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Sammanfattning  

Uppsatsen beskriver hur personal vid Försvarsmaktens HR-centrum (HRC) upplever 

samspelet mellan ett processorienterat arbetssätt och en klassisk hierarkisk linjeorganisation. 

Utifrån kvalitativa metoder undersöks medarbetarnas erfarenheter i syfte att förstå vad som 

händer i mötet mellan process och linje. Efter tolkning och analys presenteras slutsatser i form 

av rekommendationer till organisationen med förhoppning om att kunna effektivisera och 

utveckla verksamheten. 

Empiri har inhämtats genom workshop och intervjuer utifrån ett representativt urval 

respondenter vid förbandet FM HRC. Utifrån vald analysstrategi har data systematiserats, 

kategoriserats och sammanbundits till tre sammanfattande aspekter.  Inhämtningen av 

teoretisk referensram genomfördes efter empiriinhämtningen i syfte att kunna diskutera och 

analysera induktivt. 

Uppsatsens slutsatser framhäver vikten av ledarskap och ledningskompetens inom 

processorganisationen. Vidare behovet av en styrd samordning på förbandsnivå mellan 

samtliga processledare och linjechefer. Det har framkommit att ledningskulturen vid HRC 

behöver transformeras mot en mer formell styrning. Slutligen har det visat sig att det krävs en 

förändrad företagskultur i stort för att få effekt av ett processorienterat arbetssätt.  

Nyckelord: samspel - friktioner - verksamhetsledning - processorientering  

Abstract 

 

The essay describes how staff at the HRC experiences the interaction between a process-

oriented work ethic and a classical hierarchical line organization. Based on qualitative 

method, employees' experiences are examined in order to understand what is happening in the 

process-line interaction. After interpreting and analyzing, conclusions are presented in terms 

of recommendations to the organization hoping to develop the business.  

 

Empiric has been retrieved through a workshop and interviews with a representative selection 

of staff at HRC. Based on the chosen analysis strategy, the data has been systematized, 

categorized and bundled into three summary aspects. The retrieval of theoretical reference 

frame was conducted after the empirical acquisition in order to be able to discuss and enroll 

inductively.  

 

The conclusions of the essay emphasize the importance of leadership and management 

competence within the process organization. Furthermore, the need for a co-ordination at the 

level of relations between all process managers and line managers. It has been found that the 

HRC management culture needs to be transformed towards a more formal control. Finally, it 

has been found that a change in corporate culture is required in order to achieve efficiently by 

applying a process-oriented approach.  

 

Keywords: interaction - friction - business management - process orientation 
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1. Inledning och bakgrund 

I Försvarsmakten (FM) finns ett starkt inslag av en kultur och metodik för att hantera den 

unika krissituationen krig. Att hantera krig genom väpnad strid är FM huvuduppgift. Denna 

uppsats problematiserar vad som händer när FM hierarkiska organisation med en tydlig 

ledningsfilosofi som bygger på uppdragstaktik, möter ett nytt sätt att leda organisationen i 

fred. Uppdragstaktik skall optimera den militära ledningen i krig och uppmuntra chefer på alla 

nivåer att självständigt utifrån rådande läge ta initiativ och fatta beslut på ett osäkert 

beslutsunderlag för att kunna slå en numerärt starkare motståndare. Är en organisering och 

ledningsfilosofi för krig förenligt med processorganisering i fred?  

”Sedan 1990-talet har Försvarsmakten med olika ambition och i olika omgångar beskrivit 

verksamheten i processer”.1 

FM har i nästan 30 år arbetat med att införa ett processorienterat arbetssätt. Samtidigt som en 

övergång till ett processorienterat arbetssätt fortsätter är FM alltjämt en starkt hierarkisk 

organisation som förutom tydliga ledningsnivåer också har ett gradsystem som sätter sitt 

avtryck när beslut fattas i organisationen. 

FM sätt att arbeta för att uppnå det som efterfrågas av Regeringen definieras som FM 

verksamhetsledningssystem. Verksamhetsledningssystemet beskriver hur FM skall utföra sina 

uppdrag, vad uppdraget är samt vem eller vilka resurser FM disponerar. Överbefälhavaren har 

beslutat att detta ska ske genom processer. De tre gemensamma processerna i FM är lednings-

, huvud- och stödprocessen. Regleringsbrevet från Regeringen omsätts i ledningsprocesser 

som bildar uppdrag i huvudprocessen som i sin tur stöds av stödprocesserna. Resultatet från 

FM verksamhetsledning är det värde som levereras till FM uppdragsgivare regeringen, att 

producera krigsförband och utföra insatser nationellt och internationellt – att leverera en 

produkt som kan föra väpnad strid. 

 

FM arbetar i processer för att skapa ordning och reda samt för att öka effektiviteten med 

bibehållen hög kvalitet. FM tre nyckelord som uttrycker resultatet av en processorienterad 

verksamhet är: överskådlighet – optimerat – enhetligt.2 

                                                      
1 Försvarsmakten. 2012. Handbok Processutveckling, Stockholm, Försvarsmakten. s.2. 
2 Ibid, s.2. 

Bild utvisande Försvarsmaktens 

verksamhetsledningssystem 
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Vi upplever att ett processorienterat arbetssätt och FM sätt att leda och träna sina chefer är två 

olika kulturer som möts, ett möte som vi vill studera och förstå djupare. En av författarna har 

jobbat som produktionssamordnare i den dagliga verksamheten vid Försvarsmaktens HR-

Centrum (HRC). Författarens erfarenhet är att det pågår en ständig kamp om resurser och 

kluvna beslutsvägar mellan process och linje. Båda författarna, som anställda i FM, har 

upplevt att det finns en kunskapsbrist om processarbete i stort vilket gör att vi vill sätta fokus 

på ämnet och bidra till att öka förståelsen. Vi upplever dessutom att ämnet väcker känslor och 

åsikter bland anställda inom FM, vilket i sig gör oss nyfikna på fenomenet. Dessa erfarenheter 

har motiverat oss att välja forskningsfråga. 

 

På HRC finns processägare och processledare nära verksamheten men ändå långt ifrån 

linjeorganisationen i vissa sammanhang. Process har en egen organisering som går parallellt 

med ordinarie linjeorganisation och verksamhetsledningen sker inte alltid tydligt och 

samordnat. Det uppstår ibland oklarheter vad som ska göras med ändliga resurser vilket 

skapar friktioner och frustration.  

 

”Resurskonflikten hamnade i början oftast i ledningsgruppen med en önskan att jag som både 

processägare och linjechef skulle lösa problemet”.3 

 

HRC som förband styrs både genom processer och med uppdrag. Processerna styr hur HRC 

skall bedriva den verksamhet som ingår i processen. Linjechefens roll i processarbetet är att 

effektuera processarbetet och stödja processutveckling. Samarbetet mellan linjechefer, 

processägare, processledare och delprocessledare är centralt för att utveckla processerna i 

enlighet med verksamhetsuppdragen. 

 

Vi vill utforska orsaker till de friktioner och utmaningar som kan uppstå men även förstå de 

fördelar och problem som finns när ett processorienterat arbetssätt samspelar med 

linjeorganisationen. Vi upplever att processerna har svårt att bli legitima och accepterade som 

en del av den dagliga verksamheten i FM utanför HRC och Högkvarteret. Vi ser detta som 

viktigt för att sprida kunskap om ett processorienterat arbetssätt och om förbandet HRC som 

ibland ses som ett solitärt förband bland medarbetarna i FM.  

Vi har valt att studera HRC för att vi upplever att förbandet har implementerat och har 

långvarig erfarenhet av process och linje i nära interaktion. HRC som förband kan erbjuda att 

fysiskt studera hela kedjan från högsta ledning till enskild medarbetare när process möter linje 

i verksamheten. HRC har fördelen att vara stridskraftsoberoende vilket ger möjligheter till 

objektiva och generella slutsatser, med ambition att vara överförbara på FM i stort. 

 

 

 

 

 

                                                      
3 Sköld, Lena, Chef HRC, Stockholm, intervju av författarna, 2018-03-29. 
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Syfte och Frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att förstå samspelet mellan ett processorienterat arbetssätt och 

linjeorganisationen och genom detta dra slutsatser som kan bidra till att effektivisera och 

utveckla förbandet HRC verksamhet men även diskutera vilka rekommendationer som är 

överförbara på FM i stort. 

Hur upplevs arbetsmiljön på en arbetsplats där process- och linjeorganisation samspelar? 

Vilka utmaningar och fördelar upplevs? Vilka problem finns i vardagen skapat av två 

parallella strukturer på samma arbetsplats?  

Samspel handlar för oss om det gemensamma handlandet när minst två parter interagerar och 

gärna skapar en givande och gynnsam interaktion.  Detta uttrycks som att ”helheten är mer än 

summan av dess delar”, en synergi.4 

Ovanstående tankar och vägval har lett oss fram till följande frågeställning i vårt 

forskningsarbete: 

 

Samspelet mellan ett processorienterat arbetssätt och linjeorganisationen 

 

En studie om fördelar, problem och utmaningar vid Försvarsmaktens HR-Centrum. 

 

Avgränsningar 

Vårt arbete avgränsas till att studera ett antal nyckelpersoner och stödprocesser vid HRC. I 

mötet mellan process och linje har vi avgränsat oss till vissa roller och inte all personal som 

berörs vid HRC.  

Vi kommer avgränsa uppsatsen till att analysera och diskutera några utvalda aspekter som 

tydligare ska hjälpa oss att besvara vår frågeställning. 

Vi har medvetet valt att inte nyttja artiklar i vårt arbete då vi initialt saknat kompetens inom 

sökningsförfarande och under arbetets gång upplevt svårigheter att hitta relevant underlag om 

mötet mellan process och linje. Detta har lett till att vi uteslutande har nyttjat skriven litteratur 

i bokform som finns tillgänglig i det geografiska område där vi förlagt vårt arbete. 

  

                                                      
4 Bylund/Kristiansen, P och K. 2005. Samspel. Stockholm, Natur och Kultur. s.17. 
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Tidigare forskning 

Inledning 

Vi har hittat följande rapporter och forskningsarbeten som tangerar vår frågeställning. 

Samtliga pekar på en problematik med att sammanföra processorientering och 

linjeorganisation. Process- och linjeorganisering är väl beskrivna var för sig men trots FM 30-

åriga arbete med processorientering så hittar vi ett få interna dokument eller tidigare forskning 

som belyser samspelet mellan process och linje i FM. 

Ekonomistyrningsverkets rapport från 2010 

Ekonomistyrningsverket (ESV) ansvarar för att under Finansdepartementet granska 

ekonomisk styrning av statlig verksamhet i syfte att kontrollera att skattepengar utnyttjas 

effektivt. Under 2010 fick ESV ett regeringsuppdrag att utvärdera åtgärder som vidtagits för 

att förstärka FM interna styrning och kontroll. Uppdraget att granska FM interna styrning och 

kontroll bygger på en rapport som ESV lämnade den 15 maj 2008.5  

 

Rapporten bygger på intervjuer med 30-tal befattningshavare i FM tillsammans med 

ansvariga revisorer från riksrevisionen, till detta har ESV granskat interna dokument och 

tidigare slutsatser.  ESV uppgift är som tidigare nämnt att granska hur skattepengar nyttjats, 

det finns dock intressant slutsatser i rapporten som kopplar till FM processorientering och inte 

bara berör hur den ekonomiadministrativa styrningen fungerar. I rapporten under 

”Processtänkandet behöver förankras” dras följande slutsatser på FM processarbete: 

 

 

 

 

 

 

Bakom slutsatsen finns följande förklarande text: 

 

”Att kartlägga processerna är viktigt för att hitta potentialer för att effektivisera 

verksamheten. Man kan till exempel upptäcka att man arbetar med samma sak på flera ställen 

eller att vissa uppgifter ”faller mellan stolarna”. Att styra i processer är däremot svårare 

eftersom detta krockar med linjestyrningen. En svårighet med processledarskapet är att ett 

stort antal beslutsbefogenheter som rör processen ligger på linjechefer. Dessa linjechefer har 

sina uppdrag formulerade på andra sätt vilket gör att de kan behöva göra andra 

prioriteringar än de som passar för processen. 

 

Processorienteringen försvåras av att Försvarsmakten traditionellt är en hierarkisk 

organisation, där militära gradbeteckningar i linjeorganisationen påverkar 

kommunikationsvägarna och frågan om vem som har reellt inflytande. 

Processorienteringen påverkas också av att antalet hierarkiska nivåer är betydande. 

Processorienterat arbete är särskilt problematiskt i de fall processer skär mellan ledningarna 

och staberna i Högkvarteret”6 

 

                                                      
5 Ögren, A-M. 2010:28. Utveckling av Försvarsmaktens interna styrning och kontroll. Stockholm, Rapport från 

Ekonomistyrningsverket. s.5. 
6 Ibid, s.20–21. 

ESV rekommenderar Försvarsmakten att fortsätta arbetet med att utveckla och 

beskriva processerna inom Högkvarteret. Vidare rekommenderar ESV Försvarsmakten 

att informera och utbilda med syfte att utveckla en förståelse för arbete i processer. 
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Självständigt arbete från 2011 – Försvarsmaktens arbete med processorientering 

Uppsatsen tar avstamp i ESV tidigare nämnda rapport och beskriver hur FM kan arbeta med 

processorientering för att bemöta ESV kritik avseende styrning och kontroll inom 

organisationen. Studien är gjord vid FM Högkvarter samt förbandet P 7 vid Revingehed. 

Resultatet visar på stora skillnader i synen på processorientering mellan HKV och P 7 och 

beskriver att:  

”Utbildning och en gemensam vision om processorienteringen kan vara nyckeln för att 

Försvarsmakten ska vara en organisation som nyttjar processorienteringen på ett effektivt 

sätt”.7 

 

Statens kvalitets- och kompetensråd rapport från 2003 

Statens kvalitets- och kompetensråd har tagit fram en rapport som redovisar ett 30-tal 

myndigheters erfarenhet av att arbeta med processer. FM och förbandet K3 anges i studien 

som ingående myndigheter. Den övergripande slutsatsen är att: 

 

”Processynsättet har stor potential ur ett förvaltningspolitiskt perspektiv men den potentialen 

tas idag inte tillvara.”8 

 

Kvalitetssäkring samt att skapa ordning och reda lyfts fram som motiv och nytta. Dock visar 

det sig att de flesta myndigheter (inklusive FM och K 3) inte mäter resultat utan endast 

reviderar processer i befintlig struktur. Någon enhetlig processorientering sker inte trots att 

processägare utses. Allt fortsätter verka inom ramen för linjeorganisationen.    

 

Försvarets materielverk (FMV) lyfts fram för sin tydliga processbaserade projektorganisation. 

Intressant är att FMV nästan uteslutande jobbar mot FM vilket borde skapa friktioner om de 

har väsentligen skild syn på processarbete. Rapporten lyfter fram att: 

 

”Myndigheten måste identifiera en övergripande processtruktur och ge den en påverkan för 

ledning och styrning. Vidare att vikten av att utveckla mål, mät- och uppföljningssystem 

utifrån ett helhetsperspektiv.” 

 

Studier visar också att det tar tid att få acceptans för processynsättet och att processorientera 

verksamhet och tipset är att gå stegvis samt att lära efterhand.9 

 

Examensarbete från 2004 - Processarbete inom en funktionsorganisation 

 

Uppsatsen undersökte effekter som uppstår när två skilda verksamhetsmodeller ska 

kombineras. Undersökningen är gjord vid Försvarsmaktens Logistik/försörjningsdivisionens 

stab. Vidare undersökte den påverkan på processarbetet inom en funktionsorganisation.  

Från slutsatser kan man hämta positiva effekter som bättre förståelse för verksamheten, 

förbättringsarbeten sker oftare och att det blir lättare att spåra kostnader då organisationen är 

beskriven i processer.  

  

                                                      
7 Jönsson, A. 2011. Försvarsmaktens arbete med processorientering – Att göra saker på rätt sätt!. Självständigt 

arbete krigsvetenskap, Försvarshögskolan. 
8 Stigendal/Johansson, L och T. 2003. Processorientering i staten. Stockholm, Rapport från statens kvalitets- och 

kompetensråd. s.11-15. 
9 Ibid, s.11-15. 
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Till det negativa framförs att hierarkierna försvårar processarbetet. Det uppstår vidare 

organisationskrockar mellan funktioner kring vem som är ansvarig i den tvärfunktionella 

processen.  Motstånd mot processer dyker upp i flera led vilket kan bero på bristande kunskap 

och chefers inställning.10 

 

Magisteruppsats från 2007 - Processmodell för bättre helhetssyn och kundfokus. 

I magisteruppsatsen som är gjord utanför FM och studerar ett konsultföretag lyfts följande 

slutsatser fram: 

 

”Den strategiska tydligheten i ledarskapet är avgörande… Högsta ledningens uthålliga 

engagemang är avgörande… Att hålla processarbetet enkelt och pragmatiskt är avgörande… 

Att involvera alla delar av organisationen är avgörande… Ett processarbete som drivs brett 

och tvärfunktionellt ökar möjligheten att lyckas.” 

 

”Viktiga områden att fördjupa sig i fortsatt forskning skulle kunna vara: Processynsätt och 

verksamhetsstyrning - Processynsätt och organisationskultur - Processynsätt och 

förändringsledning - Processynsätt och lärande”.11 

 

Vetenskaplig litteratur från 2001 - Processorientering  

Många vetenskapliga arbeten kring processorganisering refererar till Olof Rentzhog som har 

följande sammanfattande tankar om processorientering i en linjeorganisation. 

 

Rentzhog beskriver i sin bok Processorientering hur kärnprocessmodellen utgör en viktig 

ledningsstruktur för att möjliggöra att organisationen blir processorienterad och 

kundfokuserad. Många organisationer leds och utvecklas funktionellt i den formella 

organisationsstrukturen som den lever i. Ansvaret för att leda och utveckla är tydligt för 

funktioner och avdelningar men inte för tvärfunktionella processer.  

Om inte tydliga strukturella förändringar sker för att förtydliga ägarskapet och ansvaret för 

processerna kommer den funktionella linjeorganisationen att förbli det dominerande 

ramverket för ledningen av organisationen.12  

 

Sammanfattning tidigare forskning 

För vårt arbete är dessa slutsatser främst intressanta för att kunna jämföra med i slutet när vi 

dragit slutsatser ur vår empiri. Vi finner inte att vi kan ta vid där någon av dessa studier 

avslutade utan vi behåller det öppna och förutsättningslösa angreppssätt vi valt. De studier vi 

hänvisar till ovan är alla flera år äldre vilket motiverar att vi förhåller oss neutralt och 

fortsätter vår oberoende forskning. 

Sammanfattningsvis visar tidigare rapporter och forskning att hierarkiska förhållanden i en 

organisation påverkar det processorienterade arbetssättet. Bristande kunskap om 

processorientering samt oklar styrning och ledning påverkar samspelet mellan process och 

linje. 

                                                      
10 Hannu/Nilsson, F och O. 2004. Processarbete inom en funktionsorganisation. Examensarbete 15p, Luleå 

universitet. 
11 Hallencreutz/Johansson/Wynn-Williams, J, J och M. 2007. Processmodell för bättre helhetssyn och 

kundfokus. Magisteruppsats, Växjö universitet. 
12 Rentzhog, O. 1998. Processorientering. Lund, Studentlitteratur. s.72. 
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2. Metod 

Inledning 

Detta kapitel beskriver våra metodval samt hur vår studie genomförts. Inledningsvis beskrivs 

hur vi arbetat från start till färdigställande av vår uppsats genom en beskrivning av metodiska 

överväganden samt vår valda analysstrategi som hjälper oss att förstå vårt forskningsområde. 

Därefter så beskrivs de kvalitativa metoderna workshop och intervjuer. Avslutningsvis 

redovisas hur vi genomfört litteratur-studier/sökning samt de etiska aspekterna som vårt 

arbete vilar på.  

Metodiska överväganden 
 

Vår frågeställning är formulerad för att förstå och beskriva vad som händer när två system 

möts. Detta är en öppen fråga där vi söker nya svar istället för att pröva en färdig tes eller 

orsaksteori.13 Vår initiala tanke var att angripa detta genom en jämförande textanalys baserat 

på andra studier och litteratur kring frågeställningen. Vi hade då antagit en mer positivistisk 

grundsyn med deduktiva drag. Istället valde vi att söka upp kollegor i verksamheten och mer 

förutsättningslöst söka empiri för vår studie.  Att vi istället valde den hermeneutiska 

grundsynen och en induktiv ansats berodde på inspiration från metodkursen och handledaren.  

 

Vår epistemologiska utgångspunkt, hermeneutik, hur vi valt att bygga kunskap, har lett oss till 

att använda en i huvudsak induktiv ansats. Detta tar sig utryck genom vi samlar empiri där vi 

jobbar med öppna frågor i workshop och genom intervju. Det är dock vedertaget att det är 

svårt att vara ensidigt deduktiv eller induktiv d.v.s. att teorimodeller ofta är formulerade ur det 

som tidigare är observerat.14 Då vår frågeställning handlar om att förstå arbetsmetoder och 

mellanmänsklig organisering är det viktigt för oss att vårt resultat bygger på analys av 

insamlade data.  
 

Vår induktiva ansats med drag av Grounded Theory (GT) innebär för oss att vi startar i en 

forskningsfråga men vi väljer induktivt att tolka och förstå individers upplevelser. Vidare att 

den teoretiska referensramen inte kan definieras från start. Vi anser oss inte vara trogna 

klassisk GT då vi har valt en icke GT-grundad analysstrategi. Beroende på den empiri som 

växer fram identifieras behovet av referenslitteratur efterhand, detta besvarar varför vi 

redovisar den teoretiska anknytningen i kapitel 4. I kapitel 4 ”referensram” återfinns den 

teoretiska referensram vi identifierat utifrån vår empiri och den redovisas innan den används i 

analys och diskussionskapitlet (kapitel 5).   

I induktiva studier och även i vårt arbete så är det omöjligt att arbeta helt förutsättningslös och 

utan personliga värderingar.15 Det finns en risk att vi försöker bevisa de tankar och lösningar 

vi har kring process och linje i samverkan då vi båda upplevt det vi undersöker. Vi har egna 

tankar kring orsaker och lösningar och är medvetna om risken. Vi har försökt motverka detta 

genom att formulera en öppen frågeställning och konstruerat öppna frågor samt riktlinjer till 

vår intervjuguide. 

 

 

                                                      
13 Wallén, G. 1993. Vetenskapsteori och forskningsmetodik. Lund, Studentlitteratur. s.48. 
14 Jacobsen, D. 2017. Hur genomför man undersökningar?. Lund, Studentlitteratur. s.26. 
15 Wallén, G. 1993. Vetenskapsteori och forskningsmetodik. Lund, Studentlitteratur. s.90. 
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Vi har valt att genomföra en kvalitativ studie som för oss innebär att vi möter och interagerar 

med de individer som har erfarenheter kring vald frågeställning.16 Motivet är att kvalitativa 

studier är fördelaktiga när vi vill fokusera på iakttagelser, upplevelser och tolkning. Vi anser 

att en kvalitativ studie med genomförandet av workshop och intervjuer är det bästa sättet att 

samla empiri för att kunna besvara och förklara vår valda frågeställning.   

Vår datainsamling bygger i huvudsak på en workshop som kompletteras av intervjuer.  

