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Sammanfattning 

Försvarsmakten har genomfört en HR-transformation enligt en modell som har fått stor 

spridning i såväl Sverige, som internationellt. Det finns likheter i hur andra organisationer har 

hanterat motsvarande förändringar, och det väcker frågor kring beslutsfattande i en 

organisatorisk kontext. Studien syftar till att få förståelse för beslutsprocessen inför 

Försvarsmaktens projekt HR-T, vilket gjorts genom att undersöka vilka faktorer som har 

påverkat processen och därmed det slutliga valet av alternativ.  

Studien är en kvalitativ dokument- och intervjustudie, där såväl interna som officiella 

projektdokument analyserats tillsammans med data från intervjuer av personer knutna till 

projektet. 

Våra slutsatser är att beslutsprocessen påverkats av faktorer och ett handlande enligt 

institutionell teori, en homogenisering orsakad av extern jämförelse samt nyttjandet av 

konsulter. 

Nyckelord 

Försvarsmakten, personaltjänst, HR-transformation, beslutsprocesser, organisatoriskt 

beslutsfattande, rationalitet, institutionell teori, legitimitet, tvingande isomorfism, mimetisk 

isomorfism, normativ isomorfism, organisationsfält, homogenisering. 

Abstract  

The Swedish Armed Forces have completed an HR transformation in accordance with a 

model that has spread worldwide as well as in Sweden. There are similarities regarding how 

organizations have handled these changes which also raise questions on organizational 

decision-making. The purpose of this study is to gain an understanding of the decision-

making process leading up to project HR transformation of the Swedish Armed Forces. This 

has been accomplished by researching factors that have affected the process and thereby the 

final choice of alternative. 

This study is a document- and interview-based qualitative study where data from both 

published and unpublished documents combined with data collected from interviews with 

respondents affiliated with the project, have been analyzed. 

Our conclusions are that the decision-making process has been affected by factors and actions 

in accordance with institutional theory, which is a conforming due to external comparison and 

the use of external consultants. 

Keywords 

Swedish Armed forces, human resources, HR transformation, decision-making process, 

organizational decision-making, rationalism, institutional theory, legitimacy, coercive 

isomorphism, mimetic isomorphism, normative isomorphism, domain, homogeneity.  
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1 Inledning 

…jag vet ju att det var ganska turbulent… ett turbulent möte ute på Karlberg, det kommer jag 

ihåg. Ja, när man diskuterar dom här alternativen, och så bara PANG! Så kom beslutet! Och jag 

vet att det var många som tyckte det var konstigt liksom, man hade inte riktigt pratat färdigt om 

alternativen…
1
 

Ovanstående situation utspelar sig vid ett arbetsmöte under våren 2007 i en av Sveriges största 

myndigheter – Försvarsmakten. På bordet för dagen ligger att besluta om en av de största 

förändringarna som myndigheten har tagit sig för, att reformera och från grunden förändra dess 

arbete med personal och personaltjänst. En verksamhet som vid tidpunkten sysselsätter runt 500 

personer 2 , och som berör ännu fler. Försvarsmaktens personal består då av runt 17 000 

medarbetare3, som alla på ett eller annat sätt kommer att omfattas av detta beslut. Beslut av 

denna dignitet förväntas vara välgrundade och att ha föregåtts av en beslutsprocess, där 

verksamhetens krav och målsättningar har fått styra i en process där rationaliteten är given. 

Men var beslutet verkligen fattat på rationella grunder? Och om inte det rationella ensamt får 

stå modell för hur beslut fattas i organisationer, vad är det då för faktorer som påverkar 

beslutsprocessen? 

Beslutet var en milstolpe för det förändringsarbete som Försvarsmakten därefter genomfört 

under den senare delen av 00-talet, och som innebar en större omorganisation och ett förändrat 

arbete med human resources (HR), det vill säga personalarbete i dess olika former och uttryck. 

Denna djupgående förändring har påverkat myndighetens personal på samtliga nivåer och enligt 

nya principer, i en så kallad HR-transformation (HR-T).  Försvarsmaktens förändringsarbete 

inom området företogs under förevändningen att öka kvaliteten samt att minska kostnader för 

HR.4 Med ledord som enhetlighet, effektivitet och enkelhet, avsåg man att förändra arbetet med 

HR vid Försvarsmaktens samtliga förband, skolor och centra. 5  Försvarsmaktens HR-T 

genomfördes i projektform och avslutades 2009, då vidare implementering och uppfyllande av 

projektets målsättningar överlämnades till Försvarsmaktens förband i linjeorganisationen att 

realisera. Efter detta har förändringsarbetet fortsatt i varierande intensitet i efterföljande projekt 

och i åtgärder kopplat till dessa, vilka pågår alltjämt idag. 

                                                 

1 Respondent 2, enskild intervju 2018-04-06. 
2 ”Försvarsmaktens projekt Utvärdering och vidareutveckling av HR”. 
3 ”HKV skr. 23 386:63353 Försvarsmaktens årsredovisning 2007”. 
4 Personalstaben, ”Försvarsmaktens projekt Utvärdering och vidareutveckling av HR”. 
5 Personalstaben, ”Försvarsmaktens projekt HR transformation etapp I, II och III”. 
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1.1 Bakgrund 

Det historiska ursprunget för HR-T, är en fortsättning på det utvecklade, strategiskt inriktade 

personalarbetet som går under benämningen human resource management (HRM).6 HR-T kan 

ses som den del av utvecklingen av HRM som påbörjades under 80-talet, då med grundläggande 

idéer om effektivisering av HR-funktionens arbete, men också avseende arbetets fördelning 

mellan chefer och medarbetare.7 

Trender kommer och går i samhället, så även inom HR-området. Efter att ha genomgått en våg 

av organisatorisk och metodmässig decentralisering under 90-talet, så påbörjades en global 

motreaktion där stora internationella företag gick i bräschen för en motsatt utveckling. 8 

Motsvarande trend kunde man se även i Sverige, där företag som AstraZeneca, Posten, Saab 

Aerospace och Volvo Personvagnar följde samma exempel, liksom myndigheter som 

Försäkringskassan, Skatteverket och Vägverket. 9  Alla är exempel på organisationer som 

påbörjade och genomförde större förändringar av deras respektive HR-verksamheter enligt 

liknande principer och modell. Både myndigheter och företag implementerade förändringarna 

på bred front och efter samma modell. Den militära kontexten är inte undantagen på något sätt, 

då flera internationella exempel finns där respektive länders försvarsmakter anammade samma 

idéer, med Danmark som ett nordiskt exempel. Klart är att den ursprungliga implementeringen 

av dessa idéer påbörjades i den civila delen av samhället, och att det privata näringslivet var 

först ut och den pådrivande kraften för denna utveckling. 

Tongivande för efter vilka principer som dessa förändringar inom HR genomfördes, har varit 

forskaren Dave Ulrich, vars tankar och forskning har legat till grund för den stora omvandlingen 

inom HR-området som skett under motsvarande tidsperiod. Han anses som central för 

utvecklingen av teorier kring HR-T, samt för hans tankar kring hur förändringar på området 

skall genomföras.10 Ulrich idéer går ut på att HR-avdelningar skall arbeta mer strategiskt och 

kundanpassat, samtidigt som organisationen förändras enligt en ny leveransmodell baserat på 

shared service, vilket innebär att centrala funktioner skall lösa större delen av organisationens 

behov av HR, och i praktiken innebär det en organisatorisk förändring av hela HR-funktionen, 

som skall vila på tre ben – populärt kallat den trebenta pallen.11 De tre benen avser en central 

helpdesk-funktion, ett shared service center (SSC) med tillhörande expertstöd, center of 

expertise (CoE) samt en lokal funktion, business partners (BP) för HR-stöd närmare 

verksamheten, och utöver de organisatoriska förändringarna förordar Ulrich en standardisering 

                                                 

6 Boglind, Hällstén, och Thilander, HR-transformation på svenska. 
7 Ibid. 
8 Bergstedt, ”Hr-transformation”. 
9 Hällstén, Boglind, och Thilander, ”HR Transformation – empiri och teori som bas för fördjupad forskning om 

det förändrade personalarbetet”. 
10 Boglind, Hällstén, och Thilander, HR-transformation på svenska. 
11 Ibid. 
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av rutiner och arbete inom HR-funktionen, som en lika betydelsefull del av en genomförd HR-

T.12 Samtliga förändringar syftar till effektivisering av och ekonomiska besparingar för den 

verksamhet som förändras, men Ulrich själv framhåller inte de ekonomiska besparingarna, utan 

talar i stället om att skapa värde för kunder och intressenter, något som han utvecklar vidare i 

sin bok Värdeskapande HR.13 

Effektiviseringar inom HR-funktionen, men även ekonomiska besparingar är alltså under de 

förtecken som HR-T lanseras, och under de premisser som företag och organisationer väljer att 

påbörja förändringsarbete inom HR-funktionen.14 I detta avseende är alltså Försvarsmaktens 

HR-T inget unikt. Tvärtom, så finns det en mängd exempel på organisationer, företag och 

myndigheter såväl nationellt som internationellt som har vandrat samma väg, men i denna 

studie väljer vi alltså att fokusera på delar av Försvarsmaktens resa. 

Beslut avseende leveransmodell, det vill säga val av alternativ för Försvarsmaktens HR-arbete 

fastställdes den 26 april 2007. Det beslutade och valda alternativet var en lösning helt i linje 

med Ulrichs modell som vi tidigare har nämnt, och som Försvarsmaktens själv väljer att 

beskriva som ”en koncentrering av utförandet av vissa tjänster samt försvarsmaktsgemensam 

webb-lösning, helpdesk och specialistfunktion”. 15  En av förutsättningarna för den valda 

lösningen var ett redan påbörjat projekt avseende införande av ett nytt integrerat IT-system i 

Försvarsmakten, projekt PRIO. Förutsättningen avser teknikstöd, vilket innebär att de 

teknikberoende delarna i alternativet kräver en tidsmässig samordning med detta projekt. PRIO 

är Försvarsmaktens benämning på SAP:s affärssystem för hantering av resurser och materiel, 

men som även kan hantera personalrelaterade funktioner åt företag och organisationer. Projekt 

PRIO initierades 2003, med en första leverans under 2009, och kom att kantas av förseningar 

och fördyrningar.16 Införandet har sedan dess skett i etapper, där moduler har tillförts och ny 

funktionalitet med dessa. Realiseringen av Försvarsmaktens nya HR-lösning har i stor 

utsträckning varit beroende av införandet av projekt PRIO:s personalrelaterade moduler, vilket 

följaktligen påverkat tidsplanen även för denna. 

Försvarsmaktens resa varken börjar eller slutar i och med det nämnda beslutet. Men det 

representerar dock slutet för en längre beslutsprocess, som följaktligen är en del i en större 

förändringsprocess i samhället i stort, såväl nationellt som internationellt. Det hela får oss att 

inse att Försvarsmaktens HR-T inte är en isolerad förändringsprocess, inte en intern 

angelägenhet där myndigheten agerar utan extern insyn och eventuell yttre påverkan. Det finns 

paralleller till andra organisationer, och likheter i hur dessa har hanterat motsvarande 

förändringar. Med idéer sprungna ur en civil kontext och det privata näringslivet, väcker det 

                                                 

12 Ibid. 
13 Ulrich, Värdeskapande HR. 
14 Boglind, Hällstén, och Thilander, HR-transformation på svenska. 
15 ”HKV skr. 16 100:65533 Beslut avseende ’leveransmodell’ för Försvarsmaktens HR-arbete”, 65. 
16 Gustafsson och Lindström, ”Granskning av Försvarsmaktens införande av ett integrerat resurs- och 

ekonomiledningssystem (PRIO). Slutrapport, juni 2010”. 
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frågor kring hur Försvarsmakten med sin särart och speciella verksamhet blir en del av dessa 

förändringar. Sammantaget blir det forskningsmässigt intressant att undersöka hur besluten att 

genomföra dessa förändringar egentligen gick till. 

1.2 Problemdiskussion 

För en myndighet som Försvarsmakten, så är beslutsfattande en stor del av den vardagliga 

verksamheten. Beslut tas av chefer och medarbetare på alla nivåer, i såväl mindre som större 

sammanhang och i skiftande situationer. Skälen kan skifta, men i grunden handlar det om att 

komma vidare i en pågående arbetsprocess och inte alltför sällan ingår ett moment av 

alternativjämförelse, och sedermera ett val av alternativ. Förutsättningarna att fatta rationella 

och väl grundade beslut, skiftar även de. I den bästa av världar förfogar beslutsfattaren över ett 

komplett beslutsunderlag och kan med detta som grund fatta det bästa beslutet i den givna 

situationen. Alla beslut är givetvis inte av större dignitet, och konsekvenserna är då inte heller 

av någon avgörande betydelse. Men i andra situationer, är besluten i allra högsta grad kopplade 

till avgörande förändringar för organisation, arbetssätt och helt avgörande för vitala delar av 

myndighetens pågående och fortsatta verksamhet. 

Ovanstående leder oss in på̊ ett intressant problemområde avseende hur beslut fattas och vad 

som påverkar dessa i processen fram till själva beslutet. Särskilt intressant är beslutsprocessen 

utifrån ett organisatoriskt perspektiv, där man kan fråga sig om beslutsfattandet i denna kontext 

sker under andra premisser? Följer det den ideala, rationella logiken som ofta är det som 

framhålls och eftersträvas eller fattas beslut som, medvetet eller omedvetet, påverkats att frångå 

den rationella logiken?  

Försvarsmaktens HR-T är på många sätt intressant för att studera ovanstående problemområde, 

utifrån dess uppenbara attribut. En stor organisation, en intern beslutsprocess, och i ett 

sammanhang där omgivande aktörer genomgått en motsvarande förändring. 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Mot bakgrund av den inledande beskrivningen av Försvarsmaktens HR-T väljer vi att 

undersöka den beslutsprocess som ledde fram till beslut och genomförande av densamma. Vår 

studie syftar till att få förståelse för denna beslutsprocess, vilket vi gör genom att undersöka 

vilka faktorer som har påverkat processen och därmed det slutliga valet av alternativ. Med detta 

syfte som grund avser vi svara på följande frågeställningar: 

• Vilka bakomliggande faktorer har påverkat beslutsprocessen inför Försvarsmaktens HR-T? 

• Hur har dessa faktorer påverkat beslutsprocessen? 
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1.4 Disposition 

Detta avsnitt syftar till att ge en övergripande bild av studiens disposition och huvudsakliga 

innehåll, vilket ej skall förväxlas med vår forskningsprocess (kapitel 3.1.3) som schematiskt 

beskriver hur det faktiska studiearbetet har bedrivits. Det senare är ett mer dynamiskt förlopp, 

där arbetets inriktning växlar över tid på ett sätt som inte lämpar sig att återge i skrift. Därför 

har vi valt ett upplägg där studien inte återges in kronologisk ordning, och det är vår 

förhoppning är att det skall ge en mer logisk och naturlig läsupplevelse. Med detta vill vi 

uppmärksamma läsaren på denna åtskillnad, och att ha detta i åtanke i den fortsatta läsningen. 

Nedan följer studiens disposition (figur 1) och huvudsakliga innehåll. 

Figur 1. Disposition (egen figur). 

Kapitel 1 inleder med en beskrivning av uppsatsens kontext genom en bakgrund för att sedan 

precisera studiens ämnesområde. Detta följs av en problemdiskussion som definierar 

problemområdet, för att sedan presentera studiens syfte och tillhörande frågeställningar. 

Kapitel 2 avhandlar den referensram som senare nyttjas i vår analys. Den presenteras utifrån en 

genomgång av tidigare forskning inom HR-området och specifikt HR-T. Referensramen 

spänner över ett stort område, men fokuserar på organisationer och beslutsfattande. 

Inledningsvis redogör vi för relevanta delar ur beslutsteori, för att avslutningsvis avhandla 

motsvarande för institutionell teori. 

Kapitel 3 beskriver inledningsvis valet av metodologiska utgångspunkter samt den 

forskningsdesign som studien är utformad efter. Därefter behandlas studiens 

datainsamlingsmetoder och hur det insamlade datamaterialet har analyserats. Avslutningsvis 
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ges en beskrivning av de kvalitetsmässiga och etiska val och överväganden som gjorts i 

samband med studiearbetet.  

