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Sammanfattning 

Försvarsmakten lägger varje år ca 5 % av sin budget på infrastruktur, alltså kostnader för 

mark, anläggningar och lokaler. Infrastruktur är till sin natur mycket långsiktigt: tar lång tid 

att skapa och används under ännu längre tid, idealt längre än femtio år. När något väl är byggt 

är det både kostsamt och tidskrävande att ändra på detta. Detta gör att beslut avseende 

infrastruktur behöver vara väl underbyggda och avvägda för att ekonomiska medel ska 

användas på ett så bra och effektivt sätt som möjligt. Denna studie har undersökt 

beslutsfattande angående infrastruktur inom Försvarsmakten. 

Studien har genomförts med en induktiv kvalitativ ansats där vi intervjuat ett antal personer 

inom Försvarsmakten som arbetar med infrastruktur, antingen som huvuduppgift eller som 

deluppgift. Personerna är handläggare snarare än beslutsfattare, på central nivå inom olika 

funktioner. Under intervjuerna har vi sökt de intervjuades syn på beslutsfattande avseende 

infrastruktur. 

Vi har funnit att beslutsfattandet påverkas av ett antal faktorer: sökande efter eget ansvar och 

mandat samt efter vem som har ansvar och mandat att fatta beslut, vissa skillnader eller 

motsättningar mellan handläggning på central och central gemensam nivå, en obenägenhet att 

ta risker, sökande efter prioriteringar, en upplevd personalbrist, samt ett handläggande som 

sker i isolerade funktioner eller stuprör. 

Nyckelord: Infrastruktur, beslut, beslutsfattande, process, Försvarsmakten, fortifikation 

 

 

Abstract 

The Swedish Armed Forces annually allocates approximately 5 % of its budget for military 

infrastructure, i.e. costs for land, fortifications and buildings. Infrastructure is by its nature 

very long term: it takes time to construct, and the construction is to be in use for an even 

longer period of time, ideally more than fifty years. By the time the construction is complete it 

is both costly and time consuming to make changes. The effect of this is that decisions 

concerning infrastructure needs to be well founded for the financial resources to be used as 

efficiently as possible. This study has looked into the decision making concerning 

infrastructure within the Swedish Armed Forces. 

The study was made using an inductive qualitative approach using interviews of a number of 

armed forces officers working in connection with infrastructure, either as a main task or as a 

part time task. The persons being interviewed are staff officers, or managers, rather than 

decision makers, centrally placed within the Headquarters of the armed forces. During the 

interviews we have sought the interviewees own views of decision making concerning 

infrastructure. 

We have found that the decision making is affected by a number of factors: a search for one’s 

responsibility and mandate and who has the responsibility and mandate, differences and 

conflicts between managing in different functions, a reluctance to take risks, a search for 

prioritizations, a perceived lack of manpower, and a managing within isolated functions. 

Key words: Infrastructure, decision, decision making, process, Swedish Armed Forces, 

fortification. 
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Läsanvisning 

Kapitel 1- Introduktion (Bakgrund) 

Syftar till att ge en övergripande bakgrund till infrastrukturprocessen och beslutsfattande som 

skall ge läsaren möjlighet att förstå det kontextuella sammanhanget. För att därefter övergå till 

problemformulering, syfte och arbetets frågeställning. 

Kapitel 2- Metod 

Här presenteras de vetenskapsteorietiska vägval som ligger till grund för val av studiens 

ansats och för vald metod. Urval av respondenter och etiska aspekter berörs. 

Kapitel 3- Resultat av studien 

Kapitlet inleds med att beskriva de genomförda intervjuerna samt hur kodningen av dessa 

genomförts. Detta följs av en redovisning av de genom kodning framtagna kategorierna med 

underkategorier. Varje underkategori avhandlas och belyses med hjälp av citat från 

respondenterna. Därefter följer ett avsnitt som belyser de påverkansfaktorer som framkommit. 

Även dessa belyses med citat. 

Kapitel 4- Teoretisk referensram 

Här avhandlas ett urval av de teorier som valts utifrån det empiriska underlaget. Förutom 

kopplingarna till empirin syftar avsnittet till att ge läsaren en förståelse för vissa 

grundläggande begrepp inom området beslutsfattande. 

Kapitel 5- Diskussion 

Här görs kopplingar mellan resultat och vald teoretisk referensram, samt förhållandet mellan 

kategorier, påverkansfaktorer och processen. 

Kapitel 6- Avslutning 

Här lyft de viktigaste slutsatserna kortfattat fram, förslag och rekommendationer presenteras 

samt fortsatt forskning. 

Kapitel 7- Litteraturförteckning 

Sammanställning över använd litteratur. 
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Begreppsförklaring 

Anläggning 

Försvarmaktens benämning på byggnadsverk som främst används för krigsförbandens 

räkning. 

Anläggningsenheten (AnlE) 

Infraenhet som funktionsleds från PROD RPE INFRA. Ansvarar för anskaffning av 

anläggningar för krigsförbandens behov. 

Anskaffning 

Den process som innefattar ombyggnation eller nybyggnation av fastigheter eller 

anläggningar 

Beslutsmodell 

Beskrivning av olika typer av beslutsfattande. 

Beslutsprocess 

En stegvis beskrivning av hur beslutsfattande kan ske. Olika typer av beslutsfattande kan ha 

olika processteg till antal och innehåll. 

Beslutsteori 

Ett tvärvetenskapligt fält som handlar om hur realistiska eller ideala beslut fattas eller borde 

fattas, och hur optimala beslut erhålls. 

Fortifikationsverket (FORTV) 

Statlig myndighet som äger och förvaltar de fastigheter och anläggningar som FM via 

hyresavtal nyttjar. 

Försvarets materielverk (FMV) 

Statlig myndighet som administrerar och upphandlar inköp av materiel till bland annat FM. 

Lokalplaneringsenheter (LplE) 

Fyra infraenheter med regional uppdelning som funktionsleds från PROD RPE INFRA. 

Ansvarar för anskaffning av fastigheter och övriga byggnadsverk för FM behov.  

Produktionsledningens Resursproduktionsenhet för infrastruktur (PROD RPE INFRA) 

Avdelning inom Försvarsmaktens högkvarter som leder sakområdet infrastruktur avseende 

funktion och effektivitet. 

Slutet bestånd 

De byggnader och anläggningar som används av krigsförbanden och som det ofta råder 

sekretess kring 

Stridskraftsavdelningar (SKA) 

Avdelningar inom Högkvarteret med ansvar att producera krigsförband: Armé, Flyg, Marin, 

Ledning- och Underrättelse, Logistik. Armé, Flyg och Marin har sedan 2019-01-01 ombildats 

till försvarsgrensstaber, FGS, med uppgift att både producera och leda. 

Öppet bestånd 

De byggnader och anläggningar som används för bland annat utbildning och annan fredstida 

verksamhet och som det ofta inte råder sekretess kring. 
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1 Introduktion 

1.1 Inledning 

Att som chef eller medarbetare i någon av Försvarsmaktens (FM) många olika verksamheter 

få i uppgift att förändra eller utveckla sin verksamhet är vanligt. Konkret kan detta innebära 

en mängd olika saker inom vitt skilda fält. Gemensamt är att behoven ofta är tydliga, 

märkbara och omedelbara längst ut på linan, nära verksamheten. Oavsett vilken typ av 

förändring som sker innebär det ofta att infrastrukturella åtgärder är inblandade. 

Vissa förändrings- och utvecklingsåtgärder kan genomföras på kort tid medan andra kan 

kräva betydligt längre tid, i vissa fall så lång tid att nya behov uppstått eller gamla behov inte 

längre är relevanta. Vi kommer att undersöka beslutsfattandet kopplat till en av 

Försvarsmaktens stödprocesser, infrastrukturprocessen. Infrastrukturprocessen är den ram vi 

håller oss inom när vi tittar på beslutsfattandet. Det är inte processen i sig som är huvudfokus 

för studien utan snarare de fenomen människorna i processen upplever i samband med 

beslutsfattandet. När vi inom Försvarsmakten talar om infrastruktur så menas mark, lokaler 

och anläggningar. Tillsammans kallas denna infrastruktur för försvarsfastigheter (FM / 

FORTV, 2007, p. 4). 

Att fatta beslut är att göra val, att välja vilken väg man skall gå eller inte gå. För att realisera 

de behov som uppstår inom FM kopplat till infrastuktur behövs det därför fattas en mängd 

beslut. Inför ett slutligt beslut förkommer det en mängd olika tidigare delbeslut. Dessa sker på 

olika nivåer och av olika delar av organisationen som verkar inom hela processen. Besluten är 

av olika karaktär, som informella beslut som leder fram till formella beslutstillfällen. Denna 

kedja av beslut är lång – inte bara ur aspekten inblandade personer utan även i antalet steg och 

den totala tid det tar. 

Inriktningar och styrningar från politisk- och eller strategisk nivå initierar behov av 

förändringar. Lika så kan behov av förändring initieras på lokal nivå. Beslutsfattandet 

påverkas därför av en rad olika faktorer av olika typ som differentierar sig beroende på vilken 

nivå besluten fattas på. Detta innebär att beslut kan initieras ”bottom-up” och även ”top-

down”. Detta gör att beslutsfattandet inom processen kan vara svårt att överblicka och att de 

olika skedena och nivåerna där beslut fattas kräver olika åtgärder med olika förutsättningar. 

Beslutsfattande i sig är en process där man som individ eller organisation jämför 

handlingsalternativ. Dessa handlingsalternativ bygger på mängder av faktorer. Dessa kan vara 

analyser, styrningar, begränsningar, funktionalitet eller resurser. Infrastrukturprocessen är 

denna långa kedja av människor som skall omhänderta alla dessa faktorer. Att utforska det 

sociala kollektiva samspelet som ligger till grund för beslutsfattandet har blivit en del av vår 

studie. 

1.2 Bakgrund till Försvarsmaktens processer 

Sedan början av 90-talet har FM på olika sätt beskrivit sin verksamhet i processer. I takt med 

att Försvarsmakten omdanades och minskades efter Sovjetunionens sammanbrott fanns 

behovet av att effektivisera produktionsresurser. Skapande och användande av resurser 

placerades inom olika underorganisationer. Ansvaret att skapa militära resurser placerades 

inom en produktionsledningsorganisation och ansvaret att använda de militära resurserna 

placerades i en insatsledningsorganisation. Produktionsledningen organiserades efter 

funktioner för att vara så liten men effektiv som möjligt. Insatsorganisationen fick sedan låna 

resurser ur produktionsledningsorganisationen. Mandatet att samordna detta samlades allt 
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högre upp i organisationen och ett processorienterat arbetssätt (Hammer & Champy, 1993) 

infördes för att kunna arbeta tvärfunktionellt till skillnad från det tidigare normala 

linjeorganiserade arbetssättet där även tydliga ansvar och mandat funnits. 

Fokus har varit att beskriva vad verksamheten skall syfta till och hur flödet ser ut genom hela 

linjeorganisationen. Processorienteringen skall bidra till att ”kundens” perspektiv skall bli 

tydligare. Betydande frågor är: vad är syftet med verksamheten, vad är vi till för och vilka 

krav ställer ”kunderna” på oss. Detta gör att man tydligare ser helheten och inte fokuserar på 

optimering av den egna organisationen. Viktigt är att förstå att ansvaret för personal, ekonomi 

och resultat ligger kvar hos chefer i linjeorganisationen. Nyckelorden i den processorienterade 

Försvarsmakten är ÖVERSKÅDLIGHET, OPTIMERING och ENHETLIGT 

(Försvarsmakten, 2012, pp. 1-2). 

Definitionen av FM gemensamma processer är: 

”Försvarsmaktens gemensamma processer är processer där arbetet 

oftast sträcker sig över flera linjeorganisatoriska delar och där resultatet 

är av stor betydelse för personal, materiel, logistik och ekonomi, som i 

sig är en förutsättning för Försvarsmaktens produkter” 

(Försvarsmakten, 2019a) 

FM har tre gemensamma processområden dessa är ledningsprocesser, huvudprocesser och 

stödprocesser. Figur 1 visar förhållandet mellan dessa. 

 

Figur 1: Försvarsmaktens processområden (Försvarsmakten, 2012, p. 7) 

FM styrs av Regeringen via regleringsbrev, som via Ledningsprocesserna omsätts till att 

fastställa i vilken riktning FM verksamhet skall utvecklas, samt skapa finansiella, strukturella 

och resursmässiga förutsättningar. Stödprocesserna som är 30 till antalet är värdeskapande 

och används för att huvud- och ledningsprocesserna, men även övriga stödprocesser, skall 

fungera så bra som möjligt. Huvudprocesserna beskriver syftet med verksamheten och ger en 

överskådlig bild av verksamheten och vad som efterfrågas av uppdragsgivaren 

(Försvarsmakten, 2019b). 

Infrastruktur innebär höga investeringskostnader och byggnader måste då kunna fungera 

under lång till mycket lång tid. Investeringskostnad omvandlas till en årlig hyra som måste 

betalas till dess att investeringskostnaden är avskriven. Teknisk livslängd för en normal 

byggnad är 50 år, och för en större och mer betydande byggnad, så kallad 

monumentalbyggnad, är planerad livslängd ofta 100 år. Detta innebär ofta att ”lagt kort 

ligger”: det vi bygger får vi leva med under lång tid. 

Tiden från tanke till färdig byggnad inom FM är många gånger lång. I många fall handlar det 

om flera år innan avsedd byggnad kan vara tillgänglig för ny verksamhet. De tider vi pratar 

om kan variera från 3-15 år. Byggnadsobjektets storlek har ganska liten betydelse för den 

totala anskaffningstiden. 
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Infrastrukturprocessen är en av stödprocesserna och är i sin tur indelad i sex delprocesser. 

