (Thilander, 2013) framträder tydligt i empirin då cheferna 

uttrycker en frustration över den avpersonifiering som skett.   

6.1.4 Stridsbaserad eller kasernbaserad logik 

Cheferna följer helst det som Thilander (2013) beskriver som en stridsbaserad 

logik, inte den kasernbaserade logiken. Empirin visar att den stridsbaserade 

logiken tar överhand i enkätsvaren men att den kasernbaserade logiken har 

företräde då studiens intervjurespondenter beskriver chefskapet. Det finns alltså 

två motsatta logiker som förklaras i föreliggande studie.  

Den kasernbaserade logiken följer HR-transformationens grundidé om att 

centralisera resurserna till värdebaserade kluster (Ulrich, 1997) där linjecheferna 

är aktiva i det operativa personalarbetet (Thilander, 2013). Cheferna vill inte ändra 

sitt invanda arbetssätt, som följer den stridsbaserade logiken, eftersom det är den 

stridsbaserade logiken de har anställts och skolats för. Ytterligare ett incitament 

för att värna om den stridsbaserade logiken är att det är den stridsbaserade logiken 

som ger karriärmöjligheter (Thilander, 2013). Det går alltså att säga att cheferna 

socialiseras in i den stridsbaserade logiken men att chefskapet kräver 

kasernbaserad logik. Upplevelsen av att vara chef idag i Försvarsmakten har 
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förskjutits från att vara föregångsman, som associeras till att vara ledare, som 

följer den stridsbaserade logiken till att vara en administrativ personalman och 

tillika chef, som följer den kasernbaserade logiken. 

6.1.5 Operativa utförare av HR 

Försvarsmakten kan sägas ha en operativ strategi där cheferna är operativa 

utförare av personalarbetet (Söderlind & Bredin, 2009). Cheferna beskriver inte 

det strategiska synsättet som anpassas till organisationens övergripande strategi 

eller synsättet om samspelet mellan medarbetare och organisation.  Föreliggande 

studies empiri visar inte att HRM förstås som ett styrande instrument. Det behöver 

inte betyda att Försvarsmakten inte betraktar HRM som styrande. Om studien 

hade haft annan inriktning och intervjuat personal från PRSS eller HRC kanske 

studien visat annan empiri. Det är ändå så att cheferna och lokal HR inte väljer att 

diskutera strategiska processer, deras resonemang förhåller sig mestadels inom 

operativa processer.  

Organisationer kan organisera sitt personalarbete på olika sätt menar Prien (1978) 

som belyser följande tre varianter på HR-organisering. Den första är en gemensam 

centraliserad stabsavdelning, den andra innebär en decentralisering. Den tredje är 

en divisionaliserad organisation. Det är alltjämt otydligt för studiens respondenter 

hur myndigheten har organiserat sitt personalarbete. Det som är klart är att mycket 

av det operativa sköts av cheferna men sedan förekommer olika förklaringar om 

vem som gör vad samt att personalarbetet sköts på olika sätt inom 

Försvarsmakten. De informantsamtal och dokument som studerats antyder att det 

är den tredje varianten av HR-organisering (Prien, 1978) som har valts. 

Försvarsmakten val av HR-organisering, det vill säga en divisionaliserad 

organisation, formar chefskapet i organisationen.  

Varje förband har lokal HR på förbandet, HRC är ett eget förband där det centrala 

stödet samlas. Thilander (2013) visade att Försvarsmakten brottas med 

gränsdragningsproblematik som handlar om vem som har ansvar för olika typer 

av personalarbete. Problematiken behandlar dels vem som utför vad men också 

vem som ansvarar för vad. Empirin i föreliggande studie visar på samma 

gränsdragningsproblematik. Detta stärks ytterligare av att både Söderlund & 

Bredin (2009) och Thilander (2013) belyser ett antal exempel i sin forskning där 

det finns en otydlighet i vem som har HR-ansvaret i de organisationer som de 

bedrivit forskning i. Frågan är om det är inom professionen HR i sin helhet som 

otydligheten finns, så att otydligheten är ett problem för flera organisationer? Kan 
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det i så fall betyda att HR som profession inte renodlat sina tjänster eller är det så 

att professionen HR är under uppbyggnad? 

Vidare menar både föreliggande studie och Thilander (2013) att samspelet mellan 

personalarbetets funktioner kan förbättras. Samspelet i personalarbetet innebär att 

HR-funktionen och dess HR-medarbetare samt linjecheferna samspelar och utför 

olika delar av personalarbetet. Detta kan innebära olika varianter av 

arbetsfördelning i utförandet av personalarbetet, där det praktiska utförandet inte 

alltid behöver överensstämma med formellt ansvar. Ett samspel kan dock sägas 

förutsätta tydliga gränssnitt och funktionella arbetsbeskrivningar för att ett 

effektivt samspel ska kunna uppnås, menar Thilander (2013). Tydliga gränssnitt 

samt arbetsbeskrivningar i personalarbetet verkar saknas.  

6.1.6 Transformationens HR-roller 

Chefernas arbete genomgår en förändring i och med transformationen där de 

förväntas ta större ansvar för personalarbetet, menar Thilander (2013). Att 

cheferna ska ha större kontroll och mer självständighet i och med 

transformationen visas inte i denna studie. Att ha resurser, kompetens och 

motivation har förbisetts i myndighetens HR-transformation. Det finns 

utbildningsenheter men empirin visar att utbildningen inte har fokus på chefskapet 

utan på ledarskapet, det vill säga den stridsbaserade logiken.  

Utgångspunkten i det som kallas för HR-transformation är att åstadkomma ett mer 

strategiskt, effektivt och värdeskapande personalarbete, (Ulrich & Brockbank, 

2005). Forskarna menar att en shared-service organisation behöver tydliga roller 

och ansvarsområden. Ledningen fastställer policyer och beslutar om kontrollen 

medan expertfunktionerna utformar och konsulterar i specialistfrågor. 

Expertfunktionerna står dessutom för att kunskapen sprids mellan verksamheter. 

Linjechefer ansvarar för det vardagsnära HR arbetet och de lokala HR 

medarbetarna stödjer cheferna i att leverera värde. Ulrich & Brockbank (2005) 

belyser vidare att tanken med shared-service är att bli mer kostnadseffektiv genom 

att utnyttja informationsteknologi och de storskalfördelar som kan uppnås genom 

nya service- eller leveranskanaler i organisationen. I en shared services-

organisation finns en balans mellan centralisering och decentralisering, 

standardisering och flexibilitet samt kontroll och självständighet i enheterna.  

Utifrån resultatet i föreliggande studie finns anledning att diskutera vilken strategi 

Försvarsmaktens HR-transformation var tänkt att hålla? Transformationen har 

inte följt Ulrich (1997) och Ulrich & Brockbanks (2005) modeller om 
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personalarbetets roller. Frågor om vem eller vilka som står för förändringsledning 

eller strategiskt HR har inga svar. Eventuellt kan det förhålla sig så att PFN har 

rollen som Strategic Partner och rollen som Administrative Partner eventuellt kan 

förstås och översättas till HRC. Samtidigt finns förklaringar om att det är lokal 

HR som ska arbeta strategiskt och att lokala funktioner saknar administrativ 

personal. 