Kapitel 4 innehåller vår empiriska grund i form av dokument och intervjuer, som bearbetats 

genom innehållsanalys. Empirin presenteras utifrån de teman som innehållsanalysen gav och 

avslutas med en sammanställning av densamma. 

Kapitel 5 redogör för analys av den tematiserade empirin mot teori ur vår referensram, det vill 

säga institutionell teori och samt beslutsteori, och utifrån denna analys återknyter vi till studiens 

syfte och frågeställningar 

Kapitel 6 ger en avslutande diskussion kring studien som helhet, där våra slutsatser 

sammanfattas och som avslutas med våra rekommendationer till Försvarsmakten samt våra 

förslag på vidare forskning.  
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2 Referensram 

Detta kapitel inleds med en genomgång av tidigare forskning inom HR-området och följs upp 

med de delar som utgör denna studies referensram.  

2.1 Tidigare forskning 

Internationellt, men även i Sverige, finns exempel på forskning inom såväl HR-området i 

allmänhet, som HR-T och Försvarsmakten i synnerhet. Exempelvis, så är några av de svenska 

studierna inriktade mot att beskriva hela forskningsområdet, vilket gör dem användbara i flera 

kontexter. 

Hällsten, Boglind och Thilander17 har sammanställt det som har skrivits i ämnet, och sedan 

analyserat detta i syfte att utöka kunskapsbasen för fortsatta studier. De konstaterar att det är 

ont om svenska studier i det specifika ämnet, men att det finns internationella studier som delvis 

är applicerbara i en svensk kontext. De menar samtidigt att det vid en internationell jämförelse 

finns kulturella och arbetsrättsliga skillnader avseende chefers personalansvar, och efterlyser 

därför vidare forskning på området. De identifierar att det fortsatt föreligger ett forskningsbehov 

inom HR-området, om hur förändringarna inom området har genomförts, hur arbetet har 

fördelats mellan interna och externa aktörer samt eventuella konsekvenser för verksamhet, 

chefer och medarbetare. 

Det vi väljer att ta med oss från deras arbete, är de teori- och metodmässiga aspekter som 

rekommenderas för fortsatta studier. Exempelvis, så föreslås att man i en fördjupning under 

rubriken HR-T Sverige – orsaker, omfattning och effekter, använder sig av enkäter, intervjuer 

och dokumentstudier, samt att de resonerar kring lämpliga perspektiv vid studier i ämnet och 

konstaterar då att HR-T kan analyseras utifrån institutionell teori. Särskilt intressant är deras 

resonemang kring begreppet organisationsfält, om hur organisationer med likartade normer och 

verksamhet tenderar att homogeniseras i en strävan att legitimera sig mot varandra.18 

Thilander har vidare specifikt studerat den HR-T som genomfördes inom Försvarsmakten, och 

där bland annat relationen mellan linjechefer och HR-medarbetare, som eventuellt har påverkats 

av ett förändrat personalarbete. Även detta arbete syftar till att öka kunskapen inom området 

och han konstaterar där att fler forskningsinsatser behövs, bland annat för att utreda eventuella 

konsekvenser då konceptet fått så stor nationell spridning.19
 

                                                 

17 Hällstén, Boglind, och Thilander, ”HR Transformation – empiri och teori som bas för fördjupad forskning om 

det förändrade personalarbetet”. 
18 Ibid. 
19 Thilander, Personalarbete och HR-transformation - om samspel och relationer mellan linjechefer och HR-

medarbetare. 
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Thilander tar fasta på sitt eget forskningsförslag tillsammans med Boglind och Hällsten20, där 

de mer ingående studerar ämnet HR-T. I en svensk kontext redovisar de sju anonymiserade 

organisationers implementering av HR-T, utifrån bland annat följande frågeställningar: 

1. Varför blir det inte som det var tänkt trots användning av till synes rationella HRM-

teorier och -metoder? Vilka alternativa synsätt finns när det gäller HRM och 

förändringskonceptet HR-Transformation? 

2. Hur ska vi förstå tranformationskonceptets popularitet? Hur kan det komma sig att 

samtliga organisationer antar en så likartad utvecklingsmodell? 

3. Hur påverkas samspelet och relationen mellan linjechefer och HR-medarbetare av 

konceptet HR-transformation? 

I syfte att besvara dessa frågeställningar väljer de att för respektive fråga anlägga ett analytiskt 

perspektiv, i ordning enligt ovan – det rationalistiska, det institutionella samt det relationella. 

Av ovanstående tre frågeställningar, är de två första direkt applicerbara i vår studie avseende 

deras relation till val av alternativ, beslut och därmed koppling till beslutsprocessen. Vi väljer 

därför att komplettera vår referensram med det rationella perspektivet och relaterad beslutsteori, 

utöver de delar av institutionell teori som redan har nämnts. 

Dahlén21 har analyserat hur Försvarsmaktens beslutsprocesser på strategisk nivå relaterar till 

teorier inom beslutsteori och kognitiv psykologi. Inom beslutsteorin väljer hon att definiera de 

vanligaste beslutsmodellerna – rationellt-, regelstyrt beslutsfattande samt politiska och 

anarkistiska beslutsmodeller, för att sedan applicera dessa på sina frågeställningar. 

Mot bakgrund av denna, och tidigare studier i ämnet, styrker det vårt val att inkludera 

beslutsmodellen kring rationellt beslutsfattande. 

Hydéns22 studie är ett annat exempel, vars studieområde och kontext till del sammanfaller med 

vår egen. Den tar fasta på Hällstens et al.23 förslag på framtida forskning avseende Chefers 

förändrade (?) personalarbete, och Hydén fokuserar där särskilt på vilka förutsättningar som 

Försvarsmaktens chefer har att utöva chefskap och arbetsgivaransvar, och ger samtidigt förslag 

på framtida forskning. Hon föreslår att vidare studier på Försvarsmaktens HR-T undersöker om 

                                                 

20 Boglind, Hällstén, och Thilander, HR-transformation på svenska. 
21 Dahlén, Hur strategiska beslut fattas i Försvarsmakten. 
22 Hydén, Förändrat chefskap i Försvarsmakten- arbetsgivaransvarets kringgångar. 
23 Hällstén, Boglind, och Thilander, ”HR Transformation – empiri och teori som bas för fördjupad forskning om 

det förändrade personalarbetet”. 
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denna kan förstås genom ett nyinstitutionellt perspektiv, och där specifikt den 

förändringsprocess som benämns imitativ isomorfism. 

Precis som Thilander24 föreslår Hydén25 ett perspektiv med nyinstitutionell grund, i en kontext 

som överensstämmer med vår studie. Detta ger oss stöd för att komplettera vår referensram med 

de delarna av institutionell teori som avhandlar imitativ isomorfism. 

Sammanfattningsvis, så finns det tidigare forskning som har studerat HR-T, såväl 

internationellt, som i Sverige. Det finns exempel på forskning om HR-T som ett generellt 

fenomen, men också som en specifik företeelse inom Försvarsmakten. För vår del betyder det 

att studiernas slutsatser och forskningsförslag kan användas i en större kontext, vilket ger oss 

förutsättningar att kunna sätta Försvarsmaktens process i relation till motsvarande processer 

hos andra organisationer. Studierna ger också stöd och inriktning i vilka teoretiska grunder och 

perspektiv som vidare forskning kan ta sin utgångspunkt i, vilket vi tar fasta på och nyttjar i vår 

referensram samt i våra metodval. 

Institutionell teori belyser hur handlande i organisationer följer det som tas för givet, hur 

organisationer påverkas av sin omgivning som består av andra organisationer, och hur 

organisationer kommer att följa regler, såväl formella som informella, snarare än att välja 

rationella sätt att handla...I fokus ligger hur de påverkas av andra organisationer, och hur de tar 

till sig idéer om förändring, till exempel det som är på modet för tillfället…
26

 

Ovanstående citat beskriver hur handlande enligt institutionell teori står i kontrast till ett 

rationellt dito, som är ett mer klassiskt synsätt inom organisationsteorin, genom exempelvis ett 

handlande med ekonomiska förtecken. Mot bakgrund av detta är det rationella beslutsfattandet 

att se som en idealbild och en lämplig grund att utgå ifrån, medan det kontrasterande, 

institutionella perspektivet kan ses som en avvikelse från det rationella. Här följer en 

redogörelse av båda perspektiv i nämnd ordning. 

2.2 Beslutsteori 

Beslutsfattande förekommer som en naturlig del av verksamheten inom organisationer, och är 

en del av en beslutsprocess som innehåller komponenter som mål, värdering och jämförelse av 

handlingsmöjligheter och konsekvenser, val och beslut av handlingsalternativ, som visar vägen 

till vad man anser göra. Beslutsprocessens steg skall vara en metod för att säkerställa det bästa 

valet.27 

                                                 

24 Thilander, Personalarbete och HR-transformation - om samspel och relationer mellan linjechefer och HR-

medarbetare. 
25 Hydén, Förändrat chefskap i Försvarsmakten- arbetsgivaransvarets kringgångar. 
26 Eriksson-Zetterquist, Institutionell teori. 
27 Brunsson, ”Beslut som institution”. 
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2.2.1 Den rationella beslutsmodellen 

Vi har tidigare nämnt att organisationer i grunden ses som rationella inom klassisk 

organisationsteori. Detta likställs med att planer utformas mot uppsatta mål, att dessa följs upp 

och revideras mot förändringar, samt att beslut fattas på vägen och som i sin tur verkställs, i en 

alltjämt pågående process.28 Teorierna bakom beslutsprocesser grundar sig i sin tur på ett 

rationellt beteende enligt normativ teori,29 vilket inom ekonomisk teori går under benämningen 

economic man (figur 2). Economic man är ett uttryck för en strävan att maximera den 

ekonomiska nyttan, och i en beslutssituation förutsätter denna teori att människan då väljer det 

eller de alternativ som den tjänar mest på.30 I det senare exemplet förutsätts människan agera i 

en ekonomisk eller marknadsmässig kontext, men det kan samtidigt appliceras i en generell 

mening och därmed bli allmängiltigt för den rationella människan beslutsprocess. 

 

Figur 2. En bild av economic man (källa: Bakka et al.31) 

Bakka, Fivelsdal och Lindkvist32  förordar bland annat en modell konstruerad av Anthony 

Downs för den rationella människans beslutsprocess, men konstaterar samtidigt att den har fått 

utstå kritik och mer är att se som en idealtyp för beslutsfattande, vilket de ur forskningsmässig 

synpunkt menar kan betraktas som en ytterlighet – en ideal modell enligt: 

                                                 

28 Eriksson-Zetterquist, Institutionell teori. 
29 Bakka, Fivelsdal, och Lindkvist, Organisationsteori. 
30 Eriksson-Zetterquist, Institutionell teori. 
31 Bakka, Fivelsdal, och Lindkvist, Organisationsteori. 
32 Ibid. 
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1. Hon kan alltid fatta ett beslut när hon står inför olika alternativ. 

2. Hon har rangordnat alternativens konsekvenser med hjälp av sin preferensskala 

(värdeskala eller måttstock). 

3. Preferensordningen är transitiv (A>B>C, och C>A). 

4. Hon väljer alltid det alternativ som står högst på värdeskalan, dvs. nyttomaximering. 

5. Hon träffar alltid samma val, om/när situationen upprepar sig. 

2.2.2 Begränsad rationalitet 

Teorin kring den ideala economic man har kritiserats för att inte fullt ut kunna förklara 

beslutsfattande i organisationer, bland annat av Simon som 1978 fick Nobelpriset i ekonomi för 

sin forskning om beslutsprocesser. Han menade bland annat att det är omöjligt att i en 

beslutssituation ha en fullständig bild av alternativ och konsekvenser, och att beslutsfattande 

rimligen endast kan vara begränsat rationellt – bounded rationality.33 

Bakka et al.34 menar att Simon därför, för att hantera beslutsfattande enligt den begränsat 

rationella modellen, konstruerade en ny modell där rationaliteten hanteras som en variabel 

utifrån idealtypen economic man. Han kallade den administrative man. Huvudegenskaper hos 

administrative man, enligt (egen rubriksättning):35 

1. Egen referensram – När vi ska studera människors valmöjligheter bör vi alltid utgå 

från deras föreställningsvärld (referensramar). Rationalitet bör uppfattas som knutet 

till en viss referensram. Den som ska fatta ett beslut har alltid en förenklad "modell" 

av den situation som föreligger. Modellen kallas "situationsdefinition" eller 

"situationsförståelse". 

2. Begränsad rationalitet – Elementen i situationsförståelsen kan inte tas för givna i 

analysen. De är resultat av en rad psykologiska och sociologiska processer. Vi bör ta 

hänsyn till beslutsfattarens egna aktiviteter och andras aktiviteter i situationen. 

Beslutsfattaren är således ofta aktiv i förhållande till sin omvärld och söker efter ett 

begränsat antal handlingsalternativ och/eller ytterligare kunskap om konsekvenserna 

av olika alternativ. 

3. Söker en tillfredsställande alternativ – Beslutsprocesserna både hos individer och 

organisationer är i stort sett inriktade på att upptäcka och välja vad man kan kalla 

tillfredsställande alternativ, det vill säga att finna något som är "tillräckligt bra", inte 

nödvändigtvis "det bästa". Bara i rena undantagsfall kan beslutet inriktas på 

optimering. Att upptäcka och välja ett tillfredsställande alternativ kallar Simon att 

satisfiera ("satisfice"). Det intressanta i detta sammanhang är att undersöka hur 

personer och organisationer sätter upp bestämda standarder och hur de höjer och 

                                                 

33 Eriksson-Zetterquist, Institutionell teori. 
34 Bakka, Fivelsdal, och Lindkvist, Organisationsteori. 
35 Ibid. 
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sänker sina standarder. En standard är uttryck för en bestämd ambitionsnivå, t ex med 

hänsyn till marknadsandelar, överskott, trivsel och tillväxt. 

4. Standard operating procedures (SOP) – Eftersom administrationsmänniskan på goda 

grunder är nöjd med en begränsad insikt i de situationer hon ska ta ställning till, är hon 

också i stånd att fatta beslut med hjälp av relativt enkla tumregler som inte ställer 

orimliga krav på översikt och inblick. Ett enkelt uttryck för detta är att organisationen 

ställer upp beteendeprogram, det vill säga relativt fasta svar på bestämda problem. 

Sådana program kallas också rutiner eller "standard operating procedures" – ofta 

förkortat till SOP i amerikansk facklitteratur. 

De beskrivna beteendetypen är att ses som den ofullkomliga versionen av economic man, och 

modellen syftar till att bedöma graden av rationalitet i bestämda situationer.36 

2.2.3 Soptunnemodellen 

Om beslutsmodellen för administrative man är ett sätt att hantera begränsad rationalitet, så är 

nästa exempel att ses som en ytterlighet till economic man. Denna beslutsmodell där, till 

skillnad från våra tidigare exempel, en dysfunktionell organisation istället ställer krav på en 

alternativ modell för beslutsfattande. Det är den så kallade soptunnemodellen (garbage can) 

som bygger på en beslutsprocess som inte lever upp till tidigare krav på linjäritet och ordning, 

utan istället består av fyra olika strömmar och beskriver dessa enligt: 37 

1. En ström av beslutsmöjligheter – dvs. anledningar eller situationer där organisationen 

förväntas ta ställning till ett problem, att fatta ett beslut. 

2. En ström av problem – Ett problem kan i detta sammanhang vara vad som helst som 

engagerar, irriterar eller inspirerar en eller flera av organisationens medlemmar, 

eventuellt något som kommer utifrån. 

3. En ström av lösningar – Lösningar framställs normalt som svar på ”problem” och kan 

vara nya tekniker, personer med nya utbildningar, intryck från massmedia eller helt 

enkelt tillgängliga resurser, t.ex. lediga lokaler eller likvida medel veckorna före 

budgetårets utgång. 

4. En ström av deltagare – Deltagarna har olika egenskaper som är av betydelse för 

beslutsprocesserna. De kan t.ex. bidra med olika intressen (personliga), mål och/eller 

gruppmål, kunskaper, energi och kontakter (interna och externa). 