Förutom att sträcka sig över flera linjeorganisatoriska delar sträcker sig, eller påverkar, 

infrastrukturprocessen över och in i andra myndigheters motsvarande processer.   

1.3 Infrastrukturprocessen 

Infrastrukturprocessen är egentligen inte en samlad process utan består av sex separata 

delprocesser (Försvarsmakten, 2011): 

 Anskaffning av mark och lokal (anskaffning öppet bestånd) 

 Anskaffning av anläggning (anskaffning slutet bestånd) 

 Genomföra drift och underhåll av mark, anläggning och lokaler (vidmakthållande) 

 Hyreshantering (vidmakthållande) 

 Brandskyddsarbete (vidmakthållande) 

 Avveckling av mark, anläggning och lokaler (avveckling) 

Syftet med processen ”Infrastrukturprocessen” är (Försvarsmakten, 2012): 

 att, utifrån behov, utforma infrastrukturkoncept och tekniska lösningar integrerade i 

Försvarsmaktens verksamhet, 

 att bibehålla en definierad funktion på levererad mark, anläggningar och lokaler 

(MAL), och 

 att genomföra effektiv (rätt tid, låg miljöpåverkan, låg totalkostnad för FM) 

avveckling av mark, anläggningar och lokaler (MAL) som Försvarsmakten inte har 

behov av. 

Delprocesserna för anskaffning består av sju processteg och visas överskådligt i Figur 2. Då 

det första steget endast handlar om att initiera övriga steg kan detta ses som steg 0. Mellan 

varje steg beslutas om behovet/projektet ska fortsätta utredas i nästa steg, om steget behöver 

göras om för att någon aspekt behöver korrigeras, eller om behovet/projektet ska avslutas. 

Steg 0 innebär att det militära förband som har ett nytt infrastrukturbehov meddelar detta till 

högre ledningsnivå genom att upprätta en så kallad behovsanmälan (Banm). För anskaffning 

av mark och lokaler meddelas detta behov till berörd infrastrukturenhet. Behovet kan även 

initieras direkt av högre ledningsnivå, eller initieras av det militära förbandet på uppdrag av 

högre ledningsnivå. Det är enbart i steg 0 som rollerna kan skilja något, i senare steg är 

rollerna fasta. 

Steg 1 innebär att det militära förbandet i detalj beskriver sina behov samt arbetar fram 

möjliga alternativ till lösning. Detta kallas att ta fram en behovsanalys (BA). Steg 1 är 

egentligen det enda steg som resulterar i ett val mellan alternativ. Steg 1 leds av det militära 

förbandet med stöd av infraenhet, FORTV samt FMV. FORTV och FMV huvuduppgift är att 

ta fram en kostnadsuppskattning. 

FORTV är inblandade genom att myndigheten normalt sett är fastighetsägaren och ska 

uppfylla behovet av fast egendom. FMV är inblandade genom att myndigheten är inköpare av 

materielsystem och övrig lös egendom. 

Steg 2 innebär att ett beställningsunderlag inför projektering arbetas fram, ett så kallas 

behovsunderlag (BU). Steg 2 leds av infraenhet med stöd av det militära förbandet, FORTV 

och FMV. FORTV och FMV huvuduppgift är att ta fram en kostnadsbedömning. 
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Steg 3 innebär att en projektering genomförs vilket innebär att ett detaljerat ritningsunderlag 

arbetas fram. Steg 3 leds av FORTV och FMV med stöd av infraenhet och militärt förband, 

och inleds med en beställning till FORTV och FMV. 

Steg 4 innebär att behovet realiseras genom en ny- eller ombyggnation av fast egendom samt 

installation av lös egendom. 

Steg 5 innebär att byggnation och installation är klar och det militära förband som från början 

anmälde behovet kan flytta in. Detta gör att byggnaden övergår till drift och vidmakthållande, 

och Försvarsmakten börjar betala hyra. 

Steg 6 innebär utvärdering av anskaffningen och att projektet administrativt avslutas. 

 

Figur 2: Försvarsmaktens stödprocess för infrastruktur, delprocessen anskaffning av anläggningar 

Det faktum att infrastrukturprocessen är tvärorganisatorisk inom FM, och även beroende av 

underlag från flera andra myndigheter, gör att beslutsfattande sker på en rad olika 

organisatoriska nivåer. Detta gäller både inom FM men även inom de angränsande och 

närliggande myndigheterna Fortifikationsverket (FORTV) och Försvarets materielverk 

(FMV). Ansvaret för verksamhet, prioriteringar och styrningar samt resurser i form av 

ekonomi och personal ligger på chefer i linjeorganisationen. Därmed ligger även ansvaret att 

skapa förutsättningar för att kunna fatta specifika beslut initialt på en lokal nivå, 

Organisationsenhet (OrgE), och verksamhetsnära nivå. Senare fattas beslut i dessa specifika 

ärenden på en central nivå inom olika delar av Högkvarteret (HKV). Dessa kan vara 

respektive stridskraftsavdelning (SKA) och även på HKV-avdelningen PROD RPE INFRA. I 

det senare fallet flyttas även ansvar, mandat och kontroll över besluten från lokal nivå till 

central nivå. Detta innebär att beslutskedjan är lång och att flera olika intressenter med olika 

fokus och med olika mål, medel och resurser är inblandade. 

En process är en serie av händelser som skapar ett resultat, och inom en organisation så kan 

man säga att en process är ett flöde av definierade aktiveteter för att utföra något. Flöden inom 
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en organisation kan antingen ske vertikalt (linjeorienterat) eller lateralt (tvärfunktionellt), och 

ju mer dessa flöden är tvärfunktionella desto mer ökar behovet av definierade processer. 

Makten i form av personal, ekonomi, mandat och övriga resurser inom en organisation finns 

traditionellt i linjen medan kapaciteten i form av kompetens med mera oftast finns 

tvärfunktionellt. 

Som tidigare nämnts är Försvarsmaktens infrastrukturprocess en stödprocess som per 

definition är till för att stödja andra processer eller verksamheter. Processen hanterar en 

mängd olika ärenden som har olika dignitet vilket säger oss att prioriteringar måste göras. 

Processen skär även genom olika organisationer, både lokalt och centralt inom som utom 

myndigheten, och detta innebär särskilda utmaningar. Den verksamhet som har ett behov ser 

ofta tiden som den viktigaste aspekten medan högre nivåer snarare prioriterar 

resursoptimering. Begränsad planeringsframförhållning upplevs göra att när en verksamhet 

väl identifierat ett behov så är detta behov ofta mer eller mindre akut. Som en konsekvens vill 

verksamheten då ha detta behov realiserat snarast vilket processen inte upplevs stödja. 

Försvarsmaktens infrastrukturprocess är komplex med en mängd påverkansfaktorer, och ju 

tydligare vi kan se det tvärfunktionella beslutandets inneboende strukturer och mönster desto 

bättre borde besluten kunna bli. 

1.4 Syfte och frågeställning 

Undersökningen syftar till att förstå och beskriva det beslutsfattande som sker inom processen 

och att utforska vad som påverkar besluten. Då processen är tvärfunktionell blir den också 

komplex, kanske framförallt i en byråkratisk organisation som Försvarsmakten. Större 

förståelse och kunskap för beslut, hur de fattas, var de fattas, vad som påverkar besluten och 

beslutsfattarna inom processen kan utveckla både processen men även de organisationsdelar 

som verkar tvärfunktionellt inom processen. 

Större insikt och kunskap om hur beslut fattas och vad som påverkar besluten och 

beslutsfattarna i processen skapar förståelse för de olika delfaktorernas betydelse. 

De frågor vi ska besvara i detta arbete är två: 

 Vilka faktorer påverkar beslutsfattandet? 

 Vad kännetecknar beslutsfattandet inom processen? 
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2 Metod 

2.1 Inledning 

I detta kapitel avser vi förklara våra vetenskapsteoretiska vägval. Dessa vägval och ansatser 

kommer leda oss fram till målet, som är att besvara vår frågeställning. Kapitlets underrubriker 

skall motivera och förklara våra val. Vi kommer beskriva generella etiska aspekter och hur vi 

skall förhålla oss etiskt till våra data, respondenter och övrigt kopplat till detta. Vi belyser 

våra data, insamlingsmetoder, respondenter och urval. Därefter redovisar vi våra 

analysstrategier. Slutligen: Detta kapitel är inte avsett att lämna en generell sammanfattning 

av de två huvudsakliga vetenskapsteorierna eller dess för- och nackdelar. 

2.2 Metodiska överväganden 

Vår frågeställning innehåller två frågor med en beskrivande del och en utforskande del. Med 

utgångspunkt i detta har vi antagit ett tolkningsbaserat perspektiv och genomfört en kvalitativ 

undersökning. Vi inser att det finns en glidande skala på hur renlärig man är åt den ena eller 

andra inriktningen. Det blir därför viktigt att förklara var på denna skala vi kommer befinna 

oss och varför. Vi inser även att vi i vissa delar kommer vara mer åt det ena eller andra hållet 

på skalan. 

Vi har valt att genomföra detta genom att först samla vår empiri, för att senare koppla den mot 

existerande teorier. Vi har studerat, utforskat och tolkat hur individer ser på fenomen i den 

dynamiska miljön (verklighet) de verkar i. Detta innebär att vi med öppenhet har gett oss ut i 

denna miljö och samlat in relevant information ifrån relevanta respondenter. Kontexten har 

varit viktig för oss, förståelsen för samspelet mellan respondenternas svar och miljön har 

beaktats. Öppenhet inför insamlandet av data och närheten mellan oss och respondenterna är 

betydelsefull. Det innebar att vi inte i för stor grad ville strukturera frågor eller i förhand eller 

bestämma vad vi skulle söka efter. För stor grad i det här fallet betyder att vi till viss del valde 

att använda teman för att utforska saker inom rätt område, detta med hänsyn till bland annat 

den tid vi disponerar. Närhet innebar att vi ville möta de som sitter på data direkt där syftet 

varit att få respondentens uppfattning förmedlad med egna ord. Detta innebär att vi varit 

intresserade av främst primärdata. 

Vi har använt en kvalitativ metod med en induktiv ansats med inspiration från Grundad Teori 

(GT). Med det som inramning har vi genomfört individuella intervjuer (Jacobsen, 2017, p. 98) 

med medelhög struktureringsgrad (Jacobsen, 2017, p. 101) för insamling av våra primärdata. 

Denna empiri har vi analyserat och kopplat till teorier inom beslutsfattande och 

organisationer. Vår inspiration från GT kommer från hur modellen väljer att berätta om 

kategorier och kategoribegreppet (Hartman, 2001, pp. 47-48) samt hur man i analysfasen 

använder sig av kodning (Hartman, 2001, p. 79). Empirin sammanställs och analyseras. Vi har 

inte haft för avsikt att via ansatser, metodval och GT generera ny teori: vår avsikt har varit att 

använda insamlad och analyserad data, att diskutera denna och befintliga teoretiska 

perspektiv, för att därefter dra slutsatser och besvara frågeställningen. 

Figur 3 visar översiktligt arbetsgången som använts för studien. 
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2.3 Etik 

Etiska aspekter är viktiga att ta hänsyn till. Vi ser dem som rättesnören och ledstänger att följa 

under vårt arbete. Översiktlig ser vi två områden: vår relation till respondenterna och vår 

relation till den empiri och data vi sammanställer, och etiskt förhållningssätt generellt. 

Vår relation till respondenter eller för den delen informanter är baserat på tre grundläggande 

forskningsetiska krav: informerat samtycke, rätten till privatliv och krav på att man blir 

korrekt återgiven (Jacobsen, 2017, pp. 34-38). 

Informerat samtycke innebär att det finns ett krav på frivilligt deltagande i studien. 

Frivilligheten skall vara underbyggd med att deltagaren har tillräcklig information om 

undersökningens syfte, och hur resultaten kommer att användas. Deltagaren skall ha förstått 

den information som tillhandahålls samt även vara i stånd att själv bestämma om sitt 

deltagande utan påtryckningar eller krav. 

Rätten till privatliv betyder att resultaten och empirin kommer att vara anonymiserad och 

behandlas konfidentiellt. I vår undersökning är det inte relevant vem som sagt vad utan endast 

vad som sagts. Om önskemål finns så kommer respondenterna att få ta del av det 

transkriberade samtalet. 

Att bli korrekt återgiven betyder att data inte får manipuleras. Att redovisa all rådata är inte 

möjligt. Data skall dock finnas tillgänglig för gransking eller redovisning för andra forskare 

eller för respondenter.  

Avseende vår relation till data och etiska regler så sammanfattas de av Vetenskapsrådet i 

publikationen God forskningssed (Vetenskapsrådet, 2017). Där redovisas åtta punkter att 

förhålla sig till (Tabell 1): 

Tabell 1: Etiska regler 

1 Du skall tala sanning om din forskning. 

2 Du skall medvetet granska och redovisa  

   utgångspunkter för dina studier. 

3 Du skall öppet redovisa metoder och resultat. 

4 Du skall öppet redovisa kommersiella  

   intressen och andra bindningar. 

5 Du skall inte stjäla forskningsintressen från andra. 

6 Du skall hålla god ordning i din forskning, bla genom  

   dokumentation och arkivering. 

7 Du skall sträva efter att bedriva din forskning utan att  

   skada människor eller djur. 