Tanken med föreliggande uppsats var inte att studera om HR-transformationen 

var lämplig eller inte för att förenkla och förbättra arbetssättet inom 

Försvarsmakten. Det går dock att se att det finns likheter med det som kallas för 

nyinstitutionellt perspektiv (Mayer & Rowan, 1977) där organisationer tar till sig 

trender av legitimitetsskäl. Eftersom Försvarsmakten är en myndighet är de 

tvungna att förvalta statens finanser (Statens gemensamma värdegrund, 2016) och 

flera myndigheter har genomgått HR-transformationer de senaste tio åren 

(Thilander, 2013). Därför går det att anta att Försvarsmakten varit tvungna att 

genomföra förändringarna för att nå ledorden enhetlighet, enkelhet och 

effektivitet. Ledorden ingår i Statens värdegrund och är de samma som 

Försvarsmakten använder. Det finns alltså stora likheter och en tendens som 

speglar en påtvingad förändringsprocess som kan kallas för tvingande isomorfism 

(DiMaggio & Powell, 1983). I empirin finns uttalanden om att ”detta är väl på 

modet nu” som förklarar att det finns en förståelse för att organisationer tar till sig 

strategier som andra organisationer anammat. 

6.2 Förutsättningar för chefskap 

Förutsättningarna för chefskapet kan förstås som oklara eftersom ramarna runt 

personalarbetets funktioner och roller är otydliga. Thilander (2013) förklarade att 

det fanns en gränsdragningsproblematik mellan aktörer inom personalarbetets 

funktioner i Försvarsmakten och föreliggande studie har samma resultat. Varför 

det fortfarande är oklart kan för det första bero på att Försvarsmaktens storlek i 

sig gör att det är svårt att nå fram till alla aktörer med den information som behövs 

för att skapa enhetlighet i processerna. Det kan dessutom bero på att förbanden är 

så invanda att arbeta på ett speciellt sätt att de helt enkelt fortsätter på samma sätt 

som tidigare, det vill säga enligt den stridsbaserade logiken. Ett tredje alternativ 

är att HR-transformationen inte har kommunicerat och genomdrivit det tänkta 

arbetssättet på ett framgångsrikt sätt.  

6.2.1 Alltjämt motstånd  

Beslutet om att transformationen skulle ske gjordes under året 2006 och i januari 

2009 skapades HRC. Beer (1979) menar att utbildning, för både chefer och HR-
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medarbetare kan hjälpa att övervinna hinder som uppstår i samband med en HR-

transformation. Därför behöver HR leda och ta initiativ till förändringen och visa 

vägen för cheferna i organisationen (Beer, 1979). Hur transformationen 

förarbetats, introducerats och implementerats visas inte i föreliggande studie. 

Däremot visar empirin i föreliggande studie att det fortfarande finns ett motstånd 

till förändringen, från chefer och lokal HR. Motståndet gör att föreliggande studie 

antar att förutsättningarna för chefskapet är begränsat. En tolkning kan vara att 

om cheferna inte vill förändra sitt arbetssätt kommer de inte göra det. En shared-

service organisation förutsätter att linjechefer tar ett stort ansvar i personalarbetet 

(Thilander, 2013) vilket betyder att cheferna behöver veta hur och varför de 

förväntas ta ansvaret. Motståndet som finns inom vissa delar kan förstås genom 

att studera figur 7 nedan, i avsnittet ”Kringgångarnas rondell”. 

Det finns inga indikationer på att HR tagit initiativ och lett transformationen annat 

än att lokal HR har deltagit i de utbildningsdagar som anordnats (Thilander, 

2013). Enligt Kotter (1999) är en av de viktigaste byggstenarna för att förebygga 

motstånd vid förändring att utbilda i förebyggande syfte, att tydligt kommunicera 

förändringens bakgrund och anledning, så att alla kan få kunskap om logiken med 

förändringen. Det går därför att påstå att det finns ett glapp i kommunikationen 

och utbildningen kring varför och hur transformationen skulle ske, eftersom så 

många i föreliggande studie beskriver ett motstånd till förändringen.  

6.2.2 Tydlighet 

Eftersom chefer har en betydande roll i att hantera arbetet med mänskliga resurser 

i organisationer, menar Purcell & Hutchinson (2007), att personalarbetet ska göras 

så användarvänligt som möjligt. Ulrich & Brockbank (2005) menar att en shared-

service organisation behöver tydliga roller och ansvarsområden. Empirin visar att 

det finns en otydlighet i rollfördelning, ansvarsområden mellan chefer och HR 

samt mellan olika HR funktioner i myndigheten.  

Om processerna i personalarbetet renodlas och tydliggörs kan chefen få kunskap 

om vem som kan vad, och vem som ansvarar för vad, i Försvarsmakten. 

Detsamma gäller för de olika HR-funktionerna. En enhetlighet i HR-processerna 

kan därför skapa större användarvänlighet. Att något är användarvänligt behöver 

inte per automatik översättas till att ha användarvänliga system. Ordet 

användarvänlighet kan beskriva en process som i detta fall kan underlätta för 

cheferna i deras arbetssätt. Detta implicerar att Försvarsmakten kan utveckla 

processerna så de blir enhetliga och användarvänliga för cheferna. Med det menar 

jag att processerna, arbetsgången och vem som gör vad, behöver förtydligas för 
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att skapa förståelse för varför arbetet ska utföras på ett visst sätt, i syfte att skapa 

förutsättningar för chefskap.  

6.2.3 Chefskap och ledarskap 

Försvarsmakten använder orden chef och chefskap samt ledare och ledarskap i 

olika kontexter. Orden ledare och ledarskap uttrycks i de fall det handlar om att 

utbilda soldater och leda i strid (URL 1). Vidare används orden chef och chefskap 

i de fall myndigheten talar om arbetsgivaransvar, som i direktiven 16 100:57233, 

samt de sammanhang som jag kopplar till personalarbete. Ledarskap är 

väldefinierat och väl använt i utbildningssyfte men chefskapet uppfattas som 

odefinierat i Försvarsmakten. Chefskap förstås som personaladministrativa 

arbetsuppgifter som är ålagd cheferna utifrån att HR-transformationen förändrade 

chefskapet i Försvarsmakten (Thilander, 2013; Thilander, 2014). Försvarsmakten 

och dess chefer beskriver alltså chefs och ledarskap på olika sätt, utifrån olika 

utgångspunkter. Det finns klara och tydliga förväntningar i hur cheferna ska 

hantera sitt ledarskap men hur chefskapet förväntas utföras är tämligen otydligt. 

6.2.4 Otydligt vad arbetsgivaransvar innebär 

Det som cheferna med arbetsgivaransvar har som grund i att förstå vad 

arbetsgivaransvaret innebär kommer från den förra Överbefälhavarens direktiv 

(16 100:57233) och den skrivelse som finns hos Arbetsgivarverket (2007). 

Framgångsfaktorerna är ett välutvecklat chefs- och ledarskap men hur det ska 

åstadkommas finns inga ledtrådar till.  