Den beskrivna modellen står i kontrast till tidigare nämnda beslutsmodeller, i en situation där 

beslutstillfällen avlöser varandra i en strid ström liknat vid tunnor på ett löpande band, och där 

                                                 

36 Ibid. 
37 Ibid. 
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de inblandade hanterar dessa med energi, problem och lösningar enligt modellen ovan. 38  Den 

negativa klangen i modellens namn skall inte misstas för att bara hantera och innebära problem 

och osäkerheter. Positiva drag är att den ger möjlighet att hantera ett stort antal ingångsvärden, 

som inte begränsas av formella och informella strukturer, och samtidigt kan ge invisning för 

hur kreativitet kan uppstå i beslutsprocessen.39 

Sammanfattningsvis, så är den rationella beslutsmodellen utgångpunkten för de beskrivna 

modellerna. Övriga två modeller kan förstås som variationer av den ideala modellen och kan 

därför här komplettera denna med mer tillämpade och realistiska beslutsmodeller. Nu följer en 

redogörelse av valda delar den institutionella teorin, som även denna är att ses som avvikande 

från den rationella beslutsteorin. Inledningsvis avhandlas en kort bakgrund som följs av en 

genomgång av relevanta begrepp med särskilt fokus på beslutsfattande. 

2.3 Institutionell teori 

På flera sätt är inte institutionell teori en enhetlig teoribildning, utan mer ett perspektiv eller 

ramverk, vilket både kritiker och förespråkare argumenterar för eller emot.40 Det var under 70-

talet som institutionell teori mer tydligt utmanade de traditionella synsätten kring rationalitet 

inom organisationsteorin, genom att diskutera hur omgivning och tidigare handlade påverkar 

en organisation.41 

Vad räknas då in i begreppet institution? 

Begreppet har olika innebörd inom olika områden, och historiskt så förekommer varierade och 

mer eller mindre detaljerade definitioner. I en modern kontext skiljer man på tre områden för 

begreppets definition:42 

• Sociologi – organiserade och etablerade sätt att handla. Handlingar som regler som 

gäller för ett samhälle. 

• Statsvetenskap – stora eller viktiga sammanslutningar alternativt föreningar, offentliga 

eller statliga. 

• Antropologi – kulturella, eller historiska, effekter av social ordning. 

                                                 

38 Ibid. 
39 Ibid. 
40 Eriksson-Zetterquist, Institutionell teori. 
41 Eriksson-Zetterquist, Kalling, och Styhre, Organisation och organisering. 
42 Ibid. 
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I den mån begreppet skall användas för att beteckna en organisation, eller i vår kontext en 

myndighet, så ansluter vi oss alltså till statsvetarnas definition och baserat på tidigare forskning 

väljer vi att utveckla perspektiv och begrepp inom området nyinstitutionell teori. 

2.3.1 Nyinstitutionell teori 

Grunden till nyinstitutionell teori lades av de amerikanska sociologerna Meyer och Rowan i sin 

artikel Institutionalized organizations: formal structure as myth and ceremony43 där de bland 

annat presenterade sina teorier om att organisationer enligt ett visst mönster anpassar sig efter 

institutionaliserade regler och normer – myter – inom såväl den egna verksamheten, som till 

motsvarande institutioner i omgivningen. Detta var i mångt och mycket en kritik mot tidigare 

organisationsteori, som baserades på en mer rationell organisationsstruktur och 

beslutsordning.44 

Ett exempel på en sådan anpassning är hur tekniska lösningar anammas av organisationer på 

ett sätt som inte kan motiveras av effektivitetsskäl, och att det i dessa fall snarare ett tecken på 

självuppfyllande myter och en institutionalisering. Denna strävan att uppfylla myter, ofta 

gemensamma myter med andra organisationer, blir då eftersträvansvärt för att skapa legitimitet 

för den egna organisationen, vilket i detta fall prioriteras framför mer rationella val45 

Ett annat exempel på att skapa legitimitet är att låta sig utvärderas av andra organisationer, 

vilket banar väg för användning av konsulter och genom att man använder sig av samma 

konsulter, tenderar dessa att ge sprida ett liknande budskap till alla. Båda är exempel på 

organisationers anpassning i en strävan mot legitimitet, för överlevnad och framgång.46 

2.3.2 Organisationsfält och isomorfism 

DiMaggio och Powell är två andra tongivande forskare inom nyinstitutionell teori, som 

fortsätter i Meyers och Rowans anda med sin artikel The Iron Cage Revisited: Institutional 

isomorphism and collective rationality in organizational fields47. För att relatera till titeln på 

deras verk, ställde de sig frågande till att ”järnburen”, det vill säga organisationers rationella 

organisationsstruktur, som borde borga för olikhet och diversitet, gjorde just det. Liksom 

Meyer och Rowan noterades istället det motsatta – en homogenisering för organisationer inom 

samma ”fält” – vilket DiMaggio och Powell sökte förklara genom att mynta två begrepp, som 

kom att bli centrala inom institutionell teori, det vill säga organisationsfält och isomorfism.48 

                                                 

43 Meyer och Rowan, ”Institutionalized Organizations”. 
44 Eriksson-Zetterquist, Kalling, och Styhre, Organisation och organisering. 
45 Eriksson-Zetterquist, Institutionell teori. 
46 Ibid. 
47 DiMaggio och Powell, ”The Iron Cage Revisited”. 
48 Eriksson-Zetterquist, Institutionell teori. 
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Dessa begrepp är nya för institutionell teori och med dem introduceras en nomenklatur för att 

hantera fält och form inom området.49 Organisationsfält definieras beroende på kontext, men 

bland annat som organisationers omgivning, det vill säga andra organisationer inom ett område 

som producerar samma tjänster, varor mm. I detta inkluderas även leverantörer, distributörer 

och ägare.50 Alla organisationer tillhör ett organisationsfält, som påverkar dem genom normer 

och outtalade krav på trovärdighet och legitimitet, en strävan efter legitimitet inom 

organisationsfältet, vilket samtidigt bidrar till en ökad homogenisering.51 

Denna homogenisering är således en konsekvens för alla inom samma organisationsfält och 

som DiMaggio och Powell valde att kalla isomorfism, och deras eget val var även att använda 

en definition från den amerikanska sociologen Amos Hawley, som de uppenbarligen ansåg 

beskrev processen bäst: 

…a constraining process that forces one unit in a population to resemble other units that face the 

same set of environmental conditions.
52

 

För att illustrera de bakomliggande orsakerna till denna homogenisering valde de att dela in 

isomorfismen i tre analytiska kategorier, vilka inte alltid kan särskiljas ur empirin:53 

1. Tvingande isomorfism 

2. Mimetisk (imiterande) isomorfism 

3. Normativ isomorfism 

Tvingande isomorfism avser politisk påverkan från nationell eller överstatlig nivå eller 

dominerande organisationers krav, som påverkar svagare organisationer att anpassa sig genom 

styrkan hos den starkare alternativt genom övertalning. Kreditgivare eller organisationer i 

monopol är exempel på detta och staten är den högsta instansen som nationellt kan ställa krav, 

exempelvis genom lagstiftning.54 

Mimetisk eller imiterande isomorfism innebär att man i osäkra situationer vanemässigt och utan 

föregående analys, imiterar svar, lösningar och beteenden från andra, mer framgångsrika 

organisationer. Anledningen kan vara att man utan större ansträngning kan använda sig av 

lösningar från, det man uppfattar som, mer framgångsrika organisationer eller organisationer 

                                                 

49 Ibid. 
50 Eriksson-Zetterquist, Kalling, och Styhre, Organisation och organisering. 
51 Eriksson-Zetterquist, Institutionell teori. 
52 DiMaggio och Powell, ”The Iron Cage Revisited”. 
53 Eriksson-Zetterquist, Institutionell teori. 
54 Ibid.; Eriksson-Zetterquist, Kalling, och Styhre, Organisation och organisering; Boglind, Hällstén, och 

Thilander, HR-transformation på svenska. 
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med större resurser. Imitationen kan vara medveten, men den kan också vara ett exempel på en 

omedveten strävan efter framgång och legitimitet.55 

Normativ isomorfism är påverkan genom professioner och utbildningar, där professionalismen 

hos yrkeskårer eller motsvarande framhålls och prioriteras exempelvis vid ett 

anställningsförfarande, vilket därmed bidrar till en likformighet. De gemensamma 

förutsättningarna ger upphov till nätverk inom professionen, som verkar inom såväl den egna 

organisationen, som mellan organisationer. Nätverk och likriktning medför att personer med 

gemensam profession, på ett enkelt sätt, kan överföras mellan olika organisationer och därmed 

bidrar till en fortsatt likriktning.56 

Sammanfattningsvis, så bidrar den institutionella teorin med begrepp och tillämpningar, samt 

hur dessa skall tolkas och nyttjas för att förstå hur organisationers beteende och beslut följer 

vissa mönster. Tillsammans med modellen för beslutsfattande enligt rationell beslutsteori och 

varianter på denna, utgör de studiens referensram. 

  

                                                 

55 Eriksson-Zetterquist, Institutionell teori; Eriksson-Zetterquist, Kalling, och Styhre, Organisation och 

organisering; Boglind, Hällstén, och Thilander, HR-transformation på svenska. 
56 Eriksson-Zetterquist, Institutionell teori; Eriksson-Zetterquist, Kalling, och Styhre, Organisation och 

organisering; Boglind, Hällstén, och Thilander, HR-transformation på svenska. 
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3 Metod 

I detta kapitel kommer vi presentera studiens metodologiska utgångspunkter och design. Vi 

kommer därutöver beskriva metoder för datainsamling och analys samt avsluta med en 

diskussion kring etik och kvalitet. 

3.1 Metodologiska utgångspunkter 

3.1.1 Vetenskapligt perspektiv 

Ett vanligt vetenskapligt perspektiv inom samhällsvetenskapliga studier är det hermeneutiska 

perspektivet, där forskaren försöker förstå verkligheten genom att sätta sig in i hur människor 

tolkar och bestämmer betydelsen för specifika sociala- och samhällsvetenskapliga fenomen, till 

exempel inom organisationer.57 

Hermeneutik kan fritt översättas med tolkningslära och har bland annat sitt ursprung ur teorier 

kring bibel- och annan texttolkning. Tolkning kan tillämpas i olika sammanhang och av olika 

källor, exempelvis texter, symboler och handlingar. När man tolkar så växlar man mellan del- 

och helhetsperspektiv och varje ny text man läser kan leda till ett nytt sätt att förstå en tidigare 

text man läst. En tolkning innebär ofta att man visar på innebörder eller sammanhang som ligger 

bakom det som direkt framträder eller kan observeras i en text eller ett samtal. Till sin hjälp kan 

man då bland annat anknyta till teorier.58 

Vi har i denna studie valt ett hermeneutiskt perspektiv då vi anser att detta perspektiv bäst ger 

oss möjlighet att förstå och tolka den verklighet och det samhällsvetenskapliga fenomen som 

beslutsprocessen inför Försvarsmaktens HR-T var. Det hermeneutiska perspektivet har följt oss 

i studien, där har vi tolkat texter i form av transkriptioner av de intervjuer vi genomfört samt 

den dokumentation vi funnit relaterat till ämnet. Vi har genomgående växlat mellan del- och 

helhetsperspektiv i en kontinuerlig process där vi återvänt till tidigare studerade texter vartefter 

vi funnit något nytt, och som gett oss nya perspektiv. Mot slutet av studien har det 

hermeneutiska perspektivet lyst igenom, då vi har försökt påvisa innebörder och sammanhang 

bakom våra tolkningar genom att analysera vår insamlade empiri mot vår referensram. 

3.1.2 Ansatser för kunskapsinhämtning 

Med ett hermeneutiskt perspektiv är det vanligt att man nyttjar en induktiv ansats det vill säga 

att man går från empiri till teori. Tanken är att forskaren skall ge sig ut i verkligheten med ett 

öppet sinne, samla in all relevant information för att slutligen reflektera över och systematisera 

                                                 

57 Wallén, Vetenskapsteori och forskningsmetodik. 
58 Ibid. 
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de data som man fått in. En deduktiv ansats innebär att man försöker gå från teori till empiri. 

Forskaren har då förväntningar på hur verkligheten ser ut, vartefter denne samlar in empiri för 

att se om förväntningarna stämmer överens med verkligheten.59  

Vår ansats i denna studie har varit induktiv. Sedan är vi medvetna om att det kan vara svårt att 

ha en helt renodlad induktiv eller deduktiv ansats, och att det är vanligt att enskilda moment 

under studiearbetet kan ha motsatt ansats. Men i denna studie är det den induktiva ansatsen som 

drivit fram vårt syfte och våra forskningsfrågor.  

Två olika metoder för insamling och strukturering av data i en studie är kvantitativ eller 

kvalitativ metod. En kvantitativ metod har som grundläggande utgångspunkt att den sociala 

verkligheten kan mätas med hjälp av metoder och instrument som ger information i siffror.60  

Kvantitativa undersökningar förutsätter att de fenomen som man vill undersöka kan definieras 

och avgränsas relativt entydigt, och därefter kan beräknas och framställas i diagram, tabeller 

och liknande.61 

En kvalitativ metod har som utgångspunkt att verkligheten är alltför komplex för att reduceras 

till siffror, vilket innebär att man måste samla information i form av ord, som ger en större 

nyansrikedom.62 Kvalitativa undersökningar använder därför metoder som lämpar sig till att 

försöka få fram hur människor tolkar och förstår en given situation, vilket är lämpligt för att 

skapa större klarhet i ett oklart tema och få fram en nyanserad beskrivning av det.63 

Vi har använt oss av den kvalitativa metoden för att samla in data i vår studie, då denna metod 

i regel syftar till att beskriva fenomen i dess kontext och för att mot den bakgrunden presentera 

en tolkning som ger ökad förståelse av fenomenet.64 Vi har ansett metoden lämplig, då vi varit 

intresserade av att få klarhet i vad som ligger bakom ett beslut i en organisation. 

3.1.3 Studiens design 

Vår studie genomförs i en samhällsvetenskaplig kontext, då vi försöker förstå verkligheten 

genom människors tolkning och bestämmelse av specifika sociala- och samhällsvetenskapliga 

fenomen, exempelvis inom organisationer.  Vårt val av studiedesign är en kvalitativ dokument- 

och intervjustudie. Vi valde den kvalitativa metoden för att inledningsvis kunna beskriva ett 

specifikt fenomen, beslutsprocessen inför Försvarsmakten HR-T, och för att därefter presentera 

vår tolkning som ska ge ökad förståelse för densamma. Med kvalitativ menar vi att den 

fokuserar på förståelse och tolkning snarare än att vara experimentell. Vi har en induktiv ansats 

                                                 

59 Jacobsen, Hur genomför man undersökningar? 
60 Ibid. 
61 Justesen, Kvalitativa metoder. 
62 Jacobsen, Hur genomför man undersökningar? 
63 Ibid. 
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där insamlad och systematiserad data fått leda oss fram genom studien. Slutprodukten är 

tolkande, den innehåller beskrivningar som har tagits fram genom att den insamlade empirin 

har analyserats med stöd av referensramen. 

Vi har tagit fram och följt en forskningsprocess (figur 3) för att strukturera och tydliggöra 

arbetet i vår studie. Den visar hur vi stegvis har tagit oss an studiens olika faser och hur vår 

induktiva ansats varit vägledande. 

Figur 3. Forskningsprocess (egen figur). 

Inledningsvis lät vi våra egna iakttagelser och observationer avseende Försvarsmaktens HR-T, 

tillsammans med våra preliminära forskningsfrågor, vara ledsagande i denna studie. För att 

vidare öka vår förståelse för hur organisationer och beslutsfattande fungerar tog vi del av 

tidigare forskning och litteratur inom dessa områden. Denna har sammanställts i vår 

referensram för att kunna fokusera på det vi finner relevant kopplat till våra forskningsfrågor. 

Vidare gjordes val av metod för datainsamling och -analys, utifrån den forskningsdesign som 

valts. Nedan följer en beskrivning och reflektion av dessa faser. 

3.2 Datainsamling 

Metoderna för datainsamling har bestått av dokumentinsamling och intervjuer. Data i form av 

dokumentation har varit vårt primära fokus vid datainsamlingen, där intervjuerna varit tänkta 

att komplettera eller utveckla den data vi funnit, men det är framförallt styrkan i kombinationen 

av dokument och intervjuer, som sammantaget ger oss möjligheter att dra slutsatser. Vi kommer 

här beskriva varför vi valt dessa metoder, hur vi gjort urvalet och hur vi samlat in data. 