8 Du skall vara rättvis i din bedömning av andras forskning. 

Forskningsfråga och 
problemformulering 

Kvalitativ metod med 
induktiv ansats 

Individuella intervjuer 

Kategorisering och 
bearbetning av rådata 

Teoretisk referensram 

Analys av data 

Diskussion om data och 
teorier samt slutsatser 
av detta 

Figur 3: Bild av studiens forskningsdesign, inspirerad av Lekvall & Wahlbin (1987) 
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Ett speciellt förhållande som är värt att belysa är det faktum att båda författarna är en del av 

infrastrukturprocessen – dock inte på samma organisatoriska nivå eller inom samma 

organisatoriska del som studeras inom ramen för detta arbete. Detta innebär givetvis för- och 

nackdelar som har behövt beaktas. Främst har vi i vårt arbete behövt vara medvetna om vår 

förförståelse och hur den har påverkat vår undersökning, både på ett negativt och också ett 

positivt sätt. Vi har haft lättare att få tillgång till information, och öppenheten gentemot oss 

har bedömts vara större. Vi har kunskap om informella strukturer och om vilket språk som 

används inom organisationen, samt kontexten. Risken att hålla en kritisk distans har funnits. 

Detta är något vi beaktat, men vi upplever oss inte ha uppfattats som part i målet och 

därigenom inte blivit bemötta med misstänksamhet, snarare tvärtom. 

2.4 Data 

Vi har velat styra den information vi samlat in så lite som möjligt, och har då velat strukturera 

och kategorisera informationen först efter att vi samlat in den – låg grad av förstrukturering 

(Jacobsen, 2017, p. 85). Detta gör att det är olämpligt med en kvantitativ metod då vi inte kan 

tillskriva tal till vår information på förhand. 

Vi har velat få fram de undersöktas egna uppfattningar, genom deras egna ord. Detta har krävt 

både närhet och öppenhet, och givit stor relevans. Eftersom våra data är öppna har de blivit 

nyanserade då respondenterna lagt fram sina egna tolkningar och åsikter. Nackdelen med att 

vi valt respondenter från en snäv krets skulle kunna blivit motsatsen, att de på förhand har 

påverkat varandra och därigenom sina tolkningar och åsikter. Vi har dock sett oss vara 

medvetna om detta, varit öppna med det och tagit med det i bedömningen. 

Vi har med vår ansats kunnat ändra vår problemställning efterhand som vi lärt oss mer 

(Jacobsen, 2017, p. 86) vilket vi också gjort. Vi har analyserat data efterhand vi fått in dem, 

och utökat den fortsatta datainsamlingen efterhand (Jacobsen, 2017, p. 87). 

Då vi valt att samla in våra data genom individuella intervjuer har vi fått primärdata, alltså 

information från primärkällan (Jacobsen, 2017, p. 93). Intervjuerna har sedan kodats i 

kategorier och underkategorier, och vi har sökt och klarlagt de mönster som finns. Citat har 

använts för att belysa detta. 

Vi har varit intresserade av ett ganska smalt område. Detta har gjort att vi har behövt använda 

semistrukturerade intervjuer (Hedin, 1996, p. 6), där vi utgått från ett antal frågeområden 

snarare än exakta och detaljerade frågor. 

2.5 Intervju 

Vi har valt att söka svar på våra funderingar genom att inledningsvis intervjua sex personer på 

den avdelning inom Högkvarteret som hanterar denna typ av ärenden för att få deras 

subjektiva syn på processen. De inledande intervjuerna gav oss ytterligare fem respondenter 

eller informanter som var av värde för vårt arbete. Dessa intervjuer gav oss vår empiri som vi 

transkriberat, kodat och analyserat. 

Vår datainsamlingsmetod har varit den individuella intervjun med en hög grad av öppenhet. 

Det är en av de vanligare metoderna för att samla in empiri inom det kvalitativa området. Vår 

undersökning har elva respondenter, mer om dessa finns att läsa under rubriken 2.6 

Respondenter – urval.  

Vi har varit intresserade av vad den enskilda individen har haft för uppfattningar och 

inställningar samt hur de tolkat och meningsbestämt de händelser och fenomen som uppstår 
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inom den process och organisation de verkar inom. Den öppna individuella intervjun är 

tidskrävande både när det kommer till förberedelser och efterarbete, som transkribering, 

kodning och analys. Den genererar stora mängder data och lämpar sig då bra när man har 

relativt få respondenter. Intervjuer har skett genom fysiska möten och har gett oss möjlighetet 

uppfatta kroppspråk och nyanser i svaren. Det har även gett oss möjligheten att ställa 

följdfrågor eller kompletterade frågor, och fånga det som varit viktigt i stunden. Till viss del 

har vi haft personkännedom om respondenterna vilket har haft fördelen att vi snabbt har 

etablerat en tillit och öppenhet. Att vara en ”insider” kan innebära fördelar men det finns även 

vissa risker, till exempel kan intervjuareffekten (Jacobsen, 2017, p. 157) bli påtaglig. Detta 

tycker vi oss ha hanterat genom att genomföra intervjuerna på respondenternas egna 

arbetsplatser, använt neutralt uppträdande och klädsel, samt låtit respondenterna vara i fokus. 

Intervjuerna har följt en intervjuguide som har medelhög struktureringsgrad. Olika begrepp 

för denna nivå förekommer, så som semistrukturerad eller halvt strukturerad. Detta betyder att 

vi haft en viss förstrukturering på våra frågor. Själva frågeställningen har varit öppen men 

struktureringen har bestått i att vi haft ett antal teman kopplade till vår problembeskrivning 

och frågeställning. Syftet med intervjuerna har varit öppet och även det har inneburit en viss 

förstrukturering. 

Intervjuerna har förts som ett fritt flytande samtal där respondenterna varit den talande 

huvudparten. Samtliga intervjuer har spelats in och transkriberats. Platsen för intervjuerna har 

som nämnts varit på respondenternas arbetsplatser, antingen respondentens arbetsrum eller 

konferensrum motsvarande. Detta har vi sett som mest logiskt då det handlat om frågor 

relaterade till jobbet samt även varit mest praktiskt för respondenten. Tidsåtgången för själva 

intervjun har varit planerad till ca 60 minuter. 

Intervjun har inletts med en kortare förklaring av vilka vi är, syftet och hur vi kommer 

använda och hantera den information vi får. Därefter har vi ställt allmänna öppna frågor för 

att bryta isen och helt enkelt komma igång. Så småningom kom intervjuguidens teman att 

styra frågorna något mer.  

Inför intervjuerna fick samtliga respondenter ett informationsbrev där vi redovisade syftet 

med vår undersökning samt hur och var intervjuerna varit tänkta att genomföras. Särskild 

tonvikt har lagts på att förklara hur vi tänkt använda intervjuerna, att de kommer vara 

anonymiserade och att vi kommer behandla dessa data konfidentiellt. Deltagandet i 

undersökningen har varit baserat på frivillighet. Efter etablerad kontakt bokade vi in tillfälle 

för intervju enskilt med respektive respondent. 

2.6 Respondenter – urval 

Vår undersökning har fokuserat på beslutsfattande inom Högkvarteret. De som på olika sätt är 

inblandade i infrastrukturprocessen finns i huvudsak inom två typer av 

högkvartersavdelningar: de vars underställda har det faktiska behovet av infrastruktur, här 

kallade stridskraftsavdelningar (SKA), och de som arbetar med att förverkliga infrastrukturen, 

här kallad infrastrukturavdelning (INFRA). 

Stridskraftsavdelningar har tills nyligen varit fem till antalet. De är sedan årsskiftet 2018/19 

något omorganiserade men har kvar sina huvudsakliga funktioner, och finns i form av tre 

försvarsgrensstaber (armé, marin och flyg) samt två produktionsavdelningar (logistik samt 

ledning- och underrättelse). I denna studie har vi för enkelhetens skull valt att fortsatt kalla 

samtliga dessa för stridskraftsavdelningar då de ur infrastruktursynpunkt har samma funktion. 
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Infrastrukturavdelningen är den avdelningen inom Högkvarteret som har ansvar för 

stödprocessen infrastruktur, och handlägger infrastrukturärenden som stöd åt övriga 

stridskraftsavdelningar. 

Vi har använt oss av urvalskriteriet ”information” (Jacobsen, 2017, pp. 120-121) för att välja 

ut personer att genomföra intervjuer med. Detta innebär att vi velat intervjua de personer som 

vi, med vår egen förkunskap inom ämnet, vet har tillgång till bäst kunskap inom området. Vi 

har därför tillfrågat samtliga handläggare vid INFRA som kommer i kontakt med anskaffning 

av mark, lokaler samt anläggningar. Dessa är på ett direkt sätt inblandade i ämnesområdet 

genom att ta fram beslutsunderlag samt genomföra beslutade åtgärder. De är således att se 

som respondenter. 

Efter att ha intervjuat några respondenter har vi med hjälp av urvalskriteriet 

”snöbollsmetoden” (Jacobsen, 2017, p. 121) fått ytterligare uppslag på personer som kunnat 

ge värdefull information. Dessa har generellt funnits inom SKA. Genom att ha intervjuat 

dessa personer har vi täckt in majoriteten av all personal på central nivå inom FM som arbetar 

med anskaffning av infrastruktur. 

De intervjuade är en blandning av civil personal och officerare, samt med eller utan utbildning 

inom området. Vissa av officerarna är utbildade fortifikatörer
1
 och har generellt infrastruktur 

som huvudsaklig arbetsuppgift medan övriga generellt har infrastrukturfrågor som deluppgift. 

Samtliga har minst tio års erfarenhet av FM. Ungefärlig längd på intervjuer framgår av Tabell 

2. 

Tabell 2: Lista över intervjuer 

Respondent Organisation Intervjulängd 

1 RPE INFRA 52 min 

2 RPE INFRA 57 min 

3 RPE INFRA 48 min 

4 SKA 35 min 

5 RPE INFRA 39 min 

6 RPE INFRA 53 min 

7 RPE INFRA 41 min 

8 SKA 46 min 

9 SKA 46 min 

10 SKA 49 min 

11 SKA 41 min 

 

2.7 Val av analysteknik/-strategi 

Vi har genomfört en innehållsanalys (Jacobsen, 2017, p. 136) baserat på det som våra 

respondenter svarat i våra intervjuer. 

De transkriberade intervjuerna har kodats med öppen kodning inspirerad av Grounded 

Theory. Kodningen har syftat till att finna nyckelord eller fraser som innehåller och skapar 

mönster. På så sätt reduceras textmassans omfång. Synkront med detta har vi skrivit memon 

som kan relateras till andra memon. Dessa har efter ytterligare analys sedan bildat 

underkategorier och kategorier. Vi har anat en kärnkategori men valt att inte gå vidare med 

detta då vårt syfte inte varit att skapa ny teori. Antalet kategorier och benämningar på dessa 

har ändrats under analysens gång då arbetet varit dynamiskt. 

                                                 
1
 En fortifikatör är en officer med särskild utbildning inom byggnaders skydd mot vapenverkan 
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Intervjuer 

Tio av de elva intervjuerna genomfördes på respondenternas arbetsplatser, en genomfördes 

efter önskemål från respondenten i lokal som tillhandahölls av oss. Intervjuerna genomfördes 

intensivt under ca 10 arbetsdagar. Detta medförde att de två första intervjuerna inte kunde 

transkriberas och kodas direkt. Efterhand som kodning genomfördes gjordes vissa smärre 

förändringar i intervjuguiden. 

Intervjuerna hölls som avslappnade samtal. Innan intervjuerna startade förklarade vi de 

tidigare utskickade förutsättningarna och respondenterna fick tid att ställa frågor, när de kände 

sig redo startades inspelningen. Intervjuerna hade en längd på mellan ca 40-60 minuter. 

Frågeställningen var öppen och en intervjuguide med teman användes som stöd för att 

överblicka vilka områden och teman som berörts. Syftet med studien var öppet och känt för 

respondenterna och den inledande frågan var: ”beskriv beslutsfattandet”. 

Transkribering 

Transkriberingen av de första tre intervjuerna dröjde något då flera intervjuer genomfördes på 

kort tid. Därefter transkriberades intervjuerna i direkt anslutning till att de genomförts. 

Kodning och analys 

De transkriberade intervjuerna och den text som dessa utgör är våra rådata. Att koda dessa 

rådata innebär enligt Grounded Theory att bryta ner informationen i delmängder, analysera, 

organisera och jämföra denna. Detta är en process som upprepas och genomförs kontinuerligt 

i och med att ny data (intervjuer) tillkommer. Kodningen pågår därför med en konstant 

jämförelse och avslutas inte förrän all data är inhämtad och analyserad. Anteckningar är en 

viktig del inom GT och de transkriberade intervjuerna hade en bred marginal där anteckning 

över koppling och sammanhang kontinuerligt gjordes. Detta visade sig vara till hjälp för att 

kunna återknyta till alla idé och uppslag som framkom.  

Meningar eller stycken från den transkriberade texten motsvarar våra koder. Inledningsvis 

genomfördes ”open coding ” av texterna. I denna studie har vi valt att titta på de vägval, 

problem eller svårigheter som respondenteran upplever, reflekterar över eller kämpar med. 

Varje kod finns märkt så att den går att hänföra till en respondent. Dessa koder har grupperats 

och vi har jämfört dem och där vi funnit att de visar på liknande eller motsvarande innebörd 

har det varit en indikator på att dessa skulle kunna bilda en underkategori. Underkategorierna 

har sedan grupperats och på så sätt har kategorier bildats. Utifrån den genomförda kodningen 

kunde vi även finna vad vi valt att kalla påverkansfaktorer. Kategorier med underkategorier 

och påverkansfaktorer finns beskrivna i kapitel 3. 

Efter att ha genomfört ”open coding” genomfördes ”selective coding” där vi gick tillbaka till 

underkategorierna, kategorierna och påverkansfaktorer och jämförde dem med de 

anteckningar vi gjort tidigare. Vissa underkategorier försvann eller gick upp i andra likande 

underkategorier. Namn på kategorier och påverkansfaktorer har justerats och ändrats 

kontinuerligt under kodningsarbetet. 