Cheferna och lokal HR i föreliggande studie berättar att arbetsgivaransvaret är 

utökat i och med HR-transformationen men kopplar arbetsgivaransvaret främst 

till systemet PRIO och svåra HR-processer som de inte har utbildning till. Studien 

visar att det finns en otydlighet i vad arbetsgivaransvaret innebär i praktiken för 

cheferna, utöver att det är sammankopplat med behörighetsfunktionen i PRIO. 

Tidigare fanns kompetent personal som kunde stödja cheferna i det som de 

uppfattar som personalarbete. Cheferna har via sin ”hatt” i PRIO fått utökade 

administrativa arbetsuppgifter där uppföljningen av personalrelaterade ärenden är 

den mest omfattande delen i chefskapet.  

De som har gått utbildningen Arbetsgivarföreträdare 1 och 2 på senare tid berättar 

att de fått mer klarhet i sin roll. Empirin visar dock att utbildningen är en för liten 

grund att stå på för att fullt ut kunna axla ansvaret som chef. Instruktionerna i 

direktivet kan förstås som chefernas förhållningssätt och sätt att representera 

myndigheten. Direktivet kan förstås mer som ett förhållningssätt och en 
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värdegrund för cheferna, vilket är bra, men hur de praktiskt ska agera inom sitt 

arbetsgivaransvar är fortfarande otydligt. Inte heller finns det stöd för cheferna 

kring hur de ska ta till sig sitt arbetsgivaransvar och förvalta det på ett 

framgångsrikt sätt. Personalarbetet är en arbetsprocess som cheferna fått lära sig 

på egen hand, med de resurser som funnits att tillgå. Vissa vänder sig till lokal HR 

och andra till HRC för stöd och hjälp. Det kan vara så att arbetsgivarrollen är svår 

att definiera på ett tydligt och applicerbart sätt och att flera myndigheter brottas 

med att tydliggöra förväntningarna. 

6.2.5 Stöd i chefskapet 

Under studiens gång har jag ställt många frågor, upprepade gånger om hur 

utbildningen för chefer är upplagd inom myndigheten.  Frågorna är ställda till 

studiens respondenter, chefer och lokal HR, och till andra personer via 

informantsamtal. Det som tas upp är att managementutbildning förekommer i 

begränsad omfattning.  Det finns två veckors utbildning som ingår i den högre 

officersutbildningen som har nämnts tidigare i studien. Utöver detta finns 

kurserna Arbetsgivarföreträdrare 1 och 2. Kurserna hålls ett par gånger om året, 

chefer får anmäla sig till kursen samt åka från sitt hemmaförband till sin 

utbildningsenhet för att delta. Kurserna har ett begränsat antal platser och når 100 

till 150 chefer per år. Försvarsmakten tillsätter cirka 200 chefer varje år vilket ger 

att alla chefer inte ges plats på utbildningarna.  

Officersutbildningen har inriktats på att utbilda stridsledare och föregångsmän 

eftersom det är de egenskaperna som är statusfyllt och meriterande inom 

Försvaret. Personalarbetet har en betydligt lägre status eftersom det förknippas 

med administration. Varför utbildning i personalarbete har förbisetts kan 

eventuellt beror det på den låga status som personalarbete har (Thilander, 2013) 

eller att den stridsbaserade logiken tar överhand i utbildningsfrågor.   

Både Renwick (2003) samt Whittaker & Marchington (2003) menar att 

personalansvar är svårt och chefer behöver stöd från specialister och både 

Thilander (2013) och föreliggande studie belyser att cheferna i Försvarsmakten 

har fått begränsat med stöd och utbildning i sitt chefskap. Framförallt 

enkätrespondenterna framhåller att personalarbetet är svårt och att cheferna 

saknar kunskapen de behöver för att utföra personalarbetet. Den högre 

officersutbildningen innehåller mestadels taktikutbildning och cheferna har inte 

rustats för att ta arbetsgivaransvaret i linjechefsrollen. Cheferna brister i 

personaladministrativ kompetens men också i erfarenhet runt arbetsgivaransvaret 

eftersom de tidigare fått stort stöd från lokal HR. Genom att formellt ge chefer ett 
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förtydligat personalansvar och adekvat utbildning för att hantera sitt ansvar kan 

cheferna bättre hantera sina skyldigheter (Thilander, 2013). 

En webb-baserad ”lightutbildning” i arbetsgivaransvaret håller på att utformas för 

att nå fler chefer i Försvarsmakten än vad som varit möjligt under tidigare år. 

Resultatet i föreliggande studie visar att många chefer upplever 

utbildningsnivåerna och kunskaperna alldeles för låga i förhållande till de faktiska 

arbetsuppgifterna. Det finns ändå några chefer som upplever sig ha den 

kompetens och stöd de behöver för att utöva chefskap. 

Försvarsmakten har välrenommerade utbildningar, i bland annat ledarskap, men 

av någon anledning har inte chefstöd, utbildning och vidareutveckling inom 

personalarbetet prioriterats. Cheferna förväntas vara kulturbärare, förstå 

arbetsrätt, rekrytering, arbetsmiljö, och rehab samtidigt som de förväntas behärska 

systemen och navigera i PRIO. Förutsättningarna för att behärska det som 

innefattas i chefskapet är påtagligt magra. 

6.3 Kringgångarnas rondell  

Eftersom chefer och lokal HR upplever att det finns otydligheter, begränsat med 

stöd samt begränsad utbildning i sitt chefskap är förutsättningarna för 

arbetsgivaransvaret begränsat. Flera agerar då som de är tränade att göra vid 

uppkomna problem-de tar kringgångar (Thilander, 2013). Det kan vara så att olika 

förband lokalt har olika HR-organisering då otydligheten lämnar utrymme för det. 

Även om den divisionaliserade organisationsstrategin (Söderlund & Bredin, 

2009) verkar vara den strategi myndigheten valt, finns anledning att anta att 

förbanden inte fungerar enhetligt. Den gränsdragningsproblematik som Thilander 

(2013) påpekat accentuerar att Försvarsmakten inte på ett tydligt sätt 

kommunicerat hur den divisionaliserade organisationsstrategin förväntas vara. 

Där av har förbanden skapat egna strategier som är ett exempel på kringgång. 

Ett annat exempel på kringgång från empirin är att någon eller några på det egna 

förbandet skapar sina egna utbildningar för att täcka behovet av kompetens inom 

personalarbetet och arbetsgivaransvaret. Kringgångarna är tydliga exempel på att 

både chefer och lokal HR löser sina uppgifter med begränsade förutsättningar och 

dessutom med skiftande verktyg. Viljan att vara galjonsfigur samt föregångsman 

och på så sätt göra rätt för sina mannar är så markant att cheferna, lokal HR och 

förbanden löser uppgiften de fått med kringgångar. Den stridsbaserade logiken är 

det invanda sättet militärer är skolade för och den stridsbaserade logiken får därför 

företräde framför den kasernbaserade logiken (Thilander, 2013).  
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Förmågan att skapa utbildningar kan vara begränsad utifrån många faktorer. 