Motivet till att använda workshop som metod är att det hjälper oss att forma kategorier som vi 

sedan kan komplettera med underlag från intervjuerna. Intervjupersonerna har unika 

befattningar i organisationen och tillför ett djup och säkerställer att alla nyckelroller och 

nivåer i verksamhetsledningen blir belysta. Genom att vi genomför både workshop och 

intervjuer så undersöker vi samma frågeställning utifrån olika infallsvinklar, vilket kan liknas 

vid triangulering eller metodtriangulering.17 Vi väljer att inte benämna detta triangulering, 

men vårt syfte är detsamma, att styrka tillförlitligheten i vårt arbete. Nackdelen kan vara att de 

olika metoderna, workshop och intervjuer får olika stort genomslag i vår tolkning. 

Kvalitativ studie eller ansats innebär att vi inte försökt styra den empiri som vi samlar in, utan 

att det är först efter insamlingen som den struktureras och delats in i kategorier som sedan 

sammanbinds.18 Detta sker i syfte att förenkla analysen och förtydliga underlaget. 

Att vara öppen, ärlig och inte komma in med en infallsvinkel som vi vill få bekräftad, att 

kunna förmedla de intervjuades uppfattning genom egna ord, är centralt i kvalitativa studier.  

I studien använder vi citat från intervjuer och workshopdeltagarna skapade egna kategorier 

utifrån deras upplevelser. Med vald ansats är det är lättare att nyansera, det gynnar variation 

och komplexitet i arbetet. Detta innebär att uppsatsens och forskningsprocessen har varit 

flexibel, att processen blivit interaktiv och detta möjliggör att det går att förfina frågeställning 

och metod efterhand.19  

För att kunna avgränsa vårt arbete samt att få precision i datainsamlingen så genomför vi ett 

urval av de individer och roller som vi fann lämpliga för vårt arbete. Vårt urval av individer är 

viktig för giltighet och överförbarheten både inom och utanför förbandet HRC.20 Med urval 

finns viss risk att alla erfarenheter inte kommer fram, men urvalet möjliggör ett djup i studien. 

Utifrån urvalet genomför vi workshop och intervjuer för insamling av empiri.  

Vår analysstrategi grundar sig i Dag Ingvar Jacobsens analysmetod för kvalitativa analyser:  

 

Dokumentera – Utforska – Systematisera och Kategorisera – Sammanbinda.21  

 

Vår empiri klustras i ett antal lämpliga aspekter och kopplas till vår frågeställning för att 

avgränsa arbetet och i syfte att kunna fokusera arbetet mot några utvalda kärnpunkter.  

Vi har diskuterat och analyserat enligt vår referensram, hur man kan förstå de resultat vi fått 

fram genom vår empiri. Diskussionen leder fram till de resultat som svarar på vald 

frågeställning.  

  

                                                      
16 Wallén, G. 1993. Vetenskapsteori och forskningsmetodik. Lund, Studentlitteratur. s.73.  
17 Ibid, s.154. 
18 Jacobsen, D. 2017. Hur genomför man undersökningar?. Lund, Studentlitteratur. s.85. 
19 Ibid, s.86–89. 
20 Ibid, s.118. 
21 Ibid, s.130. 
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Analysstrategi av empiriska data 

Vår analys av data syftar till att sammanställa empiri från genomförd workshop och intervjuer 

till klustrade aspekter som kan hjälpa oss att förstå och beskriva vårt forskningsområde. Vi 

kommer som grund nyttja kategorier som respondenterna i workshopen skapar, därefter 

kommer vi sedan att föra på underlaget från intervjuerna och om behov finns skapa fler 

kategorier. Därefter sammanbinder vi de kategorier som vi upplever liknar varandra och 

skapar färre aspekter för att underlätta analysen.  

En lyckad kvalitativ analys innebär att reducera texter till mindre beståndsdelar, binda 

samman dessa och sedan förstå delarna utifrån en ny helhet, denna pendling kallas för den 

hermeneutiska spiralen.22 Vi genomför analysen i fyra steg: 

 

Dokumentera – Utforska – Systematisera och Kategorisera – Sammanbinda med både 

underlag från workshop och intervjuer.  

 

Dokumentera innebär för oss att vi sammanställer innehållet i genomförd workshop genom 

foto samt anteckningar och sammanfattande transkribrieringar av intervjuer. Vi kommer även 

sammanställa våra egna huvudintryck och anteckningar för att inte tappa bort dem i den 

fortsatta processen. I detta skede så sorterar vi information, detta innebär att det fortsatta 

arbetet kommer att påverkas av vår förförståelse och perspektiv på verkligheten.                                                                                                                                                                                        

Utforska innebär för oss att vi identifierar och ringar in intressanta områden och ord utifrån 

den stora mängden empiri. Detta genomför vi genom att utforska underlaget från 

respondenterna i workshopen samt intervjuerna. Syftet är att förstå och utveckla 

respondenternas kategorisering för att senare kunna sammanbinda och klustra. 

 

Systematisera och kategorisera innebär för oss att vi strukturerar och gör urval från 

intervjuerna som förs på kategorier skapade i workshopen. En riktlinje för oss är att en 

kategori skulle återfinnas och vara relevant i minst två underlag, i syfte att kunna användas för 

jämförelse i ett senare skede i arbetet.23 Vi kommer föra på ytterligare kategorier om vi 

upptäcker ett behov av detta efter genomförda intervjuer. 

Sammanbinda innebär för oss att vi klustrar kategorier till ett fåtal aspekter i syfte att kunna 

fånga de kärnpunkter som vi upplever är mest relevanta mot vår valda frågeställning. Efter vi 

sammanbundit kommer vi att diskutera utifrån den referensram som vi definierar efter detta 

steg. 

Workshop 

Workshop (WS) är en metod eller process för arbetsmöten där social interaktion och effektiv 

problemlösning är i fokus. Det finns normalt en tydlig förväntan på att något ska 

åstadkommas.24 Vårt val av workshop som metod handlar om att pröva en vedertagen metod, 

men främst att få fram många olika komplexa friktioner ur verksamheten som flera kanske 

upplevt samtidigt men från olika beslutsnivåer. Vi vill få ut data och kategorier för fortsatt 

analys som vi sedan utforskar och sammanbinder. För att nå våra mål väljer vi för ändamålet 

lämpliga verktyg, metoder och tekniker för WS genomförandet.25  

För oss är det viktigt att avgränsa så att deltagarna inte använder den värdefulla tiden till att 

lösa problem och det uppnår vi genom att handfast styra tid och omfattning på genomförandet 

                                                      
22 Jacobsen, D. 2017. Hur genomför man undersökningar?. Lund, Studentlitteratur. s.130–131. 
23 Ibid, s.138–140. 
24 Forsberg, K. 2009. Workshops och arbetsmöten. Solna, Liber. s.8. 
25 Ibid, s.57/74/106.  
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Vi valde ut två tekniker/verktyg/metoder med följande motiv: 

 

Hjälper-Stjälper – identifiera vad som påverkar att genomföra förändring. Här ville vi fånga 

kärnan kring hur process påverkar linjen, hjälper eller stjälper. Vi ville främst få in många 

olika uppslag till gränsytor och påverkan mellan process och linje.  

 

Släktskapsdiagrammet – strukturerar och skapar översikt över många idéer. Här ville vi 

försöka börja hitta grupperingar eller kategorier i syfte att göra empirin mer hanterbar för att 

senare finna förklaringar genom litteratur och diskussion. 

 

Vanligtvis finns det en eller flera workshopledare eller facilatorer vars uppgift är att leda 

deltagarna mot en given målsättning eller ambition.26  En facilitator ska leda genom aktivt 

lyssnade och knyta samman samt skapa ett sammanhang kring det resultat deltagarna formar. 

Facilitatorn äger mötesprocessen men ska vara neutral i sakfrågan. Man kan utse flera roller i 

en workshop. Det kan finnas behov att både ha en tidshållare och en dokumentatör men även 

flera facilatorer. I en WS kan man prata om olika beslutsformer där alla bör stödja ett resultat, 

det vill säga ett litet utrymme för egoism. Facilitatorn ska hjälpa gruppen att nå fram till 

beslut, gärna i konsensus.27  

Deltagarnas uppgift är att bidra till dialogen och skapa innehåll med sina erfarenheter. 

Deltagarna i workshopen benämns precis som i intervjuerna för respondenter, detta för att 

tydliggöra att alla har samma informationsstatus i empirin. 

Som urval till workshopen valde vi ut tre individer från processorganisationen och tre 

individer från linjeorganisationen. Detta för att fånga omfånget, dynamiken och helheten i 

arbetet mellan process och linje. Urvalet anser vi vara tillräckligt representativt för strukturen 

och verksamhetsledningen vid HRC. Vi valde även att komplettera med några få intervjuer i 

syfte att fånga ännu mera djup men också hantera några nyckelindivider som inte kunde delta 

fysiskt. 

Vårt urval av deltagare speglar daglig verksamhet men från den matrisliknande 

organisatoriska miljön som uppstår då linjeorganisation och processtrukturer möts.  

 

Vår WS tar utgångspunkt i ett antal av oss definierade teman och frågeställningar (se bilaga 

Workshop). Med en helt fri mötesagenda är risken stor att förväntat resultat uteblir. Vi vill 

främst fånga samspelet som uppstår utan att döma och lösa eventuella problem på plats.  En 

framgångsrik WS kräver att rätt klimat utvecklas. Deltagarna måste lockas och styras att 

lämna debatt och för mycket diskussion för att istället föra dialog kring hur det är eller kan 

bli.28 Vi är trots denna viktiga metodståndpunkt i WS-konceptet främst intresserade av att få 

många olika situationer beskrivna för att gå vidare med i vår egen analys. 

 

  

                                                      
26 Likt ordet workshop är detta en engelsk term som i brist på svenska alternativ blivit vedertagen men den 

innebär att leda. Rollen är annorlunda än en klassisk ordföranderoll. 
27 Forsberg, K. 2009. Workshops och arbetsmöten, Solna, Liber. s.8-9. 
28 Ibid, s.8. 
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Intervju 

För att få bredd i vår kvalitativa datainsamling så väljer vi att genomföra både workshop och 

intervjuer. Fördelen med intervju utifrån vår synvinkel är att vi kommer ner på djupet i ämnet 

och vi kan fokusera på iakttagelser och upplevelser. Viktigt vid genomförandet av en 

kvalitativ delvis öppen intervju är att den inte blir helt ostrukturerad och därför har en 

intervjuguide utarbetats. Intervjuguidens syfte är att belysa vilka teman och frågeställningar 

som kommer att avhandlas (se bilaga intervjuguide).29 

Alla teman och frågor skall ha relevans gentemot vår valda frågeställning. Vi har därför valt 

följande fem kriterier för frågor till vår intervjuguide. 

● Är frågan klar och tydlig? 

● Är frågan ledande? 

● Kräver frågan speciell kunskap och information som informanten kanske inte har? 

● Innehåller frågan alltför känsliga saker som informanten kanske inte har? 

● Ger frågeställningen utrymme för att informanten kan ha egna och måhända icke 

rationella uppfattningar? 30 

 

Intervjun kommer att genomföras som en halvstrukturerad eller semistrukturerad intervju som 

är en annan benämning på intervjuformen, frågorna bör i denna typ av intervju vara färre och 

öppna.31 Vi har valt att kalla intervjuformen semistrukturerad i vårt fortsatta arbete. Vår 

semistrukturerade intervju innehåller definierade teman och frågeställningar som vi 

avhandlar, men det finns samtidigt utrymme för utvikning och fördjupning.  

Kvalitativa intervjuer som metod är den ledande modellen för inhämtning av empiri i 

samhällsvetenskapliga studier. Förespråkare av kvalitativ forskning inklusive intervjuer, pekar 

på fördelen med ett flexibelt angreppssätt. Detta möjliggör att det går att ta hänsyn till 

intervjupersonernas personliga erfarenheter och på det sättet få rikare beskrivningar av 

verkligheten.32  

Som kritik till kvalitativa intervjuer kan följande argument lyftas fram: att de är godtyckliga, 

att forskarens påverkan på resultatet är för stor, att de är icke-rationella och möjlighet att 

kontrollera framkomna resultat saknas.  

För att få rätt innehåll i intervjun väljer vi att genomföra dessa på ordinarie arbetsplats, alltså 

en plats där den intervjuade känner ”sig hemma”.33 För dokumentationens skull har väljer vi 

att spela in genomförda intervjuer för att kunna göra en sammanfattande transkribering i syfte 

att inte tappa detaljer och nyanser. 

Som urval ett till vår första intervju väljer vi att intervjua chefen för HRC. Chefen för HRC är 

i detta sammanhang att ses som en respondent, alltså en person med direkt kännedom om de 

områden som vår frågeställning avhandlar.34   

Vi bedömer att hon är både villig att lämna information, är van att uttrycka sig och har stora 

kunskaper inom området, vilket är centralt vid val av informationsstyrda urvalskriterier.35   

Hen har dessutom en befattning som både processägare och linjechef. I vår urvalsgrupp gör 

detta henne unik. 

                                                      
29 Jacobsen, D. 2017. Hur genomför man undersökningar?.  Lund, Studentlitteratur. s.101. 
30 Dalen, M. 2015. Intervju som metod, Malmö. Gleerups utbildning AB. s.35–36. 
31 Alvesson, M. 2011. Intervjuer: genomförande, tolkning och reflexivitet. Solna, Liber. s.62. 
32 Jacobsen, D. 2017. Hur genomför man undersökningar?, Lund, Studentlitteratur. s.7–12. 
33 Ibid, s.102. 
34 Ibid, s.118. 
35 Ibid, s.120. 
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Som urval två väljer vi att intervjua ställföreträdande chefen för uppföljningsenheten. 

Individen är att se som respondent, då denna arbetar direkt med att styra och följa upp 

verksamheten. Hen innehar också en befattning som innebär att processledarna vid HRC är 

placerade i utvecklingsenheten, detta innebär att hen har stora kunskaper både inom process 

och linje. Hen har dessutom en bakgrund som processledare. 

Som urval tre väljer vi att intervjua planeringschefen vid HRC. Hens roll är att koordinera 

uppdrag och resurser inom förbandet. Individen är att se som respondent då hen på daglig 

basis jobbar med frågor kopplat till verksamhetsstyrning, process och linje.  

Litteraturstudier och litteratursökning 

I vårt arbetes inledning har vi arbetat med vår utdelade kurslitteratur för att konstruera vårt 

metodkapitel. Vi bedömde att utdelad kurslitteratur var tillräckligt bred och omfattande för att 

kunna definiera vår metod och vetenskapliga grund. Vi kompletterade med litteratur som 

kunde stödja oss i workshop- och intervjuförberedelser i syfte att kunna genomföra dessa på 

ett strukturerat och vetenskapligt sätt.  

Eftersom vi valt en induktiv ansats med ett öppet sinne var inte litteratursökning i initialt 

fokus. Vi studerade viss litteratur i syfte att skapa en förförståelse för ämnet samt för att 

definiera våra centrala begrepp: processorientering – processorienterat arbetssätt - linje- och 

funktionsorganisation.  

 

Vi har vidare arbetat med Försvarsmaktsdokument och Försvarsmaktshandböcker för att 

definiera FM arbete med ett processorienterat arbetssätt. Dessa dokument och handböcker 

finns även digitalt på FM interna nätverk EMILIA och omfattas inte av sekretess.  

När väl vårt resultat var klart fortsatte vi inhämtning av referenslitteratur inför diskussion i 

uppsatsen.  

Vi valde att söka efter litteratur som överensstämde med våra tre aspekter; Kompetens – 

Ledning – Kultur och som kunde kopplas till att arbeta processorienterat.  Vi har under hela 

processen arbetat kontinuerligt och iterativt med litteratursökning i syfte att öka precisionen i 

arbetet samt att inte tidigt låsa oss i vår forskning. 

Vi kan uppfatta till del att våra litteraturstudier och litteratursökning är något smal då vi inte 

valt att utforska vetenskapliga artiklar på området, samt till största del använt oss av litteratur 

som finns tillgänglig vid Stockholms bibliotek.  

Vi har dock strävat efter att både nyttja oss av grundläggande läroböcker och mer 

analyserande litteratur om vårt forskningsområde. Detta i syfte att både kunna lära oss om 

ämnet på ett strukturerat och enkelt sätt samt fördjupa oss i intressanta områden främst 

kopplade till valda aspekter för att kunna svara på vald frågeställning. 

 

Etiska aspekter 

Som grund till de etiska aspekterna i vårt arbete har vi valt att förhålla oss till de 

forskningsetiska aspekterna antagna av Humanistiska och samhällsvetenskapliga 

forskningsrådet i mars 1990. Syftet med de etiska aspekterna är ge ett underlag till 

forskaren/forskarna för reflektion och möjlighet till insikt i vilket ansvarstagande som krävs 

och förväntas.   
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De forskningsetiska aspekterna består av fyra huvudkrav:  

 

Informationskravet innebär bland annat för oss att vi har informerat deltagarna i workshop 

och intervjuer om syftet med vårt arbete. Samt att medverkan är frivillig och att deras 

medverkan kan avbrytas när de själva känner för detta.  

 

Samtyckeskravet innebär bland annat för oss att samtycke av deltagarna alltid skall inhämtas 

innan vi påbörjar inhämtning av data till vårt arbete. 

 

Konfidentialitetskravet innebär bland annat för oss att alla i undersökningen ingående 

individer skall ges största möjliga konfidentialitet och att vi inte kommer hantera 

personuppgifter. Frågan om konfidentialitet har ett nära samband med frågan om offentlighet 

och sekretess, där vårt arbete inte kommer att omfatta sekretessklassad information. 

 

Nyttjandekravet innebär bland annat för oss att uppgifter insamlade om enskilda personer får 

endast användas för vårt forskningsändamål.36  

 

Utöver de fyra huvudkraven finns även två rekommendationer som pekar på 

förhållningssätt i forskningsprocessen som ämnesrådet anser angelägna och önskvärda att 

följa: 

 

Den första rekommendationen innebär för oss att vi har gett uppgiftslämnare, 

undersökningsdeltagare och andra berörda tillfälle att ta del av etiskt känsliga avsnitt, 

kontroversiella tolkningar etc. i undersökningsrapporten innan den publiceras. 

 

Den andra rekommendationen innebär för oss att vi har vid lämpligt tillfälle frågat 

undersökningsdeltagare, uppgiftslämnare och andra berörda personer om de är intresserade av 

att få veta var forskningsresultaten kommer att publiceras och att få en rapport eller 

sammanfattning av undersökningen.37 Vi har under hela processen med vårt arbete haft dessa 

krav och rekommendationer som rättesnöre i vårt arbete. 

 

Sammanfattning 

Vi har präglats av den tolkningsbaserade hermeneutiska vetenskapsteoretiska strömningen 

och utifrån denna valt att genomföra en studie som vilar på en induktiv ansats med drag av 

Grounded Theory. Det induktiva har lett till att vi identifierar och inhämtar en referensram 

efter empirinhämtningen. Vi inhämtar kvalitativt data i interaktion från ett representativt urval 

av respondenter. Grundat i vår analysstrategi genomför vi klustring till tre valda aspekter för 

att kunna förstå samspelet mellan process och linje. I den avslutande diskussionen 

sammanförs empiri och referensramen till slutsatser. 

  

                                                      
36 Vetenskapsrådet. Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, antagna 1990. 

www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf (hämtad 2018-03-14). 
37 Ibid 
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3. Empiri 

Inledning 

Empirikapitlet är tvådelat, i första delen redovisas den deskriptiva empirin, den empirin som 

vi inhämtat genom främst textbaserade källor. Denna del syftar till att ge en sammanhängande 

bild av FM styrning och hur organisationen arbetar med ett processorienterat arbetssätt. Här 

återfinns även en kompletterande datainhämtning utifrån ett möte med redaktören till FM 

handbok processutveckling. Den deskriptiva empirin innehåller empiri som är unik för FM 

och utvecklas i underrubrikerna förvaltningsstyrning, processorienterat arbetssätt i FM och 

förbandet FM HRC. I den andra delen redovisas erfarenhetsbaserad empiri inhämtad 

genom workshop och intervjuer vid HRC. Den erfarenhetsbaserade empirin redovisas i tre 

definierade aspekter.  

Deskriptiv empiri 

Förvaltningsstyrning i FM 

I och med införandet av verksamhetsledningssystemet PRIO blev behovet av att ensa hur FM 

arbetar med verksamhetsutveckling och kravställning på IT ännu tydligare. PRIO 

förvaltningsmodell infördes 2015. PRIO förvaltningsmodell hanterade framförallt 

kravställning på IT men förvaltning inbegriper även att effektivisera arbetssättet såsom 

processer.  

 

En gemensam förvaltningsmodell där system PRIO och andra system hanteras på liknande 

sätt infördes 2016. Förvaltningsstyrning grundar sig på att man för specifika 

verksamhetsområden skapar och hanterar förvaltningsobjekt.  

 

Ett förvaltningsobjekt är en gruppering av processer/verksamhet och tillhörande IT-stöd.  

FM behov och önskemål om verksamhetsutveckling sammanställs i förvaltningsplaner. 

Förvaltningsplanen är det operativa styrdokumentet för respektive förvaltningsområde och 

skall vara inriktande för FM verksamhetsuppdrag samt ge en samlad behovsbild över 

verksamhetsutveckling.38  

 

Processer vid HRC tillhör i huvudsak förvaltningsområde personalförsörjning som hanteras i 

förvaltningsgrupp personalförsörjning (FG PERS). Förvaltningsgruppen består av 

processledare samt en förvaltningsgruppsordförande. Gruppen bereder beslutsunderlag till 

processägarna och dessa beslut mynnar ut i en förvaltningsplan. Förvaltningsplanen skall 

omfatta alla aktiviteter samt resursbehov med tillhörande budget. 

 

Processorienterat arbetssätt inom Försvarsmakten 

Sedan 1990-talet har FM arbetat med att införa ett processorienterat arbetssätt inom 

organisationen. Syftet med att arbeta processorienterat är enligt FM att i verksamheten lättare 

kunna upptäcka möjligheter och identifiera problem såsom dubbelarbete och otydlighet till 

följd av bristande kommunikation och information. Processerna skall alltså bidra till ökad 

effektivitet och kvalitet i utfört arbete. FM har uttryckt tre stycken ledord som resultatet av en 

processorienterad verksamhet: ÖVERSKÅDLIGHET – OPTIMERAT – ENHETLIGT. 

                                                      
38 Försvarsmakten. 2018. Förvaltningsplan 2018-2022 för Förvaltningsområde Personalförsörjning med 

stödjande verksamhetsområden och IT-tjänster.  Stockholm, Försvarsmakten.  
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För att FM skall lyckas med ett processorienterat arbetssätt så får inte organisatoriska gränser 

ses som begränsningar eller hinder. Ett revirtänkande är förödande för all verksamhet och 

leder till processer som efterliknar organisationen.39  

 

FM definition av en process är:  

 

”En process är repetitiv struktur av länkade aktiviteter som skapar värde genom att förädla 

input till mer värdefull output”.40 

 

Processen delas upp i fyra nivåer där den översta nivån kallas process och i sin tur delas upp i 

delprocesser, aktiviteter och arbetssteg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På övergripande nivå genomförs det processorienterade arbetet vid Högkvarteret enligt 

Försvarsmaktens tre ledningsprocesser: centrala planerings- och uppföljningsprocessen 

(CPU), processen för Militärstrategisk operationsledning samt produktionsplanerings- 

och uppföljningsprocessen (PPU), samt de två huvudprocesserna förbandsproduktions- och 

insatsprocessen. Under ledningsprocesserna och huvudprocesserna finns stödprocesserna. 