3.2.1 Dokumentinsamling 

Vår dokumentsamling har innefattat insamling av dokumentation för två olika ändamål. Det 

första ändamålet var att samla in dokumentation till vår referensram, och det andra att samla in 

dokumentation för att utgöra grunden till vår empiri. Dessa redovisas separat för att förtydliga 
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skillnaden dem emellan. Vi har under vår insamling ansträngt oss för att finna så mycket 

dokumentation inom vårt studerade område som möjligt, och även sökt olika typer av dokument 

för att kunna skapa oss en så bred bild som möjligt. Sammanfattningsvis består 

dokumentationen av litteratur i form av böcker, vetenskapliga artiklar, tidigare forskning i form 

av studier på området samt dokumentation från Försvarsmakten.  

Vid insamlingen av dokumentation till vår referensram har urvalet av de böcker och 

vetenskapliga artiklar vi använt oss av primärt avhandlat organisationsteori och beslutsteori, då 

mycket av den informationen inom dessa områden återfinns i dessa dokument. Författarna av 

de böcker och vetenskapliga artiklar som är grunden i vår referensram, är frekvent citerade och 

bedöms framstående inom ämnet och innehar därmed hög trovärdighet och relevans. För att 

finna den relevanta litteraturen har vi använt oss av tidigare forskning inom området HR-T som, 

genom sina referenser, har bidragit som inspirationskälla till att hitta ytterligare litterära källor. 

Utifrån dessa inspirationskällor har vi sökt ursprunget till presenterade teorier för att skapa vår 

egen tolkning av dem. Vi har använt oss av bibliotekskatalogen Libris för att få en överblick av 

det urval som fanns tillgängligt. De vetenskapliga artiklar och tidigare forskning vi använt oss 

av, har hittats genom sökverktyget Google Scholar. 

Urvalet av dokumentation till vår empiri har samlats in från Försvarsmakten och utgörs av 

skriftliga dokument, i form av pappersutskrifter eller i elektronisk form som samlats in i syfte 

att få en helhetsbild av Försvarsmaktens projekt HR-T. Vi sökte där dokument med direkt eller 

indirekt relevans för projektet och den har erhållits genom Försvarsmaktens egen expeditions- 

och arkivtjänst, men också från Försvarsmaktens intranät Emilia och från personer delaktiga i 

projektet, inklusive våra respondenter. De dokument som erhölls har utgjort del av den empiri 

som använts i denna studie och nedan redovisas vårt urval av försvarsmaktsdokumentation. 

Försvarsmaktens styrdokument avser dokument med indirekt relevans för Försvarsmaktens 

projekt HR-T, i detta fall styrande dokument som placerar övrig dokumentation i en bredare 

kontext. Försvarsmaktens föreskrifter med arbetsordning för Försvarsmakten (FM ArbO) ger 

en bild av myndighetens direktiv för beslutsfattande i generella termer, men också specifikt för 

utpekade befattningshavare. Utöver det, så ger den en samlad bild av genomförda 

organisatoriska förändringar. Försvarsmaktens personalförsörjningsinstruktion (FM PersI) 

innehåller interna bestämmelser för Försvarsmaktens personalförsörjning och personaltjänst. 

Dokumentet förtydligar aktuella HR-processer inklusive processägare, samt FM HRC uppgifter 

och ansvar inklusive motsvarande för förbandschefen. 

Försvarsmaktens projekt HR-T avser dokument som har direkt relevans till Försvarsmaktens 

projekt HR-T. Dessa är uteslutande interna dokument från projektets samtliga faser – planering, 

genomförande samt beslut. De innehåller bakgrund, syfte och mål, genomförande (inklusive 

metod), föredragningar, underlag, men även organisation och deltagare inklusive handläggare 

och beslutsfattare. 
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Försvarsmakten HR avser dokument med indirekt relevans för Försvarsmaktens projekt HR-T, 

i detta fall efterföljande projekt och rapporter som ger en mer komplett bild av det föregående 

projektet. De omfattar rapporter innehållande bakgrund och syfte, med referenser till projekt 

Försvarsmaktens projekt HR-T och beskrivning av denna i ett senare perspektiv. 

Försvarsmaktskrivelser avser Försvarsmaktens interna skrivelser med direkt eller indirekt 

relevans för Försvarsmaktens projekt HR-T och omfattar beslut, order och hemställan avseende 

viktiga vägval för projekt FM HR-T. 

En reflektion kring vår insamling av empiri är att vi hittat en begränsad omfattning av formell 

dokumentation kopplat till beslutsprocessen, vilket har gjort att vi till stor del fått förlita oss på 

arbetsdokumentation, som presentationsunderlag och protokoll. Dessa innehåller inte den 

detaljrikedom eller det perspektiv som krävs för att kunna dra djupare slutsatser. De intervjuer 

vi genomfört har däremot kompletterat empirin på ett bra sätt, genom att ge ett större djup och 

en mer levande bild än dokumentationen klarat av. 

Sammanfattningsvis har vi empiriskt endast hanterat underlag relaterat till Försvarsmaktens 

beslutsprocess. I huvudsak har vi nyttjat intern dokumentation från Försvarsmakten enligt ovan, 

men i den mån extern dokumentation är relevant, har även den använts. De böcker och 

vetenskapliga artiklar vi använt oss av till vår referensram har använts i vår teoretiskt baserade 

analys. 

3.2.2 Intervjuer 

I kvalitativ studie är intervju en vanlig metod för att samla data. Man jobbar kvalitativt när man 

exempelvis väljer att själv intervjua en mindre grupp personer för att därefter tolka sitt 

intervjumaterial.65 Vi har valt denna metod då den ger individer utrymme att utrycka sig i egna 

ord kring olika frågor och för att få nyanserade beskrivningar och perspektiv som kan 

komplettera och verifiera den data vi funnit i dokument.  

Urvalet av respondenter har varit målinriktat. Ett målinriktat urval baseras på att man önskar 

upptäcka, förstå och få insikt66 och för att göra detta har vi sökt och funnit respondenter som 

varit direkt eller indirekt involverade i den beslutsprocess som föregick Försvarsmaktens HR-

T. Målet var att hitta respondenter som kunde ge oss en levande bild och ett djup som antingen 

kompletterade eller utvecklade den empiri vi funnit i våra dokumentstudier. Vi har intervjuat 

tre respondenter där två av intervjuerna genomfördes i respondenternas egna lokaler med 

ljudupptagning som sedan transkriberats, medan den sista intervjun skedde via e-post. Nedan 

redovisas vårt urval av respondenter. 
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Respondent 1 är förbandschef i Försvarsmakten, har jobbat i nuvarande befattning sedan 2008 

och anslöt sig i samband med detta till projekt Försvarsmaktens HR-T med uppgiften att sätta 

igång HR-transformationen. Respondenten har en HR-bakgrund och har jobbat som chef vid 

flera stora myndigheter. Vid en myndighet har respondenten varit med och genomfört en 

motsvarande HR-T, dock ej i samma omfattning som Försvarsmaktens HR-T. Detta var den 

stora anledningen till att just respondenten rekryterades, det vill säga erfarenheterna kring 

samverkan mellan HR-organisation och HR-utveckling kontra systeminförande. Då 

respondenten anslöt till Försvarsmaktens HR-T först 2008 innebär det att respondenten inte 

själv deltagit i den beslutsprocess som föregick projektet. Därmed har respondenten bidragit 

med indirekt kunskap till vår studie som erhållits genom sin roll i projektet samt deltagande i 

styrgruppen.  

Respondent 2 arbetar idag som stf stabschef vid en av högkvarterets staber och deltog i projektet 

från april 2007 fram till det att FM HRC öppnade 2009. Respondenten har jobbat i 

Försvarsmakten sedan 1990 och har erfarenhet från jobb med personal- och organisationsfrågor. 

Respondenten har i projektet suttit med i projektledningen både inför och under 

Försvarsmaktens HR-T och haft olika roller under åren. 

Respondent 3 har jobbat över 38 år i Försvarsmakten och jobbar idag med revision inom samma 

organisation. Respondenten var bland de första att involveras i beslutsprocessen inför 

Försvarsmaktens HR-T och var vid tidpunkten stabschef vid personalstaben. Respondenten har 

i projektet haft rollen biträdande projektledare och har även suttit med i styrgruppen. 

Vi har använt oss av den semistrukturerade intervjun, som karaktäriseras av att intervjuaren 

arbetar med en intervjuguide där en rad huvudfrågor är definierade på förhand, men där det 

finns utrymme för avvikelser från guiden i intervjusituationen om intervjupersonen skulle ta 

upp oväntade intressanta ämnen.67 I den semistrukturerade intervjun användes en intervjuguide 

för att säkerställa att samma frågor ställts till samtliga intervjupersoner i projektet syftande till 

att intervjupersonerna skulle reflektera över samma frågor. Vår intervjuguide och -frågor 

(bilaga 2) var utformade på ett sådant sätt att de inledande frågorna var öppna och indirekta för 

att respondenten med egna ord, och utan styrning från oss, skulle beskriva det den upplevt och 

tagit intryck av under projektet. Senare i intervjun blev vi mer specifika för att säkerställa att 

respondenten även berättade om områden som vi funnit intressanta för vår studie. Att 

genomföra en intervju på detta sätt är att använda sig av så kallad tratteknik.68  Tekniken 

används för att inte avslöja syftet med intervjun förrän i slutet och genom att ha strukturerat vår 

intervjuguide enligt trattekniken så har vi samtidigt varit trogna vår induktiva ansats. 

Tiden som har passerat sedan beslutsprocessen har påverkat förutsättningarna för studien och 

därmed forskningsarbetet. Vi har upplevt svårigheter att finna respondenter, vars delaktighet i 
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projektet helt sammanfaller med den tidsperiod som motsvarar beslutsprocessens. Däremot 

överlappar våra respondenters deltagande, till att omfatta hela perioden. Tidsaspekten kan också 

appliceras på våra respondenters förmåga att minnas. Speciellt i detaljer då inträffade händelser 

med tiden lätt kan blandas ihop med något som inträffade vid en annan tidpunkt. I några fall 

kunde vi konstatera att empirin divergerade mellan respondenter och dokumentation, vilket 

mycket väl kan förklaras av den tid som förflutit sedan projektets början.   

3.3 Analys 

Inom hermeneutisk forskning finns det ingen generell arbetsmodell när det gäller analys- och 

tolkningsprocessen. Det beror bland annat på att forskare har olika ingångsvärden och 

förförståelse och kan utifrån det välja olika sätt för att förstå och tolka sitt empiriska material.69 

I vår analys har data bearbetats och analyserats i två steg, en datanära analys och en analys mot 

teori. I detta avsnitt beskriver vi de två metoder, innehållsanalys och teoretiskt baserad analys 

som vi använt oss av i denna studie.  

En vanlig metod vid textanalys är den kvalitativa innehållsanalysen, som är en flexibel metod 

för tolkning av innehållet i olika typer av data. Innehållsanalysen baserar sig på att antagandet 

att det som en person säger i en intervju kan reduceras till ett mindre antal mer övergripande 

och meningsfulla kategorier.70 Det centrala blir därmed att hitta de relevanta kategorierna och 

fylla dem med mening.71 Det är innehållsanalysen vi använt oss av som metod för att koda, 

kategorisera och tematisera våra genomförda intervjuer och insamlade dokument.  

En innehållsanalys kan genomföras på olika sätt, där skillnaden kan vara antalet analyssteg eller 

i vilken ordning man genomför stegen. Vi har genomfört vår innehållsanalys med utgångspunkt 

från Graneheim och Lundmans modell 72  som illustrerar användningen av begrepp och 

procedurer för innehållsanalyser. De menar att man i en innehållsanalys kan analysera 

innehållet i en text på ett manifest eller latent plan, eller båda delar. Det manifesta är det synliga 

och explicita innehållet, det vill säga vad texten säger och det presenteras ofta i kategorier. 

Medan teman ses som uttryck för det latenta innehållet, det underförstådda och implicita 

innehållet, alltså vad texten handlar om.73 

Graneheim och Lundmans modell för innehållsanalys (egen översättning och redigering):74 

1. Välja analysenheter – Intervjuer, litteratur etc.  

2. Hitta meningsenheter – Ord/meningar/stycken som är relaterade till varandra. 
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3. Kondensera meningsenheterna – Förkorta texterna men bevara kärnan i innebörden.  

4. Identifiera innehållsområden – Områden i text som genom igenkänning från t.ex. 

teorier kan kategoriseras direkt).   

5. Koda – Sätta etiketter på de kondenserade meningsenheterna. 

6. Kategorisera – Koder och underkategorier som delar egenskaper sorteras och 

abstraheras. 

7. Tematisera – Beskriva det underförstådda innehållet, den röda tråden som går mellan 

meningsenheter, koder och kategorier på en tolkande nivå. 

Även om beskrivningen ovan pekar på en linjär process, så är det viktigt att ha i åtanke att 

processen för analys omfattar en pendling mellan helheten och de enskilda delarna av texten.75 

I vår innehållsanalys valde vi våra analysenheter utefter det som beskrivits i kapitel 3, det vill 

säga dokument och intervjuer. Vidare sökte vi i texter och fann meningsenheter i form av 

meningar och stycken, vilket är en induktiv metod för att finna de meningsenheter som relaterar 

till varandra. Samtidigt som detta gjordes, var vi medvetna om hur vår referensram och dess 

perspektiv troligtvis påverkade detta arbete. Vi valde sedan att inte kondensera 

meningsenheterna, då vi fann att dokumentens innehåll och karaktär innebar att detta inte var 

nödvändigt. Det transkriberade intervjuunderlaget var av liknande karaktär och detta ville vi 

inte förvanska. Vi valde även att inte identifiera innehållsområden motiverat av vår induktiva 

ansats. Vidare kodades meningsenheter, lades in i ett Excel-dokument och namnsattes varpå vi 

kategoriserade våra kodifierade grupper på ett manifest plan genom att sorterade dessa efter 

deras uppenbara egenskaper. Slutligen tematiserade vi dessa genom att på ett latent plan 

identifiera det underförstådda innehållet i meningsenheter, koder och kategorier för att sedan 

tolka detta. Tolkningen resulterade i tre teman. 

Efter att vi genomfört vår innehållsanalys i två nivåer, det manifesta och det latenta planet, har 

vi fått fram empiri i form av kategorier och teman. Dessa har sorterats, strukturerats och 

presenteras i kapitel 4.  

De tre teman som blev resultatet av tematiseringen är framtagna genom att vi tolkat innehållet 

i de röda trådar som genomsyrat meningsenheter, koder och kategorier. Detta är dock ingen 

tolkning av den underliggande teoretiska konstruktionen,76 vilket vi genomförde i vår andra 

analys, vår teoretiskt baserade analys, som presenteras i kapitel 5. Det huvudsakliga syftet med 

det stegvisa upplägget är att vi efter det första stegets innehållsanalys har nyttjat resultatet för 

att vidimera vår referensram (figur 3). Ett annat skäl med denna åtskillnad är att minimera 

effekten av hur våra egna tolkningar påverkar hur empirin presenteras. 
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3.4 Etik och vetenskaplig kvalitet 

Till de etiska krav som ställs på forskaren hör också att denne ska söka uppnå hög vetenskaplig 

kvalitet på den kunskap som publiceras. Det innebär att de publicerade resultaten ska vara så 

korrekta och representativa för forskningsområdet som möjligt. De ska vara kontrollerade och 

validerade i största möjliga utsträckning, och de procedurer genom vilka de har erhållits ska 

vara genomskinliga.77 

3.4.1 Trovärdighet 

Graneheim och Lundman 78  skriver att inom kvalitativ innehållsanalys används begreppet 

trovärdighet istället för validitet och reliabilitet, som används inom den kvantitativa metoden. 

Trovärdigheten handlar bland annat om hur forskarens förförståelse har satt sin prägel på 

analysen. Förförståelsen inkluderar bland annat teoretisk kunskap, tidigare erfarenheter men 

också förutfattade meningar. De menar vidare att det finns olika sätt att bedöma trovärdighet i 

en studie som genomförts med kvalitativ innehållsanalys. Ett sätt är att försöka urskilja den 

röda tråden genom arbetet. Detta är något vi lagt stort fokus på för att försöka hålla ihop studien 

från bakgrund och syfte, via metodens tillämpning, till resultat, diskussion och slutsats.  