Eftersom empirin i föreliggande studie visar på så olika erfarenheter av HRC, 

lokal HR och framförallt PFN finns anledning att anta att det inte finns en 

enhetlighet i de utbildningar som skapats, i hela Försvarsmakten. Jag vill påpeka 

att alla kringgångar inte per automatik är dåliga. De positiva delarna kopplas till 

en stark lokal HR som själva tagit tid till att genomdriva utbildningar vilket 

föreliggande studie visar att alla inte kunnat göra. Kringgångarna är positiva 

utifrån ett chefsperspektiv men de är inte enhetligt utförda och vissa förband har 

inte gjort kringgångar vilket skapat bristande stöd och ogynnsamma 

förutsättningar för chefskapet. 

Olikheterna i arbetssätt inom myndigheten och olikheter inom förhållningssätt ger 

att det finns anledning att tala om olika logiker inom chefskapets sätt att hantera 

HRM. 

6.3.1 Motsatta logiker ger fyra typer av chefskap 

Ur empirin kan jag, beroende på hur cheferna löser sina problem, identifiera olika 

typer av chefskap. Olikheterna i chefskapets resonemang visas på ett sådant 

distinkt sätt att jag identifierar fyra olika logiker och invanda arbetssätt som 

cheferna har tagit till sig i relation till sitt arbetsgivaransvar och inom vilka ramar 

de agerar. 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, men på olika sätt.  

I figur 7 förklaras chefstyperna: 
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Figur 7. Egen modell föreställande chefers olika logiker kopplat till  

operativt eller strategiskt fokus av HRM 

Av figur 7 framgår hur chefskapets motsägelsefulla bilder kan förklaras och 

förstås. Jag har skapat modellen som utgår från den stridsbaserade och den 

kasernbaserade logiken och har lagt till parametrarna operativt och strategiskt 

fokus. Det operativa eller det strategiska fokus cheferna antar beror på hur 

cheferna arbetar med sitt personalansvar. Modellen blir alltså en blandning av 

Thilander (2013) olika logiker och Ulrich (1997) resonemang om operativt eller 

strategiskt fokus för att förklara varför gränsdragningsproblematiken uppstår i 

personalarbetet. Jag kallar de fyra olika typerna i chefskapet för: A=operativ 

kasern, B=operativ strid, C=kasernstrateg och D=stridstrateg. 

6.3.2 Typ A, operativ kasernchef 

De chefer och lokal HR som arbetar enligt den kasernbaserade logiken och som 

samtidigt har ett operativt fokus försöker arbeta enligt HR-transformationen där 

centralisering av resurserna är en naturlig del. De arbetar självständigt inom 

ramen för sitt arbete och anmäler chefer till de kurser som finns, de söker oftare 

stöd än andra av HRC och HR-direkt.  
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6.3.3 Typ B, operativ stridschef  

De chefer som följer den stridsbaserade logiken anser att personalarbetet är 

sekundärt. De chefer som antar ett operativt fokus, samtidigt som de agerar enligt 

den stridsbaserade logiken, vill vara föregångsmän. De anser att HR arbete kan 

utföras av andra personer som har utbildning för det så kan cheferna ägna sig åt 

att vara nära soldaterna. De vill arbeta som innan HR-transformationen och gör 

passivt motstånd genom att arbeta på och försöker vara föregångsmän samtidigt. 

6.3.4 Typ C, kasernstrateg  

De chefer och lokala HR-medarbetare som har antagit ett strategiskt fokus 

samtidigt som de utgår från den kasernbaserade logiken gör kringgångar för att 

själva säkerställa att de har den kunskap som behövs för att möta verksamhetens 

behov. De agerar självständigt och strategiskt på så sätt att de försörjer sitt förband 

med de förutsättningar de anser att de behöver. 

6.3.5 Typ D, stridsstrateg  

Den stridsbaserade logikens chefer och lokal HR som antar ett strategiskt fokus 

anser att Försvarsmakten var bättre innan HR-transformationen. De arbetar 

strategiskt på ett sådant sätt att de struntar i att lära sig det nya sättet att arbeta på, 

med en förhoppning om att Försvarsmakten anställer lokala HR-medarbetare och 

administratörer igen. De löser sina problem genom att samtala med andra chefer 

och HR-medarbetare som de har en god kontakt med. De söker inte stöd av HRC 

eller andra som inte delar den stridsbaserade logiken. Stridsstrategerna arbetar 

med ett mer aktivt motstånd än typen operativ strid som förefaller arbeta med ett 

mer passivt motstånd. 

Det finns alltså åtminstone fyra olika sätt att definiera chefskapets 

arbetsgivaransvar, motsättningarna mellan de olika logikerna och strategiskt 

kontra operativt fokus gör att det skapas olika arbetssätt inom myndigheten. 

Modellen kan förklara varför chefskapet beskrivs och upplevs så olika inom 

myndigheten. De förband som inte har gjort kringgångar har sämre kunskap och 

förutsättningar än de förband som har skapat sina egna förutsättningar. Det blir 

därför inte ett enhetligt arbetssätt och förutsättningarna för chefskap upplevs olika 

i Försvarsmakten. Jag har valt att kalla detta för ”kringgångarnas rondell” 

eftersom kringgångarna ger att Försvarsmakten är omedveten om vad som saknas 

för cheferna.  

Kringgångarna har i sak gett mer gynnsamma förutsättningar för de inom det egna 

förbandet men en oenhetlighet i kunskapsnivå har skapats om jag ser till 
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Försvarsmakten som helhet. I empirin finns förklaringar att framförallt lokal HR 

har påtalat problemet med bristande enhetlighet, stöd och utbildning men det har 

inte uppmärksammats. Det blir därför fler och fler kringgångar, som enligt mig 

kan illustreras av en rondell. En kringgång med gynnsamt resultat som tillåts 

skapar en gynnsam grund för ytterligare kringgångar. 
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7. KRITISK REFLEKTION ÖVER STUDIEN 
I följande kapitel diskuteras de vetenskapliga grunder som utgör fundamentet i 

uppsatsen, studiens metodval, upplägg och hur studien förhåller sig jämfört med 

de kvalitetskriterier som följer forskning.  

Angreppsättet med fallstudie utvecklades som en normal forskningslinje eftersom 

jag behövde sätta mig in i fallet Försvarsmakten för att förstå organisationen. Det 

socialkonstruktionistiska synsättet har också speglat mina ställningstaganden och 

hur jag har närmat mig respondenter och empiri. I föreliggande uppsats betyder 

det att jag måste förstå, eller åtminstone ha en önskan att förstå chefernas 

perspektiv, både i fritextsvaren och vid intervjuerna, från både cheferna själva och 

dessutom hur chefskapet uppfattas av lokal HR. Jag upplever att det har varit lätt 

att förstå andemeningen i chefernas uttalanden, trots att jag personligen inte har 

någon tidigare erfarenhet om Försvarsmaktens organisation eller för all del 

kunskap om alla oräkneliga förkortningar som används flitigt i alla situationer. 

Kvalitativ forskning utgår från induktion (Bryman, 2011) så långt det är möjligt 

för att inte begränsa forskningen. Jag förstår trots det att den kvalitativa 

forskningen sällan är helt induktiv. Studien har därför antagit en abduktiv 

hållning, eftersom jag har rört mig fram och tillbaka mellan teori och empiri. 