Det tog relativt lång tid innan vi kunde se att vi nådde mättnad (Jacobsen, 2017, pp. 154, 155) 

i kodningen. Förklaringen till detta kan till del bero på att vi intervjuade en kategori av 

respondenter i taget och att det därför framkom ny information som man kunde bilda nya 

underkategorier av sent in i kodningen. Mot intervju 8-9 syntes en mättnad men vi har ändå 

valt att koda och använda de sista två intervjuerna för att på så sätt stärka empirin ytterligare.  
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3 Resultat av studien 

3.1 Inledning 

I detta kapitel redovisar vi resultatet av den innehållsanalys, inspired by Grounded Theory, 

som genomförts. Vi har genomfört analysen av våra data genom faktisk kodning (substantive 

coding) som genomförts som öppen kodning på ord eller fraser som beskriver fenomen (Hartman, 

2001). Utifrån dessa fenomen bildar man sedan flera övergripande begrepp. Detta har krävt att vi 

jobbat i flera steg. 

Dessa fyra steg är (Jacobsen, 2017): 

 Dokumentera: som innebär att data (intervjuer) transkriberas, renskrivs och kontrolleras. 

 Utforska: som innebär att varje intervju läses igenom ett flertal gånger. Under dessa 

genomläsningar förs anteckningar i marginalen på ord och begrepp kopplade till fenomen. 

 Kategorisera: innebär att samla liknande fenomen och kategorisera dem. 

 Sammanbinda: innebär att söka sammanhang inom kategorierna eller mellan dem. 

Som redovisats i Kapitel 2 har insamlingen av empiri skett genom intervjuer. Vi har intervjuat 

11 respondenter. Detta har genomförts som samtal om ca 40-60 minuter exklusive inledning 

och avslutning. Huvuddelen genomfördes som besök på respondenters arbetsplatser under i 

huvudsak två veckor. En intervju genomfördes utanför denna tidsperiod. Transkriberat 

material omfattar totalt ca 150 sidor. Frågeställningarna har varit öppna, i vissa fall har så få 

som tre-fyra frågor ställts under 40-60 minuters samtal. I en intervju krävdes fler och mer 

direkta frågor för att få respondenten att tala. 

Att utforska det empiriska materialet har varit en både tids- och mentalt krävande process. 

Stor vikt har lags vid att koda och systematisera koderna. Inledningsvis har intervjuerna 

kodats enskilt av oss båda, därefter har dessa koder sammanförts för att gemensamt samla 

dessa och skapa kategorier och underkategorier. Dessa kategorier med sina underkategorier 

skall inte ses som solitärer och enskilda objekt. Ett stycke empiri kan därför innehålla 

information som berör flera kategorier och som på olika sätt kan kopplas till dessa. Samma 

eller likande fenomen kan därför förekomma på flera olika ställen i redovisningen. 

I vår kodning av data har vi valt att titta på vad individer kämpar med, vilka problem och 

brister de upplever, hur de upplever de vägval de ställs inför. Detta är kopplat till att gälla 

interaktioner med andra individer, arbetsgrupper eller organisationsdelar som man interagerar 

med direkt och indirekt. Kategorier och kanske främst då underkategorier tenderar att 

beskriva just dessa brister. Det finns givetvis en motkraft i en brist och det är styrkan, när 

något fungera extra bra. En kategori som Vilja kommer därför via vår kodning på problem 

och brister att belysa delen Ovilja. Motkraften blir sålunda en Vilja till något. Denna aspekt är 

viktig att ta med när man tar del av empirin. 

Vi har fått fram vad vi kallar karaktäriserande kategorier samt påverkansfaktorer. 

Karaktäriserande kategorier är den sammanfattande bilden och beskrivningen av 

beslutsfattandets karaktär. Det spänner över hela vidden, från början med kanske en enskild 

individs behovsidé till ett beslut på högsta nivå. Påverkansfaktorer är speciella egenskaper 

som beslutsfattande kan ha i olika skeden och vid olika tillfällen. Medan kategorierna är mer 

generella och grundläggande är faktorerna mer specifika. 
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3.2 Beslutsfattandets karaktär. 

Av vår empiri har vi identifierat sex kategorier, se Figur 4. Dessa består i sin tur av ett antal 

underkategorier som bildar kategorin. I det följande avsnittet redovisas dessa kategorier och 

underkategorier. Vi inleder varje avsnitt med att visa en figur av kategorin med de 

underkategorier som kategorin byggs upp av. Därefter sammanfattas kategorin kort varefter 

samtliga underkategorier beskrivs och belyses med citat. 

   

   

Figur 4: De sex kategorier som karaktäriserar beslutsfattandet 

3.2.1 Ansvar 

 

Sammanfattning – Kategori ANSVAR. 

Antingen tar man ansvar eller så tar man inte ansvar. De olika valen kan ge en rad olika 

konsekvenser, både på bland annat hur lång tid det tar att få fram underlag, vilken kvalité eller 

hur noggranna och omfattande de är. Det kan även handla om ekonomi och kostnader. Det 

som framträder i empirin är inte en ovilja att ta ansvar. Snarare visar respondenterna i många 

fall på stor vilja att ta ansvar för att driva ärenden framåt då det i andra änden finns någon (ett 

krigsförband) som har ett behov som måste tillgodoses för att de skall kunna lösa sin uppgift. 

Det som underkategorierna visar är att man i många fall måste söka vem eller vilka som har 

ansvar och mandat. Ibland leder detta sökande till att man själv blir medveten om, eller att 

någon annan medvetandegör, att man själv som individ eller grupp har ansvar. Generellt kan 

man säga att personer som är utbildade inom infra, eller jobbar kontinuerligt inom processen 

på central nivå, har en tydligare bild av ansvarsförhållandena. 

Kategorin ANSVAR har bindningar till kategorierna KAPACITET och VILJA.  

Ansvarskomplexitet. 

Från början till slut är kedjan av analyser, beredningar och beslut lång. Flera olika 

linjeorganisatoriska delar på olika nivåer är inblandade. Det innebär att kedjan börjar hos 
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verksamheten, d.v.s. de som har behovet och som kan beskrivas som brukare hela vägen upp 

via olika avdelningar på Högkvarteret. Ibland drivs ärenden av en grupp med olika 

kompetenser som arbetar tillsammans, ibland är det en enskild individ som driver ärendet 

framåt. I denna kedja växlar ansvar, mandat och beslutsrätt rörande de grundläggande 

resurserna tid, personal och ekonomi hela tiden. Det innebär att det ofta kan vara svårt att 

förstå när man har ansvar, hur mycket och vilket ansvar man har inom sin organisation eller 

som individ. 

”Å ena sidan skulle man kunna säga att i infra processen fattas inga 

självständiga beslut avseende infrastruktur. Å andra sidan så fattas det 

en hel del beslut om infrastruktur i processen” 

”Med tanke på att jag är ny här så tycker jag det är ganska svårt och 

fluffigt. Jag är inte riktigt säker på hur det fungerar. Hur länge har du 

jobbat? Fyra år!” 

Ansvarsisolering. 

Underkategorin visar att man inom processen isolerar sitt eget ansvar till just sin fråga eller 

till den fråga/frågor man ansvarar för. Man kan vara drivande och engagerad, driva frågan 

framåt inom ramen för eget ansvarsområde. Man kan även hantera frågan som ett bekymmer 

som måste vidare och bort från eget anvarsområde. När ansvaret för frågan lämnat den egna 

organisationen, ofta sker detta i samband med nästa processteg, kan intresset svalna för 

fortsatt aktivt deltagande. 

”Det är någonting någon annan gör i vårt perspektiv, det är ju infra som 

driver de frågorna. De tar över stafettpinnen.” 

Att sitta som handläggare på någon nivå inom processens steg innebär att man inte har mandat 

eller möjlighet att styra andra delar av linjeorganisationen. Ansvaret att driva ärenden framåt 

är avgränsat till vissa delar av processen eller till vissa teknikdelar. Ligger frågan utanför det 

aktuella området är man inte lika aktiv i frågan, eller till och med inaktiv.  

”Jag har inget mandat att driva någonting, jag är handläggare. Jag 

driver ingenting.”  

Engagemang övergår till att efterfråga resultat från andra trots att man i många fall har kvar 

uppgift och ansvar för att bidra och stödja med underlag och kompetens. 

”På förband [XX] som skall göra en behovsanalys, där gnälls det aldrig 

på någon beredning när man har eget ansvar. Men så fort man skickat in 

analysen, då efterfrågas behovsunderlaget direkt på nästkommande 

beredning” 

Ansvars- och mandatsökande. 

Flera respondenter uttrycker att de aktivt efterfrågar vem det är som har ansvar och mandat i 

respektive skede. Detta sökande sker både inom och utom egen organisation i syfte att 

klargöra vem som äger ärendet. Detta klargörande behövs för att kunna driva ärenden framåt 

med adekvata resurser. Sökandet sker genom att man försöker tolka och förstå vilket ansvar 

man har i de olika delarna av processen samt genom att man nyttjar de personliga kontakter 

man har inom hela organisationen. 
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”Vi diskuterade flera gånger vems ansvar är det, och vi kom aldrig fram 

till en plan. Hur fungerar det här egentligen?” 

”Hur gör man? Vem har mandatet och så vidare.” 

Alla kategorier av respondenter ger uttryck för att man i vissa fall måste efterfråga vem det är 

som skall fatta beslut för att man skall kunna gå vidare med nästa steg i ett ärende. 

”Det är inte alltid lätt att veta vem som är behörig chef” 

”Behovsunderlag samrådstecknas med chefen [XXX] och med C OrgE, 

eller va? Eller är det chefen [YYY] som fastställer det?” 

Ansvarsomedvetenhet. 

Flera respondenter ger uttryck för att chefer och personal i egen eller annan del av 

organisationen inte känner till vilket ansvar och mandat de har för att driva ett ärende eller för 

att avluta en del så att nästa kan ta vid. De ger även uttryck för att de själva inte alltid är 

medvetna om ansvar och mandat och att det då kan få konsekvenser i form av att ärenden inte 

drivs aktivt. 

”Men egentligen så är det faktiskt du som får fatta beslut!” 

”De har ju inte den ringaste uppfattning om vad de skall skriva på, utan 

det är handläggaren som kommer in med något: skriv på det här.” 

Ansvarsspridning. 

Infrastrukturprocessen sträcker sig över flera linjeorganisationer, både på lokal och central 

nivå. Ansvar för utredningar, beredningar och beslut är spridda på både tillfälligt sammansatta 

grupper och på enskilda individer. Detta innebär att olika grupper och olika personer på olika 

nivåer fattar beslut på liknade fakta. 

”Det blir väldigt många ledningsnivåer och väldigt många gånger 

samma sak som hoppar till nästa steg” 

”Sedan skall hela härket upp till [XXX] som fattar beslut där. En jädra 

massa ledningsnivåer alltså, det är imponerande.” 

Respondenter som hanterar ärenden tidigt i processen ger uttryck för att ”infra ärenden” ofta 

är en bisyssla som man även fått ansvar för. Ofta inser man inledningsvis inte att det är ett 

tidskrävande arbete som inte går att hantera som en bisyssla. 

”Dessutom är det en sidouppgift som man skall sköta med alla andra 

uppgifter, en huvuduppgift är något helt annat” 
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3.2.2 Kapacitet 

 

Sammanfattning – Kategori KAPACITET. 

Kapacitet är den samlade förmågan för både individ och organisation att lösa sina uppgifter 

efter bästa förmåga och sätt. Kapaciteten är inte samlad till en del av de olika 

linjeorganisationerna eller till någon specifik del av infrastrukturprocessen. Kapaciteten och 

förmågan finns fördelad, om inte jämt så i någon form inom processen. Personal är en av 

underkategorierna och kan beskrivas som en resurs. Underkategorin kompetens, även den en 

resurs, handlar om erfarenhet och utbildning och är starkt sammanbunden med personal. Detta 

humankapital är väsentligt för att enskilt, tillsammans och korsvis skapa, analysera, bereda 

och ta fram underlag som sedan kan ligga till grund för beslut. Personal på de olika nivåerna 

och delarna av processen interagerar och utbyter information och/eller stödjer varandra i 

skapandet av dessa underlag. Detta är beskrivet och formaliserat i processen men sker indirekt 

och momentant genom att man har kunskap och erfarenheter sedan tidigare samt genom att 

man har god personkännedom. I viss mån kan detta kompensera det faktum att man upplever 

att man är relativt få i förhållande till de uppgifter man skall och vill lösa. I viss mån 

kompenserar det även för det faktum att man är så kallade singelkompetenser. 

Resursen och underkategorin tid är till del kopplat till den tid det tar att anskaffa ett objekt, 

d.v.s. tidslinjalen från att behovet uppstår tills det att det finns tillgängligt för nyttjande. Tid är 

förknippat med den ekonomi som finns tillgänglig och med de prioriteringar som görs 

avseende vilka objekt som skall anskaffas. Tid är även förknippat med personal som resurs. 

Finns eller saknas resursen personal kommer det att påverka tiden. 

Resursen och underkategorin ekonomi har stor och avgörande påverkan på om ett objekt 

kommer att anskaffas i slutändan och är därför en väsentlig del av kategorin kapacitet. Till 

skillnad från de andra underkategorierna finns liten möjlighet att påverka denna resurs. 

Fördelning av resursen ligger utanför det infrastrukturella området. Styrande är politiska 

beslut och inriktningar kring FM.  

Kategorin KAPACITET har bindningar till kategorierna CHEFSFÖRANKRING och VILJA.  