Enligt Graneheim och Lundman 79  kan trovärdigheten också bedömas utifrån begreppen 

giltighet, tillförlitlighet, delaktighet och överförbarhet. De menar bland annat att ett resultat 

anses giltigt om det lyfter fram de karaktäristiska som representativa eller typiska för det som 

var avsett att beskrivas, och även strategier för val av deltagare har betydelse för resultatets 

giltighet. Vidare menar de att en noggrann beskrivning av analysarbetet är nödvändigt för att 

stärka resultatetens tillförlitlighet.  

Vi har försökt att vara tydliga i beskrivningen av våra urval och vårt analysarbete för att ge 

läsaren möjlighet att bedöma vår tolknings giltighet och tillförlitlighet. Vi har under studiens 

gång, både enskilt och tillsammans, återkommit till våra metodresonemang för att verifiera våra 

ställningstaganden. Vi har i varje steg av analysarbetet reflekterat och diskuterat våra val på 

olika nivåer och de tolkningar vi gjort för att koder och kategoribenämningar skulle bli mer 

stringenta.  

Delaktigheten anser Graneheim och Lundman80 är given eftersom samspelet under intervjuer 

av berättande karaktär innebär att forskaren är medskapare av texten. Vidare menar de att 

överförbarhet handlar om i vilken utsträckning resultatet kan överföras till andra grupper eller 

situationer. Här har vi gett förslag på andra grupper och situationer som resultatet av vår studie 

                                                 

77 Kvale och Brinkmann, Den kvalitativa forskningsintervjun. 
78 Graneheim och Lundman, ”Kvalitativ innehållsanalys”. 
79 Ibid. 
80 Ibid. 
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skulle kunna överföras till i vårt avslutande kapitel och därmed försökt skapa förutsättningar 

för överförbarhet.  

3.4.2 Etiska aspekter 

De etiska aspekterna är viktiga i studier och då speciellt i kvalitativa studier där man interagerar 

med människor som delar med sig av sina upplevelser och erfarenheter. Inför arbetet med 

insamling av data så tog vi ställning till relevanta etiska avväganden. Vetenskapsrådet 81 

beskriver forskningsetiska principer som är viktiga att ta ställning till innan forskning påbörjas. 

Principerna syftar till att ge normer för förhållandet mellan forskare och informanter för att 

dessa ska skyddas från skador eller kränkningar i samband med att de medverkar i forskningen. 

För att hjälpa oss med detta hade vi inför våra intervjuer, förutom att ta del av Vetenskapsrådets 

publikation God forskningssed82, informerat oss om Kvales och Brinkmanns83 syn på etiska 

riktlinjer inför den kvalitativa forskningsintervjun. 

Enligt Kvale och Brinkmann84 finns det fyra centrala områden som brukar diskuteras i etiska 

riktlinjer för forskare – informerat samtycke, konfidentialitet, konsekvenser samt forskarens 

roll. 

Informerat samtycke innebär att man informerar respondenterna om det allmänna syftet med 

studien, om hur den är upplagd i stort och om vilka risker och fördelar som ett deltagande i 

studien kan innebära.85 Informerat samtycke innebär också att respondenterna deltar frivilligt i 

studien och har också rätt att avgöra hur mycket information som skall ges och när den ska 

ges.86 Vi har inför våra intervjuer uppgett information om studiens syfte och upplägg i stort 

samt tydliggjort att deltagandet är frivilligt och att de kan avbryta när som helst. Direkt efter vi 

avslutat intervjuerna har vi tydliggjort studiens syfte ytterligare. Detta för att säkerställa att 

respondenterna fortfarande samtycker till deltagande i studien, något som samtliga gjort.   

Konfidentialitet i forskning innebär att privata data som identifierar deltagarna i studien inte 

kommer att avslöjas. Om man i en undersökning kommer att publicera information som 

potentiellt kan kännas igen av andra bör respondenterna godkänna att denna identifierbara 

information lämnas ut.87 Vi har inför våra intervjuer talat om att det som sägs och de personliga 

uppgifter som lämnats till oss endast kommer användas i forskningssyfte. Vi har också frågat 

om vi får identifiera personerna med namn, roll och befattning samt använda oss av eventuella 

                                                 

81 Vetenskapsrådet, God forskningssed. 
82 Ibid. 
83 Kvale och Brinkmann, Den kvalitativa forskningsintervjun. 
84 Ibid. 
85 Ibid. 
86 Ibid. 
87 Ibid. 
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citat i studien ifall vi skulle finna det motiverat. Samtliga intervjuobjekt svarade att det gick 

bra, men en respondent hade särskilda önskemål om att få ta del av studien innan den 

publicerades. 

Enligt Kvale och Brinkmann88 måste man bedöma konsekvenserna av en kvalitativ studie både 

efter den skada som deltagarna kan lida och efter de vetenskapliga fördelar som deras 

deltagande i studien ger. Vår bedömning är att vår studie inte kommer skada deltagarna eller 

framställa dem i dålig dager. Vi har fått tillåtelse att använda respondenternas namn, men då vi 

inte anser det nödvändigt har vi anonymiserat dem. Även övriga personer och har 

anonymiserats, då denna information inte ger studien mervärde. 

Forskarens roll som person och forskarens integritet, är avgörande för den vetenskapliga 

kunskapens kvalitet och hållbarheten i de etiska beslut som fattas under studiens gång.89 Vi som 

forskar är anställda i Försvarsmakten och detta innebär att vi som tolkar har en förförståelse för 

den språkliga och kulturella gemenskap som återfinns i Försvarsmakten. Vi är medvetna om att 

det finns nackdelar med att studera en organisation man själv tillhör i form av ”blinda fläckar”, 

vilket innebär en risk för förutfattad inställning till hur saker faktiskt är och kan i sådana 

situationer registrera det man förväntar sig att se istället för det som är.90 Från Försvarsmakten 

har vi som forskar en lång erfarenhet av förändringsprocesser på både lokal och central nivå 

vilket innebär en förförståelse för hur processer generellt genomförs i Försvarsmakten. Att vi 

båda direkt och indirekt har påverkats i vår arbetsutövning av det beslut som blev resultatet av 

den beslutsprocess som vi studerat, gör oss medvetna om att vi kan ha haft förutfattade 

meningar med oss i bagaget. Detta bedöms ej ha påverkat resultatet av vår studie, då vi inte 

avsåg bedöma resultatet av Försvarsmaktens HR-T, utan fokuserade på den beslutsprocess som 

ledde fram till beslutet. Utöver vår bakgrund i Försvarsmakten så har vi ingen tidigare 

erfarenhet av att studera beslutsprocesser eller HR i en generell mening. 

  

                                                 

88 Ibid. 
89 Ibid. 
90 Jacobsen, Hur genomför man undersökningar? 
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4 Empiri 

Vi kommer här att presentera studiens empiriska grund som utgörs av underlag i form av 

dokument och intervjuer.  

Den insamlade empirin har översiktligt presenterats i kapitel 3 och en mer detaljerad 

sammanställning återfinns i bilaga 3. I den mån insamlad data innehåller information som 

varken direkt eller indirekt relaterar till beslutsprocessen av Försvarsmaktens HR-T, har den 

undantagsvis nyttjats och i dessa fall endast för att den tillför kontext och en djupare förståelse 

för beslutsprocessen i ett större sammanhang. Detta ingår då ej som underlag i den empiriska 

analysen. 

4.1 Tematisering 

Det empiriska underlaget har hanterats i enlighet med den innehållsanalys som har beskrivits i 

kapitel 3. Den stegvisa processen som tar sin början i det textbaserade underlagets 

meningsenheter, har sedan kategoriserats och slutligen indelats i teman utifrån dessa. Exempel 

på kodning, kategorisering och tematisering av empiri återfinns i bilaga 4. 

Nedan redovisas en sammanställning av samtliga (tio) kategorier grupperade utifrån respektive 

övergripande tema (figur 4). 

 

Figur 4. Teman och kategorier (egen figur). 

Nu följer en presentation av studiens empiri, utifrån tidigare nämnda teman och med referenser 

till underliggande kategorier. 
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4.1.1 Tema aktörer 

Tema aktörer innehåller den del av empirin som avhandlar personella resurser som har varit 

delaktiga i beslutsprocessen inför Försvarsmaktens HR-T, utifrån deras bakgrund, expertis, 

roller och medverkan i beslutsprocessen. Aktuella kategorier skiljer på deras hemvist där de 

beskrivs utifrån resurser ur Försvarsmaktens led, det vill säga interna resurser alternativt som 

externa resurser, om det avser resurser ur annan organisation, privat eller offentlig. Vidare 

avhandlas beslutande resurs, som avser resurser i ledande eller beslutande befattning relativt 

den aktuelle beslutsprocessen. 

Projektorganisationen beskrivs utförligt i flertalet dokument och bestod av en arbetsgrupp, en 

projektgrupp och en styrgrupp. 

Styrgruppen: 

• personaldirektör (ordförande) 

• ställföreträdande chef INSS 

• chef FÖRBPROD 

• projektledare PRIO 

• projektledare FM HR-T 

• Stabschef PERSS och sekreterare 

• verksamhetsutvecklare PERSS och sekreterare 

Projektgruppen: 

• projektledare FM HR-T 

• stabschef PERSS 

• HR-chef FMLOG HR-avd Öst 

• chefsutvecklare PERSS (strateg) 

• verksamhetsutvecklare PERSS 

• kvalitetssäkring Systematisk PA 

• projektledningsstöd (konsult)  

Arbetsgruppen: 

• chefsutvecklare PERSS (strateg) 

• personalchef FMLOG 

• HR-chef FMLOG HR-avd Öst 

• personalchef Livgardet 

• personal S Enköping 

• ur OPS 

• ur PERSS 
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Kategorin extern resurs representeras enbart av det externa stöd som utgörs av konsulter från 

två olika företag, som var knutna till projektet under olika perioder. Dessas medverkan finns 

dokumenterad och beskrivs av två av respondenterna: 

...sen fick man då knyta till sig [konsultfirma 2] som konsultbolag och där gick det in en person 

som var stadigvarande under all den här tiden…och hade med sig, emellanåt så fanns det någon 

sorts delresurs från [konsultfirma 2] också beroende på om det handlade om dokumentation eller 

det handlade om någon specialkomponent som behövde belysas inne i projektet eller någon del 

av beslutsprocessen eller hur man skulle ta det hela vidare. 

Angående konsulternas deltagande, så divergerar vår empiri. En respondent minns det som att 

en konsultfirma avlöstes av en annan i inledningen av projektet, men vår dokumentation tyder 

på att båda är involverade under hela den period som motsvarar den beslutsprocess som studien 

avser, fast i olika faser. Avseende expertis och roll så betonar två av respondenterna hur 

framträdande en konsult var i arbetet: 

...det är klart att konsultbolaget, [konsultfirma 2] hade en väldigt stor påverkan. Dels utifrån en 

väldigt skicklig projektledare, som också hade förmågan att tona ner sig ska jag säga, när det 

handlade om att behöva göra det med. ...om man jämför med mina erfarenheter från många andra 

organisationer, fick en mer framträdande roll än vad man normalt sätt gör med konsulter som 

man hyr in. Ja, lite grann var det ibland övertro på att konsulter löser allt.   

Projektets styrgrupp återfinns i kategorin beslutande resurs i kraft av sin beslutsrätt i de flesta 

frågor som rör projektet, dock ej rörande organisationsförändringar och strategiska beslut, som 

involverade försvarsmaktsledningen och även den högsta politiska ledningen. 

Kategorin interna resurser inkluderar både arbets- och projektgruppen samt övriga som knöts 

till projektet helt, eller till del. På ämnet tongivande personer, väljer en respondent att nämna 

projektledaren och chefsutvecklare i projektgruppen, och beskriver hur de var med och startade 

upp arbetet tillsammans med personaldirektören, och hur de sedan kom att driva projektet 

tillsammans med konsulten. Samma respondent beskriver sin syn på projektledaren och hur 

denne utsågs: 

Man valde en person som fanns också på dåvarande personalstaben och det var 

[projektledaren]…för [hen] hade lett ett antal projekt och [hen] ansågs då tillräcklig för man 

insåg att det här skulle bli ett långt projekt, skulle pågå över flera år. Det var kvalificerat, det var 

avancerat, det var att hålla ihop många olika delar. Och [projektledaren] hade den erfarenheten 

och den, vad ska vi säga, styrkan i sig själv att faktiskt kunna möta både den militära 

organisationen och dom civilister som fanns i närheten…som sedan ledde projektet 

föredömligt… 

…och beskriver chefsutvecklaren med egenskaper som… 

…med sitt starka strategiska tänkande och sitt kunnande runt hur man utvecklar HR-organisation 

och hur man tänker runt ledarutveckling… 
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Sammanfattningsvis, så ger tema aktörer en bild av de personella resurser som ursprungligen 

och på en kontinuerlig basis var kopplade till projektet. Utifrån de olika projektgruppernas 

sammansättning ser vi att några nyckelbefattningar representeras i mer än en grupp. Det är 

projektledare, chefsutvecklare, stabschef samt verksamhetsutvecklare som deltar i arbetet i två 

av grupperna, men ingen finns med i samtliga. Två av dessa, projektledare och chefsutvecklare, 

omnämns tillsammans med konsulten som tongivande i projektet över tid.  

4.1.2 Tema förutsättningar 

Tema förutsättningar innehåller den del av empirin som avhandlar förutsättningarna innan och 

under beslutsprocessen inför Försvarsmaktens HR-T. Kategorier är inspiration, som avser 

empiri som för de inblandade utgör just inspiration och därmed är en del av de förutsättningar 

som behöver beaktas, samt andra typer av ingångsvärden som vi valt att kategorisera i hårda 

respektive mjuka ingångsvärden.  

I kategorin inspiration finner vi referenser i samtliga delar av empirin till den teoretiska grunden 

för HR-T, det vill säga Dave Ulrichs teorier. Hans teorier beskrivs som en trend i samhället vid 

den aktuella tidpunkten och hans modell med shared service centers för supportprocesser, 

beskrivs att ha inspirerat flera jämförbara myndigheter och organisationer till att omstrukturera 

sin verksamhet. En respondent uttrycker det som att: 

...man ska säga det att om HR-T att den fick ett genomslag under den här tiden i väldigt många 

stora organisationer. Ericsson t.ex. Volvo t.ex. och så. Och även internationellt det var ju ingen 

liten nordisk trend eller så utan det var en internationell trend... 

I samma kontext beskrivs också hur man även blickar utanför Sveriges gränser för hur man 

internationellt har genomfört förändringar inom HR och då finner man exempel, där såväl 

företag, som andra länders Försvarsmakter har genomgått motsvarande processer. En 

respondent menar att den militära ledningen föredrog att finna inspiration ur den militära 

kontexten, och att de då delvis förminskade den civila applikationen av teorierna till förmån för 

militära exempel, och som en respondent beskriver det: 

…Kanada var en sån organisation t.ex. även Holland har jag för mig. Eller Nederländerna. Dom 

hade organiserat sitt HR, så att det fanns förebilder man hade tittat på. Och man hade inte bara 

tittat på affärskoncerner…Utan man har tittat på annat också. 

Vidare återfinns, både i dokumentation och från respondenterna, hur man motiverar detta fokus 

på Ulrichs teorier, med att de grundar sig på forskning och att man intecknar dess popularitet 

och utbredning som en garant för dess kvaliteter. Två olika respondenter: 

Jag säger igen att det var definitivt inget eget påhitt, utan det byggde på forskningsteorier och 

tankar och det som var väldigt, väldigt gängse just då runt HR-T. 
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Sen får man väl säga att det var lite mode i det här, att göra transformationer, det var ju också en 

del i det hela, att man gjorde just på det här sättet och kanske den allra, allra största delen, det 

var ju PRIO.  

Ovanstående citat bekräftar återigen de teoretiska referenserna inom kategorin inspiration och 

leder oss in i kategorin hårda ingångsvärden, som avser beslut, direktiv, styrningar med mera 

som inte är att ses som valbara. Det innebär att de inte kan negligeras eller väljas bort. Ett sådant 

exempel var det redan uppstartade, och parallellt löpande projektet PRIO, vars framskridande 

var nära knutet till Försvarsmaktens HR-T. Det är främst beroendet av det tekniska stödet som 

framhålls och dikterar villkoren för hur man måste samverka och följas åt mellan projekten. 