Försvarsmakten har ett processorienterat arbetssätt. Processer beskriver på ett översiktligt sätt 

hur verksamhet genomförs eller ärenden bereds för de uppgifter eller dokument som anges i 

Försvarsmaktens arbetsordning (FM ArbO).  

  

                                                      
39 Försvarsmakten. 2012. Handbok Processutveckling. Stockholm, Försvarsmakten. s.6. 
40 Ibid, s.8.  
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Följande roller finns fördelade med tillhörande befogenheter och uppgifter: 

 

Processägare (PCÄ) ska: 

• definiera syfte med samt vilka resultat som skall uppnås i processen 

• utse processledare, eller själv vara processledare, och vid behov delprocessledare 

• fastställa processen 

• följa upp processledarens arbete 

• utveckla processens effektivitet och kvalitet 

• stödja FM arbete med nyttohemtagning 

• utföra riskanalys i enlighet med handbok intern styrning och kontroll 

 

Processledare (PCL) ska under processägaren: 

• utarbeta processen enligt processägarens riktlinjer och rutiner 

• publicera fastställd process på EMILIA 

• följa upp processens genomförande och resultat 

• kontinuerligt utveckla och förbättra processen i samverkan med användarna 

• stödja användarna, tillhandahålla utbildning samt tillse tillgång till systemstöd och 

ändamålsenlig information så att användarna har förutsättningar att arbeta enligt processen 

• utarbeta kontinuitetsplan (reservförfarande) 

• definiera behov av och krav på masterdata som förutsätts i processen i enlighet med 

Försvarsmaktens informationsvärdering 41 

 

Under processledaren finns delprocessledare (DPCL) som utför samma uppgifter men endast 

för delar av processen, delprocessledaren arbetar oftast i linjeorganisationen. 

 

FM gemensamma processer påverkar alla i vardagen och är indelade i tre områden, 

ledningsprocesser, huvudprocesser samt stödprocesser.42  

 

HRC är ansvarig för processerna lönebildning, intern personalförsörjning, 

personaladministration, personalomställa, rehabilitering och rekrytering. Markerat med (    ) i 

bilden ovan. 

                                                      
41 Försvarsmakten. 2016. HKV ArbO – Bilaga 1 Arbetsordning för ledningsstaben. Stockholm, Försvarsmakten.  
42 Försvarsmakten intranät EMILIA. Om processarbete i Försvarsmakten. 

http://emilia.swedi.mil.se/Jobbstod/processer/Sidor/Om-processer.aspx (Hämtad 2018-04-17).  

Bild utvisande 

Försvarsmaktens 

gemensamma processer 
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Kompletterande datainhämtning – FM handbok processutveckling 

Vi genomförde en kompletterande intervju med överste Peter Gustafsson, redaktören och 

sammanhållande för framtagandet av FM handbok processutveckling.  

 

 
 

 

 

Bakgrunden till att vi genomförde denna kompletterande intervju var att en respondent 

föreslog att vi skulle få en ökad förståelse inom utvecklingen av ett processorienterat 

arbetssätt i FM. Följande intressanta fördjupning och budskap framkom: 

 

I omstruktureringen av Högkvarteret 2005 genomfördes samtidigt en genomgripande 

processorganisering inom Högkvarteret. Tanken var att processer och organisationen skulle 

vara transparenta fullt ut men detta ledde istället till missförstånd, föll inte väl ut och fick 

omarbetas. Ordet process fick i samband med detta en negativ klang i FM som lever kvar än 

idag. Chefer från den tiden har överlag dåliga erfarenheter av processbegreppet vilket till del 

fortfarande påverkar organisationens uppfattning om processarbete. 

 

I samband med införandet av verksamhetsledningssystemet PRIO 2012, tvingades FM att 

tydligt beskriva sina processer då PRIO är byggt genom flödesprincipen. Uppbyggnaden av 

PRIO krävde att verksamheten definierades genom processerna.  

 

Under framtagandet av handboken diskuterades om processledarna skulle benämnas som 

processutvecklare för att bättre beskrivas deras huvudsakliga roll och syfte. Ordet leda är i 

FM är starkt värdeladdat och kopplat till chefskap vilket processledarrollen inte innebär. 

Processledarens huvuduppgift är att säkerställa det optimala och smartaste sättet att arbeta 

inom en process. 

 

Överste Gustafsson huvudbudskap är att vi återfinner processer överallt i FM men vi 

använder regelmässigt andra ord och uttryck. Ett exempel är hur operationer nationellt och 

internationellt planeras och genomförs på ett strukturerat sätt utifrån anvisningar, reglementen 

och stående order. Moment genomförs i en bestämd ordning med tydliga beslutstillfällen.   

Ledorden för ett processorienterat arbetssätt är: 

ÖVERSKÅDLIGHET – OPTIMERAT – ENHETLIGT.  

Det motsatta arbetssättet skulle kunna beskrivas som:  

ENSKILT - RESURSOBEROENDE - UNIKT.  

Bild utvisande missiv till FM handbok 

processutveckling 
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Förbandet Försvarsmaktens HR-Centrum 

HRC är FM centrala HR funktion. HRC arbetar operativt och strategiskt med personal- och 

organisationsfrågor. HR står för ”Human Resources” och är ett modernt namn för de frågor 

och områden även benämns personaltjänst.43  

 

I och med att HRC från och med 2014 äger ett antal processer får också HRC en styrande roll 

i FM. Den styrning som tidigare PERSS (personalstaben vid högkvarteret) stod för inom HR-

området. HRC är ansvarig för stödprocesserna lönebildning, intern personalförsörjning, 

personaladministration, personalomställa, rehabilitering och rekrytering. 

 

HRC ger stöd och service inom HR-området och prioriterar Försvarsmaktens chefer i rollen 

som arbetsgivarföreträdare. Huvuddelen av förbandets uppgifter kretsar kring det HR-

administrativa stödet i PRIO. Lön, anställningar, befattningsbyten, reseräkningar, registrering 

av sjukfrånvaro är exempel på områden som hanteras av HRC för övriga FM. Detta sker 

bland annat genom att cirka 7 000 formulär registreras varje månad, 30 000 löner betalas ut 

och 17 500 reseräkningar och kvitton registreras för behandling.  

 

Ärenden från medarbetare i FM kommer in till HRC huvudsakligen via HR Direkt. HR 

Direkt, som är Försvarsmaktens kontaktpunkt i HR-frågor, hjälper chefer och medarbetare via 

mejl och telefon. 5000–7000 frågor ställs den vägen varje månad.  

 

HRC har också en controllerfunktion som följer upp löner och resekostnader i FM och en 

utvecklingsavdelning som planerar, utvecklar och förbättrar Försvarsmaktens gemensamma 

rutiner och harmonisering av IT-stödet i PRIO inom hela HR-området.  

 

HRC stödjer Försvarsmaktens personalförsörjning i den centrala rekryteringsprocessen av 

militär personal. Detta sker genom stöd till rekrythandläggare och rekryteringsansvariga vid 

organisationsenheter ute i riket. Vidare genom extern kommunikation och relationshantering 

via rekryteringslinjen samt mitt Försvarsmakten.44   

 

HRC är också Försvarsmaktens kompetenscentrum för arbetspsykologiskt urval. Detta sker 

genom stöd till förband och funktioner med urval mot militära befattningar och utbildningar 

där det finns särskilda psykologiska krav på sökandens kapaciteter, egenskaper och förmågor.  

 

 

 

  

                                                      
43 Försvarsmakten intranät EMILIA. 2018. FM HR Centrum är Försvarsmaktens centrala HR-funktion. 

http://emilia.swedi.mil.se/forband/hrcentrum/Var-verksamhet/Sidor/Default.aspx (Hämtad 2018-03-23).  
44 Försvarsmaktens CRM (Customer Relationship Management) system för relationshantering, applikationen 

heter ”mitt Försvarsmakten” och har mer än 30 000 registrerade användare. 
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Erfarenhetsbaserad empiri 

Vi kommer i detta avsnitt att kortfattat redovisa de stora dragen i den insamlade 

erfarenhetsbaserade empirin. Vi väljer att inte i detalj redovisa hur vår kondensering från 

verklighet till kategorier har skett med motivet att vi i huvudsak vill redovisa en fyllig empiri 

tolkad och bearbetad i sammanfattande aspekter. Vi beskriver inledningsvis momentet 

systematisera och kategorisera, därefter en redovisning av genomförandet och empirin från 

workshop samt intervjuer. Avslutningsvis redovisas momentet sammanbinda till aspekter 

och vår tolkade empiri. 

Systematisera och kategorisera  

Vi utgick från de sju kategorier som bildades utifrån genomförd workshop, därefter fyllde vi 

på kategorierna med ord och områden som vi utforskat från anteckningar och sammanfattande 

transkribering av intervjuer. Motiv till varför ett område hamnade i just den kategorin var 

resultatet av vår uppfattning och tolkning utifrån intervjun med respondenten.  Efter 

intervjuerna framkom en ny kategori - makt. Makt var ett ämne som alla tre respondenter från 

intervjuerna berörde. Makt var sammantaget det mest adekvata ordet för den upplevda 

kampen om resurser vid HRC. 

 

 

 

För fördjupat underlag av de åtta kategorierna som utgjorde underlag när vi sammanband och 

klustrade till aspekter se bilaga Dokumentation – Systematisera och kategorisera. 

 

Workshop 

Workshopen genomfördes med sex stycken deltagare; tre stycken ur process- och tre stycken 

ur linjeorganisationen. Ur processorganisationen deltog processledare och delprocessledare, 

ur linjeorganisationen deltog avdelningschefer tillika första linjens chefer. Dessa sex individer 

jobbar i samma organisatoriska nivå och är dagligen en del av det samspel som vi undersöker. 

Deltagarna tog fram exempel när linje och process samspelar och skrev ner på post-it lappar 

och dessa grupperades sedan i lämpliga kategorier. (Se bilaga Workshop Genomförande, för 

utförlig dokumentation) 

 

Moment ett syftade till att generera upplevda exempel från verkligheten. Inledningsvis 

upplevde vissa respondenter en utmaning i att förstå vad som skulle uppnås i moment ett 

hjälper - stjälper. Vi förde även inledningsvis en diskussion kring de etiska aspekterna och 

risken att känna sig personligt identifierbar.  

Sammantaget upplever vi att hjälper - stjälper som metod för att generera exempel var 

ändamålsenlig, dock innehåller den en värderingsaspekt som kan upplevas som begränsande 

för exempelgenereringen. Här kunde metoder som bikupa och brainstorming även fungerat i 

moment ett, dock valde vi hjälper - stjälper för att kunna få fram nyanserna fördelar, problem 

och utmaningar. Sista steget i moment ett, att redovisa för varandra, tog längre tid än 

beräknat. Här upplever vi att det fanns ett större behov av att berätta, motivera och förklara 

sina exempel för varandra än vad vi förutsatt.  

 

 

Målbild Uppföljning/Mäta  Resurser Kommunikation Arbetssätt Kunskap Ledning 

Makt 
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Moment två syftade till att systematisera och kategorisera de upplevda exemplen från moment 

ett. Systematiseringen och kategoriseringen fortlöpte snabbare än vår beräkning. Vår 

reflektion är att det kan tyda på ett stort samförstånd mellan deltagarna avseende vilka 

områden som de upplever som centrala. Eller så handlade det snarare om att snabbt och 

kanske något okritiskt vara uppgiftsinriktade, snarare än att fokusera på kvalitén i arbetet. 

Detta ledde till att vi som facilatorer initierade en kritisk dialog syftandes till att förtydliga 

och utveckla kategoriernas innebörd. Trots dialogen kvarstod kategorierna vilket kan tyda på 

att deltagarna själva tycker att de lyckats kategorisera de viktigaste områdena.  

 

Intervjuer 

Vår första intervju genomfördes med chefen för HRC och blev sammantaget 90 min lång. 

Intervjun genomfördes utifrån framtagen intervjuguide som både vi och respondenten 

upplevde som ett bra stöd. Respondenten hade även nyttjat intervjuguiden som underlag för 

att förbereda sig vilket gav ett bra flyt och att vi höll oss till agendan på ett strukturerat sätt.  

Ord och intressanta områden som vi utforskat utifrån anteckningar och transkribering är: 

komplex situation (linjechef och processägare), ”tänka två nivåer upp”, förvaltningsplanen, 

friktionen är naturlig och måste hanteras, maktkamp, delprocessledaren – två jobb, ”fast i 

linjetänk”, närhet process – linje = framgångsfaktor, finns för lite kunskap om process, ”ta 

befälet över processhanteringen”, svårt att hålla i långa perspektiv, dilemma – samordning 

mellan processer, behov samordnad målbild, ingen FM utbildning för DPL, ”inbyggd 

skepsis”, process – långsiktig utveckling. 

När vi systematiserade och kategoriserade intervjun så placerade vi in utforskade områden 

ovan efter vår tolkning i kategorierna som skapats i workshopen. Detta baserat på hur vi 

upplever och tolkar att respondentens beskrivning matchar definierade WS-kategorier.  

 

Målbild - svårt att hålla i långa perspektiv, behov samordnad målbild 

Kunskap - ”tänka två nivåer upp”, ”fast i linjetänk”, finns för lite kunskap om process, ingen 

FM utbildning för DPL 

Resurser - delprocessledaren – två jobb 

Kommunikation- förvaltningsplanen, inbyggd skepsis” 

Arbetssätt – komplex situation (linjechef och processägare), friktionen är naturlig & måste 

hanteras, närhet process – linje = framgångsfaktor,  

Ledning - ”tänka två nivåer upp”, förvaltningsplanen, friktionen är naturlig och måste 

hanteras, ”ta befälet över processhanteringen”, dilemma – samordning mellan processer, 

process – långsiktig utveckling 

Makt - maktkamp 

 

Vår andra intervju genomförde vi med ställföreträdande utvecklingschefen vid HRC och 

intervjun varade i ca 80 min. Under intervjun följde vi den framtagna intervjuguiden. 

Ord och intressanta områden som vi utforskat utifrån anteckningar och transkribering är:  

 

samgrupperade processledare, närhet till verksamhet, kunna se helhetens betydelse, brist på 

långsiktig planering (3 år), varje process unik, triaden processledare – delprocessledare - 

linjechef, förvaltningsplanens betydelse, kommit långt i processarbetet, tydlig hierarki, 

gränsytor process – linje, behov av att synka målbild, ”möjlighet till att köra med två rattar”, 

revirtänk. 

 

 



Sida 25 av 73 

 

Målbild – brist på långsiktig planering (3 år), behov av att synka målbild 

Kunskap - kunna se helhetens betydelse, ”möjlighet till att köra med två rattar” 

Kommunikation- förvaltningsplanens betydelse, gränsytor process – linje, ”möjlighet till att 

köra med två rattar” 

Arbetssätt – samgrupperade processledare, varje process unik, kommit långt i processarbetet 

Ledning – närhet till verksamhet, brist på långsiktig planering (3 år), triaden processledare – 

delprocessledare – linjechef 

Makt - triaden processledare – delprocessledare – linjechef, tydlig hierarki, revirtänk 

 

Vår tredje intervju genomförde vi med planeringschefen vid HRC och den pågick under ca 80 

min. Intervjun följde intervjuguiden men dock inte i sekventiell ordning, detta då vi upplevde 

att vi kommit längre i att systematisera och kategorisera.  

Ord och intressanta områden som vi utforskat utifrån anteckningar och transkribering är: 

dialogmodellen på HRC, mjuka och inkluderande kulturen vid HRC, från 

entreprenörsförband till förvaltningsförband, självkannibalisering, resursoptimering pågår, 

flödeseffektivitet kontra produktionseffektivt, ”svart bälte i fika”, ”tankemässiga modellen” 

vid HRC, mitt i en transformation, utveckling vs anpassning, kamp om resurser mellan 

process och linje. 

 

Kunskap - från entreprenörsförband till förvaltningsförband 

Resurser – självkannibalisering, resursoptimering pågår, flödeseffektivitet kontra 

produktionseffektivt, utveckling vs anpassning 

Kommunikation- mitt i en transformation 

Arbetssätt – dialogmodellen på HRC, ”svart bälte i fika”, utveckling vs anpassning 

Ledning – dialogmodellen på HRC, mjuka och inkluderande kulturen vid HRC, tankemässiga 

modellen” vid HRC 

Makt - kamp om resurser mellan process och linje 

Sammanbinda  

Efter vi systematiserat och kategoriserat så fanns åtta kategorier definierade med 

underliggande empiri. Nedan redovisas hur att vi klustrat kategorier till ett fåtal aspekter i 

syfte att kunna fånga de kärnpunkter som vi upplever är mest relevanta mot vår valda 

frågeställning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Målbild Uppföljning/Mäta  Resurser Kommunikation Arbetssätt Kunskap Ledning 

Makt 

Kultur Ledning Kompetens 

Sammanfattande Aspekter 
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Utvecklad definition av aspekter 

Det mer mångfacetterade innehållet i de tre aspekterna föranledde att vi valde att sätta nya 

förklarande rubriker; Kompetens – Ledning – Kultur. Efter utvecklad definition av 

aspekterna samt koppling till de ursprungliga kategorierna, följer en sammanslagen och tolkad 

empiri från både workshop och intervjuer.  

 

Kompetens bildades för att tydliggöra kopplingen mellan kunskap och förmågan att leverera 

resultat. Dessutom så upplever vi att ordet kompetens på ett bättre sätt fångar in 

problematiken och bristen på system- och helhetsförståelse. Både målbildens utseende och 

hur den kommuniceras upplevs vara en kunskaps- och eller kompetensbrist i organisationen. 

Försvarsmaktens definition och tillika vår utgångspunkt är:  

 

”vi definierar kompetens som en individs förmåga i relation till en viss uppgift eller 

situation.”45 

 

Kompetens är alltså beroende av kontexten, vi kan vara olika kompetenta inom olika områden 

i olika skeden i livet. Kompetens är ingen egenskap som följer en individ genom hela 

förvärvslivet.46  

I aspekten kompetens har data klustrats från kategorierna: kunskap – målbild – 

kommunikation.  

 

Ledning bildades för att skapa en mänsklig aspekt på resurskategorin, dessutom fanns även 

kategorierna ledning, makt och kommunikation som för oss tydligt kopplar till aspekten 

ledning. Kategorin målbild återfinns även i aspekten kompetens, men vi såg att det även finns 

förväntningar på ledning mot målbilder och visioner.  

 

I FM Militärstrategiska doktrin beskrivs ledning enligt följande: 

 

”Ledning är den inriktning och samordning, uppföljning och värdering som fortlöpande krävs 

för att nå våra målsättningar på alla ledningsnivåer. Kärnan i ledning är att kunna lägligt 

inrikta och proaktivt samordna egen verksamhet inom den egna organisationen och utåt mot 

andra aktörer för att uppnå de resultat som krävs med tillgängliga medel.” 47 

Begreppet ledning är mångfacetterat, i en annan definition av ledning ryms begrepp som 

management, verksamhetsstyrning, organisationsledning och ledarskap. Synonymer av ordet 

ledning är orientering – rättesnöre – direktiv – anvisning – hjälp – ledtråd – vägledning. På 

hemsidan synonymer.se hittar vi under grupp tre följande ord som även definierar ordet 

ledning: styre – kontroll – befäl – makt – kommando – förvaltning – skötsel.48 

I aspekten kompetens har data klustrats från kategorierna: ledning – makt – kommunikation 

– resurser – målbild. 

 

 

                                                      
45 Ydén, K. Kompetens. 2006. Pedagogiska grunder, Lindholm, M (red.). Stockholm, Försvarsmakten och 

Sörman Information & Media AB. s.127. 
46 Ibid, s.127. 
47 Försvarsmakten. 2016. MSD 16 - Militärstrategisk doktrin för Sveriges militära försvar. Stockholm, 

Försvarsmakten. s.50. 
48 Sinovum Media AB. 2018. www.synonymer.se/sv-syn/ledning (Hämtat 2018-03-27). 
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Kultur Det fanns en kategori arbetssätt, men vi såg även att det de mellanmänskliga 

relationerna i våra data krävde en bredare förklaring. I både makt och kommunikation fanns 

det för oss tydliga kopplingar till ett kulturellt perspektiv. Tillsammans formade dessa 

kategorier aspekten kultur.  

Ordet kultur betyder odling. Odling i detta sammanhang beskriver hur vi människor anpassar 

naturen till våra livsvillkor.49   

Försvarsmaktens definition av kultur och tillika vår utgångspunkt är:  

 

”Den form i vilken en större grupp människor organiserar gemensamma angelägenheter”.50 

 

Kultur ligger således nära begrepp som sed och sedvänja, men är ett vitt begrepp som 

innefattar mänsklig aktivitet I aspekten kompetens har data klustrats från kategorierna: 

arbetssätt – makt – kommunikation. 

 

Klustrad och tolkad empiri  

Vi har tolkat och med egna ord sammanställt det vi upplever är den samlade innebörden av 

respondenternas erfarenheter i samspelet mellan process och linje. När vi tolkar finns det en 

risk att respondenternas upplevelser blir något modifierade mot deras personliga svar. Men 

för att sammanställa det breda materielat av empiri till ett hanterbart analysunderlag krävs 

denna tolkning som är central och oundviklig i induktiv forskning.  

Kompetens 

Flera respondenter beskriver att det krävs god och hög systemförståelse i flera nivåer. 

Bristande systemförståelse leder till skepsis mot process som arbetssätt men även att 

samspelet mellan process och linje hämmas. Kompetens om processorienterat arbetssätt är 

generellt för låg inom linjeorganisationen både på HRC- och Försvarsmaktsnivå. Det saknas 

formell utbildning att jobba med och i process, ”finns för lite kunskap om process” vilket 

försvårar att göra rätt och ger en till del omogen processhantering främst från linjen.  

 

Det är viktigt att rollspel och uppgiftsfördelning är tydligt mellan processledare och 

delprocessledare. Bristande kunskap leder också till att det processorienterade arbetssättet 

ibland får stå tillbaka. En respondent utrycker det som att det gäller att förstå chefens vilja 

minst två nivåer upp som i all militär verksamhet, ”man måste kunna tänka två nivåer upp”. 

 

Kunskapsutveckling och kunskapsöverföringen mellan process- och linjeorganisationen måste 

utvecklas, det händer att processutveckling inte överförs till linjeorganisationen vilket är 

slöseri med befintliga resurser. En bristande kunskapsöverföring leder till att personal arbetar 

endast i sitt ”rör” och även till del att dubbelarbete uppstår.  

En styrka som finns vid HRC är att även linjeorganisationen identifierar utvecklingsbehov 

som föder processorganisationen. Utveckling sker alltså inte endast i processerna utan 

fortlöpande inom organisationen, ”möjlighet att köra med två rattar”. 

                                                      
49 Stensmo, C. 2007. Pedagogisk filosofi. Lund, Studentlitteratur. s.9. 
50 Försvarsmaktens pedagogiska grundsyn, kap1. 2006. Pedagogiska grunder, Lindholm, M (red.). Stockholm, 

Försvarsmakten och Sörman Information & Media AB. s.47. 
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En styrka som finns vid HRC är att delprocessledare arbetar i linjen men anspråkstas för 

processarbete vilket leder till att deras expertis används på ett bästa sätt. Detta ligger till grund 

för god kvalitet och ingångsvärden för processutveckling. Dock kräver dessa dubbla roller en 

hög kompetens inom både process och linje, i regel är delprocessledarna rekryterade som 

experter i linjeorganisationen. 

 

Processorganisering kräver god systemförståelse, förvaltningskunskap samt förståelse för 

roller i processorganisationen. En uppfattning som finns bland våra utvalda processledare är 

att linjeorganisationen saknar tillräcklig och formell utbildning i det processorienterade 

arbetssättet vilket hämmar arbetet. Detta förstärktes av intervjuade chefer.  