Eftersom studien har både enkäter och intervjuer samt två målgrupper bestående 

av chefer och lokal HR vill jag förtydliga min ståndpunkt mellan kvalitativ och 

kvantitativ forskning. Jag har utgått från en kvalitativ ansats som innehåller en 

viss kvantifiering eftersom enkäternas omfång gjorde det möjligt att räkna hur 

många av cheferna som hade samma andemening. Jag har analyserat cirka 1900 

fritextsvar och de tyngsta argumenten, som uttryckts flest gånger, har därför fått 

mest plats i studiens utveckling och djupare analys via intervjuer då jag studerat 

chefskapet.  

7.1 Kvalitetskriterier 

I följande avsnitt diskuteras studiens kvalitetskriterier. Ett sätt för mig att 

säkerställa studiens trovärdighet och min analys har varit att kontinuerligt 

diskutera analysen, studiens fynd och resultat med uppdragsgivaren som är 

utvecklingschef på Försvarsmaktens HR-centrum. Min kunskap om 

Försvarsmakten har fortlöpande utökats via diskussioner med, i första hand 

uppdragsgivaren, och i andra hand andra aktörer i myndigheten via 

informantsamtal. Dessutom har empirin samt uppsats granskats och godkänts av 

uppdragsgivaren. På så sätt har empirin förankrats och trovärdighet har uppnåtts. 
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Bryman (2011) menar att kvalitetskriterier i forskning bygger på faktorer som 

maximerar trovärdigheten och föreliggande studie har hög trovärdighet då den är 

genomförd i enlighet med av forskning vedertagna etiska principer och 

vetenskapliga metoder (Bryman, 2011) på ett transparant sätt. 

Begreppet generaliserbarhet nämns i samband med begreppet extern validitet eller 

trovärdighet som betyder att resultatet kan, eller inte kan, appliceras på och vara 

överensstämmande med andra grupper, eller andra sociala miljöer, än den som 

studerats. Bryman (2011) menar att en fallstudie inte kan utgöra ett stickprov från 

en känd population och därför kan inte den här studien appliceras rakt av till en 

annan kontext, som till exempel en avdelning på ett sjukhus eller en organisation 

i bankbranschen. Kvale & Brinkmann (2009) framhåller dock att en analytisk 

generalisering är möjlig, i de fall då studien har omfattande beskrivningar, samt 

att studiens resultat kan hävdas eller diskuteras som trovärdig inför andra 

likvärdiga situationer. Jag anser att det finns möjligheter att använda studien i 

Försvarsmaktens kontext och delar av studien i andra kontexter, värderingen om 

en analytisk generalisering ligger dock alltid i läsarens händer. 

Studien använder triangulering som Bryman (2011) beskriver är en teknik som 

rekommenderas för att skapa tillförlitlighet i studien. Eftersom studien har flera 

datainsamlingsmetoder och har stora mängder data från enkäter och intervjuer har 

studien ett gott mått av tillförlitlighet. Triangulering och en utförlig redogörelse 

av alla faser i forskningsprocessen ökar dessutom studiens pålitlighet, vilket är 

gjort i den här studien.   

Arbetsmetoden är etiskt och vetenskapligt grundad men det är viktigt att vara 

medveten om att det alltid förekommer subjektiva uppfattningar i analyser och att 

tolkningen som sådan alltid är subjektiv. Eftersom jag har tolkningsföreträde har 

jag varit försiktig i tolkningarna och varit trogen orden så som de är skrivna i 

enkäterna och uttryckta av respondenterna under intervjuerna. 

Jag är en opartisk utomstående resurs som utan föreställningar granskat och 

analyserat enkätmaterialet. Jag har inte haft någon möjlighet att påverka varken 

enkäternas utformning eller dess svar. Enkäterna fanns färdiga för mig att börja 

analysera när jag kom på plats. Eftersom deltagarna inte visste om mitt uppdrag 

då enkäterna genomfördes kan detta givetvis problematiseras och bör påpekas. 

Det finns en risk, eller möjlighet om man väljer att resonera utifrån ett positivt 

perspektiv, att deltagarna skulle välja att uttrycka sig på ett annorlunda sätt om de 

visste om att enkäterna skulle analyseras av en annan part. 
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7.1.1 Alternativa forskningsmetoder diskuteras 

Det finns andra metoder som hade lämpat sig väl att anta istället för 

meningskoncentrering. En möjlighet jag ser i alternativa analysmetoder är att anta 

en hermeneutisk hållning såsom Sjöström beskriver i Starrin & Svensson (1994) 

eller såsom Mulinari (1999) framställer hermeneutiken på ett bra och förklarade 

sätt. För att anta en hermeneutisk hållning anser jag att studien behöver ha ett 

större omfång och definitivt längre tidsspann än endast 10 veckor, vilket var fallet 

med föreliggande studie. Jag anser att konventionell innehållsanalys såsom Hsieh 

& Shannon (2005) beskriver analysmetoden är ett gott alternativ till Kvale & 

Brinkmanns (2009) meningskoncentrering.  
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8. SLUTSATSER 
Studiens övergripande syfte var att bidra med kunskap om chefskapets förändrade 

roll i och med HR-transformationen samt förutsättningar som chefer har att utöva 

chefskap och arbetsgivaransvar i Försvarsmakten. Syftet utvecklades i två 

frågeställningar som besvarades i resultatkapitlets sammanfattning. I detta 

kapitel följer studiens centrala slutsatser.  

Från resultatet i denna studie dras två slutsatser. Den första är att det finns motsatta 

bilder av chefskapet inom Försvarsmakten som härrör sig till definitionen 

ledarskap eller chefskap. HR-transformationen och de direktiv som chefer har 

som stöd för chefskapet förmedlar en bild, och cheferna har delvis en annan bild. 

Det innebär att många chefers vilja och ambition, att vara på ett visst sätt, inte är 

i samklang med myndighetens förväntningar på chefskap. De arbetsuppgifter 

chefer förväntas behärska kan associeras till kasernbaserad logik och många 

chefers önskan om att agera som föregångsmän krockar med de faktiska 

arbetsuppgifterna. Den stridsbaserade logiken är det invanda arbetssättet och den 

förefaller djupt inbäddad i den militära kulturen. Cheferna har socialiserats in i 

den stridsbaserade logiken och viljan att förändra en djupt rotad kultur tycks vara 

begränsad. De olika logikerna kompletteras här med en förståelse för chefers sätt 

att anta antingen ett operativt- eller strategiskt fokus. Resultatet blir att det 

utvecklats åtminstone fyra olika typer av chefskap: operativ kasern, operativ strid, 

kasernstrateg och stridsstrateg. De olika typerna av chefskap har olika ramar och 

förutsättningar som de agerar inom vilket får olika konsekvenser för hur HR-

arbetet bedrivs inom Försvarsmakten. 

Den andra slutsatsen är att chefer, HR-medarbetare och förband hanterar sin 

situation med bristande eller avsaknad av stöd samt otydligheter inom 

personalarbetet genom att göra kringgångar. Det tycks vara svårt att förmå chefer 

att anamma HR-transformationens förändrade personalansvar utan möjlighet till 

enhetligt stöd och utbildning i hur chefskapet ska utföras. Vissa chefer, HR-

funktioner och förband verkar ändå ha löst problematiken med kringgångar. Med 

hjälp av kringgångarna löses förbandens problem med begränsade medel och 

verktyg, vilket resulterar i olika arbetssätt. Kringgångarna gör således att det 

saknas enhetlighet och effektivitet i både hur HR organiseras och i hur chefskapet 

utförs.  