Projekten löpte parallellt och både dokumentation och respondenter menar samstämmigt att den 

problematiska utvecklingen i projekt PRIO, menligt påverkade arbetet i projekt HR-T, i form 

av den tidsmässiga samordningen.  

Många hårda ingångsvärden utgår från Försvarsmakten och återfinns bland annat i det direktiv 

som Högkvarteret utger för den förstudie som genomförs från maj till september 2006. 

Exempelvis ges styrningar att förstudien skall innehålla en resursdimensionering samt val av 

leveransmodell, men också styrningar att jämförelser skall göras mot andra, motsvarande 

organisationer. Andra styrningar inom myndigheten utgår från dess högsta ledning. Med sina 

strategiska mål ”en Försvarsmakt med insatsförsvaret i fokus” ställer Överbefälhavaren, som 

myndighetens högste företrädare, krav som även inbegriper HR-området: 

Att åstadkomma en organisation som är anpasslig och föränderlig är en av Försvarsmaktens allra 

största utmaningar inför framtiden. HR skall, utgående från värdegrunden, stödja den 

utvecklingen. 

Utöver ingångsvärden på myndighetsnivå, så finns exempel i empirin som återger 

statsmakternas, det vill säga riksdagens och regeringens mål och krav på effektivisering av den 

offentliga sektorn, där myndigheter kravställs att få ut mer av begränsade resurser.   

Mjuka ingångsvärden innefattar övriga ingångsvärden i temat förutsättningar som, i olika stor 

utsträckning, behöver hanteras eller påverkar beslutsprocessen. Exempelvis återfinns olika 

tankar kring varför en HR-T skulle genomföras. Syften som effektivisering av verksamheten, 

en högre kvalitet i det arbete som bedrivs och ekonomiska besparingar framhålls, där 

neddragningar inom HR avsågs möjliggöra satsningar på Försvarsmaktens kärnverksamhet. 

Det övergripande målet med Försvarsmaktens HR-T – ledorden effektivitet, enkelhet och 

enhetlighet – är exempel på mjukare styrningar som enligt två respondenter var aktuella redan 

under beslutsprocessen, vilket vi ej kunnat styrka av övrig empiri. 

Den personalkader som omfattar Försvarsmaktens HR-organisation, omnämns som en annan 

anledning att en förändring skulle övervägas. Man gör här en jämförelse mot andra, betydligt 

större organisationer och finner att Försvarsmakten, relativt dess storlek har en jämförelsevis 

stor organisation för HR. 
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Det sista citatet avslutar tema förutsättningar och ger uttryck för en respondents syn på HR-

organisationens självbild och en inneboende vilja att förändras. 

… HR:s sätt att ibland leva sitt eget liv och ibland sätta näsan lite i vädret och tycka att vi har 

skådat ljuset och inga andra begriper något. Och det gör att vi ofta organiserar oss eller tänker 

lite grann på egen hand. 

Tema förutsättningar bygger sammanfattningsvis vidare på föregående tema aktörer, genom att 

definiera resursernas förutsättningar i relation till projektet. Från de teoretiska referenserna till 

Ulrichs teorier som anges både som inspiration och norm, till ingångsvärden som är mer eller 

mindre valbara. I den ena änden på skalan återfinns statsmakternas krav på den offentliga 

sektorn, till kvalitetskrav och egna föreställningar om grunder till förändring, i den andra. 

4.1.3 Tema arbetsprocessen 

Tema arbetsprocessen relaterar till det arbete som bedrevs innan och under beslutsprocessen 

inför Försvarsmaktens HR-T. I detta tema är tillgångar en kategori som tar upp 

arbetsprocessens relation till exempelvis tid och ekonomi, medan kvalitet bland annat avhandlar 

hur arbetet säkerställdes utifrån ett kvalitetsperspektiv. Administration avser hur dokumentation 

hanterades i en generell mening och arbetsmetod, som är den empiriskt mest omfattande 

kategorin, innefattar allt ifrån hur arbetet metodmässigt planerades, till hur man i slutänden 

arbetade. 

Kategorin tillgångar består av relativt få referenser, men i dokumentationen återfinns styrningar 

om tidsåtgång, ekonomi och personella tillgångar för projektets olika etapper. Projektet 

genomfördes internt inom Försvarsmakten som ett beställningsuppdrag från Högkvarteret till 

FMLOG. Ekonomiska styrningar gavs i form av att man internt bestämde ett ”takpris” mellan 

parterna Det fanns samtidigt styrningar för den externa faktureringen, som refererade till 

ramavtal med leverantören (konsult). Dessa uppgifter är dock inte kvantifierade, utan hänvisar 

till empiri som denna studie inte förfogar över, och som därför inte kan redovisas. Däremot är 

respondenterna samstämmiga avseende tillgångar, då de berättar om sina upplevelser att 

projektet inte led någon nöd på varken ekonomiska, tidsmässiga eller personella tillgångar. 

Projektet har visserligen stundtals inneburit både hög arbetsbelastning och stress kopplat till 

leveransdatum, men beskrivs i generella ordalag som ett projekt utan större friktioner.   

Kategorin kvalitet har desto fler referenser i empirin. Både beslut och direktiv innehåller 

styrningar för att kvalitetssäkra de leveranser (produkter) som studien skulle ta fram, men också 

avseende arbetsmetodik. 

Framtaget material och genomförda analyser kvalitetssäkras i samband med intervjuer, 

arbetsmöten, workshops och tillsammans med utvalda referenspersoner. 

Ovanstående citat är hämtat ur dokumentation som visar på kravställning både för det interna 

och för det externa arbetet, där referenspersoner skulle användas för att kvalitetssäkra arbetet. 

Denna styrning styrks av en respondent som samtidigt bekräftar att det också var så man sedan 
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arbetade, och tillägger hur styrgruppen användes på ett liknande sätt. De erhöll löpande 

föredragningar om arbetets fortskridande och leveranser. Utöver användandet av 

referenspersoner och -grupper så valde man, i syfte att kvalitetssäkra projektet, att låta 

leverantörens (konsultens) erfarenhet och metod stå som modell. Denna styrning återfinns i ett 

annat dokument: 

Projektet ska använda sig dels av leverantörens metod för identifiering och prioritering av 

möjliga kostnadsreduceringar (bl a benchmarking), dels av leverantörens beprövade metod för 

organisationsutveckling och effektivisering av stödprocesser. 

Slutligen, så finns andra exempel på hur man nyttjade extern kompetens i vissa delar av 

projektet, för att i kvalitetssyfte ta del av deras arbete och undvika att göra om eventuella 

misstag. Detta innebar möten i seminarieform där inbjudna gäster, avsågs bidra och inspirera 

bland annat genom att diskutera för- och nackdelar utifrån de egna erfarenheterna. 

I kategori administration återfinns respondenternas syn på dokumentationen i projektet. 

Dokumentationen beskrivs som omfattande och till största del producerad och framdriven av 

arbetsgruppens konsulter. De beskriver också att den till stor del bestod av olika typer av 

presentationsunderlag, ibland på bekostnad av att mer formella produkter som exempelvis 

protokoll och skrivelser registrerade i myndighetens arkivtjänst, inte nyttjades. En respondent 

berättar att: 

…det var mycket PowerPoint-bilder även på FML-nivå. Och man skojade lite grann om det och 

det var också reellt. Jag vet att det var vid några tillfällen när jag bad att få från projektledaren 

beslutsdokumentet eller ordern eller nånting runt det här, för att jag verkligen skulle kunna 

verifiera att nu har vi sagt att så här ska det vara. För att kunna stå upp sen för detta och där det 

konstaterades det att det var den här bildpresentationen som man muntligt sa ja till. Och det är 

det enda som finns. 

Samma respondent beskriver sina blandade känslor för arbetet, där man å ena sidan arbetar 

metodiskt och skall ha respekt för det arbetet, medan att man samtidigt arbetar med en bristfällig 

dokumentation. En dokumentation som respondenten menar ofta bestod av bildunderlag, och 

alltså samma dokumentation som låg till grund för de beslut som togs: 

Det är det underlaget som ligger till grund för ganska stora förändringar. Och ni vet ju att 

bildunderlag kan man ju också tolka precis som man vill. Det krävs ju liksom att man faktiskt 

sätter det på pränt och att någon skriver under och säger att det här är det beslut som är fattat. 

Kategorin arbetsmetod har en omfattande empirisk grund ur både intervjuer och 

dokumentation, och som sammanfattningsvis ger bilden av ett metodiskt arbete med en del 

”turbulenta” inslag. Den inledande nulägesanalysen genomfördes bland annat i form av ett antal 

workshops med en bred representation ur myndighetens olika förband och HR-kompetens. Med 

ett konsultdrivet upplägg utgick man från konsultens underlag och erfarenhet från tidigare 

projekt inom samma område, och där deltagarnas kompetenser nyttjades för att inventera 

myndighetens situation inom HR-området, samtidigt som man blickade framåt och lät 
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deltagarna även tycka till om alternativa lösningar för framtiden. Projektets vidare arbete 

beskrivs av en respondent som välordnat och strukturerat, och en kombination av enskilt arbete, 

uppkomna och planerade möten samt seminarier och besök med olika syften. Hela tiden med 

återkommande avstämningar mot styrgruppen, som tidigare har beskrivits. Respondenten 

exemplifierar vidare arbetet som: 

seminarier och workshoppar där vi träffades och man fick lite input i vad var det här för tänk och 

vad stod bakom och så hade vi några inspiratörer som berättade lite grann av erfarenheter. Jag 

bjöd in Ericsson och Försäkringskassan för att bl.a. berätta hur dom jobbade med dom här 

frågorna och så. 

De externa kontakterna, genom besök och möten, åt båda håll återfinns även i sammanfattande 

form i dokumentation: 

Telia Sonera inbjöds att presentera resultatet av sitt HR-förändringsarbete vid ett av 

arbetsmötena med personalchefsgruppen. Andra externa kontakter har varit Ericsson, 

Försäkringskassan, Arbetsgivarverket och Vattenfall. Projektgruppen har besökt Vattenfall samt 

Ericsson i syfte att ta del av de motsvarande förändringar som skett inom dessa organisationer. 

Redan under inledande workshop diskuteras leveransmodell för en framtida HR-lösning och 

genom en inventering av olika delområden introduceras olika alternativ för denna, vilket sedan 

blir en genomgående modell i den valda arbetsmetoden – alternativjämförelse. Respondenterna 

är samstämmiga när de beskriver arbetet med alternativjämförelse och de tre alternativ som 

slutligen lyftes för beslut. En beskriver det som att… 

…det handlade om avvägningen mellan tjänsteportföljens uppdelning på central/lokal nivå. Det 

var både på schematisk nivå ungefär som taktiskt/operativt bedömande med olika stiliserade 

skisser (typ framtung/baktung) men också mera noggrant arbete efter hand som beslut om 

genomförande fattades… 

Beslutsfattandet under arbetet beskrivs av en respondent som att det löpande skedde på olika 

nivåer, beroende på det aktuella beslutets karaktär. Enskilda hade viss delegering, främst inom 

projektgruppen, men större beslut lyftes till styrgruppen. Empirin visar inte klart hur beslut har 

fattats i olika situationer, men i ett fall får vi en skildring av det möte som avhandlar val av 

leveransmodell. Det citat som inleder denna studie beskriver ett möte, där respondenten återger 

sin bild av ett ”turbulent” sådant. Beslut fattas avseende val av alternativ för leveransmodell 

för Försvarsmaktens HR-arbete, och beslutet lämnar respondenten med en känsla att 

alternativen inte hade diskuterats färdigt. 

Sammanfattningsvis, så följer tema arbetsprocessen upp övriga teman genom att redogöra för 

hur arbetet i projektet utfördes utifrån dessa. Kategorin tillgångar ger en bild av ett projekt utan 

större friktioner, medan en annan bild framträder i kategorin administration. I kontrast till 

beskrivningen av ett välordnat, kompetent och metodiskt arbete med tillhörande 

dokumenthantering, står utsagor om hur mindre formella produkter som presentationer, 

utgjorde beslutsunderlag. Vidare ges en bild av ett arbete med fokus på kvalitetssäkring genom 
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kontinuerlig avstämning mot styr- och referensgrupper, och där man utgick från en metod med 

alternativgenerering och -jämförelse som en naturlig del av arbetet. 

4.2 Sammanfattande tematisering 

Innehållsanalys och efterföljande genomgång, ger en bild av tre teman med olika karaktär och 

som på olika sätt bidrar till att beskriva arbetet i projektet. Samtidigt framträder hur dessa teman 

förhåller sig till varandra. Tematiskt, så förstår vi att människorna är utgångspunkten, och att 

dessa ges förutsättningar, som i sin tur följs upp av hur arbetet sedan bedrivs (figur 5).  

 

Figur 5. Inbördes ordning teman (egen figur). 

På kategorinivå framträder ytterligare detaljer och tillsammans ger detta en bild med generella 

beskrivningar såväl som specifika, relativt den studerade beslutsprocessen. Sammantaget ger 

det en grund för vidare analys, och som utgör mall för hur vi i nästa kapitel analyserar dem mot 

vår referensram. 
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5 Analys 

Utifrån tidigare innehållsanalys, avser vi här analysera den tematiserade empirin mot vår 

referensram i en teoretiskt baserad analys (figur 6), och i anslutning till denna återknyta till 

studiens syfte och frågeställningar. Avslutningsvis redovisas en sammanställning av samtliga 

analyssteg. 

 

Figur 6. Teoretiskt baserad analys (egen figur). 

5.1 Konsulten och legitimitet 

Större projekt på myndighetsnivå, involverar ofta ett stort antal människor, och 

Försvarsmaktens projekt HR-T inklusive den inledande beslutsprocessen, är inget undantag. 

Samtidigt som projektets personalmässiga kärna utgjordes av en arbets- och projektgrupp, 

under överinseende av en styrgrupp, så fanns också en bred representation ur Försvarsmaktens 

förband vid projektets olika sammankomster, möten, seminarier och besök. 

Arbetsgruppens sammansättning var en blandning av personal i olika HR-befattningar och med 

kompetens inom HR-området från olika avdelningar i Försvarsmaktens högkvarter, men också 

motsvarande kompetenser från olika förband. 

Projektgruppen bestod av projektledare och personal sprungna ur den befintliga HR-

organisationen. I detta fall uteslutande ur högkvarteret. En chefsresurs ur personalstaben var 

knuten till gruppen och utöver det fanns kompetens för kvalitetssäkring och 

projektledningsstöd, det vill säga en extern resurs i form av en konsult. 

Styrgruppen, i egenskap av beslutande resurs, bestod av chefer i befattningar relaterade till HR, 

men även chefer ur förbandsproduktions- och insatsverksamhet. Här återfanns projektledare för 

både projekt Försvarsmaktens HR-T samt projekt PRIO samt Försvarsmaktens personaldirektör 

och tillika ordförande för gruppen. 
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Vårt empiriska underlag visar på att de interna resurserna i form av en erfaren projektledare 

med rätt bakgrund, kompetens och stöd i form av den strateg som knöts till projektet, fungerat 

väl i respektive roll och beskrivs som tongivande i arbetet. De externa resurser som 

kontinuerligt var knutna till projektet, var de konsulter som enligt dokumentationen agerade 

stöd till projektets ledning. Denna bild kompletteras av våra respondenter som beskriver deras 

framträdande roll i arbetet, då den stödjande rollen helt eller delvis övergick i en ledande roll. 

Även om personliga egenskaper och lämplighet naturligtvis kan bidra till den beskrivna 

rollfördelningen, så anser vi att vi i detta finner stöd i institutionell teori och Meyers och 

Rowans91 teorier kring organisationers strävan efter legitimitet. Vi har tidigare beskrivit hur 

denna strävan kan ta sig olika uttryck, bland annat där legitimitet uppnås genom att tillåta extern 

granskning av andra organisationer inom samma organisationsfält. Där har konsulter en central 

roll då de både kan representera olika organisationer, och samtidigt erbjuda den expertis som 

efterfrågas för att legitimera den mottagande organisationen. I den beskrivna situationen ovan 

tillåts konsulten att träda ur sin stödjande roll där expertisen varit det primära bidraget, till 

ledande roll i projektet. Denna rollfördelning växlar under projektets gång, men empirin är 

samstämmig och sambandet är tydligt mot den institutionella teorins delar om organisationers 

strävan efter framgång och överlevnad. 