Behovet av processutveckling styrs av förvaltningsplanen.  

Bristande kompetens och kunskap om förvaltningsplanen, dess syfte och användning skapar 

ojämn styrning som leder till resursbrist.  

Det är i första hand processledarna som föder förvaltningsplanen. Bristande helhetssyn och 

förmåga att omsätta förvaltningsplanen till produktionsplanering skapar en obalans mellan 

resurs och uppgifter. Det händer att processledarna generar utvecklingsbehov i sina processer 

utan full förmåga att bedöma personalresursen som kommer finnas tillgänglig.  

Brist på en gemensam målbild och långsiktig planering (minst 3 år) saknas, ”det finns en brist 

i den långsiktiga planeringen” respondenterna upplever att det leder till en okunskap om vad 

som är det viktigaste här och nu i process och i linjen. För processorganisationen innebär det 

att det inte är tydligt vilken process som är prioriterad internt och för linjecheferna innebär det 

att de inte vet vilken process som är viktigast att stötta och avdela resurser till. 

Processledarrollen kräver kompetens både inom processkunskap och management/ledarskap, 

processledarna vid HRC har inte fått ledarutbildning och detta är inte heller ett krav vid 

rekrytering.  

En brist är att det enligt en respondent saknas djup sakkompetens inom HR-området vid högre 

ledning. Detta innebär svårigheter att definiera tydliga mål och riktlinjer för långsiktig 

processutveckling inom området. ”..hur påverkar man då FM i rätt riktning?..”. 

Ledning  

Respondenterna beskriver brist på strategiska mål från högre ledning men även en avsaknad 

av inriktning av processerna: ”Vart vill FM med processutveckling..”, ”..det saknas en 

vision”, ”…vart är vi på väg”. Internt på HRC upplevs det också som en avsaknad av 

långsiktig processplanering från processorganisationen. Linjeorganisationen efterfrågar mål, 

prioriteringar och vision men då dessa saknas från högre nivå så upplevs det svårt att 

formulera de internt ”behov av att synka målbilden”. En ytterligare aspekt som lyfts fram av 

respondenter är svårigheten att följa upp och mäta resultat av processarbetet då det kopplar 

mot mål och strategier. 

 

En respondent hävdar att HRC har haft en ledningsfilosofi baserat på en platt organisation, 

dialog och medarbetarinflytande ”dialogmodellen på HRC”. Ledarskapet har präglats av 

”anda och ett öppet klimat”. Denna ledningsmetodik har varit mycket framgångsrik under 

perioden fram till nyligen. Nu har en svängning skett till att högre chef ställer tydligare krav 

på resursoptimering och återrapportering. Detta ställer enligt respondenten nya krav på hur 

organisationen måste ledas.  
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Linjen måste tydligare verksamhetsleda och prioritera åt medarbetarna. För närvarande vågar 

ingen fatta nödvändiga beslut och ”flyttar runt problem” - ”dialogmodellen” råder.   

 

Det finns en ”tankemässig modell” vid förbandet som beskriver hur process och linje bör 

samspela, den beskriver det komplexa rollspelet som skall samordnas och i vilka 

tidsperspektiv olika utvecklingsfrågor skall hanteras. Modellen utvisar hur ett 

utvecklingsbehov skall hanteras och i vilken sekventiell ordning samt mot vilken roll. Staben 

vid HRC följer modellen för den löpande produktionsledningen, modellen är framtagen för att 

resursoptimera och identifiera vad som skall resurssättas och prioriteras.  

 

 

 

 

 

Förvaltningsplanen upplevs innehålla struktur, långsiktig planering och prioritering men den 

saknar samordning mot de årliga verksamhetsuppdragen från högre chef. Processarbetet 

upplevs ”.. inte lika strukturerat som linjeorganisationen” och ”..styvmodigt behandlat i 

FM” men när processerna landar i förvaltningsplanen för fastställande av högre chef så blir 

processutveckling påtagligt både i linjeorganisationen och FM. 

På HRC är processledarna samgrupperade under utvecklingsavdelningen vilket är ett 

medvetet val för att komma nära verksamheten och förenkla arbetet. Genom att samgruppera 

processledarna ges möjlighet att skapa en gemensam målbild, att stötta varandra och undvika 

”stuprörsbeteenden”. Dock uppfattar flera respondenter att samordningen mellan processerna 

brister och att det saknas ett gemensamt arbetssätt. En respondent trycker på vikten av att 

kunna se ”helheten” och inte bara fokusera på sitt eget område. ”HRC akilleshäl är fortsatt.. 

… processernas interna samarbete” Processledarnas egen förmåga att involvera varandra 

”inte leva vid sidan av varandra..” . ”Någon process måste stå tillbaka ibland” – vi har inte 

resurser till allt. ”Vi har ett dilemma att vi inte jobbar tillräckligt i samklang med varandra”. 

Processledarna uppfattas individuellt som kompetenta, självständiga och lösningsfokuserade. 

Vid HRC har man valt att delegera genomförandedelen i processägarskapet till 

utvecklingschefen, kallad biträdande processägare. Denna individ har mandatet att samordna 

resurserna inom förbandet. Slutgiltig avdömning sker hos processägaren i undantagsfall, men 

normalt hos biträdande processägare.  

Bild utvisande ”tankemässig modell” 

produktionsledning vid HRC. 
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Det uppstår löpande en konflikt mellan process och linje kopplat till resurserna personal och 

tid. Processledarna är duktiga på att genomföra löpande dialog ”en kohandel” - 

”processledarna är duktiga på att ta fighten” med linjecheferna, dock saknas återkommande 

stående möten för resurssamordning inom HRC. Vissa respondenter upplever detta som en 

”kamp om resurser”.  

Flera individer vid förbandet innehar dubbla roller på samma befattning kopplat mot linje och 

process ”process och linje i samma person”. Ett exempel som lyfts fram är delprocessledaren 

som arbetar både mot linjechef och processledaren. Uppdrag kommer från båda, ibland utan 

tillräcklig samordning. Detta leder till att delprocessledaren måste hantera dubbla lojaliteter.  

Det uppstår en triad där löpande samordning krävs mellan processledare och linjechef för att 

inte skapa en osund arbetsbelastning för en delprocessledare. Processledaren har inget 

arbetsgivaransvar men måste ändå ta ansvar för hur personalresursen nyttjas i samverkan med 

chef i linjen.  

 

Kultur 

En respondent upplever att det råder ”en tydlig ledningskultur där dialog är i centrum” - 

”..svart bälte i fikakultur”. Detta har format ett inkluderande och öppet klimat men hämmar 

tydlighet och förmågan att kunna fatta obekväma beslut, ”..man flyttar runt problemet”. 

Denna kultur har gjort HRC framgångsrik när förbandet inte led av en kamp om resurser.  

En ny verklighet har formats då högre chef i högre utsträckning ställer krav på 

resursoptimering dvs. lösandet av fler uppgifter samtidigt inom nuvarande ram. Även kravet 

på återredovisning och uppföljning av ställda uppdrag har ökat. Detta ger mindre utrymme för 

att ta egna initiativ av medarbetare vid förbandet som inte kan kopplas till högre chefs 

uppgiftsställande. ”gör massa jobb som inget vet”. 

Respondenten menar att det funnits en tydlig entreprenörskultur vid förbandet som nu måste 

till del förändras till att bli mer förvaltningsinriktad. Detta har skapat en obalans och 

resursbrist för att lösa uppgifter från högre chef samtidigt som egna initiativ fortsätter. 

”Situationen blir otydlig” och förbandet är ”mitt i transformationen”. 

 

Vid HRC har otydliga styrningar lett till att processledare och förvaltningsgrupp 

personalförsörjning (FG PERS) har fått mycket makt och ett upplevt för stort mandat. En 

respondent menar att detta inneburit att prioriteringsbeslut har fattats på fel nivå i 

organisationen. Prioriteringsbeslut om utveckling skall fattas av processägaren, men istället 

uppfattas förvaltningsplanen av vissa medarbetare som styrande för verksamhetsprioriteringar 

vid förbandet: ”förvaltningsplanen har blivit någon sorts önskelista hur vi skall jobba 

framåt…det beror på bland annat .. …vi har inte varit riktigt sampratade i detta”. 

Förvaltningsplanen har ett starkt genomslag i organisationen och skapat en kultur där FG 

PERS vid HRC fått en för framträdande roll i utvecklingsfrågor.  

 

Respondenterna påstår att process och linje är två olika kulturer att arbeta inom, detta skapar 

onödiga friktioner i verksamheten. ”… där för vi dialog med andra fast inte lika strukturerat 

som i linjearbetet, vilket jag kan sakna” - ”…processägarrollen är mer frifräseri, alltså 

möjligt att tolka själv, tänka själv, mycket mer diffust än vad linjechef rollen är”.  

Processerna uppfattas som mindre kontrollerade och uppföljda av högre chef på 

högkvartersnivå, ”jag följs aldrig upp i processägarrollen”, ”…hur sköter du den?”, ”…hur 

tänker du runtomkring det?” det upplevs som att saknas kontroll och uppföljning över det 

som inarbetas i förvaltningsplanen. Det finns en upplevt tydligare kontroll och 

uppföljningskultur kopplat till linjeorganisationen, ”där är vi trygga”.  
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Friktionerna som uppstår i gränsytan mellan process och linje är helt naturliga och måste 

snararare förhållas till än bekämpas enlig en respondent ”friktionen är naturlig och måste 

hanteras”.  

Andra respondenter menar att de olika kulturerna har lett till ett revirtänkande och en kamp 

om resurser. Linjecheferna är vana att bestämma och leda sina resurser samtidigt som ett 

processorienterat arbetssätt ställer krav på samordning, dialog och stöd. 

Införandet av PRIO påskyndade och förstärkte behovet av viss ny struktur och tydliga 

processer. Detta förstärkte behovet av en processkultur i samspel med den ordinarie 

linjeorganisationen.  

Trots att processkulturen funnit sin roll vid HRC har detta inneburit att samsynen på 

gemensamma mål har brustit eller minskat. Samtidigt har process och linje redan vid 

förbandets bildande samexisterat och utvecklats parallellt.  

 

En naturlig närhet i verksamheten har skapat en god förståelse för varandras roller. 

Medarbetare vid HRC tycker att man kommit långt i processernas roll i FM ”kommit långt i 

processarbetet”.  

 

Linjeorganisationen vid HRC upplevs bidra med utvecklingspunkter rakt in i processerna 

vilket är eftersträvansvärt i ett processorienterat arbetssätt. Dock upplever respondenter att det 

finns problem i att kunna hantera snabb utveckling. Vissa respondenter menar att snabb 

utveckling överhuvudtaget inte hör hemma inom processerna medan andra respondenter 

menar att snabb utveckling bäst drivs där. Vid HRC har detta lett till att två olika begrepp 

används inom förbandet för att beskriva hur utveckling sker i olika tidsperspektiv. Ordet 

anpassning används i det korta perspektivet och leds i linjen. Ordet utveckling används i det 

långa perspektivet och leds av processorganisationen. 

 

Sammanfattning 

Kapitlet redovisar vår sammanställda empiri i två lager, den första delen är deskriptiv och 

hämtad i huvudsak från skriftliga källor. Den andra delen består av den erfarenhetsbaserade 

empirin inhämtad via två olika kvalitativa metoder.  Vi valde två olika metoder som öppnar 

olika dörrar för att fånga omfattningen av vår frågeställning. Vår huvudmetod är workshop 

som vi kompletterade med intervjuer med unika befattningshavare i organisationen för att 

säkerställa ett djup och att alla nyckelroller och hierarkiska nivåer i verksamhetsledningen blir 

belysta.  

Kärnan i kapitlet är vår klustrade och tolkade empiri redovisad i de tre sammanfattande 

aspekter: Kompetens - Ledning - Kultur.  

 

I klustrad och tolkad empiri skapar vi en syntes av de upplevelser och erfarenheter som fångar 

samspelet mellan process och linje vid HRC. Denna syntes redovisas som löpande text 

kryddad med citat från respondenter för att belysa de olika infallsvinklarna och perspektiven 

som uppstår i det dagliga mötet mellan olika verksamhetskulturer vid HRC. 
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4. Referensram 

Inledning 

Kapitlet inleds med en introduktion till de centrala begreppen i uppsatsen, linje- och 

funktionsorganisation, processorienterat arbetssätt och processorientering. Därefter följer 

referensramen som är kopplad till de tre sammanfattade aspekterna: Kompetens – Ledning – 

Kultur. Syftet är att kunna genomföra en referensbaserad analys där vår empiri visas upp i 

skenet av tidigare forskning. 

Linje- och funktionsorganisation 

Organisationer uppstår och har uppstått där människor finns, att hävda att vi lever i ett 

organisationssamhälle är knappast någon överdrift.  

Det finns många sätt att beskriva en organisation och dess syften men vi väljer här att som 

referens använda oss av följande definition av en organisation:  

En organisation är när ett antal individer genomför en verksamhet eller arbetsuppgift på ett 

samordnat sätt för att uppnå vissa mål, förkortat: arbetsfördelning/specialisering – samordning 

och styrning – ledarskap – mål.51 

 

Linjeorganisationen fördelar ansvar och rapportering till separata enheter med tydliga 

funktioner. Ledningen har ofta en stab av specialister som hanterar övergripande 

administration. Det flesta större företag och statliga verk är organiserade enligt linje-stab-

principen. Grundläggande är en tydlig hierarki och tydliga regler för verksamheten. Strävan är 

en specialisering av funktionerna så att de blir bäst på sitt område och sedan låter man 

ledningen ha den fulla överblicken. Experter och olika funktioner som fungerar som 

komplement till linjeorganisationen kallas i den militära världen för staber.52  

Stabsavdelningarna som har en administrativ och stödjande roll kännetecknas av att de ger 

råd, förslag, utformar policys men har inte direkt befäls- och orderrätt i linjeorganisationen.53 

 

 

 

                                                      
51 Bruzelius/Skärvad, L och P-H. 2011. Integrerad organisationslära. Lund, Studentlitteratur. s.24-25. 
52 Holmström/Lindholm, N och G. 2011. Företagsekonomi – från begrepp till beslut. Stockholm, Sanoma 

utbildning. s.96-97. 
53 Bruzelius/Skärvad, L och P-H. 2011. Integrerad organisationslära. Lund, Studentlitteratur. s.204. 

 

Bild utvisande exempel på en 
funktionsorganisationsstruktur. 
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Kyrkan och militären är gamla organisationer som alltid har haft en linjeorganisation med 

funktionsprinciper och en hierarkisk styrning. På slutet 1800-talet under industrialismen 

uppstod en liknande funktionsorganisering som benämns Taylorismen.  

 

Den sammanfattas i verket The principles of scientific management. Fyra principer kan där 

urskiljas: 

 

1. Utveckla arbete till vetenskap. Allt kan systematiseras och mätas. 

2. Vetenskapligt urval av arbetare. Välj rätt person till rätt jobb. Sätt mål för 

produktionen.  

3. Vetenskaplig träning och utveckling av arbetare. Utbilda personalen i de bästa 

metoderna. 

4. Vänskapligt samarbete mellan ledning och arbetare. Distinkt uppdelning mellan 

arbetsuppgifter utifrån förutsättning.54 

 

Kritik mot taylorismen är att de yrkesskickliga sorteras ut och ingen blir oersättlig. Högt 

effektivt tempo leder till stress och stor personalomsättning. Bristande ansvar från 

medarbetarna uppstår eftersom det är ledningen som leder allt. 

Inom organisationsteorin pratar man om strukturella konfigurationer och strukturell design. 

En klassisk version är tvådimensionella boxar och linjer men det finns alternativ och Henry 

Mintzberger har en definition som kallas de fem sektorerna. Längst ner finns den operativa 

kärnan där människor gör det grundläggande arbetet. Där produceras tjänster eller varor av 

arbetare eller professionella. Ovanför det ligger den administrativa komponenten. Där finns 

första linjens chefer som övervakar och fördelar resurser. Högst upp finns den strategiska 

toppen. Där högre chefer bestämmer mål och syften samt hantera den yttre omgivningen. Vid 

sidan om den administrativa midjan finns två typer av områden till, teknostrukturen som 

innehåller specialister som mäter och kontrollerar övriga, samt stödfunktioner som ska 

underlätta arbetet för individerna.55 

 

Linjeorganisationen bygger som tidigare nämnt på formella befäls- och 

kommunikationsordningar, som kallas samordning tjänstevägen.56 Med tjänstevägen menas 

att order går i hierarkisk ordning i linjeorganisationen, vilket är grunden i militär ledning.  

Men i och med att Försvarsmakten har anammat ett processorienterat arbetssätt så som många 

andra moderna företag och organisationer kan man uppfatta FM organisation som till del är en 

matrisorganisation. En matrisorganisation är en organisation där flera löpande verksamheter 

pågår samtidigt men som samtidigt organiserar delar eller hela sin verksamhet i projektform.57  

  

                                                      
54 Wikipedia. Taylorism. 2018. http://sv.m.wikipedia.org/wiki/Taylorism (Hämtad 2018-04-19). 
55 Bolman/Deal, L och T. 1997. Nya perspektiv på organisation och ledarskap. Lund, Studentlitteratur. s.86. 
56 Alvehus/Jensen, J och T. 2015. Organisation. Lund, Studentlitteratur. s.149. 
57 Ibid, s.149–150. 
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Processorienterat arbetssätt 

En processorganisation kan sägas vara en organisation som har ett processorienterat 

arbetssätt. Alltså att det finns en organisation med definierat ansvar och roller samt 

arbetsuppgifter. Definitionen av en process är inte helt entydig men vi har valt att använda 

följande förklaring som en grund: 

 

”En process är en serie av sammanhängande aktiviteter. Processen förädlar en vara eller en 

tjänst för att tillgodose kundens behov. Processen är kontinuerlig och repetitiv.”58 

 

Inom samhällsvetenskapen skiljer sig tolkningen av processbegreppet, där beskrivs 

processkonceptet som fenomenet av en förändring över tiden.  

Exempel på detta kan vara; ”detta kan inte förändras över natt, det är en process…” och 

”Fredsprocessen i mellanöstern gör framsteg…”.59  

 

Redan under 1930-talet växte processynsättet fram, då inom kvalitetsforskningen. Walter A 

Shewhart formulerade idéer om att kvalitetsstyrning skulle ändra inriktning från att 

högkvalitativa produkter skulle åstadkommas genom omfattande slutkontroller, till att istället 

göra detta genom styrning av processerna.60  

Under 1970-talet utvecklades olika system för kvalitetskontroll då den europeiska marknaden 

vart hårt konkurrensutsatt från den asiatiska, där Japan var det ledande nationen inom 

kvalitetsprodukter. Det tog dock fram till 1990-talet innan process och processorientering vart 

det stora modeordet. Michael Hammer och James Champy lanserade 1990 sin bok ”Business 

process re-engineering (BPR)” (Omskapande av affärsprocesser vid svensk utgåva), boken 

ledde till att företag helt byggde om sina företagskulturer och organisationer till att göra dem 

mer effektiva. BPR fick ett stort genomslag och många företag lyckades genomföra radikala 

förändringsarbeten på pappret, problemet uppstod när förändringen verkligen skulle 

genomföras. En av orsakerna är att BPR i stort bortser från de mänskliga aspekterna vid 

förändringar.61  

En modernare definition av BPR är BPM (Business Process Management) och visar hur 

definitionen gått från ett verktyg till mer av ett synsätt. BPM är en allomfattande 

ledningsprincip som är en integrerad del i hur ett företag eller organisation leds. Detta har 

inneburit en utmaning eftersom ett processorienterat perspektiv och vad det representerar 

delvis står i konflikt i hur många funktionsorganisationer traditionellt leds. Den modernare 

synen på synsättet processhantering innebär även till del att begreppet process har utvecklats. 

I en modern tolkning är synen på individen, människans roll, central. Organisationer 

fokuserar i större utsträckning på process som ett sammanhängande system samt att 

processerna numera utgör en utgångspunkt för verksamhetens totala utformning, ledning och 

utveckling.62 Förenklat är processorientering accepterandet av ett processynsätt och hur man 

arbetar för att använda det.63 

 

                                                      
58 Dicander-Alexandersson/Almhem/Rönnberg/Väggö, M, L, K och B. 1998. Att lyckas med processledning. 

Malmö, Liber. s.26. 
59 Rentzhog, O. 1998. Processorientering. Lund, Studentlitteratur. s.24. 
60 Ibid, s.10. 
61 Dicander-Alexandersson/Almhem/Rönnberg/Väggö, M, L, K och B. 1998. Att lyckas med processledning. 

Malmö, Liber. s.34. 
62 Ljungberg/Larsson, A och E. 2012. Processbaserad verksamhetsutveckling; varför, vad, hur?. Lund, 

Studentlitteratur. s.76–77. 
63 Ibid, s.43. 
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Processorientering 

Olof Rentzhog beskriver i sin bok Processorientering hur kärnprocessmodellen utgör en 

viktig ledningsstruktur för att möjliggöra att organisationen blir processorienterad och 

kundfokuserad. Kärnprocessledning innebär hur man leder och utvecklar en organisation 

genom sina kärnprocesser.64 Många organisationer leds och utvecklas funktionellt i den 

formella organisationsstrukturen som den lever i. Ansvaret för att leda och utveckla är tydligt 

för funktioner och avdelningar men inte för tvärfunktionella processer.  

 

Om inte tydliga strukturella förändringar sker för att förtydliga ägarskapet och ansvaret för 

processerna kommer den funktionella linjeorganisationen att förbli det dominerande 

ramverket för ledningen av organisationen.65 

 

Många organisationer som arbetat processorienterat upplever en stor frustration över att det 

inte ger bestående effekter i organisationen. Man har kartlagt en stor mängd processer, haft 

delaktighet och tagit fram fantastiska processbeskrivningar, trots detta så upplevs det som att 

inget nytt händer – man har fastnat i kartläggningsträsket.66 

 

I litteraturen föreslås hur ägarskapet utvecklas inom organisationen genom att ett antal nya 

roller definieras. Dessa gemensamt skapar en infrastruktur för processledning. Denna struktur 

kan antingen intrigeras och adderas till organisationen eller skapa en helt ny processorienterad 

organisation. Oberoende av hur organisationsstrukturen ser ut bör följande roller innefattas:  

 

Processägare – Processledningsteam – Samordnande roller och forum – 

Problemlösningsteam. 

 

Processägarrollen innebär att en är ansvarig för hur bra processen fungerar i sin helhet. För 

att en balans mellan ansvar och befogenheter skall uppstå måste processägaren ha mandat att 

genomföra förändringar i processens alla ingående delar. Då processen löper tvärs igenom 

organisationen kan förändringar leda till konflikter mellan processägare och linjechefer. 

Rentzhog pekar på företeelser som han saknar utöver definitionen ovan, ett, att processägaren 

utöver att tillse att processen är effektiv och ändamålsenlig även måste leda arbetet med att 

ständigt utveckla processen. Detta innebär att processägaren måste sätta mål för processen 

och involvera sina medarbetare i dessa, utifrån dessa mål förbättra processens delar. Två, att 

det är processägarens uppgift att leda utvecklingen mot ett process- och kundorienterat 

förhållningssätt i det dagliga arbetet ute bland personalen som utför arbetet inom processerna. 