Kompetens. 

Ordet kompetens definierar vi som förmågan att hantera de utmaningar och vägval som krävs 

för att föra ett ärende framåt mot beslut och genomförande. Underkategorin kompetens delas 

in i klustren erfarenhet och utbildning. Kombinationen och mängden av dessa båda ger 

individerna sin eller andras upplevda kompetens. Avsaknad av erfarenhet eller utbildning 

KAPACITET 

Kompetens 

Personal  

Tid 

Ekonomi 

Singelkompetens 
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försvårar individens möjlighet att agera inom processen och att förstå densamma, samt vilka 

alternativ som finns att tillgå. 

Flera respondenter beskriver att det är tack vare tidigare erfarenheter från egen förbandsnära 

verksamhet som de nu kan agera i infrastrukturfrågor i sin nuvarande befattning. En egen 

koppling till verksamheten, och deras behov och metoder, gör att de nu har bättre 

förutsättningar för att driva ärenden framåt i processen. Erfarenheten är även kopplad till 

personliga kontakter som gör att dialogen mellan beslutsfattare underlättas. 

”I huvudsak kände jag förbanden och visste vilken verksamhet de hade, 

inga större svårigheter.” 

”Det är handläggarnas rutin och erfarenhet som avgör det” 

”Personkännedom och egen kompetens blir så pass mycket viktigare tror 

jag, än att man har en pärm att läsa in sig på.” 

Flera respondenter beskriver även att den så kallade strategiska ”time-outen” har inneburit att 

individer och organisationer tappat kompetens och förmåga inom vissa områden. I vissa fall 

saknas den helt och i andra fall återfinns den endast hos enskilda individer, och då tack vare 

tidigare erfarenheter. Avsaknad av personal med både erfarenhet och utbildning blir tydlig då 

FM nu skall växa, och mängden uppgifter ökar och växlar fokus från att avveckla till att 

anskaffa. Personal med speciell utbildning inom FM infrastruktur finns främst på central nivå. 

På lokal nivå är ansvaret för infrastrukturella åtgärder ofta något som läggs ovanpå en 

befattning. 

”Flera ärenden kommer inte vidare för att chefer saknar kunskaper” 

”Mycket av kompetensen att göra beredningar är borta, men sakta, sakta 

tror jag den är på väg tillbaka!” 

Ärenden inom området kan variera högst påtaglig och det är inte bara kravställning av om- 

eller nybyggnation utan en varierande flora av ärenden som man behöver kompetens att 

hantera. 

”Jag har ju fått hantera djurproblematik för tumlare i Hanöbukten. Jag 

måste avgöra om det är lämpligt att bygga ett vindkraftverk.” 

Personal. 

Personal är en resurs, respondenterna ger uttryck för att det är brist på personal på alla nivåer. 

Som tidigare nämnts är det på lokal nivå vanligt att infra ärenden hanteras som en 

tilläggssyssla. På central nivå hanteras ofta ärende inkommande från hela FM av en 

handläggare inom respektive funktion. I samband med FM omställning till nationellt försvar 

och en allmän ambitionsökning har detta bidragit till att mängden ärenden ökar snabbt. De 

personella resurserna ökar inte i den omfattningen som krävs för att möta den ökande floran 

av ärenden. Det finns även en brist på personal med kompetens, erfarenhet och utbildning 

kopplat till tidigare ambitionsnivå. 

”De är för få för att kunna leverera, jag ser ju paniken i deras ögon.” 

”Min uppfattning är att våra resurser räcker knappt till att leverera det 

vi måste i nästa steg.” 
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”Behoven överstiger förmågan och resurserna”  

Flera respondenter menar att infra området är så pass stort och omfattande att det kräver att 

man på alla nivåer har personal som jobbar heltid med dessa frågor. Någon gör jämförelsen 

med att det är krav på att det skall finnas specialkompetenser inom vissa områden, t.ex. 

miljöhandläggare. Detta blir då en heltidstjänst medan infra-frågor handläggs av någon som 

egentligen har en annan huvudsyssla. 

”Det är för mycket att göra vid sidan av, det måste vara en heltidstjänst” 

Flera respondenter på olika nivåer uttrycker och upplever att de har bra stöd av kunniga och 

erfarna kollegor runt omkring sig, både inom egen organisation men även om man vänder sig 

neråt eller uppåt i hierarkin. Dock uppfattas det som att dessa är för få till antalet rent 

generellt. 

”En bra process i grunden och sedan bra kollegor och medarbetare som 

man har god kontakt med.” 

”Jag hade ingen aning om metoden, jag gick ner och beskrev ett ärende 

för infra-personalen.” 

Tid. 

Tid är en resurs som respondenterna har olika syn på beroende på var i processen man verkar. 

Respondenter på lokal och central nivå kopplade till verksamheten ger uttryck för att 

processen är trög och att det tar för lång tid från det att ett behov uppstår till dess att 

funktionen finns på plats och kan användas. Andra respondenter på central nivå har en annan 

överskådlighet över mängden behov/ärenden och prioriteringar och ser tiden ur den aspekten. 

Man har även en annan kunskap om de tidsförhållanden som råder inom processen. 

Respondenter på alla nivåer upplever att det tar lika lång tid att genomföra en anpassning som 

en till- eller ombyggnad av en fastighet som det tar att etablera en ny. De uppfattar det som att 

allt stoppas in i processen och handläggs på samma sätt oavsett om det är ett ärende av mindre 

omfattning och kostnad, eller ett av större omfattning och kostnad. Respondenterna har sällan 

insyn i hur prioriteringar görs och hur de påverkar tidsomfattningen på just deras anmälda 

behov. 

”Det tar väldigt lång tid från idé till att planera hur man skall genomföra 

det.” 

”Det kan ta 10 år för de planmässigt lägst prioriterade objekten att 

komma fram, eller i slutändan aldrig komma fram.” 

Ekonomi.  

Respondenter på lokal och verksamhetsnära nivå fokuserar inte på ekonomi och kostnader. 

Minst betydelse har kostnaden för de som har behoven och anmält dessa. På central nivå 

arbetar man med att sammanställa de egna stridskrafternas prioriteringar och dessa lyfts upp 

ytterligare nivåer för en försvarmaktsgemensam bedömning och avvägning.  

”Just det att få ut det ekonomiska tänket hela vägen ut” 

Pengar för genomförande av anmälda behov fördelas centralt och respektive verksamhet har 

inget ansvar för den budgeteringen och därmed inte mandat att fatta beslut rörande ekonomi. 
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Man har mandat att fatta beslut om att behovet är relevant och att vidare analyser och 

utredningar skall göras, dock har man inte insyn i om det kommer finnas ekonomiska medel 

allokerade. 

”Man kan ha en uppgift men man har ingen ekonomi eller mandat att 

fatta beslut” 

”Det låg inte i deras budget, utan då låg det i någon annans budget” 

Att inte åtgärder för anskaffning skall bli dyrare än planerat, och därmed att den totala hyran 

för FM inte skall öka mer än vad som anslagits ekonomiskt, har varit hårt styrande inom FM. 

En förändring i omvärldsläget och därmed en ambitionsökning hos förbanden har inneburit en 

stor ökning av antalet anmälda behov av infrastrukturella åtgärder. Det innebär att ekonomin 

inte ökas i samma takt som nya behov uppstår. Ambitionen att inte öka FM totala 

hyreskostnad bör enligt vissa respondenter inte vara lika styrande. 

”Det börjar bli väldigt viktigt att vi verkligen levererar i god tid. För att 

nå dit kanske vi då också måste släppa lite grann på kontrollen” 

Singelkompetens. 

Respondenter på alla nivåer upplever och beskriver att de eller kollegor och medarbetare är 

ensamma i sin funktion eller sitt område. För individen kan detta innebära en känsla av att inte 

hinna med. Det kan även innebära att man inte har någon att diskuterar frågeställningar med i 

sin direkta närhet. Istället får man vända sig till någon utanför sitt ansvarsområde. Dessa är 

ofta singelkompetenser i liknande situation och stödet blir därför inte ett stöd. 

”Jag är själv ... själv, det finns ingen ... som ... Jag sköter det själv i 

princip.” 

”Beredningen kan ju vara en enmansberedning, och därför kanske 

beslutet blir lite ihåligt”. 

3.2.3 Chefsförankring 
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Sammanfattning – Kategori CHEFSFÖRANKRING 

Tidsåtgång, kostnad och nytta är ofta kriterier som vägs mot varandra när beslut om 

infrastruktur ska fattas. Förändringar i infrastruktur tar ofta lång tid och är kostsamma vilket 

gör att nyttan nogsamt måste övervägas. Detta kräver hög kompetens hos de som ska ta fram 

beslutsunderlag eller fatta själva beslutet. Ett ofta upplevt ointresse för området tillsammans 

med ett beslutsvakuum gör att det upplevs finnas en bristande chefsförankring och att det ofta 

är upp till handläggare att bestämma vilka projekt som ska genomföras och hur de ska 

prioriteras. Själva beslutet är sedan mer en formsak. 

Kategori CHEFSFÖRANKRING har bindning till kategorierna ANSVAR, 

ÖVERSKÅDLIGHET och KAPACITET. 

Tidsåtgång. 

Många gånger upplevs det svårt att skapa förståelse för den framförhållning som behövs för 

anskaffning av infrastruktur, alltså den tid det tar från ax till limpa att skapa ny infrastruktur. 

”Motivera för [en enhet] varför deras projekt att starta för [ett 

materielprojekt] som ska levereras [i framtiden], den måste starta nu, 

och det är [nutid]. Alla stod som frågetecken i infra-processen, varför 

jag hävdade att: börja nu!” 

Kostnad. 

Kostnader för fastigheter är ofta betydande. Ekonomiska mandat för infrastruktur ligger 

därför ofta högt upp i beslutshierarkin. Ju högre upp i hierarkin beslut behöver fattas, desto 

trögare upplevs dessa beslut vara. 

”… för här i [en del av Sverige] kan vi ju veta att behöver vi köpa 

[exempel på fastighet] då måste man vara snabb, då kan man inte ha 

Försvarsmaktens fördröjande infra-process … LplE har mandat att fatta 

beslut om en miljon för ett läglighetsköp, och vilken fastighet ligger på en 

miljon i den miljö vi verkar i just nu?” 

Nytta. 

Nyttan för Försvarsmakten av en specifik infrastrukturdel eller en viss åtgärd upplevs ofta 

oklar. Detta hör ihop med prioritering. 

”… man känner osäkerhet på att man inte riktigt vet att det är det 

Försvarsmakten faktiskt behöver.” 

”Hur viktig är den här platsen i förhållande till resten?” 

Övertyga. 

Infrastrukturprojekt tar ofta lång tid, och beslut måste inte sällan tas på osäkra grunder. Behov 

och ekonomiska förutsättningar hinner ofta ändras innan projektet är realiserat. Beslut upplevs 

mer handla om att övertyga chefer om att ha tillräcklig framförhållning eller att acceptera en 

osäkerhet snarare än att välja mellan ett antal alternativ. 

”Och beslutstidpunkten är att övertyga chefer att gå mot en osäkerhet.” 
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Beslutsvakuum. 

Flera respondenter upplever att det ofta uppstår ett beslutsvakuum, att ärenden blir liggande 

utan att beslut tas. Detta upplevs bland annat bero på att man inte vet vem man ska höja ett 

ärende till då det blir frågor eller tveksamheter, eller att högre instans saknar kunskap i 

ärendet och därför vill ta reda på mer innan beslut. 

”… om [en försvarsgren] vill mer än någon annan så finns det ingen 

instans att höja det till …” 

”Det har inte funnits någonstans dit jag och [en kollega] har kunnat gått 

tidigare och gör inte nu heller mig veterligen och ställa frågor …” 

”Flera ärenden kommer inte vidare för att chefer saknar kunskaper.” 

Särintresse. 

Infrastruktur är en stödprocess. Chefer är ofta skolade inom huvudprocesser. Detta kan göra 

att chefer har bristande kunskap om, eller förståelse för, infrastruktur och de utmaningar som 

finns kopplade till detta. På lägre nivå finns sällan personal som har kunskap och erfarenhet 

av infrastrukturfrågor. På grund av detta kommer INFRA ofta sent in i förändringsprocesser. 

”Och är man inte delaktig där, sitter man inte i de där mötena som 

företrädare för infra-frågor …” 

”För det har ju inte varit intressant, och cheferna har inte förstått 

ännu.” 

INFRA kan därför till del liknas vid ett särintresse istället för en förutsättning för annan 

verksamhet. 

3.2.4 Överskådlighet 

 

Sammanfattning – Kategori ÖVERSKÅDLIGHET 

Tillsammans gör detta att det upplevs finnas en bristande överskådlighet. Att mycket arbete 

sker i funktioner skapar stuprör som i sin tur gör det svårare att samordna och ha insyn i 

processen. 

”Vi har ju en tendens att jobba inom vårt eget skrå och har svårt att se 

vad som finns utanför våra ansvarsområden.” 

Detta gör att många har svårt att se helheten, och detta torde göra att det blir svårare att göra 

prioriteringar, eller föreslå prioriteringar för högre chefer. 

ÖVERSKÅDLIGHET 

Stuprör 

Metodförvirring 

Kontroll 
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”Då är man tillbaka till det egentligen, i grunden så är det liksom 

bristande förståelse för helheten.” 

”Jo man gör prioriteringar men man har inte helhetsbilden.” 

Koppling stuprör – nytta. 

Kategori ÖVERSKÅDLIGHET har bindning till kategorierna ANSVAR, 

CHEFSFÖRANKRING, MÅLINRIKTNING och KAPACITET. 

Stuprör. 