Vår analys utifrån institutionell teori ger oss möjlighet att förklara konsulternas närvaro och roll 

i projektet. Det ger oss samtidigt förståelse för hur beslutsprocessen kan ha påverkats mot 

bakgrund av detta. Relativt våra inledande frågeställningar ser vi här konsulten som en 

bakomliggande faktor, men utifrån den begränsade empirin i detta tema avvaktar vi med att dra 

slutsatser kring hur detta har påverkat beslutsprocessen.  

5.2 Ulrich och isomorfism 

Vi kan konstatera att den teoretiska grunden för Försvarsmaktens HR-T utgår från Dave Ulrichs 

forskning och modell för hur en sådan lämpligen genomförs. Hans idéer dominerar uppstarten 

av projektet, och genomsyrar samtliga delar i beslutsprocessen där de beskrivs som trender, 

eller allmän praxis i jämförbara organisationer. Det är slående hur inga kontrasterande teorier 

och modeller, har uppmärksammats eller över huvud taget har övervägts, och den empiriska 

analysen påvisar ingen förekomst av någon alternativ referens. Inspiration och idéer har 

inhämtats genom nyttjandet av inspiratörer och konsulter med erfarenhet av motsvarande 

förändring av HR, men också genom besök och studier vid andra organisationer, nationellt och 

internationellt. I det senare exemplet finner vi ytterligare ett beteende i linje med det som Meyer 

och Rowan beskriver inom institutionell teori, i sitt resonemang kring organisationsfält.92 

Nämligen att organisationer inom samma organisationsfält påverkas genom normer och 

outtalade krav på trovärdighet och legitimitet inom organisationsfältet, vilket samtidigt bidrar 

                                                 

91 Eriksson-Zetterquist, Institutionell teori. 
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till en ökad homogenisering. Vi menar också att Försvarsmakten här, medvetet eller omedvetet, 

mycket väl kan ha varit föremål för den homogenisering som Meyer och Rowan valt att kalla 

mimetisk isomorfism93, det vill säga att använda sig av lösningar från mer framgångsrika 

organisationer eller organisationer med större resurser. De externa besöken och nyttjandet av 

konsulter under projektets uppstart kan tyda på en strävan efter tidigare nämnda legitimitet. Om 

då konsulterna är en resurs som nyttjas av flera, så finns ytterligare skäl att misstänka att deras 

medverkan bidrar till en homogenisering av samtliga berörda organisationer.  

De styrningar som inledningsvis behövde hanteras under beslutsprocessen var av olika karaktär, 

dignitet och från olika uppdragsgivare. Vår studie visar exempel på styrningar som i olika 

utsträckning var valbara i beslutsprocessen. Exempelvis, så behövde man hantera direktiv som 

gavs inför den förstudie som genomfördes, och som bland annat ställde krav på underlag för 

val av leveransmodell samt att jämförelse skulle ske mot motsvarande organisationer. Här 

finner vi alltså en styrning angående den externa jämförelse som vi tidigare har relaterat till 

beteenden enligt institutionell teori.94 Vi upplever att respondenterna ger en samstämmig bild 

om hur Ulrichs idéer uppfattades och diskuterades under projektets gång, vilket var att de 

uppfattades som något positivt, legitimt och framförallt självklart. Ingen av dem refererade till 

att denna uppfattning på något sätt var en styrning i ett dokument. Vi finner därför att vi inte 

behöver förkasta vår tidigare analys om hur den externa jämförelsen bidrog till homogenisering 

mellan jämförbara organisationer. 

Samverkan med det parallella projektet PRIO, var ett exempel på en icke valbar styrning, som 

innebar att genererade alternativ behövde inkludera detta projekt. Vår bedömning är att denna 

styrning inte påverkade den alternativgenerering som senare gjordes, då det tekniska stödet från 

projekt PRIO var en förutsättning för den valda lösningen, men också att den rimligtvis hade 

givit samma förutsättningar till andra lösningar. 

Statsmakternas krav på effektivisering av den offentliga sektorn, var ett annat exempel på en 

icke valbar styrning som behövde hanteras. Försvarsmakten hade att här hantera det något 

diffusa kravet att få ut mer av begränsade resurser, vilket var det generella kravet på alla 

myndigheter. Här vill vi åter referera till institutionell teori och Meyer och Rowan95, vars 

definiering av tvingande isomorfism kan vara tillämpbar. De menar att styrkeförhållandet 

mellan organisationer i sig, kan leda till att den svagare parten påverkas eller betvingas av den 

starkare. Staten är då, i kraft av att vara den högsta instansen, den starkare parten som i yttersta 

fall kan nyttja lagstiftning för påverkan. I detta fall nyttjades inte lagstiftning, men vår 

uppfattning är att styrkeförhållandet är skäl nog att motivera referensen till tvingande 

isomorfism. 

                                                 

93 Ibid. 
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Avslutningsvis, kan vi konstatera att vi åter finner stöd i den institutionella teorin. Vi menar att 

det ensidiga fokuserandet på Ulrichs teorier, i kombination med externa kontakter och 

nyttjandet av konsulter, kan förstås som del av en homogenisering inom organisationsfältet, och 

därför som ett resultat av mimetisk isomorfism. I detta fall är den empiriska grunden mer 

omfattande, vilket gör att vi vågar påstå att det har påverkat arbetet med alternativa lösningar, 

och därmed beslutsprocessen och det slutliga valet av alternativ. Oaktat ambition och god vilja, 

där inledande nuläges- och omvärldsanalys syftade till att kvalitetssäkra projektet, så är vår 

bedömning att en mer öppen ansats troligtvis hade resulterat i andra eller fler lösningar. 

Samtidigt finner vi att faktorer i form av icke valbara styrningar, rimligtvis har påverkat 

beslutsprocessen. Vi menar att utan statsmakternas styrningar avseende bland annat 

effektiviseringar, omsatta i motsvarande krav från Försvarsmaktens ledning, hade arbetet med 

alternativ resulterat i andra eller fler lösningar. Här relaterar vi till styrkeförhållandet mellan 

dessa instanser och den del av institutionell teori som beskriver tvingande isomorfism. 

5.3 Alternativjämförelse och rationalitet 

Det arbete som bedrivits relaterat till beslutsprocessen i Försvarsmaktens HR-T, har uppenbart 

präglats av hög ambition, vilket bland annat återspeglades i projektets tillgångar i form av tid, 

ekonomi och personal. Arbetet genomfördes i projektform med en kombination av enskilt 

arbete, uppkomna och planerade möten samt seminarier och besök med olika syften, i vad som 

beskrivs som ett konsultdrivet upplägg. Med detta avses ett upplägg där konsulten bidrar med 

både empiriskt underlag från andra projekt, men också att projektet använder sig av den metod 

som konsulten förespråkar. Vi har tidigare refererat till Meyer och Rowans96 teorier kring 

organisationers strävan efter legitimitet. Vi menar att detta är ytterligare ett exempel där 

homogenisering riskeras på bekostnad av kvalitet och diversitet. Utifrån studiens syfte, så tar 

vi inte ställning till om diversitet är önskvärt, men utifrån nämnda teorier konstaterar vi att om 

beslutsprocessen påverkas, så är det i motsatt riktning. Konsulten bidrar i det här fallet både 

med empiri och metod, men kanske framförallt en idébild som präglas av tidigare erfarenheter. 

Då projektets styrningar fokuserade på att ta fram en lösning för Försvarsmaktens framtida HR-

arbete, blev alternativgenerering och jämförelse av dessa, en kontinuerlig och återkommande 

process. Här menar vi att man uppenbart visar en ambition att agera enligt den rationella 

beslutsmodellen97, vilket också styrks av empirin. Alternativjämförelse, och rangordning av 

alternativ är viktiga steg i Anthony Downs modell för den rationella människans 

beslutsprocess.98 Däremot är empirin begränsad avseende de löpande beslutssituationer som 

uppstår under projektet, varför vi inte kan härleda övriga steg i modellen som beskriver hur val 
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och beslut utförs. Vi har tidigare beskrivit den rationella beslutsmodellens economic man som 

en ytterlighet, och därför bör vi rimligtvis överväga att analysera arbetsprocessen utifrån 

Simons99 begränsat rationella administrative man. Vårt empiriska underlag ger stöd för att man 

i arbetsprocessen använt sig av ett begränsat antal handlingsalternativ, vilket tyder på ett 

handlande enligt begränsad rationalitet. Vidare finner vi inget stöd för att man använt sig av 

beslut med stöd av tumregler, eller så kallade standard operating procedures. March & Simon100 

menar att sådana riskerar att ta överhanden vid beslutsfattande och riskerar att viktigare 

parametrar missas. Vi anser att empirin ger visst stöd för att utesluta denna påverkan på 

beslutsprocessen. Vidare analys begränsas av omfattningen av empirin, och av samma skäl som 

nämnts angående löpande beslutssituationer. 

Arbetsprocessen beskrivs samstämmigt och i generella termer som välordnad och strukturerad, 

med egentligen endast ett undantag – det möte där beslut togs om leveransmodell för 

Försvarsmaktens HR-arbete. Detta möte beskrivs med termer som ”turbulent” och att känslan 

efter själva beslutet var att man inte riktigt hade diskuterat färdigt angående de olika 

alternativen. Vi anser att vi i detta fall inte har tillräckligt empiriskt underlag för att djupare 

analysera den beskrivna situationen, men refererar till rationell beslutsteori och den rationella 

människans beslutsprocess101, som är att betrakta som en ideal modell. Vi menar att den kan 

bedömas utifrån den ambition som uttrycks och hur det upplevs av inblandade. Respondentens 

skildring tyder på att följande två steg i den rationella människans beslutsprocess helt eller 

delvis negligerats vid detta tillfälle: 

• Hon har rangordnat alternativens konsekvenser med hjälp av sin preferensskala (värdeskala 

eller måttstock). 

• Hon väljer alltid det alternativ som står högst på värdeskalan, det vill säga. 

nyttomaximering. 

Vi kan konstatera att det vore intressant att närmare kunna analysera detta möte, men eftersom 

studiens fokus avser hela beslutsprocessen, så bedömer vi inte att mötet är av avgörande 

betydelse för denna studie. 

Ett projekt som Försvarsmaktens HR-T innebär att en stor del av arbetet behöver ägnas åt 

dokumentation i olika former. Allt ifrån föredragningsunderlag till protokoll, rapporter och 

skrivelser till uppdragsgivare och arkiv för framtida bruk. Vår empiri styrker denna bild av 

omfattningen och ger samtidigt en bild där projektets konsulter skötte en stor del av 

dokumentationen. Bilden ger också att dokumentationen ofta bestod av presentationsunderlag 

snarare än fastställda skrivelser och rapporter. Utöver de formella krav som generellt gäller för 
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en myndighets arkivtjänst, så vittnar en respondent om svårigheter att erhålla ett formellt 

beslutsunderlag vid ett tillfälle. Respondentens reflektion är att beslut ibland ligger till grund 

för avgörande förändringar och därför kräver ett större mått av formalitet. Vi håller med och 

kompletterar med våra egna erfarenheter från dokumentinsamlingen. Det skriftliga underlag 

som vi kunde erhålla via Försvarsmaktens arkivtjänst, eller via dess interna webbtjänst (emilia), 

var starkt begränsat. Anledningen var att dokumentationen aldrig hade lämnats in för 

registrering. Den omfattande dokumentation som vi slutligen fick ta del av erhölls genom våra 

respondenters försorg. Vi vill inte gå så långt att vi analyserar den beskrivna situationen mot 

den beslutsmodell som ibland brukar användas för att beskriva dysfunktionella organisationer, 

och som inte lever upp till andra modellers krav på linjäritet och ordning, det vill säga modellen 

med det något negativt klingande namnet soptunnemodellen. Övrig empiri pekar i motsatt 

riktning. Vi kan dock inte låta bli att reflektera kring orsaker, men framför allt eventuella 

konsekvenser och påverkan på den beslutsprocess vi studerar. Hanteringen av dokumentationen 

står i kontrast till den del av institutionell teori som menar att organisationers strävan efter 

legitimitet snarare ökar dess ambition att följa regler, såväl formella som informella.102 I den 

institutionella teorin finner vi därför inget stöd, men vi menar samtidigt att konsekvenserna av 

detta handlande måste beaktas. 

Sammanfattningsvis, finner vår analys tillämpning i de delar av beslutsteorin som avhandlar 

den rationella människans beslutsprocess, där vi kan härleda ett antal steg. Alternativjämförelse, 

och rangordning av alternativ är viktiga steg, vilket i detta fall tolkas som en ambition att inom 

projektet agera rationellt. 

Vår vidare analys relativt syfte och frågeställningar, är att vi även här funnit bakomliggande 

faktorer som har påverkat beslutsprocessen inför Försvarsmaktens HR-T. Med referens till 

beroenden enligt institutionell teori, menar vi återigen att den gemensamma nämnaren, i form 

av konsulten, och fokus på Ulrichs idéer påverkat arbetet med alternativa lösningar och därmed 

beslutsprocessen och det slutliga valet av alternativ. 

Vi menar samtidigt att det inte går att utesluta att den bristfälliga dokumentationen under 

projektets gång också har påverkat beslutsprocessen. Rimligtvis har det påverkat 

förutsättningarna för berörda att ta del av information både inför och efter att ett beslut har 

fattats. Eventuella konsekvenser bör ha varit proportionella relativt de inblandades roller och 

digniteten på den information som ärendet avser.   

5.4 Sammanfattande analys 

I denna avslutande del av analysen redovisas en sammanfattning (figur 7) av analysens olika 

steg genom att visualisera dessa och hur de relaterar till studiens syfte, frågeställningar och våra 

reflektioner kring detta.  
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Figur 7. Sammanfattande analys (egen figur). 

Den inledande innehållsanalysen resulterade i ett tematiserat empiriskt underlag, med tre teman 

– aktörer, förutsättningar och arbetsprocessen – och underordnade kategorier till respektive 

tema. Det övergripande sammanhanget för dessa teman är att de alla relaterar till den 

beslutsprocess som denna studie syftar till att förstå. Vi fann att de relaterar till varandra i 

särskild ordning. Vi har identifierat att temat aktörer är grunden i form av att det avhandlar 

resurser, det vill säga människor och hur de är organiserade, deras delaktighet och påverkan på 

beslutsprocessen. Det efterföljande temat förutsättningar, avser de förutsättningar som dessa 

människor har att förhålla sig till och som påverkar det slutliga temat arbetsprocessen. Det 

beskriver deras arbete, alltså själva genomförandet och som slutligen avgör hur framgångsrikt 

verksamheten bedrivs. Relationen teman sinsemellan ger då att föregående tema är en 

förutsättning för det nästkommande i den beskrivna ordningen, vilket ger samma förhållande 

avseende empiri. Utöver detta ser vi inget tydligt samband hur det relaterar till studiens syfte 

och frågeställningar. 

Empiriskt så konstaterar vi att identifierade teman skilde sig åt avseende mängden data, vilket 

bland annat påverkade våra förutsättningar att analysera dem i nästa steg. I detta steg 

analyserades den tematiserade empirin mot vår referensram – institutionell teori och 

beslutsteori – i en teoretiskt baserad analys, och i anslutning till denna gjordes en återknytning 

till studiens syfte och frågeställningar. Vi fann tillämpning mot båda delar av vår referensram, 

fast i varierande omfattning. Referenser till den institutionella teorin var mer omfattande, medan 

motsvarande för beslutsteori var begränsad. Vår reflektion är att institutionell teori är den del 

av vår referensram som bäst svarar mot studiens kontext och syfte, och följaktligen att 

beslutsteori inte gör det i samma omfattning. 
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I vår analys kunde vi särskilja hur tillämpning mot referensram varierade för våra tre teman och 

dess olika kategorier. På tematisk nivå, kan vi konstatera att tema arbetsprocessen var det tema 

som mest framgångsrikt kunde relatera till referensramen, både i omfattning samt att båda delar 

av denna inkluderades. Tema aktörer utmärkte sig åt andra hållet, genom mycket begränsad 

tillämpning och då endast mot institutionell teori. Mängden data i respektive tema korrelerar 

till detta förhållande, och då vårt analysarbete påverkades i motsvarande omfattning, så förstår 

vi att detta förhållande på samma sätt påverkar möjligheten att uppnå studiens syfte. 