Detta innebär enligt Rentzhog sammantaget att processägarrollen är så omfångsrik att den 

kräver en person med bred kompetens och något annat än ett heltidsengagemang som 

processägare är knappast möjligt.67 

 

Delprocessägare skapas för att leda och förbättra processernas ingående delar. Denna uppgift 

är i regel för stor för processägaren varpå delprocessägarna får en motsvarande roll på lägre 

nivå. Fördelen med att utse delprocessägare är enligt Rentzhog att processarbetet kommer ner 

på en mer konkret nivå där medarbetarna i organisationen och den operativa verksamheten 

mer direkt kan involveras.68 

                                                      
64 Rentzhog, O. 1998. Processorientering. Lund, Studentlitteratur. s.7. 
65 Ibid, s.72. 
66 Kjellin/Klemets, A och M. 2004. Mozaikmetoden – Att styra processorienterade organisationer. Malmö, Liber 

idéförlag. s.8. 
67 Rentzhog, O. 1998. Processorientering. Lund, Studentlitteratur. s.73–74. 
68 Ibid, s.75–76. 
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Processledningsteam skapas för att kunna genomföra tvärfunktionella samarbeten mellan 

olika deltagare i processarbetet. Teamet skapas med individer från olika nivåer och delar i 

processen och kan på så sätt planera och samordna förändringsarbetet.  

Processledningsteamet syftar till att leda processerna så som ledningsgruppen gör för 

organisationen i stort. För att nå framgång med teamet bör även kundperspektivet finnas med, 

alltså att någon ur kundgruppen är representerad i teamet. När kunden får större förståelse för 

processen ges det även större möjligheter att påverka processens innehåll till kundernas bästa.  

 

En viktig aspekt enligt Rentzhog är att det tvärfunktionella teamet inte bara ser sig som 

representanter för sin avdelning eller funktion. Detta kan leda till kontraproduktivitet då 

medlemmarna sätter egen funktions intressen före teamet i stort. Detta kan undvikas genom 

att diskutera och skapa samsyn kring teamets roll och syfte.69 

 

Samordnande roller och forum. Att utarbeta övergripande mål och handlingsplaner för 

processtrukturen samt att följa upp dessa är viktigt för att få en effektiv processledning. 

Litteraturen pekar på behovet av en styrgrupp vars uppgift är att säkerställa att strategiska 

beslut och inriktningar får verkan i processarbetet samt att processledningsarbetet utvecklas 

enligt den av ledningen utstakade vägen. Allt detta kräver dock att processarbetet är tydligt 

definierat inom organisationen. Styrgruppen bör bestå av verkställande ledning inklusive 

processägare.  Styrgruppen skall hantera övergripande beslut och inte detaljsamordna inom 

eller mellan processerna. Därför kan det även finnas behov av en samordnande grupp på lägre 

nivå. Litteraturen pekar också på att processledning ofta kräver stora förändringar inom en 

organisation, vilket ställer krav på ett väl planerat och genomfört förändringsarbete.  

För att lyckas med detta bör en speciellt utsedd förändringsagent finnas som kan leda 

förändringsarbetet samt utgöra en expertroll mot styrgruppen som inte alltid innehar den 

djupa kompetensen inom processarbetet som krävs.70 

 

Stödjande roller och forum för att stödja processledningsteamet krävs enligt Rentzhog. Detta 

för att få ihop grupper med olika medlemmar från olika bakgrund och perspektiv. Tre olika 

stödjande roller som kan skapas är underlättare, specialister och dokumenterare.  

Underlättaren är en individ som fokuserar på att stödja teamet om hur det fungerar samt de 

metoder som används. Underlättaren är normalt inte en medlem av teamet utan skall ses som 

en metodexpert som kan rådfrågas och ge utomstående iakttagelser. Underlättaren bör inneha 

djup kunskap om metoder och angreppssätt inom processledning samt gruppdynamik och 

effektivt grupparbete.   

Specialisternas uppgift är att analysera, förbättra och redesigna processerna, detta ställer krav 

på en bred kompetens. Denna kunskap finns inte alltid inom processledningsteamet så därför 

kan det vara viktigt att knyta specialistkunskap till teamet. Exempel på specialister kan vara 

inom IT-området för att stödja teamet med analys och insamling av data.  

Dokumenterarnas roll är enligt Rentzhog att dokumentera själva processerna. Syftet med detta 

är att på ett enklare och bättre sätt kunna skapa processkartor och flödesbeskrivningar över 

processerna. Dokumenteraren spar tid åt teamet och standardiserar beskrivningar som är lätt 

för individerna att förstå.71 

 

Problemslösningsteam är team ledda av processägaren som syftar till kontinuerlig utveckling 

och ledning av processerna. Enligt Rentzhog så kan utifrån övergripande mätetal och mål för 

processerna möjligheter till förbättring identifieras.  

                                                      
69 Rentzhog, O. 1998. Processorientering. Lund, Studentlitteratur. s.76–77. 
70 Ibid, s.77-78.  
71 Ibid. s.79-80. 
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Förändringsarbete kräver dock stora insatser varpå tillfälliga problemlösningsteam kan 

skapas, dessa bör ges en tydlig styrning och uppgift med en klart definierad början och 

slutpunkt.72  

 

Enligt Kjellin och Klemets är de flesta roller unika för enskilda processer men det finns några 

definierade rollbegrepp för ledning och styrning. Dessa är processansvar, leveransansvar, 

personalansvar och kundansvar.  Processledning består av utveckling av varje enskild process 

samt att samordna mellan processerna.73 

 

Att utveckla en struktur för processledning och processorientering i en funktionellt orienterad 

organisation innebär i stort att en ny dimension förs på den existerande strukturen och 

organisationen. Detta leder till att processerna kan börja ledas och verka, men att 

organisationen per automatik blir processorienterad är inte lika klart. Processynsättet måste bli 

en del av företags- och organisationskulturen och därmed påverka individerna synsätt och 

agerande kring processorientering. Att skapa en infrastruktur för processorientering är viktigt 

men övriga delar av organisationsstrukturen påverkar också medarbetarnas synsätt och 

agerande. I detta möte uppstår en matrisorganisation som kännetecknas av att i första hand av 

rapporterings- och ledningssystem men också stödjande mekanismer och 

organisationskulturer av flera dimensioner.74  

 

När en organisation eller företag bryter med sina gamla strukturer och utformar sin 

arbetsmodell efter processer kan både problem men även vinningar göras. Cheferna måste 

fokusera på sättet som resultat framställs och inte bara på resultatet. Chefen måste alltså 

intressera sig för hur individen i organisationen har utfört sin arbetsuppgift. 

Processorientering handlar alltså om att fokusera människors arbetsprocesser och deras 

resultat – både process och resultat.75 Anders Nyström pekar i sin bok Processen till 

framgång på fem stycken kriterier för att lyckas med processorientering:  

 

Kunden – Genomflöden – Kvalitet – Leda uppströms – Människoorienterat. 

 

Kunden har högsta prioritet eftersom de ställer de krav som måste uppfyllas för att 

tillfredsställa kunden. Genomflödena i organisationen är fokuserade. Genomflödena från 

externa insatser till externa insatser studeras, mäts och förbättras. Kvalitet är målet. Kvalitén 

skall både vidmakthållas och höjas genom hela processen. Detta sker en genom en smidig 

kommunikation mellan de individer som deltager i varje led, både genom kontinuerlig 

processförbättring och processinovationer. Leda uppströms genom att arbetsprocesserna i 

flödet styr vad som föregående skall leverera. På detta sätt transformeras kundernas krav 

bakåt i organisationen och man loopar tillbaka till föregående process och söker orsaker till 

problem. Människoorienterat innebär att chefer stödjer och stimulerar åtgärder för att 

förbättra medarbetarnas utförande av processerna. Studerar vad som lett till goda resultat och 

inte bara på själva resultatet. Processorientering som utvecklingsstrategi innefattar den typen 

av frågor som förbättrar kommunikationen och relationen mellan individerna och ledningen, 

liksom som den förnyar strukturer.76 

                                                      
72 Rentzhog, O. 1998. Processorientering. Lund, Studentlitteratur. s.80–81. 
73 Kjellin/Klemets, A och M. 2004. Mozaikmetoden – Att styra processorienterade organisationer. Malmö, Liber 

idéförlag. s.57. 
74 Rentzhog, O. 1998. Processorientering. Lund, Studentlitteratur. s.81. 
75 Nyström, A. 1999. Processen till framgång. Uppsala, Uppsala Publishing House AB. s.13. 
76 Ibid, s.14. 
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Kompetens 

Många hävdar att vi lever i ett kunskapssamhälle.77 I ett sådant samhälle så är en nyckel till 

framgång förmågan att utveckla ny kunskap och lyckas med att förändra, det vill säga 

förmågan att lära. Enligt detta synsätt så blir den bestående konkurrensfördelen mellan 

organisationer förmågan att just ständigt utvecklas och lära. Lärandet kan i ett sådant 

sammanhang förklaras som att individer i organisationer utvecklar nya färdigheter och 

kompetenser som kommer organisationen till nytta. Andra menar att grupper och 

organisationer kan lära och utvecklas genom att erfarenheter dokumenteras och att nya rutiner 

tas fram. Ett modebegrepp som vuxit fram är lärande organisationer. Begreppet syftar till att 

beskriva hur en organisation kan formges för att främja lärande och därigenom förbättra sin 

produktivitet.78 Det kan samtidigt beskrivas som att organisationen över tiden utvecklar sin 

förmåga att skapa en egen framtid, den ska inte bara överleva. Att lära för att överleva och 

anpassa sig är viktigt men det måste kompletteras av ett ”generativt lärande” som främjar 

organisationens skapande förmåga.79 

 

Det finns dem som menar att man kan betrakta organisationer som ett lärandesystem. Att 

organisationen lär sig som ett kollektiv, som ständigt likt en organism anpassar sig till den 

omgivningen som påverkar den. Enligt detta synsätt så lär organisationer genom erfarenheter 

och förändrar sitt beteende som en reaktion på de förändringar som sker i dess omvärld. 

Konkret innebär organisatoriskt lärande att organisationens rutiner, alltså organisationen 

interna minne ständigt måste förändras och anpassas till förändringar i omgivningen.80  

 

Det går även att tala om att organisationen besitter kunskaper genom t.ex. gemensamma 

föreställningar som ligger till grund för hur man handlar inom organisationen. Men även 

prototyper, t.ex. historier om framgångsrika exempel inom organisationen som ligger till 

grund för hur man ska handla eller jobba påverkar. 

 

Systematiserade och utförliga manualer om hur en viss handling eller arbetsmoment skall 

utföras kan också ses som kunskap som organisationen besitter. Gemensamma föreställningar, 

prototyper och manualer bildar tillsammans teorier om handling. Detta kan dock skilja mot 

det som verkligen nyttjas inom organisationen. Mot denna bakgrund så kan organisatorisk 

lärande beskrivas som en fråga om att utveckla och anpassa gemensamma föreställningar, 

utbyta och goda/mindre bra erfarenheter, dokumentera och sprida ”best practice”. 

Organisatoriskt lärande är alltså något annat än summan av det individuella lärandet. 

Kunskapen är delad och formar en organisatorisk egendom som visar sig i gemensamma 

föreställningar, rutiner och välkoordinerade handlingar.81 

 

Det går alltså att bejaka idén om att lärande kan ske på en kollektiv nivå inom en organisation. 

Det är möjligt för individer att lära i organisationen utan att något organisatoriskt lärande 

sker, men det motsatta är omöjligt.  

För att organisatoriskt lärande skall kunna ske så måste det samtidigt finnas ett individuellt 

lärande. Det individuella lärandet skapas igenom att känna igen mönster i de personliga 

erfarenheterna, av vissa kallat intuition. 

                                                      
77 Alvesson/Sveningsson, M och S. 2012. Organisationer, ledning och processer. Lund, Studentlitteratur. s.273. 
78 Ibid, s.273. 
79 Jacobsen, D. 2005. Organisationsförändringar och förändringsledarskap. Lund, Studentlitteratur. s.247. 
80 Alvesson/Sveningsson, M och S. 2012. Organisationer, ledning och processer. Lund, Studentlitteratur. s.273. 
81 Ibid, s.274–275. 
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När individen sedan problematiserar runt dessa erfarenheter med andra sker en gemensam 

omtolkning och lärandet sprids i formen som av gemensamma föreställningar i gruppen. 

Dessa föreställningar blir sedan institutionaliserade (rutinmässiga) i organisationen, det är 

först då som lärandet kan sägas ha nått ut och påverkat hela organisationen.  

Detta innebär att individuellt lärande inte nödvändigtvis är organisatoriskt, men 

organisationen lär när den förändras. En förändring som sker genom erfarenheter från de 

kollektiva handlingarna inom organisationen.82   

 

Ett antal obesvarade frågor finns dock kvar i korrelationen mellan individuellt och 

organisatoriskt lärande. Leder mer individuellt lärande till ett större organisatoriskt lärande? 

Det finns forskare som menar att individuellt och organisatoriskt lärande kan stå i konflikt, att 

det ena kan vara mer fördelaktigt än den andra i vissa situationer. I den mer standardiserade 

organisationen tycks det kollektiva lärandet underlättas medan motsatsförhållandet gäller i 

mer självständiga arbetsgrupper som tycks ge bättre förutsättningar för ett mer individuellt 

lärande.83 

 

Lärandet i organisationer eller i stort ses oftast som något utvecklande och positivt, men det 

kan även medföra en regressiv utveckling där sämre handlingsmönster, skeva självbilder och 

felaktiga föreställningar skapas eller förstärks. De som förespråkar lärande organisationer 

underskattar ofta att organisationerna i sig är politiska med skiftande intressesfärer och 

allmänt röriga. Den lärande organisationen som tar dessa utmaningar på största allvar och 

inser att maktförhållanden alltid kommer att existera har därför större chans att lyckas.  

En dialog mellan olika aktörer inom organisationen som bygger på respekt och förståelse av 

olika perspektiv är därför att föredra. Organisatoriskt lärande är därför en paradox som består 

av dilemman, kamp och balansakter för chefer.84 

 

Organisatoriskt lärande handlar om att organisationen lär något, den nya kunskapen som har 

tillägnats utvecklar organisationen och formar dess handlande. Det komplicerade är att det 

inte längre är individen som skall lära utan flera individer tillsammans. Lärandet sker utan att 

individen är medveten om den, kunskapen är dold både för sig själv och andra. Det individen 

innehar är det som kallas tyst kunskap, alltså kunskap som individen inte lyckats sätta ord på 

och förmedla till andra.85  

 

Det är inte ovanligt att individen varken reflekterar eller är medveten om att den besitter en 

kunskap. Ibland gör individer åtgärder och handlingar för att man upplevt att det fungerat 

eller lett till goda resultat. I kontrast till denna tysta kunskap står explicit kunskap, d.v.s. 

förhållanden och erfarenheter som individen kan sätta ord på och som ofta präglar hur den 

anställda diskuterar och samtalar kring organisationens möjligheter och problem. Explicit 

kunskap är ofta nedtecknad i skrift och sätts i system som rutiner, strukturer och procedurer.  

 

En av dem viktigaste förutsättningarna för att utveckla lärande organisationer är alltså hur den 

lyckas transformera den tysta kunskapen och göra den tillgänglig för alla i syfte att komma till 

praktisk nytta.86 

 

                                                      
82 Alvesson/Sveningsson, M och S. 2012. Organisationer, ledning och processer. Lund, Studentlitteratur. s.275–

276. 
83 Ibid, s.277. 
84 Ibid, s.294. 
85 Jacobsen/Thorsvik, D och J. 2014. Hur moderna organisationer fungerar. Lund, Studentlitteratur. s.335. 
86 Ibid, s.335. 
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Den japanska forskaren Nonaka har analyserat förhållandet mellan tyst och explicit kunskap 

och vad den kan innebära för lärandet i organisationer. Det framkommer fyra former av 

lärande som i olika grad kan påverka organisationen: 

 

1. Socialisation – från tyst till tyst kunskap. Kunskapsöverföring kan ske utan att 

individerna nödvändigtvis talar om den eller medvetet försöker översprida den, det 

begränsas också av att individerna är fysiskt nära varandra. Begränsningen är att 

kunskapen fortfarande är tyst, den diskuteras, granskas eller prövas inte aktivt utifrån 

varandras erfarenheter. 

 

2. Externalisering – från tyst till explicit kunskap. En process där den tysta kunskapen 

formaliseras och görs tillgänglig för andra t.ex. genom att en duktig och driven individ 

nedtecknar hur hen arbetar och förmedlar detta till andra. 

 

3. Kombinering – från explicit till explicit kunskap. I denna form så sammanbinds öppna 

informationskällor tillsammans och ger en ny bild av situationen. Denna form av lärande 

är inte särskilt effektiv p.g.a. att man endast systematiserar kunskap som redan är 

tillgänglig. 

 

4. Internalisering – från explicit till tyst kunskap. I denna form så ombildas den explicita 

kunskapen till tyst kunskap hos individerna i organisationen. Detta kan ses som en lärare 

som testar en ny pedagogisk form. Det skapas en syntes och en brygga mellan den tysta 

och explicita kunskapen.87 

 

Grunden för att lyckas med en lärande organisation är alltså att lyckas omsätta den tysta 

kunskapen till explicit kunskap. Detta kan skapa en spiral där tyst och explicit kunskap kan 

växelverka för att förstärka varandra. Individuell kunskap överförs till en högre nivå genom 

de fyra olika stegen ovan; socialisering från (tyst till tyst), externalisering från (tyst till 

explicit), kombinering från (explicit till explicit) och internalisering från (explicit till tyst 

kunskap).88  

Organisationer bör alltså främja lärprocesser bland individerna i organisationen, skapa system 

som medverkar till att tyst kunskap blir explicit och att den explicita används i organisationen 

som en integrerad del av individernas tysta kunskap.89 

 

Nonaka tillsammans med Takeuchis har utifrån ovanstående idéer utvecklat en modell för 

effektiv kunskapsspridning inom området ”knowledge management”. Den bygger på HR-

perspektivets grunder; att stödja och investera i medarbetare och deras lärande, för att göra 

organisationen mera kompetent. Den uppmuntrar även att kunskaps sprids horisontellt och är 

gemensam snarare än delas upp och kontrolleras vertikalt.90  

 

  

                                                      
87 Jacobsen/Thorsvik, D och J. 2014. Hur moderna organisationer fungerar. Lund, Studentlitteratur. s.336. 
88 Blomberg, J. 2017. Management, organisations- och ledarskapsanalys. Lund, Studentlitteratur. s.126. 
89 Jacobsen/Thorsvik, D I och J. 2014. Hur moderna organisationer fungerar. Lund, Studentlitteratur. s.337. 
90 Blomberg, J. 2017. Management, organisations- och ledarskapsanalys. Lund, Studentlitteratur. s.119. 
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Ledning 

 

”Ledning är den funktion som inriktar och samordnar tillgängliga resurser för att 

åstadkomma de effekter som definieras i uppgiften (uppdraget) med dess syfte. Ledning och 

ledarskap utgör tillsammans de två funktioner som krävs för att leda verksamhet. Förenklat 

kan sägas att ledning ska avgöra vad som bör göras medan ledarskapet ska se till att detta 

blir utfört”.91 

 

En klassisk definition på ledningsfunktioner är POSDCORB (Planning, Organizing, Staffing, 

Directing, Coordinating, Reporting, Budgeting) skapad av Luther Gulick. 

Den innehåller på svenska, Planering, Organisering, Ledning, Koordinering, Rapportering och 

Budgetering. Till detta kan läggas, beslutsfattande, initiering, utvärdering, kontroll och 

personaltjänst. Personaltjänsten innehåller allt från rekrytering till lärande till avveckling.92  

 

Ledning utifrån ett instrumentellt perspektiv sammanfaller mer med styrning. Ledning utövas 

av hierarkier som använder formella strukturer för att nå kollektiva mål. En förutsättning är 

att ledarna har kontroll över underordnade och har dess acceptans. Men också att det finns en 

klar organisationsidé.93  

 

Ledning utifrån ett kulturellt perspektiv, eller statsmannakonst, innebär mer av värdeledning, 

att vara visionär, försvara och föra vidare värderingar och normer. Bidra till att integrera 

medarbetare genom socialisering och lärande samt bidra till att lösa konflikter. Ledningen blir 

primärt informell människobehandling inom ramarna för en formell organisation.94  

 

Modern utveckling av organisationer tycks gå från styrning till ledning, från styrning av till 

styrning i, vilket innebär att överordnad formell ledning är mindre accepterad och att 

decentraliserad ledning med mer medverkan och frihet för medarbetare. Ledning och styrning 

kan uppfattas smälta ihop till bara ledning och managementlitteraturen förespråkar mer fokus 

mot ledare och ledaregenskaper och vilka situationer som kräver vilken ledning.  

Ledare använder den formella strukturen som de omges av men de påverkas också av den 

kulturell-institutionella kontexten de befinner sig i. Detta synsätt kombinerar styrning av, den 

instrumentella styrningen av organisationen med styrning i, som kopplas till management och 

professionell ledning där mellanmänskliga aspekter är viktiga.95 

 

Styrning kan beskrivas som organisationsledningens sätt att fatta kollektiva beslut och 

påverka beteenden genom olika formella styrinstrument.  

Ledningen planerar, beslutar och samordnar och kontrollerar en uppsättning formellt uppsatta 

mål som den vill realisera eller genomföra inom givna ramar. Det är de formella och 

instrumentella aspekterna som står i fokus. Enligt statsvetaren Lennart Lundquist har ledning 

vart mindre central än styrning i statlig verksamhet. 96 

 

 

 

                                                      
91 Försvarsmakten. 2016. Handbok Arme ledning (AH Ledning 2016). Stockholm, Försvarsmakten. s.10. 
92 Christensen/Lægreid/Roness/Røvik, T, P, P och K. 2005. Organisationsteori för offentlig verksamhet. Malmö, 

Liber Ekonomi. s.131. 
93 Ibid, s.126. 
94 Ibid, s.128. 
95 Ibid, s.124-125. 
96 Ibid, s.124. 
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Det kan uppstå spänningar mellan styrning och ledning, mellan mål och disciplinering å ena 

sidan och social interaktion och personlig utveckling på andra sidan. Men styrning och 

ledning kan också komplettera varandra när ledningen stödjer styrning genom att normer och 

värderingar sammanfaller eller att man anpassar formella strukturer till informella. 

Ledningen förväntas ta ansvar för många olika roller, individer och kollektivet.97 

 

Som vi tidigare definierat ledning krävs även ledarskap för att leda verksamhet.  

Det ligger en utmaning i att som ledare hantera spänningen och konflikter som alltid uppstår i 

skärningspunkten mellan vertikala och horisontella perspektiv.  När de vertikala 

stuprörsstrukturerna skall brytas upp och ge plats åt utveckling i en ny horisontell 

processorienterad riktning krävs ett handfast ledarskap. I den konflikt som uppstått kommer 

det vara nödvändigt att under en period styra och centralisera beslutsfattandet.98 

 

Empiriska studier visar på i grunden två olika ledarstilar. Demokratiskt eller 

relationsbaserat ledarskap, ledaren utvecklar goda relationer till sina underordnade genom 

att involvera medarbetarna i beslut som rör arbetet.  

Auktoritärt eller uppgiftsorienterat ledarskap, ledaren fokuserar på effektivitet samt att 

strukturera sina underordnade roller mot förverkligande av formella mål. Båda ledarstilarna är 

inte ömsesidigt uteslutande utan kan kombineras. Därmed finns möjlighet för en ledare att 

utforma en egen ledarstil som kombinerar dem både utifrån kontext eller personliga 

egenskaper. I moderna organisationer så är tendensen att öka medarbetarnas inflytande och 

skapa förutsättningar för mera demokrati och egen makt, där individerna i organisationen får 

större befogenheter att själva fatta beslut.  