Arbetet inom infrastrukturfunktionen upplevs av de flesta som en isolerad funktion, ett 

stuprör. Stuprör kan även ses som en brist på tvärfunktionalitet. Ofta tas inte tillräcklig hänsyn 

till infrastruktur när beslut fattas inom områden som är beroende av en fungerande 

infrastruktur, exempelvis organisationsförändringar eller anskaffning av ny materiel. 

”Infra-processen har enligt mitt tycke varit en ganska isolerad del, det 

har hanterats som ett stuprör. Och lite för liten koppling till 

Försvarsmaktens operativa effekt som helhet.” 

”Det är rena stupfunktionen, det är rena stuprör” 

Alternativt kan omlokaliseringar beslutas utan att man har tittat på hur komplettering av 

exempelvis IT-infrastruktur påverkar tid och kostnad. Samordning med andra stödprocesser 

upplevs som haltande. 

”Personal- och materielspåret går inte i takt med infrastrukturen utan 

man lever i sin egen värld i respektive… funktionsområde.” 

”Det här hamnar lite mittemellan infra-processen och [en annan 

process]. Ingen vill ha det” 

Metodförvirring. 

För merparten av respondenterna är att arbeta med infrastrukturfrågor synonymt med 

infrastrukturprocessen. De flesta återkommer hela tiden till själva processen även om detta 

inte varit ämnet för intervjuerna. Meningarna om själva processen är delade: de som arbetar 

på PROD RPE INFRA är generellt positiva till processen, och tycker den är ändamålsenlig 

och fungerar bra. 

”Jag tycker ändå att processen är ju bra i sig… vi gör alla stegen och vi 

följer alla stegen i den. Och gör vi det så blir det bra.” 

”Jag tycker att vi har en process som fungerar och vi har mandat och 

allting så det tycker jag fungerar bra” 

Däremot ser de att den kan vara svår för de som inte är utbildade på den.  

”Infra är ju en ganska omfattande process och ganska svårtillgänglig… 

inte skriven för gemene man… skriven för de som är utbildade på den.” 

”Och ja, processen är ganska rörig egentligen för deras del tror jag.” 
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De av respondenterna som inte arbetar på PROD RPE INFRA är inte lika positivt inställda. 

De ser ofta att den är svår att förstå, att den inte är flexibel, och att den tar för lång tid. 

”Det tog mig nästan två till tre år att identifiera den här skillnaden 

[skillnad i processer mellan öppet och slutet bestånd].” 

”Internt så är det ju, följ spelreglerna, fyll i rätt blankett, skicka [till 

INFRA]” 

”Den här processen fungerar inte, den är dysfunktionell. Totalt” 

”Det är därför infra-processen har dåligt rykte, tyvärr. Man säger ju sju 

år, skulle kunna gå på hälften av tiden om det fanns en tydlig process och 

det fanns chefer som kunde ta beslut kopplat till ekonomi.” 

Kontroll. 

För att infrastrukturprocessen ska fungera upplevs det av respondenterna som att det krävs 

stor sinnesnärvaro och självklart att ett bra resultat bygger på att ha kontroll på situationen och 

på det som görs. Detta skulle kunna översättas till att arbete i processen är ett hantverk och att 

det kräver stor arbetsinsats. Även här är de som arbetar vid PROD RPE INFRA mer positiva 

och upplever att de har kontroll. 

”… vi har bra koll, för att säga djävligt bra koll.” 

”… man måste vara, leva, andas och svettas de här jäkla [objekten] för 

att veta och ha jäklar i mig örat mot rälsen för att ha… kunna avgöra om 

det här [objektet] kommer ha högre sannolikhet för realisering än något 

annat.” 

”Vi lever ju i ett stort Excel-ark, där mår vi bra så att säga.” 

De som inte arbetar vid PROD RPE INFRA har sällan infrastruktur som huvuduppgift, och 

kan ofta inte lägga den tid och de resurser som krävs för att ha kontroll på situationen. Ofta är 

antalet ärendet stort vilket gör det svårt att ha kontroll på situationen. Denna brist på kontroll 

avspeglar sig även i svårighet att styra och inrikta underställda enheter. 

”Vi kan inte ens följa upp vad det är, det står ett nummer och vi kan inte, 

vi kommer inte år systemet så vi kan tolka vad det är för nummer…” 

”Det är ju mest ett rabblande av … sedan visar de sina Excel-planer … 

Det är svårt för oss att begripa vad de pratar om överhuvudtaget.” 

”Det behöver jag gräva ganska djupt i mina register för att hitta var det 

ligger geografiskt. Så det gör ju att jag har väldigt svårt att göra en 

bedömning.” 

”Men att vi inte har någon [infra-handläggare], det blir ju liksom fria 

löpet där ute. Vi har ju ingen aning.” 

Det finns en förväntning om att PROD RPE INFRA har kontroll på hela situationen. 

”Alla förväntar sig att vi har järnkoll på alla objekt ute i landet vilket vi 

inte har.” 



24 

 

3.2.5 Målinriktning 

 

Sammanfattning – Kategori MÅLINRIKTNING 

Infrastrukturförändringar tar lång tid att genomföra, fem till sju år nämns ofta, och kräver 

alltså lång framförhållning både avseende prioriteringar och ekonomi. Bristande strategisk 

inriktning gör att denna framförhållning blir lidande. Detta kan resultera i att det 

Försvarsmakten behöver ha byggt inte blir byggt i tid eller att det inte finns tillräcklig 

ekonomi. 

”Vi vet att vi saknar både politiska och militära beslutsinriktningar, och 

ekonomi, för att driva en konkret planering” 

Bristande målinriktning från högre nivå gör även att handläggare och chefer på lägre nivå 

måste ta egna initiativ och göra avvägningar de inte alltid har mandat att göra. 

Kategori MÅLINRIKTNING har bindning till kategorierna ANSVAR, 

ÖVERSKÅDLIGHET, CHEFSFÖRANKRING och KAPACITET. 

Ambition. 

Det upplevs svårt att veta vad strategisk nivå vill avseende infrastruktur. Detta avspeglar sig i 

svårigheter att prioritera mellan åtgärder. Då infrastruktur kräver lång framförhållning blir 

detta kännbart. 

”Och i och med att man då inte har någon form av inriktning uppifrån på 

strateginivån så vet man ju inte ens om man ska öka, bibehålla eller 

minska ambitionsnivån i den bortre delen av tolvårsperioden.” 

Inom projekt upplevs det finnas svårigheter att veta vad ambitionsnivån ska vara, och att 

sedan hålla den. Detta accentueras av att ansvaret för ett projekt växlar flera gånger. 

”Då kan det där stegra sig och helt plötsligt så har objektet blivit 

svindyrt och då faller processen.” 

Framförhållning. 

Framförhållning upplevs som svårt att få till, bland annat på grund av hög arbetsbelastning. 

”Problemet är ju att orka titta framåt och göra planeringen långt fram, 

så att vi lever lite för dagen.” 

Framförhållning kräver ofta stor erfarenhet av den enskilde handläggaren. 

”Så … ha den här suddiga kristallkulan framför sig hela tiden, och titta 

in i den. Gör man inte det, har man inte den känslan, då, då fördröjer 

jag, uppfattar jag, infra-processen.” 

MÅLINRIKTNING 

Ambition 

Framförhållning 
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3.2.6 Vilja 

 

Sammanfattning – Kategori VILJA 

Kategorin VILJA är intressant ur aspekten att den ur ett individuellt perspektiv är 

känslomässigt- och intressemässigt förankrad. Det gör att kategorin kan vara svår att påverka 

då personliga preferenser eller individuella åsikter kan spela stor roll. Chefer på alla nivåer 

kan genom tydlighet i målbild och visioner samt genom att belysa de prioriteringar som finns 

öka förståelsen och därmed viljan. I de fall bristen på vilja är uppenbar måste det klarläggas 

vad detta beror på. Exempel på situationer respondenter beskriver är när själva anskaffningen 

av ett objekt inte är deras huvudfokus, eller när behovet eller förutsättningarna ändrats och 

ärendet inte längre är relevant. 

Process- och ansvarsmässigt är det intressant att i de fall brist på vilja gör att ett ärende inte 

drivs sker ingen automatisk återkoppling underifrån uppåt eller en aktiv kontroll ovanifrån 

neråt. 

Kategorin VILJA har bindningar till kategorierna CHEFSFÖRANKRING, ANSVAR och 

MÅLINRIKTNING. 

Brist på vilja. 

Saknas intresset hos de som anmält anskaffningsbehov att driva ett ärende framåt kommer det 

obönhörligen att avstanna.  

”Det finns liksom ingen vilja hos verksamheten runt vissa [objekt], då 

blir det ingenting” 

Ser man anskaffningen av ett objekt endast som en plattform som skall ge grundläggande 

förutsättningar för verksamheten att verka med sin huvuduppgift så finns en brist på vilja att 

engagera sig och avsätta resurser för att arbeta aktivt med ärendet. 

”Initialt är vi mer intresserade av den tekniska funktionen. Så det här är 

ju en sidouppgift, en att-sköta-med-lillfingret-uppgift.” 

I de fall någon eller några inblandade i ett ärende inte har viljan kommer det direkt få 

konsekvenser då nödvändiga underlag inte kan skapas eller nödvändiga beslut fattas. 

”Det fungerar bra när alla är överens om att någonting skall göras” 

Existerande vilja. 

Respondenterna beskriver de faktorer som skapar vilja som att det krävs en tydlig målbild av 

vad som skall göras och nyttan av det på både mikro och makro nivå. Stort ansvar vilar på 

chefer att förmedla denna målbild i sin organisation och inom processen. 

”Vill man och prioriterar man så kan det gå jäklig fort i processen.” 

VILJA 

Brist på vilja 

Existerande vilja 
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”En tydlig väl kommunicerad, väl genomarbetad och väl förankrad 

målbild.” 

När underlag i form av analyser, beredningar och beställningar finns tillgängliga och 

presenterade för berörda chefer fattas beslut relativt snabbt i berörda ärenden. 

”Stridskraftscheferna är villiga att ta beslut, och ta de beslut som läggs 

framför dem” 

”Villigheten att ta beslut och villigheten att försöka få fram pengar tror 

jag inte det är någon brist på” 

”Viljan funkar, att ta beslut och viljan att jobba finns.” 

3.3 Beslutsfattandets påverkansfaktorer 

Påverkansfaktorerna, se Figur 5, är tolkningar av hur delar av de karaktäriserande 

kategorierna specifikt påverkar beslutsfattandet. Dessa tolkningar har vuxit fram och är gjorda 

av författarna utifrån de svar som respondenterna lämnat i intervjuerna, utifrån de 

anteckningar och memon som kontinuerligt förts under kodningsarbetet samt efter det 

helhetsintryck och den sammanfattade bild av beslutsfattandet som båda författarna genom 

diskussion sinns emellan kommit fram till. Faktorerna består i sig inte av egna 

underkategorier utan av olika underkategorier från någon/några av de sex karakteriserande 

kategorierna.  Påverkansfaktorerna är därför inte strikt knutna till en kategori och blir 

självbärande som de är. 

Påverkansfaktorerna är sex till antalet. Nedan beskrivs kopplingarna mellan varje 

påverkansfaktor och underkategorier. Faktorerna beskrivs och belyses med citat från 

respondenterna.  

   

   

Figur 5: De sex faktorer som påverkar beslutsfattandet 

Prioriteringar. 

Behoven av att prioritera finns inom all verksamhet inom och utom FM och är inget unikt för 

beslutsfattandet inom infrastrukturprocessen. Sättet att prioritera och var dessa prioriteringar 

sker belyses genom påverkansfaktorn prioritering. Prioriteringarna görs på alla nivåer inom 

infrastrukturprocessen. 

Påverkansfaktorn Prioriteringar har framkommit genom underkategorierna: 

 Ansvarskomplexitet som visar på att det är svårt att genom hela kedjan av 

beslutsskapande ha insikt i prioriteringar från central till lokal nivå. 

 Kostnad visar att ett viktigt beslutsunderlag är ekonomi och kostnader för ett projekt.  

 

Prioriteringar 
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 Ambition visar vikten av en tydlig målbild och vision om vad FM övergripande vill 

åstadkomma och vilka infrastrukturella åtgärder och behov som föranleds av detta. 

Respondenterna belyser det på följande sätt: 

”Respektive stridskraftsavdelning är ansvarig för att prioritera sina 

projekt utifrån kriterier som är viktiga för dem” 

”Utifrån det gör man en prioritering på de objekt man kommer satsa på 

framgent. Den tar styrning i andra referensdokument, allt ifrån FM SI till 

arbetslagstiftningen. Tyvärr som förbandschef så hamnar man i mycket 

tråkiga investeringar och väldigt lite nödvändiga investeringar för att 

driva verksamheten framåt. 

Varje krigsförband, garnisonschef eller OrgE skall prioritera de behov som de anmält. 

Styrande för dessa prioriteringar är bland annat de uppgifter förbandet skall lösa, central 

prioriteringar men även de lagkrav som måste vara uppfyllda genom olika typer av 

lagstiftning. Detta medför att förbandschefer måste prioritera dessa krav före krav som kan 

utveckla verksamheten eller funktionen. Samtliga förbandschefers prioriteringar sammanställs 

och samordnas sedan av respektive stridskraftsavdelning som tar med sig sina prioriteringar 

upp till nästa nivå där samtliga stridskrafters prioriteringar skall synkas. 

”Har de inte gjort någon prioritering, då prioriterar PROD RPE INFRA 

funktionen utifrån de centrala styrningarna på prioriteringarna, ledning 

för ett starkare försvar, MRLV, förutsättningar för officersutbildning etc. 

etc.” 