Utifrån denna visualisering av analysens två steg, så väljer vi att endast redovisa våra 

reflektioner kring dessa. Givet den begränsade empirin och i vilken mån tillämpning mot 

referensram varit möjlig, så anser vi inte att det går att dra några djupare slutsatser kring detta 

och avser därför inte att ta upp dessa reflektioner i studiens slutsatser. Vi väljer ändå att redovisa 

dem här, då andra studier eventuellt har större möjligheter att dra vidare slutsatser utifrån en 

annan empirisk grund. 

Våra reflektioner är att våra tre temans inbördes beroende är den nämnda ordningen och att den 

empiriska grunden lämpligtvis bör innehålla data från samtliga teman. Vi bedömer att en 

begränsad mängd data, alternativt ingen data från ett av dessa teman, helt eller delvis, hindrar 

möjligheterna att uppnå studiens syfte och att svara på våra frågeställningar. En slutlig 

reflektion är att institutionell teori är den referensram som är att föredra vid studier som denna. 
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6 Avslutande diskussion 

Detta avslutande kapitel redovisar våra slutsatser i en diskussion kring dessa och studien som 

helhet. Studiens metod och upplägg innebär att slutsatser löpande har presenterats under 

föregående analys, men dessa sammanfattas här utifrån studiens syfte och frågeställningar. 

Beslutsfattande är ett återkommande inslag i vardagen för människor, såväl privat som i 

arbetsrelaterade situationer. Denna studie tog sin utgångspunkt i det beslutsfattande som sker i 

den senare kontexten, som en del i den verksamhet som bedrivs inom ramen för en organisation. 

Vi frågade oss om beslutsfattande där följer rationell logik, eller om det finns annat som 

påverkar beslutsprocessen att avvika från det rationella. Försvarsmaktens med sitt projekt HR-

T var del av en våg av förändringar inom HR-området som, sin speciella verksamhet till trots, 

valde att ansluta sig till en modell sprungen ur det privata näringslivet. Jämförbara 

organisationer som myndigheter och företag, gjorde gemensam sak och implementerade den 

nya HR-modellen. Vi fann det forskningsmässigt intressant att vidare undersöka hur 

Försvarsmakten med sin särart, blev en del av detta. 

6.1 Slutsatser 

Studiens syfte var att få förståelse för beslutsprocessen inför Försvarsmaktens HR-T, vilket vi 

gjorde genom att undersöka vilka faktorer som hade påverkat processen och därmed det slutliga 

valet av alternativ. Följande frågeställningar formulerades för att uppnå detta syfte: 

• Vilka bakomliggande faktorer har påverkat beslutsprocessen inför Försvarsmaktens HR-T? 

• Hur har dessa faktorer påverkat beslutsprocessen? 

Vi kan börja med att konstatera att vi i studien kunnat identifiera faktorer som, i olika grad och 

omfattning, har påverkat den studerade beslutsprocessen. I några fall har vi kunnat konstatera 

att vi inte funnit belägg för att de har påverkat, i andra fall nöjer vi oss med att konstatera att de 

kan ha påverkat, men i vissa specifika fall anser vi att det är sannolikt att de också har gjort det. 

Utifrån dessa påverkande faktorer har vi även dragit slutsatser om hur de har påverkat 

beslutsprocessen. 

Det råder ingen tvekan om att projektet redan från början präglades av motsvarande projekt och 

förändringsarbeten i samhället och omvärlden i övrigt. Den gemensamma nämnaren mellan 

dessa är den inspiration och modell som Dave Ulrich bidragit med inom HR-området. Vid tiden 

för uppstarten av Försvarsmaktens HR-T och tiotalet år innan, så var denna allenarådande och 

praxis i branschen. Ur organisationsteorin har vi funnit stöd för att kunna förstå orsakerna till 

varför Ulrichs teorier i en så stor utsträckning, och nästan undantagslöst, implementerades av 

organisationer i Sverige och internationellt. Vi menar att förklaringen står att finna i den 

institutionella teorin och de krafter som där beskrivs och som verkar för homogenisering inom 

ett organisationsfält. Samma perspektiv hjälper oss att förstå hur organisationers strävan efter 

legitimitet tar sig olika uttryck. Bland annat att man tar intryck av externa aktörer inom samma 

organisationsfält och att man som en följd av detta tillåter extern granskning, vilket bland annat 
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kan resultera i att man använder sig av konsulter. Även om användningen av konsulter kan ha 

flera orsaker, så konstaterar vi i vår analys att det i detta fall på flera sätt motsvarar ett handlande 

enligt institutionell teori. Vi menar då att nyttjandet av konsulter med erfarenheter från 

motsvarande arbete i andra organisationer, bidragit till den tidigare beskrivna 

homogeniseringen, i detta fall genom den mimetiska formen av isomorfism. 

I ovan beskrivna fall finner vi faktorer som sannolikt påverkat beslutsprocessen, bland annat 

genom det ensidiga fokuserandet på Ulrichs idéer. I samma kontext representerar konsulterna 

den påverkande faktorn, som vi därmed anser sannolikt har påverkat beslutsprocessen. 

Vi anser att man inte heller kan bortse från de styrningar av olika slag och dignitet, som behövde 

hanteras inom ramen för projektet. Det tydligaste exemplet kommer från högsta instans, i form 

av statsmakternas krav på effektiviseringar av verksamheten i den offentliga sektorn, och som 

därmed inkluderade Försvarsmakten. Vår analys utifrån institutionell teori är att detta är en 

form av tvingande isomorfism, och en faktor som kan ha påverkat beslutsprocessen. 

Vårt konstaterande att projektet visade exempel på brister i dokumentation är ytterligare en 

faktor som vi anser att man inte kan bortse ifrån. Rimligtvis har detta inneburit konsekvenser 

och påverkat förutsättningarna för berörda att både medverka i, och ta del av resultat från, den 

studerade beslutsprocessen. 

Sammanfattningsvis, menar vi att samtliga dessa faktorer har påverkat arbetsprocessen. På 

frågan hur de har påverkat, menar vi att de alla på olika sätt påverkat arbetet med alternativa 

lösningar. Med det menar vi att man utan denna påverkan hade varit mer öppen för inspiration 

och idéer från annat håll, och samtidigt mer benägen till ett kritiskt förhållningssätt, där så hade 

varit nödvändigt. Vi tror att denna öppenhet kunnat bidra till att fler lösningar hade övervägts, 

vilket hade kunnat leda till fler handlingsalternativ hade tagits fram och slutligen att ett annat 

slutligt val av alternativ, hade varit en möjlig och alternativ utveckling. 

Vi anser att det är viktigt att poängtera att studiens syfte aldrig har varit att utreda huruvida 

valet av leveransmodell för Försvarsmaktens HR-T, och därmed det beslut som fattades 

avseende detta, var rätt eller fel alternativt bra eller dåligt. De orsaker vi har funnit bedöms ha 

påverkat beslutsprocessen inför detta val, men det betyder inte att beslutet var dåligt eller för 

den delen fel. 

6.2 Rekommendationer till Försvarsmakten 

I studiens inledning refererar vi till Försvarsmaktens verksamhetsområde som en särart och 

speciell i jämförelse med andra myndigheter och privata organisationer i näringslivet. Med det 

menar vi dess ständiga beredskap och skarpa verksamhet som pågår varje dag, året runt, med 

insatsberedda förband som löser uppgifter såväl internationellt, som nationellt. Och om det 
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krävs även försvara Sverige mot incidenter, och ytterst mot ett väpnat angrepp.103 Mot 

bakgrund av denna beskrivning av Försvarets verksamhet och denna studies slutsatser har vi 

formulerat följande rekommendationer till Försvarsmakten. 

1. Vi rekommenderar att Försvarsmakten beaktar att beslutsprocesser inom 

organisationens ram påverkas av krafter enligt institutionell teori, bland annat de som 

menar att strävan efter legitimitet för den egna verksamheten, leder till en 

homogenisering inom den organisationsfält som organisationen verkar. Särskilt bör 

man beakta att beslutsprocesser som, på grund av ämnesområde eller metod, innefattar 

moment med extern jämförelse, kan vara föremål för denna påverkan. 

2. Vi rekommenderar också att Försvarsmakten beaktar att nyttjandet av konsulter kan 

vara ett uttryck för samma strävan efter legitimitet. Samtidigt bör konsulternas 

bakgrund och erfarenheter från tidigare projekt beaktas utifrån det faktum att detta kan 

bidra till den homogenisering som ovan beskrivits. 

3. Mot bakgrund av de två inledande rekommendationerna och den egna verksamhetens 

särart, bör man överväga att i större utsträckning nyttja kunskap ur egna led. Detta för 

att undvika att implementerade lösningar, i allt för stor utsträckning, är anpassade för 

en civil, snarare än en militär kontext, där förutsättningarna är väsensskilda.   

6.3 Vidare forskning 

En översyn av studiens resultat utifrån dess problemområde, tillsammans med reflektioner 

kring vår metod och referensram, ger en bild av hur vidare forskning förslagsvis kan bedrivas. 

Studiens problemområde var beslutsfattande i en organisatorisk kontext, vilket innebär att 

vidare forskning inte nödvändigtvis behöver appliceras i den militära kontexten. Då projekt 

Försvarsmaktens HR-T har avslutats och även fått efterföljande projekt och därmed en 

översyn av den valda modellen för HR-arbete, så ser vi ingen anledning till vidare forskning 

avseende detta. Däremot ser vi att andra myndigheter och jämförbara organisationer mycket 

väl kan vara intressant att applicera denna studies frågeställningar. Där är tidsaspekten en 

viktig parameter, som i vår studie begränsade omfattningen av den empiriska grunden både 

avseende dokumentation och intervjuunderlag, men även kvaliteten på dessa. Här finns 

möjligheten att studera en beslutsprocess i realtid, vilket borgar för en mer omfattande och en 

rikare empirisk grund, samt en möjlighet att komplettera empirin med andra typer av data, 

som exempelvis enkäter. 

Vidare vore det intressant att applicera motsvarande frågeställningar på mer än en 

beslutsprocess, och samtidigt att dessa kan återfinnas i olika organisationer. Då vi föreslår att 

denna forskning lämpligen nyttjar samma referensram som vår studie, det vill säga 

institutionell teori samt beslutsteori, så bör man urvalsmässigt bestämma sig för huruvida 

studerade organisationer skall tillhöra samma organisationsfält, eller ej. Avseende 

                                                 

103 Försvarsmakten, ”Vårt uppdrag”. 
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referensram, så förväntas beslutsteorin i större utsträckning kunna tillämpas i en samtida 

studie, där det finns bättre möjligheter att ge det löpande beslutsfattandet särskild 

uppmärksamhet. 

Sammanfattningsvis, så förslår vi att vidare forskning kan nyttja vår egen studie som grund 

avseende referensram och frågeställningar, men att dessa appliceras på nutida 

beslutsprocesser och lämpligtvis inom olika organisationer. 
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Bilaga 1 Begreppsförklaringar och förkortningar 

FM = Försvarsmakten 

FM HRC = Försvarsmaktens HR Centrum 

FML = Försvarsmaktsledningen; innefattar överbefälhavaren, generaldirektören, chefen för 

ledningsstaben, produktionschefen, insatschefen, chefen för militära underrättelse- och 

säkerhetstjänsten, chefsjuristen, ekonomidirektören, personaldirektören, 

informationsdirektören samt chefen för ledningsstabens inriktningsavdelning.  

FMLOG = Försvarsmaktens Logistik 

FÖRBPROD = Förbandsproduktion 

HKV = Försvarsmaktens Högkvarter 

HR = Human Resources 

HR-T = HR-Transformation 

HR-funktion; innefattar PERSS, FM HRC och Lokal HR 

HR-organisation; innefattar HR-funktionen samt chefer med personalansvar 

INSS = Insatsstaben 

OPS = Operativa staben 

PERSS = Personalstaben 
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Bilaga 2 Intervjufrågor 

1. Bakgrund intervjuperson 

a. Vad heter du? 

b. Nuvarande befattning och arbetsuppgifter? 

c. Anställningstid i Försvarsmakten? 

2. Innehavd befattning(-ar) /roll(-er) och tidsperiod under projekt FM HR-T? 

a. Hur blev du involverad i projektet? 

b. Vad var din roll/befattning/expertis i projektet? 

3. Kan du, med egna ord, beskriva projektet FM HR-T? 

a. Vad är, enligt din uppfattning, anledningen till att projektet påbörjades? 

b. Vad var projektets mål och syfte? 

4. Hur upplevde du projektets förutsättningar avseende: 

a. Direktiv/styrningar? 

b. Ekonomi? 

c. Tid? 

d. Andra resurser? 

5. Vilka roller och befattningar fanns inom projektet? 

a. Vem ledde projektet? 

b. Vilken relevant expertis fanns? 

c. Vad var deltagarnas bakgrund och tillhörighet? 

d. Var någon mer tongivande? 

6. Vilket arbetssätt användes? 

a. Vilken metod? 

i. Möten, enskilt, workshop, seminarier, mässor, studiebesök? 

b. Vilken teoretisk grund? 

c. Hur genomfördes studier? 

d. Vilka underlag användes? 

e. Togs några externa kontakter? 

f. Gjordes jämförelser mot/med andra liknande organisationer/myndigheter? 

g. Genererades olika alternativ och gjordes någon alternativjämförelse? 

h. Hur fattades beslut? 

7. Vilka var de viktigaste frågorna under projektet? 

a. Hur hanterades dessa frågor? 
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Bilaga 3 Empiri 

Data Referens Underlag Källa Datum Typ Ant. 

Dokument FM styr-

dokument 

Elektroniskt 

.pdf 

FM 

hemsida 

2012-10-01—

2013-12-23 

Arbetsordning 

Instruktion 

1 

1 

FM 

Projekt 

HR-T, 

etapp I, II 

& III (inkl. 

förstudie) 

Elektroniskt 

.pdf, .doc, 

.ppt 

HKV 

Arkiv 

Respon-

dent 

2006-05-01—

2009-06-25 

Direktiv (bil.) 

Rapport (bil.) 

Protokoll (bil.) 

Workshop 

1 (1) 

5 (106) 

22 (18) 

3 

FM HR Elektroniskt 

.pdf, .doc 

HKV 

Arkiv 

FM 

Intranät 

Emilia 

2013-01-01—

2016-04-15 

Rapport (bil.) 2 (20) 

FM 

skrivelser 

Elektroniskt 

.pdf, .doc 

HKV 

Arkiv 

FM 

Intranät 

Emilia 

2007-04-26—

2008-09-26 

Beslut 

Order 

Hemställan 

2 

1 

1 

Intervju Deltagare 

Projekt 

FM HR-T 

samt 

Projekt 

Utvärd. 

och 

vidareutv. 

av HR 

Transkrip-

tion av 

inspelad 

intervju 

Respon-

dent 1 

2018-03-29 Besök 1 

Deltagare 

Projekt 

FM HR-T 

Transkrip-

tion av 

inspelad 

intervju 

Respon-

dent 2 

2018-04-06 Besök 1 

Deltagare 

Projekt 

FM HR-T 

Skriftligt 

svar på 

intervju-

underlag 

Respon-

dent 3 

2018-04-17 E-post 1 
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Bilaga 4 Exempel på tematisering 

Analysenhet Meningsenheter Kod Kategori Tema 

Respondent 1 ”…HR-T bygger ju 

på en person som 

heter Dave Ulrich… 

Det har ni säkert sett 

när ni läser. Det är ju 

hans tankar kring hur 

man ska organisera 

HR på bästa sätt.” 

Teoretisk grund Inspiration 

 

Förutsättningar 

2007-06-30 HR 

Transformation 

Etapp I 

Slutrapport 

”Indirekt input har 

kommit från andra 

länders FM-

organisationer 

(holländska, finska) 

som genomfört 

liknande 

förändringar.” 

Andra 

organisationer 

Arbetsmetod Arbetsprocessen 

Respondent 2 ”...[hen] som var 

huvudkonsult… 

[hen] hade ju jobbat 

med såna här 

transformationer 

förut…[hen] satt ju 

inne med väldigt 

mycket kompetens, 

både inom SAP och 

inom HR-

transformation… 

men [hen] var ju den 

som var med hela 

tiden…” 

Roller Extern resurs Aktörer 

 