Ett annat modernt ledarbeteende siktar på att främja psykologisk egenmakt, i syfte att t.ex. 

stärka självkänsla och motivation.99 

 

Ledarskap var tidigare ensidigt beskrivet utifrån ledarpersonen. Senare forskning förenade 

kontexten som ledaren verkar i med personliga ledarstilen, detta benämns samspelsteori. 

Samspelsteori är när ledning betraktas som ett samspel mellan person och situation.  

Grunden i samspelsteori är att ledning näst intill aldrig är en funktion av endast 

ledarskapspersonen eller i den situation eller kontext som ledningen verkar inom. Ledning 

utgörs i normalfallet en funktion av samspelet mellan ledaren och dess personliga egenskaper 

och de för situationen karateteriska dragen.100 

 

Ett välkänt exempel på samspelsteori är ”situationsanpassat ledarskap” eller 

”situationsbestämd ledning” definierat av de amerikanska ledarexperterna Paul Hersey och 

Ken Blanchard.101 

 

 

 

 

 

 

                                                      
97 Christensen/Lægreid/Roness/Røvik, T, P, P och K. 2005. Organisationsteori för offentlig verksamhet. Malmö, 

Liber Ekonomi. s.128. 
98 Lantz/Schultz, K-Å och C. 2006. Riv stuprören! Från stuprörssamhälle till flödessamhälle. Uppsala, 

Publishing House AB. s.125. 
99 Jacobsen/Thorsvik, D och J. 2014. Hur moderna organisationer fungerar. Lund, Studentlitteratur. s.404–406. 
100 Kaufmann, G och A. 2009. Psykologi i organisation och ledning. Lund, Studentlitteratur. s.460. 
101 Ibid. s.463.  
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Traditionellt har man sagt att ledare har ett allomfattande ansvar och i offentliga 

organisationer bygger detta på en tilldelad tillit och kärnan är att förvalta detta system av tillit 

i ett system av över och underordnade. 102 

 

Reformvågen New Public Management (NPM) förespråkar en mer instrumentell syn där den 

som formellt har ansvaret också ska rapportera systematisk hur ansvaret förvaltas.  

NPM kan ses som ett kluster av idéer och tankar lånade från näringslivet och den privata 

sektorns metoder om hur organisationer skall styras.103  

 

Detta bygger på en misstro att underställda sköter sig och att kontroll kommer att åtgärda 

brister. Detta bör sedan kompletteras av ett system av belöning och bestraffning. Denna 

snävare definition av ansvar är vanligare bland administrativa ledare idag.104  

 

De traditionellt viktiga ledaruppgifterna i offentlig sektor, exempelvis formulerande av 

policydokument och skapandet av regler byts mot ett mer företagsliknande management 

innehållande målformulering och uppföljning av de samma. Under etiketten styrning och 

kontroll inryms mål och resultatstyrning, finansiellkontroll, granskning och utvärdering. Det 

gäller att uppnå mer ”värde för pengarna”.105 

 

En relativt vanlig kritik mot NPM är att många genomförda förändringar och reformer i 

grunden inneburit en kvantifiering av den offentliga sektorn, individerna har reducerats till 

siffror i ett maskineri. Kvantifieringen har satt ett ökat fokus på antal aktiviteter och ärenden 

vilket lett till en skevhet i vad som levereras och presteras i den offentliga förvaltningen. 

Fokus på rättssäkerhet och kvalitet har ersatts med att premiera kvantitet och snabbhet.106 

 

Kultur 

Kultur förutsätter ett kollektiv och kultur uppstår när människor lever tillsammans och delar 

gemensamma livsbetingelser.107  

Kultur förutsätter också kommunikation då människor behöver förstå varandra i den 

gemensamma kontexten. Människan lärde sig tidigt att organisera sig på olika sätt. 

Organisationskultur kopplas ofta ihop med de informella normer och värderingar som växer 

fram och får betydelse för livet och verksamheten inom organisationen.108 Detta gäller i 

högsta grad för FM där människor lever nära varandra och löser till del unika uppgifter 

tillsammans. Begreppet ”det sitter i väggarna” är inte ovanligt när man diskuterar 

organisationskultur med anställda i FM.  

 

 

                                                      
102 Christensen/Lægreid/Roness/Røvik, T, P, P och K. 2005. Organisationsteori för offentlig verksamhet. 

Malmö, Liber Ekonomi. S.135–136. 
103 Almqvist, R. 2006. New public management – om konkurrensutsättning, kontrakt och kontroll. Malmö, Liber. 

s.25. 
104 Christensen/Lægreid/Roness/Røvik, T, P, P och K. 2005. Organisationsteori för offentlig verksamhet. 

Malmö, Liber Ekonomi. s.136. 
105 Almqvist, R. 2006. New public management – om konkurrensutsättning, kontrakt och kontroll. Malmö, Liber. 

s.25–26. 
106 Karlsson, T. 2017. New public management– Ett nyliberalt 90-talsfenomen. Lund, Studentlitteratur. s.223–

225. 
107 Stensmo, C. 2007. Pedagogisk filosofi. Lund, Studentlitteratur. s.10. 
108 Christensen/Lægreid/Roness/Røvik, T, P, P och K. 2005. Organisationsteori för offentlig verksamhet. 

Malmö, Liber Ekonomi. s.52. 
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Organisationer är inte bara olika i strukturell mening. De skiljer sig utifrån vilken historia de 

innehar och vilka resurser som finns inom organisationen. Under ytan finns dessutom 

informella förhållanden som formas när individer interagerar med varandra.  

Detta pågår ständigt i alla organisationer. På så sätt så består organisationer av både kultur 

och informella maktförhållanden och dessa maktförhållanden har en stor betydelse för 

möjligheten att genomföra olika förändringar i organisationen.109 

 

I FM finns även en stark tradition av fysiska symboler, symboler som kan sägas manifestera 

den underliggande kulturen.110 När man sätter organisationskulturen i en organisation som 

FM i samband med utvecklingen av tydliga informella normer och värderingar, betyder det att 

man betonar det som förenar organisationsmedlemmarna.  

Det formas en ”moralisk ram” för vad som är ett accepterat beteende, det benämns ofta som 

etik. Detta formar även förutsättningar för en hög grad av tillit, samhörighet och 

gemensamma värderingar inom organisationen.111 

 

Vad kan då organisationskulturen hjälpa oss att förstå? Kulturen bör inte endast stå för sociala 

strukturer, sedvanor och beteenden. Utan skall snarare forma mentala fenomen om hur 

individerna i organisationen likartat tänker och värderar den verklighet man verkar i samt vad 

som skiljer medlemmarna i organisationen från övriga organisationer. Kulturen handlar alltså 

inte om beteenden i sig utan om vad som är de bakomliggande och vägledande 

värderingarna.112 

 

 Kulturperspektivet fokuserar vad som är gemensamt för en grupp individer, hur de uppfattar 

den sociala verkligheten som upplevs likartad. I organisationskulturen ingår även regler, 

kontroll och belöningssystem. Om en viss regel uppfattas av somliga individer i 

organisationen som att den är möjlig att göra avsteg ifrån medan andra individer ser den som 

okränkbar uppstår svårigheter. Denna differentierade syn kan leda till konflikter, tidsspill och 

förvirring.113  

 

Hierarkin påverkar organisationer och individerna inom den. I arbetslivet kan chefer styra 

detta genom att t.ex. påpeka karriärens betydelse i olika val som görs av individen. 

Karriärorienterade individer är lättare att leda så länge målet och drömmen om en karriär 

inom organisationen kvarstår. Detta kan leda till att önskan om att stiga i graderna påverkar 

individens önskemål att följa överordnade och ”göra rätt saker”. Detta är inte bara en strävan 

efter att leverera resultat, utan handlar lika mycket om att odla förbindelser, agera politiskt 

rätt, ge ett bra intryck uppåt i organisationen och säkerställa ledningen godtycke om att 

individen är ”utvecklingsbar” och har ”potential”. I organisationer där en mindre grad av 

befordringsmentalitet råder blir individerna inte lika inriktade på att säkerställa chefens 

godtycke, man tillåts vara mer frispråkig och ifrågasättande. 114 

 

 

 

                                                      
109 Jacobsen, D. 2005. Organisationsförändringar och förändringsledarskap. Lund, Studentlitteratur. s.148-149. 
110 Christensen/Lægreid/Roness/Røvik, T, P, P och K. 2005. Organisationsteori för offentlig verksamhet. 

Malmö, Liber Ekonomi. s.53. 
111 Ibid, s.54. 
112 Alvesson/Sveningsson, M och S. 2012. Organisationer, ledning och processer. Lund, Studentlitteratur. s.205. 
113 Ibid, s.208. 
114 Ibid, s.217. 
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Makt i en organisation är på så sätt starkt kopplat till symboliska handlingar som fastslår 

hierarkin och skillnader mellan individerna i organisationen.  

Organisationer och företag genomsyras av olika typer av handlingar och arrangemang som 

leder till att individer skiktas, vilket leder till att föreställningar om olika värden och betydelse 

spikas fast. Föreställningarna är centrala för att chefers handlingar och ord skall ha 

genomslag. Denna makt kommer dock inte endast påtvingat ”uppifrån”, det handlar även om 

att föreställningar påverkar individer ”frivilligt”. Individerna i organisationen utövar 

inflytande på värderingar och idéer inom organisationen, makt och kultur hör således 

samman.115 

 

Organisationskulturen kan som ses en positiv kraft inom organisationen, en sorts 

grundläggande källa till kraft. Denna mekanism ger en smidigt fungerande organisation. Men 

det finns även en annan sida av myntet, att organisationskulturen låser fast människor vid 

vissa föreställningar och ideal, den lirar och uttrycker makt inom organisationen. En makt 

som kan leda till att individer underordnar sig okritiskt värderingar, ideal och tankesätt.116 

 

Kulturer kan existera och utvecklas parallellt och sida vid sida i en och samma organisation, 

detta benämns subkultur. Det är vanligt förekommande att subkulturer i organisationer 

speglar hur organisationen är strukturerad i avdelningar och kontor.  

Utöver organisationsstrukturen kan också följande avspegla sig i subkulturen; 

Professionskulturer där värderingar och normer är knutna till en viss specialistgrupp. 

Ålderskulturer, där anställdas olika anställningsperioder har format normer och värderingar 

samt könskulturer, där värderingar skiljer sig mellan kvinnor och män. Subkulturerna 

behöver dock inte innebära en begränsning eller problem för organisationen. Motsättningar 

uppstår när subkulturen blir motkulturer mot den rådande organisationskulturen, den kan även 

bli ett problem genom att uppamma intressekonflikter och kamp om makt och inflytande i 

organisationen.117 

Tre mekanismer som ökar förutsättningarna för utvecklingen av subkulturer inom 

organisationens formella enheter är: 

1. Specialisering som koncentrerar individernas uppmärksamhet mot specificerade 

arbetsuppgifter och dess lösning, sekventiellt som de systematiskt avskärmas från 

förhållande som inte anses vara relevanta för uppgiftslösningen. 

2. Individer som arbetar inom samma område kommunicerar ofta kring just frågor som 

rör deras arbetsuppgifter och arbetsförhållanden, denna kommunikation förstärker 

uppmärksamheten på delmål 

3. Organisationsenheten orienterar sig endast mot de delar av världen utanför som är 

relevanta för dess arbete, man söker uteslutande efter information som är kopplat mot 

eget arbete och utesluter annat. Detta förstärker inriktningen mot delmål och bidrar till 

att utveckla en subkultur. 

 

Denna typ av selektiv perception tillsammans med en skev informationstillgång leder till att 

individerna tror att de arbetar med uppgifter som är viktigare än andra i organisationen.  

Det kan bli svårt att sätta det egna arbetet i relation till övriga organisationens vilket 

nödvändigt för att nå överordnade mål.118 

                                                      
115 Alvesson/Sveningsson, M och S. 2012. Organisationer, ledning och processer. Lund, Studentlitteratur. 

s.216–217. 
116 Ibid, s.227. 
117 Jacobsen/Thorsvik, D och J. 2014. Hur moderna organisationer fungerar. Lund, Studentlitteratur. s.138. 
118 Ibid, s.139–140. 



Sida 46 av 73 

 

I organisationer med en stark kultur är individerna i högre grad homogena vad avser 

handling och tanke. I organisationer med svag kultur (eller subkulturer) så tänker och 

handlar individerna mer olika. En väletablerad stark kultur samordnar individerna och 

organisationens aktiviteter och bidrar på så sätt till att öka effektiviteten och nå framgång.  

Den starka kulturen kan därmed komplettera eller ersätta regler och normerande processer 

som en effektiv samordningsmekanism. Den starka kulturen kan därför både vara 

konsekvensen av och en bidragande faktor till en organisations framgångar. 

Organisationer med starka kulturer är dock svårare att förändra, detta på grund av starka 

värderingar och artefakter.119 

 

”Groupthink” är en form av stark subkultur som kan uppstå oväntat och snabbt. Den kan 

bidra till starkt negativt grupptänkande, en negativ form av homogenitet i en organisation. 

En modell för grupptänkande utvecklad av Irving Janis som förklarar varför grupper med 

kompetenta individer fattar mer eller mindre vansinniga beslut innehåller följande tre 

huvudgrupper:120 

 

• Överskattning av gruppens förmåga. Gruppen skapar själva en illusion av 

osårbarhet som leder till ökat risktagande. 

•  Trångsynthet. Gruppmedlemmarna rationaliserar och bortförklarar varningstecken 

på att gruppen har fel. 

• Falsk enighet. Gruppmedlemmarna utövar självcensur på sådana idéer som avviker 

från gruppens.  

 

Sammanfattning 

Organisationer har funnits så länge människor har funnits, historiska organisationer som 

kyrkan och försvarsmakter har traditionellt organiserats i linje-stabs principen. Tankarna om 

det processorienterade arbetssättet har fått tydliga genomslag i dagens FM. Processerna som 

skär tvärs igenom organisationen skall vara kontinuerliga och repetitiva. Detta påverkar hur 

företag och organisationer som FM organiseras och styrs. Trots detta så finns de hieratiska 

nivåerna kvar tillsammans med tydliga regler och kontrollfunktioner.  

Våra konstruerade aspekter; Kompetens - Ledning – Kultur ska hjälpa oss att förstå vad 

som påverkar samspelet mellan processorientering och linjeorganisation. 

 

Referensramen kring aspekten kompetens hjälper oss förstå hur lärande organisationer och 

tyst/explicit kunskap påverkar.  

 

I aspekten ledning hittar vi hur organisationer styrs utifrån ett instrumentellt- eller kulturellt 

perspektiv. Ledarskapet inom organisationen påverkar i högsta grad individerna inom den och 

hur ledningen sker. Reformvågen New Public Management har satt tydliga spår i FM där 

organisationen återgått mot mer styrning och kontroll.  

 

I aspekten kultur har vi funnit hur olika organisationskultur påverkar, men också hur 

maktförhållanden styr och påverkar. Subkulturer och groupthink är två andra områden som vi 

definierat. 

  

                                                      
119 Blomberg, J. 2017. Management, organisations- och ledarskapsanalys. Lund, Studentlitteratur. s.214–215. 
120 Ibid, s.220. 
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5. Diskussion 

Inledning 

I detta kapitel kommer vi genomföra en referensramsinspirerad diskussion där vi visar upp 

vår klustrade och tolkade empiri i skenet av vår referensram. Slutsatser presenteras löpande 

och återredovisas sedan samlat i det avslutande kapitlet samt omsatta till rekommendationer.  

Aspekten Kompetens 

Det finns överlag en bristande kunskap om processorienterat arbetssätt inom FM, denna 

bristande kunskap leder till att det processorienterade arbetssättet får stå tillbaka. 

Kompetensen inom processorienterat arbetssätt är generellt för låg inom linjeorganisationen 

framförallt på FM- men även på HRC-nivå. Flera respondenter uttrycker att det krävs god och 

hög systemförståelse i flera nivåer.  

 

Anders Nyström skriver i boken Processen till framgång att en stor kompetensförbättring kan 

ske genom att träna och utbilda individer inom organisationen i ett nytt processorienterat sätt 

att tänka. Detta leder enligt Nyström till att en ökad förståelse inom organisationen kan 

byggas upp för det sätt som arbetet utförs på idag och de styrande företeelser som finns. De 

styrande företeelser är enligt Nyström de komponenter som finns inom organisationen samt 

omgivningens krav och restriktioner. Genom träning och utbildning kan organisationens 

strukturer förbättras och stödja individerna i att ta ansvar för sitt agerande och de får mandat 

att korrigera de styrande företeelserna.121  

 

Vi bedömer att denna typ av träning och utbildning kommer att krävas för att kunna sätta 

formerna för ett processorienterat arbetssätt inom FM. Vår bedömning är att det krävs 

utbildning på alla nivåer och i hela funktionskedjan för att möjliggöra effekt av 

processfilosofin. Upplevelsen inom organisationen just nu är att ett processorienterat 

arbetssätt är något märkligt och diffust fenomen som ofta skapar frustration.   

 

Slutsats 1 (kompetens): 

 

• En förändrad syn på ett processorienterat arbetssätt i Försvarsmakten krävs. Detta kan 

endast ske genom utbildning och träning i ett processorienterat arbetssätt. 

 

Respondenter hävdar brister i både djup kunskap och övergripande systemförståelse främst 

inom linjeorganisationen. En orsak kan vara att det saknas formell utbildning om 

processorientering vilket gör det svårare att göra rätt och ger en omogen processhantering.  

I dagens kunskapssamhälle är en nyckel till framgång att utveckla ny kunskap och ständigt 

förändra sin organisation. I boken Organisationer, ledning och processer av Alvesson och 

Sveningsson beskrivs det som att det är en väsentlig konkurrensfördel för organisationer att 

utvecklas och lära. Individerna i organisationen måste utveckla nya färdigheter som sedan 

kommer organisationen till nytta. Det måste samtidigt finnas ett organisatoriskt lärande 

utanför individerna för att en utveckling av organisationen skall ske.  

 

 

                                                      
121 Nyström, A. 1999. Processen till framgång. Uppsala, Uppsala Publishing House AB. s.117-118. 
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Detta innebär att individuellt lärande inte nödvändigtvis är organisatoriskt, men 

organisationen lär när den förändras. En förändring som sker genom erfarenheter från de 

kollektiva handlingarna inom organisationen.122   

På HRC brister individer i kunskap om processorienterat arbetssätt men kunskap tappas även 

bort i överföringen mellan process och linje.  

Enligt Alvesson och Sveningsson är det viktigt att organisationen besitter kunskap genom 

gemensamma handlingar, prototyper och manualer. Alvesson och Sveningsson använder 

begreppet lärande organisationer som ett modernt begrepp för att beskriva en organisation 

som främjar lärande och därigenom förbättrar sin produktivitet.123   

 

Begreppet lärande organisationer är främst kopplat till Peter M Senge och är enligt honom en 

kompetens som alla organisationer borde utveckla. Senges definition bygger på att lärande 

organisationer tar till sig, utvecklar, förmedlar kunskap och förändrar sig så att kunskapen 

tillämpas.124 Organisatorisk lärande beskrivas som en fråga om att utveckla och anpassa 

gemensamma föreställningar, utbyta och goda/mindre bra erfarenheter, dokumentera och 

sprida ”best practice”. Organisatoriskt lärande är alltså något annat än summan av det 

individuella lärandet.125  

En styrka som finns vid HRC är att delprocessledaren verkar inom både process och linje 

samtidigt. Detta ligger till grund för god kvalité och processutveckling inom förbandet. Dock 

måste den individuella kunskapen hos dessa individer systematiseras för att uppnå ett 

organisatoriskt lärande. Brister i kunskapsöverföringen mellan linje och process vid HRC kan 

leda till brister i det organisatoriska lärandet vilket på sikt hämmar utvecklingen och 

produktiviteten inom förbandet. Många vid HRC utvecklas genom sina befattningar till 

specialister men det organisatoriska lärandet saknar tillräckligt tydlig strategi och form. 

 

Blomberg beskriver grundat på Nonakas och Takeuchis modell, att lyckas med en lärande 

organisation är alltså att lyckas omsätta den tysta kunskapen till explicit kunskap. Detta 

skapar en spiral där tyst och explicit kunskap kan växelverka för att förstärka varandra. 

Individuell kunskap överförs till en högre nivå genom de fyra olika stegen ovan; socialisering 

från (tyst till tyst), externalisering från (tyst till explicit), kombinering från (explicit till 

explicit) och internalisering från (explicit till tyst kunskap).126 

Ett bra koncept för organisatoriskt lärande skulle kunna bli vägledande för FM i stort och inte 

bara gagna HRC interna utveckling.  

 

En lärande organisation är inte process- eller linjeorganisationen var för sig, utan HRC måste 

ta ett samlat grepp för att utveckla och lära. Tyst kunskap från process- respektive 

linjeorganisationen måste korsbefruktas genom att först synliggöras. 

 

Slutsats 2 (kompetens): 

 

• Det innebär att HRC bör ta ansvar för och ta fram en ansvarig samt rutiner för ett 

kontinuerligt organisatoriskt lärande. Tyst kunskap som finns vid HRC skall bli 

explicit. 

                                                      
122 Alvesson/Sveningsson, M och S. 2012. Organisationer, ledning och processer. Lund, Studentlitteratur. s.275-

276. 
123 Ibid, s.273. 
124 Nyström, A. 1999. Processen till framgång, Uppsala, Uppsala Publishing House AB. s.112. 
125 Alvesson/Sveningsson, M och S. 2012. Organisationer, ledning och processer. Lund, Studentlitteratur. s.274-

275. 
126 Blomberg, J. 2017. Management, organisations- och ledarskapsanalys. Lund, Studentlitteratur. s.126. 
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Ojämn styrning av uppdrag leder enligt respondenterna till obalans mellan resurser och 

uppgifter. Detta beror enligt respondenterna i linjen på bristande kompetens hos 

processorganisationen som genererar utvecklingsuppdrag utan kunskap om tillgängliga 

resurser. Kunskap om uppdrags- och resursstyrning samt kompetens att omsätta detta ligger 

nära att leda vilket lyfts fram som en nödvändig förmåga. Att leda klokt kräver kompetens i 

ledarskap vilket processledare inte är utbildade eller rekryterade att göra. Processledare utövar 

det som Gerry Larsson benämner direkt ledarskap vilket ställer krav på kompetens inom 

sakområdet. Men även indirekt ledarskap via linjeorganisation krävs, vilket skapar behov av 

en annan typ av kunskap för att inneha överblick och systemförståelse.127  

Detta kan även benämnas ledarskap på organisatorisk mellannivå, att man leder via chefer.  

På HRC är process- och linjeansvariga olika personer vilket ger möjlighet att ta djupt 

sakkunniga till processledning men då tappas förmåga att leda och den resursöverblick som 

en linjechef normalt har.  

 

Vi uppfattar att kraven på processledaren innefattar ledarskapsdimensioner som inte 

individerna har vid rekrytering eller utbildas för. Detta kan förklara varför processledare 

upplevs sakna nödvändig förmåga till överblick av resurser vilket leder till beskriven obalans 

i verksamhetsledningen. Processledarnas stora påverkan direkt och indirekt på både resurser 

och personal ställer krav på att processledaren förstå konsekvenser av sitt handlande. 

Ansvaret för konsekvenser kan inte uteslutande läggas på linjeorganisationen, processledarna 

måste ha förmågan till helhetssyn. Processledare arbetsleder indirekt delprocessledare vilket 

är ett exempel på verksamhet som ställer krav på kompetens inom ledarskap. 