Respondenterna framhäver även de prioriteringar som sker på central nivå som övergripande 

inriktningar på viktiga områden för FM och som kommer vara ledande då det av någon 

anledning saknas prioriteringar från SKA. Avsaknad av prioriteringar från förbanden via SKA 

medför att PROD RPE INFRA kommer att prioritera enligt de central styrningar som finns. 

Ligger inte behovet inom ramen för dessa styrningar blir prioriteringen lägre. 

”Finns det ingen budget så kan vi inte göra någon prioritering, alltså 

finns det ju ingen beställningsmöjlighet alls.” 

Ansvaret att finansera det anmälda och uppkomna behovet ligger på respektive SKA. I det fall 

man inte har avdelat resurser och har ekonomi för det aktuella behovet kommer det inte att 

kunna prioriteras och falla bort. Ansvaret för att lyfta fram ett behov kräver ett aktivt arbete 

och en aktiv prioritering från förbanschefer motsv. I de fall dessa faktorer saknas kommer 

man på central nivå vara tvungna att titta på om det finns ekonomi att genomföra behovet 

samt om det överensstämmer med de centrala prioriteringar som finns. 

Personalbrist. 

I samband med att FM i flera omgångar ominriktats, omstrukturerats och reducerats har även 

efterhand personal med specifik infrakompetens minskat och försvunnit.  Antalet 

organisatoriska befattningar för personal har efter de senaste stora förbandsnedläggningarna 

mer än halverats succesivt. När den stora massan av avvecklingar var genomförd ansågs det 

inte finnas behov av infrapersonal i samma utsträckning. Då pendeln nu svänger och FM skall 

öka i volym så blir reduceringen av personal inom infraområdet märkbar. 
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Påverkansfaktorn Personalbrist har framkommit genom underkategorierna: 

 Kompetens som visar att det inte enbart handlar om antalet personer utan även om att 

man genom erfarenhet och utbildning skall ha förmåga att hantera en arbetsuppgift. 

 Personal som visar att det genom nedskärningar och flera omorganiseringar råder 

brist på personal som handlägger infrastrukturella frågor. 

 Ansvarskomplexitet som visar att det genom hela den beslutsskapande kedjan idag 

finns en brist på personal, eller att det finns en upplevd personalbrist som beror på 

komplexiteten i projekten. 

Respondenterna belyser det på följande sätt: 

”Det kräver att många personer sätter klutarna till, jag orkade inte det 

när jag satt som ensam handläggare.” 

”Jag uppfattar inte att LplE anmäler att de har objektledare och 

infrahandläggare som går sysslolösa, snarare tvärtom” 

”Svaret är att jag tror det är nödvändigt att förstärka resurserna i 

organisationen inte bara centralt utan framför allt regionalt och lokalt” 

Respondenter på alla nivåer beskriver att de är för få för att hinna med allt, hinna skapa en 

överblick och att kunna planera framåt. Respondenterna menar även att det är en förutsättning 

med specifika kunskaper och erfarenheter både från förbansverksamhet och från att jobba 

med infrastrukturella frågor för att snabbt kunna bli produktiv. Respondenterna på alla nivåer 

menar att det inte går att arbeta med infrastuktur som en bisyssla utan att det är ett område 

som är så pass omfattande att det nästan alltid kräver en 100 % insats för att vara 

framgångsrik. 

Stuprör/tvärfunktion. 

Påverkansfaktorn Stuprör/tvärfunktion har framkommit genom underkategorierna: 

 Stuprör som visar att infrastrukturfunktionen inte i tillräcklig omfattning berörs vid 

nya materielprojekt eller omorganisationer, samt att det inom processen finns ett 

utpräglat sätt att arbeta i stuprör med enbart sin del av helheten. 

 Ansvarskomplexitet är en underkategori som återkommer även här. Återigen handlar 

det om beslutsskapandet som består av många delsteg som genomförs avskilda från 

varandra. 

 Ansvarsspridning visar att man på olika nivåer under beslutsskapandet och 

beslutsfattandet utreder och fattar beslut om samma saker flera gånger innan slutgiltigt 

beslut fattas. 

Respondenterna belyser det på följande sätt: 

”Vi är väldigt tekniknära, det är innanmätet i våra anläggningar vi 

lägger fokus på. Fastighetsfrågorna är bara en förutsättning för oss. Vi 

förväntar oss att de finns där och att någon tar hand om dem.” 

Flera respondenter ger uttryck för att man helst vill ta fram underlag för de tekniska system, 

till exempel kommunikations- eller radar system eller för den funktion, till exempel ledning 

eller förrådshållning som man ansvarar för. Själva infrastrukturen ses inte som intressant utan 

som något någon annan skall tillhandahålla separat utan inbladning av verksamheten. 
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”Vi har ju en tendens att jobba inom vårt eget skrå och har svårt att se 

vad som finns utanför våra ansvarsområden, vilket jag tycker har varit 

ett problem.” 

Flera respondenter på olika nivåer reflekterar över och noterar bristen i att jobba utan en större 

tvärfunktionell samordning. Man förstår och upplever bristen i arbetssättet men har själva 

inga bra metoder eller förutsättningar för att hitta lösningar på problemet. 

”De har ingen naturlig kontakt, utan det går in i något rör och beroende 

på vilken konsult det hamnar på så byggs det något. Sedan försöker man 

lämna över det och det visar sig…….fan! Det här kan vi inte använda i 

FM.” 

Någon respondent beskriver att det kan finnas risker med att man i slutändan slutför projekt 

som inte är funktionella för de behov man faktiskt har utan att man direkt måste anpassa dem. 

Skillnader/motsättningar. 

Påverkansfaktorn Skillnader/motsättningar har framkommit genom underkategorierna: 

 Ansvarsomedvetenhet visar att man helt enkelt inte vet vem som har ansvar för en 

fråga eller vilket ansvar man själv har. 

 Ansvarsisolering visar att man är mer engagerad så länge man har ett identifierat 

ansvar. När frågan lämnar det egna ”stupröret” försvinner engagemanget. 

 Brist på vilja visar det komplexa som uppstår när något påverkar individen 

känslomässigt eller intressemässigt, oavsett om det är kopplat till personliga eller 

organisatoriska hänseenden.  

 Existerande vilja, enligt punkten ovan. 

Respondenterna belyser det på följande sätt: 

”Historiskt sett så har vi inte varit så insyltade i den här processen som 

vi kanske borde för att få det att fungera” 

Utifrån respondenternas reflektioner, skildringar och beskrivningar av de problem och 

svårigheter man upplever i samband med det beslutsskapande underlaget kan man se att det 

finns mottsättningar och skillnader mellan de olika nivåerna inom processen. Detta visar sig 

bland annat genom kunskap och förståelse för hur ansvar och mandat är fördelat inom de 

organisatoriska delar processen skär genom.  

”Vi är inte så jäkla intresserade av hur det där funkar” 

Det visa sig även genom att man inte vill, orkar eller kan engagera sig i respektive ärende när 

det väl passerat eget bord och gått vidare till nästa steg.  

”Här finns två skilda sätt att se på det. Anläggningsenheten ger stöd 

under behovsanalysen. Det hävdar jag att inte Lokalplaneringsenheten 

gör. Lokalplaneringsenheten uppfattar det som att de har en 

kontrollfunktion och skall kontrollera att förbandet gör rätt.” 

Det finns inte bara skillnader mellan de olika nivåerna. De olika infraenheterna (AnlE & 

LplE) på HKV jobbar även något olika sinsemellan. Det finns förklaringar till detta men det 

komplicerar i vissa fall bilden för de inblandade. 
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Sökande. 

Påverkansfaktorn Sökande har framkommit genom underkategorierna: 

 Ansvarssökande chefer och handläggare söker efter eget och andras ansvar. 

 Beslutsvakuum som visar på att beslut inte fattas för att man inte vet vem som skall 

fatta det eller för att de som skall fatta beslutet saknar kunskap och vill ta reda på mer 

innan de tar risken med att fatta ett beslut. 

 Metodförvirring visar att man bland de olika inblandade intressenterna har olika 

uppfattning om hur processen skall fungera och även om den är bra eller inte. 

Respondenterna belyser det på följande sätt: 

”FM är normalt ganska duktiga på beslut tycker jag. Just i den här 

processen så vill av någon anledning ingen riktigt ta ansvar. Om det 

sitter i att man inte känner att man har mandat från högre chef, eller om 

man känner sig osäker på hur långt mandatet sträcker sig, eller osäker 

på vad det faktiskt är FM behöver” 

Respondenter på alla nivåer återkommer till att de söker efter ansvars- och 

mandatförhållanden. Det gäller omfattning och gränser för eget ansvar och mandat, men även 

för chefers, underställda och sidoordnades ansvar och mandat. 

Riskbenägenhet. 

En önskan om så kompletta underlag som möjligt avseende både funktionalitet och ekonomi 

kan medföra att man i vissa fall inte fattar beslut på de underlag som finns framtagna. De 

återremitteras och man får omarbeta eller avföra delar, oftast för att sänka kostnaden för 

projektet. 

Påverkansfaktorn Riskbenägenhet har framkommit genom underkategorierna: 

 Kontroll visar att man vill ha kompletta underlag avseende funktionalitet och 

kostnader. 

 Kostnad visar åter att ekonomin och kontroll över de totala kostnaderna är viktigt och 

styrande. 

 Brist på vilja visar det komplexa som uppstår när något påverkar individen 

känslomässigt eller intressemässigt, oavsett om det är kopplat till personliga eller 

organisatoriska hänseenden. 

 Existerande vilja, enligt punkten ovan. 

 Övertyga visar på vikten av att ha stöd hos högre chef för att våga gå mot de 

osäkerheter, både ekonomiska och funktionella, som ett beslut innebär. 

Respondenterna belyser det på följande sätt: 

”Beslutstidpunkten är att övertyga chefen att gå mot en osäkerhet” 

”Beslutstidpunkten är en diffus punkt med diffusa förutsättningar. Du 

måste fatta ett beslut och sedan måste du faktiskt när fakta och verklighet 

verkligen träffar beslutet ändå hävda det och pengarna som det skall 

gälla” 

Respondenterna beskriver det som att de med hjälp av analyser, underlag och 

kostnadsbedömningar skall övertyga chefer om att ta de risker ett beslut medför. Den rådande 

normen är att allt skall hållas inom budget och att man skall kunna förutse framtida kostnader. 
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Vissa respondenter menar att det nu måste finnas en acceptans för en större risktagning 

kopplat till kostnader, relaterat till att FM önskar tillväxa och att vissa behov behöver 

realiseras snabbare i tid. 

”Vi lägger för stor kraft på behovsanalysskedet, där man räknar alldeles 

för noggrant. Går vi på nyckeltal och tar beslut blir den ekonomiska 

bedömningen mer osäker. Väljer vi den vägen, vilket vi skall överväga då 

måste vi öka den ekonomiska risken och bära den på Högkvarteret 

istället.” 

”Den ekonomiska risken måste bäras av Högkvarteret, projekten blir 

dyrare. Vill man ha en snabbare leveransprocess skall man vara 

medveten om att det finns en osäkerhet i ekonomin. 

3.4 Sammanfattning av resultat 

I Figur 6 visas de kategorier med underkategorier som framkommit genom kodningen av 

rådata, och i Figur 5 de påverkansfaktorer som framkommit genom tolkning av kategorier. 

Kategorier och underkategorier finns över hela processen över tiden. De varierar i styrka och 

blir därmed tydligare i vissa delar av processen. Kategorierna är inte statiska och uppstår inte 

regelmässigt på samma ställen eller i samma skeden. De är beroende av kontexten och av 

vilken typ av projekt det handlar om och vilka som är inblandade i projektet och 

beslutsfattandet. Det innebär att det är viktigt att förstå att kategorierna och även 

underkategorierna kan skifta i karaktär. Detta kan enklast exemplifieras i kategorin vilja som 

faktiskt tilldelats underkategorierna brist på vilja och existerande vilja. Styrkan och karaktären 

på kategorin kan alltså skifta beroende på de kontextuella förhållandena. 

Det har även framträtt sex påverkansfaktorer som i olika grad och styrka påverkar 

beslutsskapandet och beslutsfattandet. Dessa faktorer kan påverka över tid i processen men 

kommer även att vid vissa tillfällen under processen påverka punktvis och mer direkt. 

Då vi i vår studie och i vår kodning arbetat inspirerade av grundad teori har vi valt att inte 

koda och arbeta efter alla de steg som ingår i klassisk grundad teori. Målet har inte varit att 

finna en kärnkategori och ännu mindre att skapa ny teori. Under kodningen och under det 

konstanta jämförandet och de kontinuerliga tillbakablickarna på empirin tycker vi oss ha hittat 

något som skulle kunna växa fram till en övergripande (kärn)kategori.  

Kategorin skulle beskrivas som den kedja av insatser, utredningar och analyser som alla 

inblandade personer genom sina kunskaper, erfarenheter, kompetenser och vilja kollektivt 

bidrar med för att skapa tillräckligt med fakta för att en chef tillräckligt högt upp i 

organisationen skall övertygas att ta de risker och acceptera de osäkerheter det innebär att 

fatta ett beslut. Denna skulle vi i så fall namnge som Socialkollektivt beslutsskapande. 
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SOCIALKOLLEKTIVT BESLUTSKAPANDE 

   

   

Figur 6: Kategorier med underkategorier 

 

   

   

Figur 5: De sex faktorer som påverkar beslutsfattandet 

Med empirin som ledning har vi tittat på litteratur inom aktuella fält och valt ut ett antal 

teorier och modeller som är relevanta för vår studie. Dessa presenteras i kapitel 0. 
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4 Teoretisk referensram 

4.1 Inledning och bakgrund. 

4.1.1 Inledning 

Beslut och beslutsfattande i en organisation sker kontinuerligt på alla nivåer och är av olika 

dignitet och betydelse. Beslutsfattande är sålunda en vardaglig och viktig företeelse. 