Att kringgångar sker, och tillåts att ske, leder till fler och fler kringgångar som 

kan illustreras av en rondell. Dessutom leder det till att Försvarsmakten inte fullt 

ut är medveten om det saknade stödet i HRM, managementutbildning och 
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rollförtydliganden trots att bristen har påtalats tidigare. Att synliggöra detta kan i 

förlängningen innebära att myndigheten skapar rätt förutsättningar istället för att 

cheferna, lokal HR eller förbanden själva skapar de förutsättningar de behöver. 

Utan tillräckligt stöd och enhetlig utbildning i chefskapet, både inför tillträde som 

chef samt fortbildning inom personalarbetet efter tillträdet som chef, kan 

förutsättningarna för chefer att ta det av arbetsgivaren önskade 

arbetsgivaransvaret beskrivas som begränsade. 

8.1 Studiens bidrag 

Ett empiriskt bidrag är att studien är stor med mycket empiri från flera målgrupper 

vilket kan vara användbart för uppdragsgivaren i ett framtida strategiskt arbete. 

Ungefär 1900 fritextsvar har analyserats och 9 intervjuer har kompletterat 

enkätempirin. Empirin som helhet har förankrats under studiens gång genom 

informantsamtal samt kontinuerliga uppföljningssamtal med uppdragsgivaren. 

Erkända vetenskapliga metoder har använts och studiens framväxt, 

ställningstaganden och val är noga och transparant beskrivet. 

Ett teoretiskt bidrag är att studien vidareutvecklar Thilanders (2013) resonemang 

om stridsbaserad och kasernbaserad logik. I ljuset av chefers arbete med HRM 

har de olika logikerna fått nya parametrar som operativt eller strategiskt fokus. 

Studiens förklaringsmodell är en blandning av Thilanders (2013) olika logiker och 

Ulrichs (1997) resonemang om operativt eller strategiskt fokus för att förklara 

varför gränsdragningsproblematiken uppstår i personalarbetet. Studien har 

identifierat fyra olika typer av chefskap: A=operativ kasern, B=operativ strid, 

C=kasern strateg och D=stridsstrateg, vilka illustreras och beskrivs i figur 7. Den 

nya förklaringsmodellen är ett teoretiskt och praktiskt kunskapsbidrag om de olika 

synsätten som finns på chefskap i Försvarsmakten. Studien har dessutom 

synliggjort att gränsdragningsproblematiken inom olika chefs och HR-funktioner 

fortfarande är ett problem i Försvarsmakten.  

Ett praktiskt bidrag är att Försvarsmakten nu kan, ur ett organisatoriskt perspektiv, 

förstå varför chefskapets upplevelser är så olika runt om i landet. Modellen om 

den stridsbaserade och den kasernbaserade logiken på ena axeln och operativt 

samt strategiskt fokus på den andra axeln kan hjälpa myndigheten att förstå och 

förklara chefernas motsägelsefulla meningar och upplevelser av arbetet som chef.  

 

Betydelsen av ordet kringgång innebär att ta andra vägar än den påbjudna och 

utstakade vägen. Fenomenet kringgång innebär ett sätt att lösa sitt arbete med 
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tillgängliga medel. Kringgångar sker inom flera områden, dels hur förband väljer 

att organisera sitt HR-arbete och hur förband väljer att stödja chefer. Det finns 

ingen tidigare forskning om kringgång och eventuellt används ordet kringgång 

endast i militärt språkbruk. Föreliggande studie bidrar härmed att utvidga 

resonemanget om organisationers HRM på ett sätt som inte tidigare diskuterats 

och studerats. 
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9. PRAKTISKA IMPLIKATIONER 
I detta kapitel utvecklas, mot bakgrund av studiens slutsatser, några praktiska 

implikationer med inriktning på praktisk och strategisk vidareutveckling för 

Försvarsmakten. Kapitlet avslutas med förslag till fortsatt forskning. 

Vad kan då göras för att nå det önskade målet med HR-transformationen att 

leverera ett personalarbete med högre kvalitet till lägre kostnad? Ledorden för 

transformationen och HRC var och är fortfarande: Enhetlighet, Enkelhet och 

Effektivitet.  

9.1 Enhetlighet 

Enhetlighet i personalfrågorna skulle åstadkommas via införandet av 

gemensamma arbetsprocesser och avtal. Behovets ursprung om tydligare 

enhetlighet fanns i att förbanden tidigare hade haft stora möjligheter till 

självbestämmande, vilket hade skapat många olika arbetssätt och lokala avtal i 

personalarbetet. Föreliggande studie visar att det fortfarande förekommer stora 

olikheter i hur personalarbetet utförs, vem som gör vad, samt vem som ansvarar 

för vad. Försvarsmakten kan i framtiden arbeta på att förtydliga roller, 

förväntningar och ansvarsfördelningar för att öka transparensen i myndigheten 

kring vem som gör vad inom personalarbetet, för att uppnå enhetlighet. En annan 

del av enhetlighet är det stöd som myndighetens HR och chefer behöver. Eftersom 

förbanden arbetar olika med både stöd och kompetens och att kringgångar 

förekommer behöver myndigheten se över processerna och leverera ett enhetligt 

stöd, åt alla. Ett annat alternativ är att ge alla möjligheter att skapa ett enhetligt 

stöd lokalt som i sin tur innefattar enhetlig kunskap i HRM.  

Att skapa enhetlighet kan dessutom innefatta att chefskapet definieras tydligare 

så att olikheterna mellan stridsbaserad och kasernbaserad logik suddas ut och att 

de strategiska och operativa processerna får en tydligare indelning. Ett annat 

alternativ är att den nivåhöjande officersutbildningen på utbildningsenheterna kan 

delas upp efter stridsbaserad och kasernbaserad logik och disponeras 

proportionellt efter de faktiska arbetsuppgifterna cheferna förväntas ställas inför. 

Ytterligare ett förslag är att HRC tillsammans med MANE skapar och 

tillhandahåller enhetliga fortbildningar som utförs på förbanden där både personal 

från HRC/MANE och lokal HR är sakkunniga och ansvariga utbildare. Utbildarna 

kan då tillsammans samtidigt vara ambassadörer för förändringen och ge 

personalarbetet ökad status.  På så sätt nås cheferna kontinuerligt, efter att de 

tillträtt som chef, och enhetlighet i arbetssätt och kunskap kan uppnås. Om alla 
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får samma möjlighet och kunskap behöver inte vissa förband ta kringgångar 

samtidigt som andra inte har möjligheten med kringgångar. 

9.2 Enkelhet  

Enkelheten skulle bestå i nya möjligheter att söka information och stöd i 

personalarbetet genom införandet av en ny leveransmodell, Emilia och HR-

Direkt. Vidare skulle ett större systemstöd implementeras, det vill säga PRIO. 