 

Som motpol hävdar Överste Peter Gustafsson redaktören till FM handbok för 

processutveckling att processledarrollen inte ursprungligen var tänkt att leda utan skulle 

benämnas processutvecklare i syfte att tydliggöra att huvuduppgiften för rollen innebar att 

säkerställa det optimala och smartaste sättet att arbeta inom en process. 

 

En ökad kompetens inom ledarskapet skulle även kunna utveckla den tidigare diskussionen 

kring lärande i organisationer. Den lärande organisationen som tar dessa ledarskapsmässiga 

utmaningar på största allvar och inser att maktförhållanden alltid kommer att existera har 

därför större chans att lyckas. En dialog mellan olika aktörer inom organisationen som bygger 

på respekt och förståelse av olika perspektiv är därför att föredra. Organisatoriskt lärande är 

därför en paradox som består i dilemman, kamp och balansakter för chefer.128 

 

Slutsats 3 (kompetens): 

 

• Vi anser att processledare måste vara kompetenta och ha kunskap inom ledarskap. 

Krav på ledarskapsförmåga kräver idag utvecklade kravprofiler vid rekrytering eller 

utbildning och mentorering av befintliga processledare. Detta kommer att ge en 

effektökning i både process och linje. 

 

 

                                                      
127 Larsson, G. Ledarskap. 2009. Aspekter på ledning, Persson, M (red.). Stockholm, Försvarshögskolan och 

Syllabus AB. s.68.   
128 Alvesson/Sveningsson, M och S. 2012. Organisationer, ledning och processer. Lund, Studentlitteratur.  

s.294. 
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Aspekten Ledning 

På HRC anser ledande roller att det löpande uppstår konflikter mellan process och linje 

kopplat till resurserna personal och tid. Processledarna är duktiga på att genomföra löpande 

dialog ”en kohandel”, processledarna är även duktiga på att ”ta fighten” med linjecheferna, 

dock saknas återkommande stående möten för resurssamordning inom HRC. Respondenter 

upplever detta som en ”kamp om resurser” vilken behöver ledas och styras.  

 

I boken Att lyckas med processledning av Marianne Dicander Alexandersson m.fl. förs 

resonemanget kring det vi valt att diskutera kring i vår frågeställning, vad som händer när 

linjechefer möter processarbetet. Författarna menar att linjechefer kan uppleva att 

processarbetet berövar chefen på dennes makt och befogenheter. Ibland kanske till och med 

linjechefen uppfattar processen som en direkt konkurrent. Detta gynnar ingen inom 

organisationen och motarbetar syftet med det processorienterade arbetssättet. Det viktiga är 

att linjechefer kan se processarbetet som ett sätt att utveckla organisationen och att linjechefen 

tillsammans med processorganisationen kan föra en god kommunikation för att nå 

framgång.129  

 

En strukturerad organisatorisk aktivitet eller stående forum för resurssamordning inom HRC 

skulle kunna öka effekten i stort inom organisationen. Koordinering krävs ovanför 

processledare och linjen för att nyttja ändliga resurser, det är i grunden samma resurser i form 

av främst personal som utför alla uppgifter.  

Genomförs koordineringen på nivån ovanför processledare och linjechefer möjliggörs 

beslutsfattande utifrån en helhetssyn och resursoptimering.  

 

Slutsats 4 (ledning): 

 

• En styrd samordning på förbandsnivå mellan samtliga processledare och linjechefer 

krävs. 

En respondent hävdar att HRC har haft en ledningsfilosofi baserat på en platt organisation, 

där det råder dialog och medarbetarinflytande. Denna ”dialogmodell på HRC” samt att 

ledarskapet har präglats av ”god anda och öppet klimat” som varit mycket framgångsrikt för 

förbandet.  

 

I Organisationsteori för offentlig verksamhet av Christensen m.fl. så beskrivs att modern 

utveckling av organisationer tycks gå från styrning till ledning, från styrning av till styrning 

inom, vilket innebär att överordnad formell ledning är mindre accepterad och att 

decentraliserad ledning med mer medverkan och frihet för medarbetare. Ledning och styrning 

kan uppfattas smälta ihop till bara ledning och managementlitteraturen förespråkar mer fokus 

mot ledare och ledaregenskaper och vilka situationer som kräver vilken ledning.  

Ledare använder den formella strukturen som de omges av men de påverkas också av den 

kulturell-institutionella kontexten de befinner sig i.130   

 

 

 

                                                      
129 Dicander-Alexandersson/Almhem/Rönnberg/Väggö, M, L, K och B. 1998. Att lyckas med processledning. 

Malmö, Liber. s.40. 
130 Christensen/Lægreid/Roness/Røvik, T, P, P och K. 2005. Organisationsteori för offentlig verksamhet. 

Malmö, Liber Ekonomi. s.124. 
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Ledning utifrån ett kulturellt perspektiv, eller statsmannakonst, innebär mer av värdeledning, 

att vara visionär, försvara och föra vidare värderingar och normer. Att bidra till att integrera 

medarbetare genom socialisering och lärande samt bidra till att lösa konflikter. Ledningen blir 

primärt informell människobehandling inom ramarna för en formell organisation.131 
Senaste tiden har det enligt respondenter er skett en svängning mot att högre chef ställer 

tydligare krav på resursoptimering och rapportering. Konsekvensen vid HRC har blivit att 

”dialogmodellen” istället kommit att innebära att ingen vågar fatta nödvändiga beslut, 

problem flyttas runt.  

Detta kan tyda på att det vid HRC finns en för stark ledningskultur bottnad i det kulturella 

perspektivet med fokus på medarbetarna och öppet klimat.  

Respondenter hävdar att den nya kravställningen från högre chef kräver ett annat ledarskap 

med mera styrning. 

 

Christensen m.fl. skriver att styrning också kan beskrivas som organisationsledningens sätt att 

fatta kollektiva beslut och påverka beteenden genom olika formella styrinstrument.  

Ledningen planerar, beslutar, samordnar och kontrollerar en uppsättning formellt uppsatta mål 

som den vill realisera eller genomföra inom givna ramar. Det är de formella och 

instrumentella aspekterna som står i fokus.132  

 

Lantz och Schultz skriver att om de vertikala stuprörsstrukturerna skall brytas upp och ge 

plats åt utveckling i en ny horisontell processorienterad riktning krävs ett handfast ledarskap. I 

den konflikt som uppstått kommer det vara nödvändigt att under en period styra och 

centralisera beslutsfattandet.133  

Christensen m.fl. beskriver att traditionellt har chefer i offentlig förvaltning haft ett 

allomfattande ansvar för verksamheten. Ansvar har byggt på tillit och förvaltning av denna 

tillit har varit central i ett formellt system av över- och underordning.  

 

En annan och mer ”modern” syn på ansvar är att redogöra och rapportera mer systematiskt för 

hur ansvar förvaltas. Denna tankegång är tydligt uttryckt i reformvågen New Public 

Management (NPM). 134 NPM är ett samlingsbegrepp för organisatoriska och 

styrningsrelaterade reformer inom offentlig sektor, ofta inspirerade av det privata 

näringslivet.135  

 

Vi anser att det råder ett omvänt förhållande vid HRC där en stark horisontell riktning råder 

som nu möter krav på ett ökat vertikalt funktionskrav från högre ledning. 

Då högre ledning anammat vad vi uppfattar är NPM så kan det innebära att även HRC måste 

göra en mental svängning mot en mer formell och instrumentell ledning.   

 

Slutsats 5 (ledning): 

 

• Detta innebär ett behov att en mer instrumentell styrning av förbandet som kräver en 

transformering av ledningskulturen och det ledarskap som utövas. 

                                                      
131 Christensen/Lægreid/Roness/Røvik, T, P, P och K. 2005. Organisationsteori för offentlig verksamhet. 

Malmö, Liber Ekonomi s.128. 
132 Ibid, s.124. 
133 Lantz/Schultz, K-Å och C. 2006. Riv stuprören! Från stuprörssamhälle till flödessamhälle. Uppsala, 

Publishing House AB. s.125. 
134 Ibid, s.136-137. 
135 Wikipedia. New Public Management. 2018. https://sv.m.wikipedia.org/wiki/New_Public_Management 

(Hämtad 2018-04-26). 
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Respondenter uttrycker en avsaknad av långsiktig processplanering internt från 

processorganisationen, men även bristen på strategiska mål från högre ledning. ”Vart vill FM 

med processutveckling”, ”det saknas en vision”.  

 

I Organisationsteori för offentlig verksamhet av Christensen m.fl. beskrivs att ledning utövas 

av hierarkier som använder formella strukturer för att nå kollektiva mål. En förutsättning är 

att ledarna har kontroll över underordnade och har dess acceptans. Men också att det finns en 

klar organisationsidé.136  

Kritiken från respondenterna tyder på att acceptansen saknas och att kollektiva mål inte 

uppfattas som gemensamma. Högre chef behöver få tydliggjort att underställda inte upplever 

mål och långsiktighet. Ansvaret för att delge ansvariga och få en förbättring ligger normalt på 

linjeorganisationen men en samordning mot processen krävs för att få en helhetsbild på 

förbandet. 

 

Slutsats 6 (ledning): 

 

• Ledningen vid HRC behöver ställa tydliga krav på visioner och strategiska mål från 

högre chef och från processorganisationen. Detta för att kunna ha rimliga möjligheter 

att lyckas med tilldelade resurser och att själva kunna kommunicera en klar 

organisationsidé. 

 

Chefen för HRC är idag både förbandschef och processägare för ett antal processer vid 

förbandet. Detta kan leda till att kraften att både kunna utöva chefsansvar och leda 

processarbetet vid förbandet utarmas. Chefen för HRC pekar själv på att det saknas tillräcklig 

samordning på processägarnivå. För att kunna lösa detta i den dagliga verksamheten har C 

HRC delegerat uppgifter men inte ansvaret till en biträdande processägare. Samtidigt blir 

denna samordning försvårad av att uppgiften är delegerad till en befattningshavare som inte 

organisatoriskt möter och samspelar med andra processägare.   

 

Olof Rentzhog beskriver i sin bok Processorientering att processägarrollen är så omfångsrik 

att den kräver en person med bred kompetens och något annat än ett heltidsengagemang som 

processägare är knappast möjligt.137  

 

Med följande resonemang i grunden skulle en renodling av processägarskapet kunna vara en 

fråga att se över hos högre chef och Försvarsmaktens högsta processansvariga. Fördelen är 

möjligheten att vara heltidsengagerad i processen men nackdelen är avsaknaden av att man 

äger resurserna och minskad helhetssyn i verksamheten.  

 

Slutsats 7 (ledning): 

 

• En renodlad processägare skulle på ett tydligare sätt kunna samordna och leda 

processerna. 

 

 

 

                                                      
136 Christensen/Lægreid/Roness/Røvik, T, P, P och K. 2005. Organisationsteori för offentlig verksamhet. 

Malmö, Liber Ekonomi. s.126. 
137 Rentzhog, O. 1998. Processorientering. Lund, Studentlitteratur. s.73-74. 
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Idag är processledarna samgrupperade under utvecklingschefen vilket ger möjligheter att ha 

en gemensam målbild och att undvika ”stuprörsbeteenden”.  

Dock uppfattar respondenter att ett helhetstänk inom processorganisationen brister. 

Konsekvensen av det bristande helhetstänkandet mellan processledarna leder till att resurserna 

inte räcker till alla utvecklingsuppdrag. Processledarna uppfattas som individuellt skickliga, 

kompetenta, självständiga och lösningsfokuserade men det finns brister i samordningen, det 

upplevs som att samklang saknas. 

Ett sätt att hantera samordningen mellan processerna inom HRC skulle kunna vara att bilda 

det som Rentzhog kallar för Processledningsteam.  

Processledningsteam skapas enligt Rentzhog för att kunna genomföra tvärfunktionella 

samarbeten mellan olika deltagare i processarbetet. Processledningsteamet syftar till att leda 

processerna så som ledningsgruppen gör för organisationen i stort. En viktig aspekt enligt 

Rentzhog är att det tvärfunktionella teamet inte bara ser sig som representanter för sin 

avdelning eller funktion. Detta kan leda till kontraproduktivitet då medlemmarna sätter egen 

funktions intressen före teamet i stort. Detta kan undvikas genom att diskutera och skapa 

samsyn kring teamets roll och syfte.138  

En annan aspekt är det som Rentzhog beskriver som ett kundperspektiv i 

processledningsteamet. Det är enligt Rentzhog en framgångsfaktor att kundperspektivet finns 

representerat gärna fysiskt vid givna tillfällen i teamet.139  

 

Vid HRC är linjen att betrakta som kund då man bidrar till förändringsförslag och brukar det 

som utvecklas samt är del i processerna. Ett processledningsteam vid HRC skulle möjliggöra 

både samordning inom processerna, tydliggöra den långsiktig processplanering och när olika 

utvecklingsområden skall prioriteras när i tiden. Processledningsteamet möjliggör även för 

linjecheferna att få rätt underlag för att avdela rätt resurser i rätt tid och fatta nödvändiga 

beslut.  

 

Slutsats 8 (ledning): 

 

• Skapa ett processledningsteam som stödjer utvecklingschefen och samordnar 

processerna inom HRC. 

 

Utöver tydligare samordning inom processerna och mellan processledarna så saknar 

respondenterna även återkommande samordning mellan process och linje. Den ”tankemässiga 

modellen” vid HRC är ett försök på att beskriva hur process och linje ska samspela. Den 

beskriver det komplexa samspelet som skall samordnas och i vilket tidsperspektiv som 

utvecklingsfrågor skall hanteras. Modellen är framtagen för att resursoptimera och identifiera 

vad som skall resurssättas och prioriteras men den används ännu inte praktiskt. 

 

Lantz och Schultz skriver att det ligger en utmaning i att som ledare hantera spänningen och 

konflikter som alltid uppstår i skärningspunkten mellan vertikala och horisontella perspektiv.   

                                                      
138 Rentzhog, O. 1998. Processorientering. Lund, Studentlitteratur. s.73–74. 
139 Ibid, s.76–77. 



Sida 54 av 73 

 

När de vertikala stuprörsstrukturerna skall brytas upp och ge plats åt utveckling i en ny 

horisontell processorienterad riktning krävs ett handfast ledarskap. I den konflikt som uppstått 

kommer det vara nödvändigt att under en period styra och centralisera beslutsfattandet.140 

 

Rentzhog beskriver, att utveckla en struktur för processledning och processorientering i en 

funktionellt orienterad organisation innebär i stort att en ny dimension förs på den existerande 

strukturen och organisationen. Detta leder till att processerna kan börja ledas och verka, men 

att organisationen per automatik blir processorienterad är inte lika klart. 141 

 

Christensen m.fl. skriver att ledningen planerar, beslutar, samordnar och kontrollerar en 

uppsättning formellt uppsatta mål som den vill realisera eller genomföra inom givna ramar. 

Det är de formella och instrumentella aspekterna som står i fokus. 142 

 

Just nu uppfattar att vi att det vid HRC inte funnits behov eller fokus på att behöva samordna 

process- och linjeorganisationen på tydligt sätt. Det har funnits en samordningsbrist inom 

linjeorganisationen vilket ytterligare skapat ett motstånd att även samordna linje och process. 

HRC har inte haft kraft att föra på ytterligare en nödvändig dimension, och nu krävs för både 

process och linje att formellt uppsatta mål och resursoptimering definieras och realiseras. 

 

Slutsats 9 (ledning): 

 

• I den process-linjematris som existerar vid HRC så bör rutiner och riktlinjer för 

återkommande och stående samordningsmöten mellan processledarna och 

linjecheferna införas. I detta forum kan planavdelningens ”tankemässiga modell” 

förverkligas och ge tydlighet samt balans i verksamhetsledningen. 

 

Delprocessledare har som flera andra på HRC dubbla roller i samma befattning. Process och 

linje är samma person. Det blir ibland problem med bristande samordning mellan process och 

linje vilket skapar uppdrag från två håll och detta leder till dubbla lojaliteter som ska hanteras. 

Respondenter berättar om situationer när processledare intecknar mer än halva arbetstiden 

utan att linjeuppdragen minskas och att linjechefer inte har hela bilden och kan reagera eller 

agera. 

 

I boken Processorientering skriver Rentzhog om matrisorganisationer och de för och 

nackdelar som finns. Matrisorganisationer uppstår ofta när processledning ska ske i en i övrigt 

funktionellt organiserad organisation. I boken hänvisas till Ford och Randolph åtta 

huvudsakliga problem som matrisorganisationer kan leda till. Punkten 7, tvetydliga roller, 

konflikter och stress är en som tyvärr kan passa in på det som beskrivs ovan.143 

 

Det svåra är att processen leder personal samtidigt med linjen utan samordning. Personalen 

tvingas samordna sig själv som resurs vilket är chefens ansvar men vem är chef? 

Processledaren har inget formellt arbetsgivaransvar men måste ändå ta ansvar för hur 

personalen nyttjas. Att reda ut resursuttag och ha balans i detta behöver utvecklas vid HRC.  

 

                                                      
140 Lantz/Schultz, K-Å och C. 2006. Riv stuprören! Från stuprörssamhälle till flödessamhälle. Uppsala, 

Publishing House AB. s.125. 
141 Rentzhog, O. 1998. Processorientering. Lund, Studentlitteratur. s.81. 
142 Christensen/Lægreid/Roness/Røvik, T, P, P och K. 2005. Organisationsteori för offentlig verksamhet. 

Malmö, Liber Ekonomi. s.124. 
143 Rentzhog, O. 1998. Processorientering. Lund, Studentlitteratur. s.82. 
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Slutsats 10 (ledning): 

 

• HRC bör bli tydligare hur resurssamordningen ska ske och förslagsvis ta fram 

tydligare rutiner och processer för samordning mellan resursägare, uppdragsställare 

och personal. 

Aspekten Kultur 

Det finns en upplevd känsla att process och linje är två olika kulturer att arbeta inom i FM och 

detta skapar onödiga friktioner i verksamheten. Processkulturen upplevs mindre strukturerad 

och mer diffus än vad rollerna är i linjeorganisationen. Det upplevs även som att processerna 

är mindre kontrollerade och uppföljda av HKV. Linjeorganisationen är den trygga vardagen i 

FM, där är huvuddelen av cheferna och medarbetarna fostrade, där är vi trygga att kontrollera 

och följa upp. För att ett processorienterat arbetssätt skall bli lika naturligt som ett 

linjeorienterat arbetssätt krävs en omställning i företagskulturen.  

Rentzhog skriver att utveckla en struktur för processledning och processorientering i en 

funktionellt orienterad organisation innebär i stort att en ny dimension förs på den existerande 

strukturen och organisationen. Detta leder till att processerna kan börja ledas och verka, men 

att organisationen per automatik blir processorienterad är inte lika klart.  

 

Processynsättet måste bli en del av företags- och organisationskulturen och därmed påverka 

individerna synsätt och agerande kring processorientering.144  

Vi upplever att detta är ett av grundproblemen inom FM för att etablera ett naturligt och 

trovärdigt processorienterat arbetssätt. Det finns sedan länge instruktioner och handböcker 

kompletterat av utbildningsmaterial på FM intranät. Men vi upplever att det saknas motiv och 

drivkraft till att fullfölja implementeringen till ett processorienterat arbetssätt.  

 

Slutsats 11 (kultur): 

 

• Det måste ske en förändring i vardagskulturen på djupet i organisationen för att en 

mental omställning och acceptans inom organisationen ska ske. Det måste ”sätta sig i 

väggarna”. 

Respondenter hävdar att nya krav från högre chef på återredovisning och uppföljning av 

ställda uppdrag, innebär att nya krav ställs på rådande organisationskultur. Utrymmet att ta 

nya initiativ kommer krympas annars riskerar förbandet att medarbetare utför uppgifter som 

ingen vet om eller efterfrågar.  

 

I boken Praktisk filosofi uttrycker Stensmo det som att kultur förutsätter ett kollektiv och 

kultur uppstår när människor lever tillsammans och delar gemensamma livsbetingelser. 

Kultur förutsätter också kommunikation då människor behöver förstå varandra i den 

gemensamma kontexten.145  

 

Denna kulturförändring kommer kräva arbete från ledningen att forma. Denna nya ”moraliska 

ram” kräver en balansgång mellan att behålla det positiva hos HRC samtidigt som att 

anpassning till nya förutsättningar krävs.  

En kulturförändring kan inte beordras utan måste ske förankrat i organisationen. 

                                                      
144 Rentzhog, O. 1998. Processorientering. Lund, Studentlitteratur. s.81. 
145 Stensmo, C. 2007. Pedagogisk filosofi. Lund, Studentlitteratur. s.10. 
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Vid HRC har otydliga och bristande styrningar av processorganisationen lett till att process 

och förvaltningsgruppen för personalförsörjning har fått en stor makt och upplevt stort 

mandat. Enligt respondenter har detta lett till att prioriteringsbeslut om utveckling fattas på fel 

nivå. Prioriteringsbeslut skall fattas av processägaren men förvaltningsplanen och 

förvaltningsgruppen uppfattas styra verksamhetsprioriteringar vid förbandet.  

 

Förvaltningsgruppen som hanterar förvaltningsplanen har skapat en kultur där de fått en för 

framträdande roll i utvecklingsfrågor. Kulturen har blivit att fristående från ordinarie 

verksamhetsledning skapa uppdrag och anspråkstaga resurser ”det som upplevs som att det 

saknas kontroll och uppföljning över det som inarbetas i förvaltningsplanen”. 

 

Enligt boken Organisationer, ledning och processer av Alvesson och Svenningson så 

fokuserar kulturperspektivet på vad som är gemensamt för en grupp individer, hur de 

uppfattar den sociala verkligheten som upplevs likartad. Alvesson och Sveningsson påstår att 

om en viss regel uppfattas av somliga individer i organisationen som att den är möjlig att göra 

avsteg ifrån medan andra individer ser den som okränkbar uppstår svårigheter. Denna 

differentierade syn kan leda till konflikter, tidsspill och förvirring.146 

 

Blomberg beskriver olika former av subkulturer som på olika sätt hindrar organisationen att 

nå samsyn. Tre mekanismer som bidrar till att subkulturer utvecklas är specialisering, 

individer som arbetar inom samma område och enheter som uteslutande söker information 

kopplat mot eget arbete.  Denna typ av selektiv perception tillsammans med en skev 

informationstillgång leder till att individerna tror att de arbetar med uppgifter som är viktigare 

än andra i organisationen. Det kan bli svårt att sätta det egna arbetet i relation till övriga 

organisationens vilket nödvändigt för att nå överordnade mål.147 

 

Här kan man påstå att den bristfälliga ledningen av processerna tillsammans med driftiga och 

självständiga process- och förvaltningsledare kan förklara den kultur av självstyre som 

uppstått. Konsekvensen har blivit en upplevd kamp om resurser med olika syn på vem som 

bestämmer. HRC linjeorganisation har följt regeln att processägaren samordnar process och 

linje avseende resurser. Detta samtidigt som processorganisationen har startat 

utvecklingsuppdrag utan samordning och utan kontroll mot verksamhetsledningen. Man kan 

påstå att det uppstått en situation där olika tolkningar av mandat vid förbandet har blivit 

kontraproduktivt. Detta är kanske inte ett uttryck för att ett ”groupthink” eller att en negativ 

subkultur har uppstått men det är värt att vara observant och objektivt värdera rådande 

situation. 

 

Slutsats 12 (kultur): 

 

• Denna till del negativa självständiga processledningskulturen vid HRC bör förändras, 

harmoniseras och återgå till att samordnas och ledas av processägaren och i dialog 

mellan processorganisation och linjechefer. 