Detta steg verkar ha genomdrivits som förväntat förutom att utbildning saknas i 

hur cheferna ska ta till sig och utföra processerna i systemstöden. Det saknas också 

en enhetlighet i hur de olika förbanden arbetar med ”enkelheten”. 

9.3 Effektivitet 

Slutligen skulle personalarbetet också effektiviseras genom att samla HR-

kompetensen i HRC och därigenom möjliggöra för ett effektivare 

resursutnyttjande samt en ökad proaktivitet i personalarbetet. Eftersom 

föreliggande studie visar på stora olikheter i hur cheferna använder HRC och 

Emilia finns fog för att argumentera att fortsättningsvis arbeta på proaktivitet i 

personalarbetet.  

Föreliggande studie har visat att det finns fyra olika chefstyper som arbetar med 

HRM genom att aningen anta ett operativt eller strategiskt fokus samtidigt som 

de utgår från strids- eller kasernbaserad logik. Men vem som arbetar strategiskt 

eller som ansvarar för strategiska processer inom de olika HR-funktionerna 

framgår inte i föreliggande studie. Studiens empiri pekar på att de strategiska, 

operativa och administrativa arbetsuppgifterna är sammanblandade utifrån hur 

olika förband har byggt sitt personalarbete. De som hanterar personalarbete och 

därmed kan inräknas i HR-funktionerna är följande: HRC, PRESS, lokal HR, 

chefer och PFN. I de fall som PFN förstås som framgångsrika partners till 

cheferna i föreliggande studie, verkar PFN ansvara för det praktiska arbetet med 

strategiskt HR.  Studien pekar ändå på att lokal HR och PFN arbetar på olika sätt 

inom Försvarsmakten.  
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9.4 Förslag till fortsatt forskning 

I föreliggande studie har flera frågor uppenbarat sig som lämpar sig väl till fortsatt 

forskning. Det finns mycket forskning som bedrivits om Försvarsmaktens 

ledarskap men desto mindre om dess chefskap. För att undersöka chefskapet 

närmare är ett förslag att undersöka de fyra olika chefstyperna som denna studie 

identifierat närmare.  

Ett förslag är att studera hur operativt och strategiskt fokus kan renodlas och få en 

tydligare mening för både chefer och HR. Det kan då finnas en fördel i förståelsen 

att använda de fyra typerna av chefskap ”operativ kasern, operativ strid, kasern 

strateg och stridsstrateg” som en grundmodell för hur chefskapet fungerar inom 

Försvarsmakten. 

Det finns indikationer i studien att armén, flygvapnet och marinen har löst stöd 

och utbildning för chefer på olika sätt. Frågor som om det finns skillnader mellan 

olika vapenslag i hur utbildning anordnas samt hur chefsstöd arrangeras kan med 

fördel undersökas.  

Ett forskningsförslag är att studera hur en enhetlig utbildning kan ske och vilken 

eller vilka HR-funktioner som är lämpliga att utföra utbildningen. Målet kan vara 

att skapa en enhetlighet i utbildningen för chefer i hur de förväntas agera i sitt 

arbetsgivaransvar. Förslag på olika aktörer att studera är 

managementenheten/MANE, HRC, Lokal HR eller PERSS. Ett annat förslag att 

studera är om det är lämpligt att outsourca utbildningen till extern part för att nå 

enhetlighet. 

Ytterligare ett intressant förslag kan vara att utforska hur den nivåhöjande 

utbildningen kan delas upp utifrån både stridsbaserad och kasernbaserad logik. 

De båda logikerna kan komplettera varandra och eventuellt kan det förbereda 

cheferna i det praktiska chefskapet, under både krig och i fredstid.  Hur skulle en 

utbildning som är indelad i två olika logiker utformas i så fall? 

Ett annat alternativ till fortsatt forskning är att fortlöpande studera om HR-

transformationen fortfarande är lämplig för Försvarsmakten. Hur myndigheten 

ska renodla och kommunicera vem som gör vad kan ingå som en del i att antingen 

anamma transformationen i sin helhet eller att bygga en egen modell för att 

hantera personalarbetet. En egen modell kan eventuellt vara bättre anpassad efter 

de förutsättningar som finns. Finns det forskning som stödjer Ulrich (1997) och 

Ulrich & Brockbanks (2005) resonemang om att HR-transformationen är ett 

effektivt och fördelaktigt sätt att organisera personalarbetet? Kan HR-
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transformationen i så fall appliceras på alla organisationer, oavsett tidigare 

organisationskultur?  

Ett sista förslag är att studera om HR-transformationen i Försvarsmakten kan 

förstås genom ett nyinstitutionellt perspektiv (Mayer & Rowan, 1977) som 

beskriver hur organisationer tar till sig trender av legitimitetsskäl. Kan 

transformationen i så fall förstås som en påtvingad förändringsprocess som kan 

kallas för imitativ isomorfism (DiMaggio & Powell, 1983). 
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BILAGA 1. Intervjuguide för chefer 
Frågeställningarna har formats efter att nå olika nivåer av kunskap. De olika 

nivåerna kan förklaras som beskrivande och analyserande frågor och frågor som 

syftar till att få svar av en mer pragmatisk karaktär.  

 

 Vad har du för befattning?  

 Hur länge har du arbetat i den befattningen du har idag? 

 Kan du berätta vad du gör en vanlig dag på jobbet? 

 Hur ser dina arbetsuppgifter ut? 

 Hur är det att vara chef i Försvarsmakten idag?  

 Finns det skillnader mellan nu och tidigare i ditt chefskap? Om ja- vilka är 

skillnaderna? Om nej-varför inte? 

 Vad skulle du säga är positiva respektve negativa inslag i att vara chef? 

 Har ditt chefskap förändrats under tiden du har arbetat i Försvarsmakten? 

Om ja-hur? Om nej Varför inte? 

 Hur skulle du beskriva personalarbetet i Försvarsmakten? 

 Hur upplever du de olika HR-funktionerna? 

 Upplever du att du fått ett ökat arbetsgivaransvar? Om ja-vad har det 

bidragit till? Om nej-kan du beskriva vad ett arbetsgivaransvar innebär för 

dig? 
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BILAGA 2. Intervjuguide för lokal HR 
En pusselbit för att få kunskap om hur cheferna uppfattar sitt chefskap är att 

undersöka vad lokal HR har för uppfattningar om chefernas arbete. Studien har 

därför en undernivå av frågeställningar som riktar sig till de lokala HR-

medarbetarna som arbetar på förbanden nära chefernas vardag. De 

frågeställningarna har formulerats som följer: 

 Vad har du för befattning? 

 Hur länge har du arbetat i den befattningen du har idag? 

 Hur ser dina arbetsuppgifter ut? 

 Hur är det att vara chef i Försvarsmakten idag?  

 Finns det skillnader mellan nu och tidigare i chefskapet? Om ja- vilka är 

skillnaderna? Om nej-varför inte? 

 Vad skulle du säga är positiva respektve negativa inslag i att vara chef? 

 Har chefskapet förändrats under tiden du har arbetat i Försvarsmakten? 

Om ja-hur? Om nej Varför inte? 

 Hur skulle du beskriva personalarbetet i Försvarsmakten? 

 Hur upplever cheferna de olika HR-funktionerna? 