  

                                                      
146 Alvesson/Sveningsson, M och S. 2012. Organisationer, ledning och processer. Lund, Studentlitteratur. s.208. 
147 Jacobsen/Thorsvik, D och J. 2014. Hur moderna organisationer fungerar. Lund, Studentlitteratur. s.139–140. 
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HRC har sedan starten och under framväxten som ett nytt förband i FM skapat en tydlig 

entreprenörskultur. Respondenter beskriver en ledningskultur som ur ett positivt synsätt har 

skapat ett öppet och inkluderade klimat, men samtidigt till del skapat att problem flyttas runt 

samt att obekväma beslut undviks. Det har vuxit fram en lokal organisationskultur med 

informella normer och värderingar som till del avviker från övriga FM. Exempel på detta är 

att en ledningskultur råder där dialog är i centrum, av vissa respondenter upplevd som 

”svartbälte i fika kultur”.  

 

I boken Organisationsteori för offentlig sektor av Christensen m.fl. skriver författarna att om 

man sätter organisationskulturen i en organisation i samband med utvecklingen av tydliga 

informella normer och värderingar, betyder det att man betonar det som förenar 

organisationsmedlemmarna. Det formas en ”moralisk ram” för vad som är ett accepterat 

beteende. Detta formar även förutsättningar för en hög grad av tillit, samhörighet och 

gemensamma värderingar inom organisationen.148  

 

För HRC har detta varit ett sätt att hitta sin roll och legitimitet i en FM som från start 

ifrågasatte förbandets nytta och roll. Denna kultur bidrar till överlevnad och så kallad 

mönsteranpassning i en institutionaliserad organisation likt FM och HRC.  

 

Slutsats 13 (kultur): 

 

• Att behålla den positiva grunden som finns inom HRC med ett öppet klimat som 

inkluderar medarbetarna är värd att kämpa för att behålla. 

 

 

Sammanfattning av diskussion 

 

Vi har sammantaget funnit och formulerat 13 slutsatser utifrån vår referensramsinspirerade 

diskussion. Slutsatserna pekar på kopplingar till svårigheten att förena process och linje i 

samma organisation. Det krävs en förändrad och utvecklad syn på processorienterat arbetssätt, 

kunskap och organisatoriskt lärande behöver utvecklas. Processledning kräver chefs- och 

ledarskap, samordning krävs för att nå tydliga mål som efterfrågas. Nya krav på 

resultatredovisning och resursoptimering kräver en utvecklad syn på ledning vid HRC. 

 

När vi jämför dessa slutsatser med tidigare forskning och rapporter som återfinns i 

kapitel 1 finner vi stora likheter. Detta kan tyda på att på att våra slutsatser är generella 

och överförbara till andra enheter i FM och eventuellt på andra statliga myndigheter som 

anammat ett processorienterat arbetssätt.   

                                                      
148 Christensen/Lægreid/Roness/Røvik, T, P, P och K. 2005. Organisationsteori för offentlig verksamhet. 

Malmö, Liber Ekonomi. s.54. 
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6. Slutsatser och rekommendationer  

Inledning 

Kapitlet inleds med att samlat redovisa alla de slutsatser som framkommit i vår 

referensramsbaserade diskussion. Därefter kommer de av oss bedömt viktigaste slutsatserna 

presenteras i form av rekommendationer till chefer och medarbetare vid HRC. Därefter 

redovisas återkoppling till vald frågeställning och vidare diskuteras vilka slutsatser som är 

överförbara på FM. Vidare presenteras två av författarna framtagna förklaringsmodeller 

i syfte att visualisera våra slutsatser och förslag på utveckling. Slutligen genomförs en 

fördjupad diskussion grundad i våra förklaringsmodeller och framkomna erfarenheter utifrån 

vårt arbete. Vi avslutar med att ge förslag till framtida studier och forskning.  

Samlade slutsatser: 

1. En förändrad syn på ett processorienterat arbetssätt i Försvarsmakten krävs. Detta 

kan endast ske genom utbildning och träning i ett processorienterat arbetssätt. 

2. HRC bör ta ansvar för och ta fram en ansvarig samt rutiner för ett kontinuerligt 

organisatoriskt lärande. Tyst kunskap som finns vid HRC skall bli explicit. 

3. Processledare måste vara kompetenta och ha kunskap inom ledarskap. Krav på 

ledarskapsförmåga kräver idag utvecklade kravprofiler vid rekrytering eller 

utbildning och mentorering av befintliga processledare. Detta kommer att ge en 

effektökning i både process och linje.  

4. Styrd samordning på förbandsnivå mellan samtliga processledare och linjechefer 

krävs. 

5. Behov av en mer instrumentell styrning av förbandet som kräver en transformering 

av ledningskulturen och det ledarskap som utövas. 

6. Ledningen vid HRC behöver ställa tydliga krav på visioner och strategiska mål 

från högre chef och från processorganisationen. Detta för att kunna ha rimliga 

möjligheter att lyckas med tilldelade resurser och att själva kunna kommunicera en 

klar organisationsidé. 

7. En renodlad processägare skulle på ett tydligare sätt kunna samordna och leda 

processerna. 

8. Skapa ett processledningsteam som stödjer utvecklingschefen och samordnar 

processerna inom HRC. 

9. I den process-linjematris som existerar vid HRC så bör rutiner och riktlinjer för 

återkommande och stående samordningsmöten mellan processledarna och 

linjecheferna införas. I detta forum kan planavdelningens ”tankemässiga modell” 

förverkligas och ge tydlighet samt balans i verksamhetsledningen. 

10. HRC bör bli tydligare hur resurssamordningen ska ske och förslagsvis ta fram 

tydligare rutiner och processer för samordning mellan resursägare, 

uppdragsställare och personal. 

11. Det måste ske en förändring i vardagskulturen på djupet i organisationen för att en 

mental omställning och acceptans inom organisationen ska ske. Det måste ”sätta 

sig i väggarna”.   

12. Den till del negativa självständiga processledningskulturen vid HRC bör förändras, 

harmoniseras och återgå till att samordnas och ledas av processägaren och i dialog 

mellan processorganisation och linjechefer.  

13. Att behålla den positiva grunden som finns inom HRC med ett öppet klimat som 

inkluderar medarbetarna är värd att kämpa för att behålla. 
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Rekommendationer 

Här presenteras de av författarna bedömt fyra viktigaste slutsatserna i form av 

rekommendationer till chefer och processorganisationen vid HRC. De fyra utvalda 

slutsatserna utvecklas under varje ramslutsats. 

 

En styrd samordning på förbandsnivå mellan samtliga processledare och linjechefer. 

Om koordineringen genomförs på nivån ovanför processledare och linjechefer möjliggörs 

beslutsfattande utifrån en helhetssyn och en tydligare resursoptimering. Det är i grunden 

samma resurser i form av främst personal som utför alla uppgifter. I den process-linjematris 

som existerar vid HRC så bör rutiner och riktlinjer för återkommande och stående 

samordningsmöten mellan processledarna och linjecheferna införas. I detta forum kan 

planavdelningens ”tankemässiga modell” förverkligas och ge tydlighet samt balans i 

verksamhetsledningen. Det viktiga är att samordningen av produktionsledningen sker med 

samtliga processledare och linjechefer vid förbandet i syfte att kunna resursoptimera vid rätt 

tillfälle samt undvika suboptimering av enskilda processer.  

Ledningskulturen behöver transformeras mot en mer formell styrning av förbandet. 

Då högre ledning anammat vad vi uppfattar är New Public Management eller ett mera 

resultatorienterat ledarskap så innebär det att även HRC måste göra en mental svängning mot 

en mer formell och instrumentell ledning och styrning. En mer formell styrning krävs för att 

möjliggöra resursoptimering och rapporteringskrav. Ökad formell styrning innebär även att 

ledningen vid HRC ställer tydligare krav mot högre chef, då personal upplever att det saknas 

strategiska mål och visioner. Denna transformation bör genomföras samtidigt som en positiv 

anda, öppet klimat, dialog och medarbetarinflytande bibehålls.  

 

En förändrad syn på ett processorienterat arbetssätt i organisationen krävs 

 

Det finns en upplevd känsla att process och linje är två olika kulturer i FM och det skapar 

onödiga friktioner i verksamheten. Linjeorganisationen är den trygga vardagen, där är 

huvuddelen av cheferna och medarbetarna fostrade, där är vi trygga att kontrollera och följa 

upp. Vi upplever att det saknas motiv och drivkraft till att fullfölja implementeringen till ett 

processorienterat arbetssätt. För att ett processorienterat arbetssätt skall bli lika naturligt som 

ett linjeorienterat krävs en omställning i företagskulturen, det måste ”sätta sig i väggarna”.  

  

Processledare vid HRC bör få ökad kompetens inom ledning och ledarskap. 

Processledarnas stora påverkan direkt och indirekt på både resurser och personal ställer stora 

krav på att processledaren förstår konsekvenser av sitt handlande. Ansvaret för konsekvenser 

kan inte uteslutande läggas på linjeorganisationen, processledarna måste ha förmågan till 

helhetssyn. Vi anser att processledare bör få mer kompetens att utöva ledning och ledarskap i 

syfte att kunna ta det helhetsansvar som krävs.  Detta kommer att ge en effektökning i både 

process- och linjeorganisation. Detta nya krav på ledarförmåga kräver idag utvecklade 

kravprofiler vid rekrytering eller utbildning och mentorering av befintliga processledare.  

Processledarrollen kräver förmåga att utöva ledarskap över delprocessledare samt god insikt i 

verksamhetsledningen i FM.  
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Återkoppling frågeställning  

 

 

 

 

 

Samspel i en modern organisation innebär att man uppnår synergi mellan anställdas insatser. 

Individuella resurser skall förstärka varandra och för att uppnå detta krävs god förmåga till 

samspel.149  

 

Samspelet på HRC mellan process och linje upplevs sammantaget positivt och utvecklande, 

som fördelar ses:  

 

Att det upplevs finnas ett utvecklat samarbete och arbetssätt mellan process och linje.  En 

styrka som finns vid HRC är att delprocessledare arbetar i linjen men anspråkstas för 

processarbete vilket leder till att deras expertis används på ett bästa sätt. Det finns en hög 

individuell kompetens inom HRC i både process- och linjeorganisationen.  Processledarna 

som driver utvecklingen arbetar nära experterna i linjen och ses som självständiga, 

kompetenta och drivna.  

 

Samspelet inom HRC har gynnats av en ledningsfilosofi baserad på en platt organisation, 

dialog och medarbetarinflytande. Det upplevs finnas en god anda och ett öppet klimat. 

Personalen vid förbandet upplever att entreprenörskulturen som rådigt har främjat att 

implementera ett processorienterat arbetssätt inom HRC. Ett gott exempel på när samspelet 

mellan process och linje fungerar väl är när linjeorganisationen bidrar med 

utvecklingspunkter rakt in i processerna, vilket är eftersträvansvärt i ett processorienterat 

arbetssätt. 

 

Problem som uppstått i samspelet mellan process och linje vid HRC är:  

 

Bristande systemförståelse som leder till skepticism mot process som arbetssätt men även att 

samspelet mellan process och linje hämmas. Kunskapsutveckling och kunskapsöverföringen 

mellan process- och linjeorganisationen måste utvecklas, det händer att processutveckling inte 

överförs till linjeorganisationen vilket är slöseri med befintliga resurser. En bristande 

kunskapsöverföring leder till att personal arbetar endast i sitt ”rör” och även till del att 

dubbelarbete uppstår.  

Det uppstår löpande en konflikt mellan process och linje kopplat till resursen personal och tid. 

Processledarna är duktiga på att genomföra löpande dialog ”en kohandel”, processledarna är 

även duktiga på att ”ta fighten” med linjecheferna, dock saknas återkommande stående möten 

för resurssamordning inom HRC. Personalen påstår att process och linje är två olika kulturer 

att arbeta inom, detta skapar onödiga friktioner i verksamheten. De olika kulturerna har lett 

till ett revirtänkande och en kamp om resurser.  

I FM har samspelet hämmats av ett delvis missförstått införande av ett processorienterat 

arbetssätt i HKV 2005, ordet process fick i samband med detta en negativ klang som lever 

kvar än idag. 

 

                                                      
149 Bylund, Kristiansen, P och K. 2005. Samspel. Stockholm, Natur och Kultur. s.22. 

Samspelet mellan ett processorienterat arbetssätt och linjeorganisationen 

 

En studie om fördelar, problem och utmaningar vid Försvarsmaktens HR-Centrum. 
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Personalen på HRC upplever följande utmaningar i samspelet mellan process och linje: 

 

Att inneha en tillräcklig hög systemförståelse i alla nivåer samt att forma en samsyn i vad 

HRC skall leverera för resultat. För processorganisationen innebär det att det tydligt vilken 

process som är prioriterad internt och för linjecheferna innebär det att de vet vilken process 

som är viktigast att stötta och avdela resurser till. 

 

Personal hävdar att den nya kravställningen från högre chef kräver ett annat ledarskap med 

mera styrning. Det kommer innebära en utmaning för HRC att utveckla en mer instrumentell 

styrning av förbandet som kräver en transformering av ledningskulturen och det ledarskap 

som utövas.  

 

Uppdrag uppstår i både process och linje, ibland utan tillräcklig samordning. Detta leder till 

att delprocessledaren måste hantera dubbla lojaliteter. Det uppstår en resurskonflikt där 

löpande samordning krävs mellan processledare och linjechef för att inte skapa en osund 

arbetsbelastning. Utmaningen är att processledaren måste ta ansvar för hur personalresursen 

nyttjas i samspel med chef i linjen. 

 

Personal vid HRC upplever att processledare och förvaltningsgrupp personal har fått mycket 

makt och ett upplevt stort mandat. Prioriteringsbeslut om utveckling skall fattas av 

processägaren, men istället uppfattas förvaltningsgruppen av viss personal som styrande för 

verksamhetsprioriteringar vid förbandet. Utmaningen blir att förvaltningsgruppen fokuserar 

mer på att bereda beslut och mindre på att genomföra utvecklingsaktiviteter.  

 

 

 

Överförbarhet av rekommendationer 

Våra två första rekommendationer belyser att ett väl implementerat processorienterat 

arbetssätt ställer tydliga krav på ledarskap i processorganisationen samt integrerad och väl 

samordnad ledning mellan process och linje. Detta torde vara överförbart oavsett 

organisationsenhet i FM då dessa framgångsfaktorer (ledarskap och samordning) inte torde 

vara specifika för HRC. 

 

Vår tredje rekommendation får anses vara av så pass generell karaktär att den torde vara giltig 

för hela organisationen. Om man vill lyckas med ett processorienterat arbetssätt kräver det 

åtgärder i alla nivåer och det måste ske en anpassning i företagskulturen. 

 

Den sista rekommendationen kan härledas direkt tillbaka till HRC och här måste 

överförbarheten till andra enheter och förband inom FM prövas utifrån den unika kontexten. 

 

När vi jämför dessa slutsatser med tidigare forskning och rapporter som återfinns i kapitel 1 

finner vi stora likheter. Detta kan tyda på att på att våra slutsatser är generella och överförbara 

till andra enheter i FM och eventuellt på andra statliga myndigheter som anammat ett 

processorienterat arbetssätt.   
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Förklaringsmodeller utifrån resultat av studien 
 

Följande två modeller beskriver nuläge och förslag på utvecklat slutläge.          

Modell ett beskriver nuläget vid HRC där samspelet innehåller ett antal friktioner som skapar 

en obalans mellan de två olika strukturerna. Ledning, kultur och uppdrag är olika i karaktären 

och passerar process- och linjeorganisationen utan tydlig samordning vilket inte ger effektiva 

och önskade synergieffekter.   

          

 

  

 

  

Modell ett utvisande nuläge vid HRC 
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Modell två beskriver utvecklat slutläge vid HRC och FM där det processorienterade 

arbetssättet sker i ordinarie linjeorganisation. Befattningar ur nuvarande processorganisation 

integreras i linjeorganisationen som stöd till utveckling. För att tydliggöra en ledningsstruktur 

med en ansvarig chef bör befattningarna processledare och delprocessledare byta namn till 

processutvecklare och delprocessutvecklare. 

 

 

 

 

 

Ansvar för att utveckling genomförs är ordinarie chefer i linjen som samordnar och leder all 

verksamhet. Detta formar och sammansmälter till en gemensam verksamhetskultur bestående 

av processorienterat arbetssätt i den hierarkiska linjeorganisationen.   

Syftet är att skapa en organisation med: 

EN STRUKTUR – EN LEDNING – EN GEMENSAM KULTUR – EN SAMORDNING 

 

  

Modell två utvisande utvecklat slutläge 

vid HRC och FM. 



Sida 64 av 73 

 

Fördjupad diskussion 
 

Utifrån vårt resultat och vår definierade förklaringsmodell gör vi följande fördjupade 

resonemang. 

 

Vi har i vårt arbete och i tidigare forskning funnit ett återkommande mönster när 

processorganisering ska appliceras på en i grunden hierarkisk linjeorganisation. Det uppstår 

en ständig konflikt mellan process och linje.  

En orsak är en bristande lägsta gemensam kunskap om processorientering i FM. Det finns 

kritik främst i linjeorganisationen som grundar sig en felaktig bild av vad ett processorienterat 

arbetssätt innebär, det upplevs som att det ett är ett civilt påhitt som inte hör hemma i FM 

kulturen. FM ledningen har inte lyckats implementera och få begreppet processorientering att 

”sätta sig i väggarna”.   

 

Vi vågar påstå att FM inte kan ha en matrisorganisation med både en linje- och 

processorganisation. FM unika uppdrag att verka i extrema situationer kräver en hierarkisk 

linjeorganisation där resurser och mandat är samlat under en tydlig ledningsstruktur.  

Processorganisation måste integreras inom linjeorganisationen fullt ut för att kunna få den 

effekt den man eftersträvar: överskådlighet – optimerat – enhetligt. 

 

Vi upplever att HRC brottas med en omvänd problematik än FM i övrigt. Som ett nybildat 

förband med många civilanställda uppstod en entreprenörskultur med en demokratisk ledning 

på bekostnad av styrning och samordning. Övriga förband i FM har en outvecklad ledning 

och syn på processorientering medans HRC behöver utveckla ledningskulturen för att kunna 

samordna ledning och styrning tydligt på nivån ovanför processledare och linjechefer. Den 

demokratiska ledningen vid HRC kan liknas vid uppdragstaktikens handlingsutrymme för 

lösandet av uppgiften. Dock saknas den tydliga militära ramen, som möjliggör att ta rätt 

initiativ och fatta beslut mot rätt målbild och med de tillgängliga och begränsade resurser som 

finns vid HRC. 

 

Uppkomna frågor och vidare forskning 

Vi upplever att det finns en dynamik och en mental inställning kring begreppet 

processorienterat arbetssätt som är värd att djupare analysera inom FM. Ämnet väcker känslor 

och åsikter bland anställda inom organisationen som är intressanta att studera. Trots en snart 

30-årig historia och flera införandeförsök har begreppet ännu inte fått acceptans och fotfäste 

inom organisationen. Ett vidare forskningsområde skulle därför kunna vara hur man får 

acceptans, normalisera det i vardagen och får effekt i organisationen av ett processorienterat 

arbetssätt. Vi saknar FM interna studier och forskning på det processorienterade arbetssätt 

som införts. Vi hittar inte heller några dokument som styrker att man försökt lära av andra 

organisationer eller myndigheter. 

 

Vi saknar en mer FM anpassad modell för processorientering som på ett bättre sätt 

harmonieras med den ledningskultur och tydliga linjeorganisation som finns idag i FM. 

Dagens processorienterade arbetssätt medför en matrisorganisation med två parallella kulturer 

som inte harmoniserar. Finns det exempel på andra Försvarsmakter runt om i världen som 

försökt eller lyckats med att integrera processorientering i sin organisation på ett 

framgångsrikt sätt? 
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Bilagor 

Bilaga - Workshop Genomförande 

Tema: samspelet mellan ett processorienterat arbetssätt och linjeorganisationen 

Nyckelfråga: vad i er verksamhet kan hjälpa eller stjälpa effektiv processanvändning just nu 

Upplägg: 

Introduktion (5–10 min) 

● Välkomna, vad är syftet och vad vill vi uppnå med denna WS 

● Upplägg idag, våra roller & varför valde vi just er 

● Etiska aspekter  

● Val av metod  

○ Hjälper/Stjälper – Identifiering & exempel  

○ Släktskapsdiagram – Systematisera, släktskap 

● ”Ta bort personfokusering” – ”släpp egot” 

 

Förutsättning och läge: Linjen eller processen interagerar, vad händer, vilka är era 

upplevelser?  

Moment 1, exempelgenerering – Hjälper/Stjälper (30 min)  

● indelning i två grupper, process och linjetillhörighet 

● individerna tar fram exempel när linje och process samspelar skriv på post-it lappar 

(10 min) 

○ 3–5 post-it på hjälper – blå färg 

○ 3–5 post-it på stjälper – orange färg  

● överför lappar till förberedd tabell i lokalen enskilt, ordnas som stjälper eller hjälper 

● motivera & reflektera över resultatet tillsammans i gruppen 

● Redovisa för varandras grupper 

// Rast 

Moment 2, systematisering av exempel - Släktskapsdiagram (45 min) 

 

● jobba i en samlad grupp 

● sprid ut alla post-it lappar 

● gruppera lappar som är närbesläktade i vad som är  

● skriv rubrik/slogan som fångar innebörden av gruppen 

● låt gruppen reflektera igen 

● komplettera med nya lappar utifrån ny insikt och systematisering 

 

Avslutning (10 min) 

● Återkoppla till vårt syfte och motiv samt förklara fortsatt hantering 

● Enskild reflektion över resultatet, presentera för alla 
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Dokumentation workshop 

Följande kategorier vart resultatet av genomförd workshop: Målbild – Uppföljning/Mäta – 

Kunskap – Resurser – Kommunikation – Arbetssätt – Ledning. 

 

Moment 1 - Hjälper - Stjälper 

 

Moment 1 – Linjen    

 

 
 

Moment 1 – Process 
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Moment 2 - Släktskapsdiagram 

Moment 2 – Startläge 

 

 

Moment 2 – Kategorier (Målbild – Kunskap – Uppföljning/Mäta) 
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Moment 2 – Kategorier – (Resurser – Kommunikation) 

 

 

Moment 2 – Kategorier – (Ledning – Arbetssätt - Makt)  

- Kategorien makt tillkom efter intervjuer. 
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Bilaga – Intervjuguide 

Teman: samspelet när processorientering och linjeorganisering möts.  

Nyckelfråga: vad i din verksamhet kan hjälpa eller stjälpa effektiv processanvändning just nu 

Upplägg 

● Introduktion 

○ Vårt syfte med intervjun & mål med vårt arbete 

○ Etiska aspekter 

 

● Roller i process och linjeorganisation på HRC 

○ Processägare, processledare & delprocessledare 

○ Avdelningschef, medarbetare 

 

● Process och linje möts 

○ Fördelar  

○ Problem  

○ Utmaningar 

 

●  Processorientering i Försvarsmakten 

○ Kontaktytor 

○ Styrning 

○ Fördelar, problem & utmaningar 

 

● Avslutning 

○ Övrigt som inte framkommit 
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Bilaga Dokumentation – Systematisera och kategorisera 

Bild utvisande samtliga åtta kategorier med tillhörande text från workshop och 

sammanfattande transkribering samt anteckningar efter intervjuer. Detta utgjorde underlag när 

vi sammanband och klustrade till aspekter. 
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