 Upplever du att cheferna fått ett ökat arbetsgivaransvar? Om ja-vad har 

det bidragit till? Om nej-kan du beskriva vad ett arbetsgivaransvar innebär 

för dig? 
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BILAGA 3. Enkätfrågor chef 
 

Dessa 13 frågor kunde cheferna svara på i fritextformat i enkäten från HRC: 

 

 Ge exempel där det inte är tydligt vilken roll FM HRC respektive lokal 

HR har. 

 Vad skulle kunna göra det ännu enklare att komma i kontakt med FM 

HRC? 

 Ge exempel där FM HRC kan bli bättre på situationsanpassad service. 

 Hur har du märkt att du inte fått enhetliga svar? 

 Ge exempel på områden där FM HRC kan höja kompetensen. 

 I vilka ärenden är det extra viktigt att få veta handläggningstiden? 

 Ge exempel på skriftlig information som kan bli bättre. 

 I vilka frågor skulle FM HRC kunna utöka sin service? 

 Ge exempel på information som är svår att hitta eller som du saknar. 

 Vilken information skulle kunna bli tydligare? 

 Vad skulle få dig att använda Arbeta i FM ännu mer? 

 Vad skulle FM HRC kunna göra mer för att underlätta för dig som chef att 

utöva ditt arbetsgivaransvar? 

 Vad skulle Försvarsmakten kunna göra mer för att underlätta för dig som 

chef att utöva ditt arbetsgivaransvar? 
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BILAGA 4. Enkätfrågor lokal HR 
 

Dessa 9 frågor kunde lokal HR besvara i fritextformat i enkäten från HRC: 

 

 Vad skulle FM HRC kunna göra mer för att underlätta för lokal HR? 

 I vilka frågor skulle det kunna bli tydligare? 

 Vad skulle FM HRC kunna göra mer för att underlätta för chefer att utöva 

sitt arbetsgivaransvar? 

 Ge exempel på information som är svår att hitta eller som du saknar. 

 Vilken information skulle kunna förklaras bättre? 

 Vad skulle få dig att använda Arbeta i FM ännu mer? 

 Är nuvarande kommunikation från FM HRC tillräcklig för dig? 

 Vad kan utvecklas i kommunikationen mellan FM HRC och lokal HR? 

 Något annat du skulle vilja skicka med till FM HRC? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 
 

BILAGA 5. Informantsamtal  
 

Här följer en redogörelse för de samtal som förts för att förstå Försvarsmakten. 

Samtalen utgör en del i fallstudien, tillsammans studiebesök och de dokument 

som återfinns i bilaga 6. 

 Telefonmöten med uppdragsgivaren som är utvecklingschef på HR-

centrum. Vi har haft återkommande samtal varje vecka om mitt och HR-

centrums forskningsförslag, studiens syfte, gällande tidsramar, empiri från 

gjorda analyser och studiens utveckling över tid. 

 Besök på HR-centrum, rundvandring tillsammans med ett 20-tal HR-

chefer från olika förband. Samtal med företrädare från lokal HR. 

Medhörning i samtal till HR-direktfunktionen där chefer ringer in med 

frågor till HR support som kallas HR-Direkt. 

 Telefonsamtal med Thilander som skrivit doktorsavhandling kring 

Försvarsmaktens HR-transformation. Avhandlingen lades fram i mars 

2013. 

 Telefonmöte med HR-centrums förbandschef. Diskuterade studiens 

inriktning och empiri på gjord analys. Vidare diskuterade vi 

framtidsaspekter på rollförtydligande och utbildning kring 

Försvarsmaktens arbetsgivaransvar. 

 Telefonmöte med chef på Arbetsgivarstödsenheten på HRC. Diskuterade 

utbildning, roller och den nya digitala utbildningen som ska utvecklas 

kring arbetsgivaransvaret. 

 Deltagit i 2 heldagar på HRC. Diskuterat och brainstormat med flertalet 

representanter från HRC angående studiens empiri från enkätanalysen. 

 Möte med HR-centrums HR-chef. Diskuterade rollen som HR-chef och 

HRs utveckling i stort. 

 Telefonsamtal med HR-strateg på Försvarsmaktens Högkvarter. 

Diskuterade resultat och tidigare insatser gjorda för chefskapet i 

Försvarsmakten. Vidare diskuterade förtydliganden kring 

arbetsgivarrollen och hur de andra rollerna i personalarbetet har 

diskuterats tidigare. 

 Telefonsamtal med utbildningsansvarig på Managementenheten på 

Karlberg. Vi diskuterade den nya digitala webbutbildningen kring 

arbetsgivaransvaret för chefer som ska komma senare under våren. Vidare 

diskuterade vi hur HR-arbete kan se ut i olika organisationer. 
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 Telefonsamtal med chefen från Arbetsgivarstöd angående avsaknaden av 

utbildning i HR-centrums regi.  

 Samtal med kompanichef för markstridsskola angående plutonchefers 

personalansvar. Samtalet handlade om hur som olika chefsnivåer har olika 

stort personalansvar och ”hattar” olika många underställda. 
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BILAGA 6. Dokument 
 

Här följer en redogörelse för de dokument som studerats för att förstå 

Försvarsmakten.  Dokumenten utgör en del i fallstudien, tillsammans med 

informantsamtalen samt studiebesök. 

• Information om Försvarsmakten och HR´s olika funktioner. 

• Information om enkäter och enkätsvar.  

• Enkäter från Stora Chefsundersökningen.  

• Enkäter från Lokal HR.  

• Sammanställningar av enkäters tidigare slutsatser.  

• FM HRC långsiktiga verksamhetsinriktning 2014-2018. 

• Överbefälhavarens direktiv från 2013 om arbetsgivaransvaret i 

Försvarsmakten. 

•Information och foldrar från HRC. 

• Underlag som kallas för ”Dialogmöte” om HRC uppdrag i processer. 

•Utvärdering av Capgemini om HR-transformationen som kallas för 

”Nulägesanalys” från 2013.  

• ”HRC framtidsutveckling” från 2013. 

• ”Chef i FM HR-centrum- din roll som arbetsgivare”. 

• ”Personalkategorier i Försvarsmakten”. 

• ” Försvarsmaktens instruktion för personalförsörjning och Personaltjänst” (FM 

PersI) 2014. 
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BILAGA 7. Förkortningar 
 

AG-ansvar= Arbetsgivaransvar. 

Emilia= Försvarsmaktens intranät för information. 

FM=Försvarsmakten. 

HR= Human Resource. Förkortning för personalarbete. 

HR-direkt= Telefon service på HRC till lokal HR, chefer och medarbetare. 

HRC=HR-centrum. Ett eget förband i Stockholm bestående av centralt stöd till 

alla andra förband i hela Försvarmakten.  

HRM= Human Resource Management. Ledningsprocesser av personalarbete. 

Lokal HR= Varje förband har HR personal. 

MANE= Utbildningsenhet på Karlberg i Stockholm. 

PERSS= Personalstaben i Stockholm. 

PFN= Personalförsörjningsnämd. 

POC= Point of Contact.  

PRIO= Datasystem för ekonomi och personalrelaterade arbetsuppgifter. 

Vidar= Datasystem. 

ÖB= Överbefälhavaren. 