Konsekvenser av beslut påverkar inte bara organisationen utan även dess medlemmar. 

Organisationen kan ses som en scen där beslutsfattandet sker från den högsta ledningen, via 

mellanchefs nivå(er) ner till första linjens chefer. Som exempel inriktar sig högsta ledningen 

på strategi som utmynnar i institutionella beslut, mellanchefer ägnar sig åt beslut som rör inre 

struktur och samordning, och första linjens chefer ägnar sig åt vardagsaktiviteter (se Figur 7) 

(Hatch, 2002, p. 300). 

 

Figur 7: Beslutsfattande på olika organisationsnivåer 

Beslutsfattandet i en organisation bör granskas i ett kontextuellt förhållande. Denna kontext 

kan delas upp i två delar, en intern och en extern. Den interna kontexten syftar till den egna 

organisationen och dess kultur och inneboende mönster. Den externa kontexten syftar till den 

relation som organisationen har med sin omgivning. Det kan då handla om faktorer och krav 

som kan påverka organisationen utifrån, t.ex. lagar och andra regelverk. 

Vad är då ett beslut? Det kan i inledningen av teorikapitlet vara lämpligt att definiera och sätta 

ramar för vad ett beslut kan vara. Ett beslut är en kognitiv process hos individen. Under och i 

denna process ställs beslutsfattaren-människan inför en rad psykologiska konflikter kopplade 

till de val som måste göras. Inför ett beslut kan man påverkas av olika faktorer. Dessa kan 

vara olika grad av osäkerheter eller tidspress. Faktorerna skapar en kognitiv belastning på 

beslutsfattaren som i olika omfattning då kan reagera med stress- eller belastningssymtom. 

Vid en stressnivå som inte är hanterbar för individen så påverkas omdömesförmågan. Man 

kan därmed komma att få svårare att värdera viktiga aspekter och den situation man befinner 

sig i. Psykologerna Janis och Mann har forskat på beslut i stressade situationer. Deras material 

som presenteras i Decision Making (Janis & Mann, 1977) visar att beslutfattarnas förhållande 

till information är avgörande. Hur söker man information, vilka källor finns att tillgå, hur 
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förhåller man sig till den information som finns tillgänglig. Samt vilken kapacitet har 

beslutsfattaren att hantera och processa denna information (Hatch, 2002). 

Vi har bestämt att förhålla oss till definitionen av beslut på två sätt. 

Enligt Langley et al, 1995 (citerat i Jacobsen & Thorsvik, 2014, p 285) definieras beslut som: 

”ett val mellan olika alternativ, där valet innebär en förpliktelse till handling”. 

Det sistnämnda innebär att beslutet förväntas bli uppföljt av praktiska åtgärder och handlingar 

för att förverkliga de intentioner som ligger i valet. 

Enligt Simon, 1945 (citerat i Jacobsen & Thorsvik, 2014, p 286) definieras beslut som: 

”slutresultatet av en process”. 

Beslutsprocessen är alla de handlingar och bedömningar som leder fram till att intentioner av 

ett beslut realiseras. 

Detta kapitel syftar till att beskriva de teorier vi funnit relevanta gentemot vår empiri. Några 

av de mer kända och vedertagna delarna inom det beslutsteoretiska området är även 

inkluderade för att ge läsaren en teoretisk bakgrund. Vi kommer överskådligt och 

sammanfattande att beröra: människans förutsättningar för beslutsfattande-psykologiska 

aspekter, beslutsmodeller, normativ och deskriptivt beslutsfattande samt beslutsprocesser. 

4.1.2 Bakgrund, förutsättningar och psykologiska aspekter. 

Inför ett beslut står vi inför ett val av olika handlingsalternativ som skall omsättas till 

handling. Inbyggt i detta val finns en massa osäkerheter. Det optimala är att beakta 

sannolikheten hos alla tänkbara utfall och sedan välja det utfall som ger det bästa 

genomsnittliga utfallet. Exempel: Du deltar i ett lotteri och kan välja mellan två alternativ.  

1. 20 procents chans att vinna 1000kr och 80 procents chans att vinna 0kr. 

2. 50 procents chans att vinna 200kr och 50 procents chans att vinna 0kr.  

Vilket lotteri bör du välja? Det genomsnittliga utfallet skulle ge 200kr i lotteri 1, och 100kr i 

lotteri 2. Du väljer lotteri 1, som är det rationella valet då det har högsta sannolikheten att ge 

dig bäst utdelning över tid. Detta är ett enkelt rationellt val att göra då fakta är överblickbara 

och lätta att hantera och förstå. Andra beslutssituationer kan vara betydligt mer komplexa och 

innehålla oerhört mycket mer information som måste processas. Frågan är om vi människor 

har den kognitiva kapaciteten att bedöma sannolikhet och värde i varje möjligt utfall i mer 

komplexa situationer. Man kan därför säga att ren klassisk rationalitet förutsätter oändligt med 

tid, oändligt med kunskap och beräkningsförmåga. På grund av sina kunskapsmässiga och 

kognitiva begränsningar kan människan inte sträva mot beslut som är optimala i rationell 

bemärkelse. Människan kommer därför vara tvungen att använda sig av tumregler (heuristics) 

för att kunna fatta beslut. Problemet är att dessa kan leda till tankefel (bias). Dessa hjälper 

människan att hantera informationsflödet. Detta betyder att människan på grund av kognitiv 

förmåga kommer verka inom fältet begränsad rationalitet (Hwang, et al., 2005).  

4.2 Beslutsteori 

4.2.1 Normativ- och deskriptivt beslutsfattande 

Några av de vanligaste teorierna delas in i normativa- och deskriptiva teorier och modeller. 

Normativa beslutsmodeller (Jacobsen & Thorsvik, 2014) bygger på tanken om ett rationellt 

beteende. Det innebär att de är konstruerade med tanken på hur ett beslut borde gå till i 

relation till det som är bäst för organisationen. I det normativa och rationella ligger att 

idealisera beslutsfattarnas förmåga att tänka och handla rationellt. Man vill berätta för 
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beslutsfattaren hur man skall fatta de rätta besluten, eller åtminstone de bästa besluten. 

Normativa och strikt rationella modeller bortser från den kontext som aktörerna befinner sig i. 

Sålunda utesluts faktorer som oklara mål och styrningar, känslor så som t.ex. ilska eller 

rädsla, eller komplexiteten och informationsmängden. 

Deskriptiva beslutsmodeller (Jacobsen & Thorsvik, 2014) är mer inriktade på att beskriva hur 

beslut tas och att förstå hur människorna i en organisation faktiskt arbetar och fungerar. Man 

vill beskriva hur beslutsfattande faktiskt går till. Det finns ingen ideal bild så som inom de 

rationella teorierna. Istället tas hänsyn till situationer och komplikationer som uppstår under 

processen och hur de hanteras. Man har inte högsta måluppfyllelse som mål, beslutsfattaren 

antar istället en mer realistisk hållning och använder istället utryck som acceptabel 

måluppfyllnad.  Anledning till detta är människans begränsade förmåga att hantera 

information och de resurser i form av tid och personal som krävs för att sammanställa 

information. När ett handlingsalternativ som ger godtagbara alternativ och konsekvenser 

framträder fattar man beslut om detta. Det är ett rationellt sätt att hantera praktiska problem 

som uppstår under beslutsprocessen. 

4.2.2 Rationellt beslutsfattande 

Inom beslutsteorin är föreställningen om att människan handlar rationellt central. Det innebär 

ofta ett samanhang mellan ett intelligent handlande och ett lyckat resultat. Det utesluter inte 

att rationellt handlande baserat på sunt förnuft (Jacobsen & Thorsvik, 2014). Modellen anger 

hur och vad man skall göra när man ställs inför ett problem eller en valsituation. 

1. Situationen bedöms och man tar ställning till vad som kännetecknar problemet och 

vilka utmaningar det innebär. 

2. Olika alternativa lösningar av problemet kartläggs. 

3. Konsekvenser av olika alternativa lösningar värderas. 

4. Alternativ inklusive konsekvenser jämförs och värderas mot varandra. 

5. Det alternativ som har de bästa konsekvenserna väljs.  

March 1994 (citerad i Jacobsen & Thorsvik, 2014, p. 287) 

För att individen skall ha förutsättningar att handla rationellt krävs följande. 

1. Den enskilda beslutsfattaren har klara mål 

2. Vederbörande har full information om alla tänkbara alternativa lösningar och 

konsekvenserna av alla alternativ. 

3. Vederbörande kan rangordna alla alternativen från det mest önskvärda till det minst 

attraktiva. 

4. Beslutsfattaren väljer det alternativ som är bäst för att nå målet. 

Simon 1945 (citerad i Jacobsen & Thorsvik, 2014, p. 287) 

Teorin syftar inte till att beskriva verkligheten utan är en ideal att sträva efter när ett beslut 

fattas. Modellen har kommit att kallas ”Economic man”. I verkligheten är det svårt at handla 

efter perfekt rationalitet och detta bidrog till utvecklingen av teorier om begränsad rationalitet. 

4.2.3 Begränsat rationellt beslutsfattande 

Herbert Simon är en av de mer kända organisationsteoretiker som förknippas med begränsad 

rationalitet. Som alternativ till ”Economic man” ställde Simon upp ytterligare en modell 

nämligen ”Administrative man”, och skillnader belyses överskådligt i Tabell 3. Teorin 

betonar att beslutsfattarna är begränsade i sitt handlande, vilket innebär att: 
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1. Det är inte uppenbart vad som utgör problemet, man har mål men de kan vara oklara 

och skiftande. Beslutsfattarna måste leta och konstruera problemet och fastställa vad 

det handlar om. 

2. Man kan inte skaffa sig en total överblick av vilka lösningar som finns och dess 

konsekvenser. Det är inte möjligt ur ett informations- och tidshänseende. Man nöjer 

sig med ett fåtal alternativ. 

3. Man bedömer alternativ efter hand som man har förmåga att omhänderta dem. 

4. Man väljer det först tillfredställande alternativ som dyker upp. 

Genom att acceptera dessa begräsningar accepterar man även en satisfiering (Jacobsen & 

Thorsvik, 2014, p. 289), d.v.s. man nöjer sig med en tillräckligt bra lösning och strävar inte 

efter den bästa tänkbara lösningen.  

Tabell 3: Skillnader mellan rationellt och begränsat rationellt beslutsfattande 

Economic man Administrative man 

Beter sig helt rationellt i förhållande till den 
verkliga situationen. 

Gör en förenklad situationsbeskrivning och beter 
sig rationellt i förhållande till denna. 

Har obegränsad kapacitet och beaktar alla 
tänkbara handlingsalternativ i en viss 
beslutssituation. 

Har begränsad kapacitet och beaktar ett fåtal 
handlingsalternativ i en viss beslutssituation. 

Beskriver målsättningen i 
operationella(mätbara) termer och strävar 
efter maximal måluppfyllelse, dvs. 
optimerar. 

Beskriver målsättningen för beslutsfattandet 
ofullständigt och endast delvis i operationella 
termer. Strävar efter acceptabel målluppfyllnad, 
dvs. satisfiering. 

Känner till alla tänkbara handlingsalternativ. Kan ofullständigt beskriva handlingsalternativens 
konsekvenser. 

Har beslutsregler som förmår att välja bästa 
handlingsalternativ med hänsyn till all 
tillgänglig information. 

Har beslutsregler som har mer eller mindre goda 
tumregler, förmår att välja ett bra 
handlingsalternativ med hänsyn taget till den 
tillgängliga informationen. 

 

4.3 Beslutsmodeller. 

4.3.1 Olika typer av beslutsmodeller. 

Vi kommer dela in i och skilja på tre huvudtyper av beslutsmodeller dessa är: rationella, 

politiska och anarkistiska (Flaa, et al., 1998). Inom dessa huvudtyper finns det mängder av 

variationer eller inriktningar av beslutsmodeller. Några är normativa och andra är deskriptiva.  

Ett urval av dessa beskrivs nedan. 

Rationella beslutsmodeller. 

Rationella beslutsmodeller lägger huvudfokus på korrekt insamlande av fakta, analys av data 

och beräkningar av olika slag för att nå fram till beslut som är ”de bästa”, ”tillräckligt bra” 

eller ”korrekta”. Beslutsbeteendet präglas av målinriktning och rationalitet, typiska drag är 

harmoni och konsensus. Rationella beslutsmodeller lyfter fram de mer analytiska och 

intellektuella aspekterna av beslutsfattandet. Individens intellektuella och strukturella gränser 

sätter ramarna för den enskilda beslutfattaren att göra rationella överväganden. Två rationella 

beslutsmodeller är de konsekvens- och regelorienterade modellerna (Flaa, et al., 1998). 

Två typer av konsekvensorienterade beslutsmodeller är ”economic man” och ”administrative 

man”, dessa har redan beskrivits i avsnitt 4.2.3. Konsekvensorienterade modeller är 
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konstruerade för att uppfylla organisationens mål. Genom tydliga strukturer kompenserar 

organisationen individens begränsade rationalitet genom att gruppens gemensamma insatser 

skapar förutsättningar för ett högre rationellt beteende, tex genom att mängden information 

som kan samlas in blir större. Detta sker huvudsakligen på tre sätt. Individen har tydliga 

arbetsuppgifter och avgränsas till dessa. Individen har därmed klara uppfattningar om vad 

andra förväntas göra och leverera, chefer styr och samordnar alla individer så att deras 

gemensamma insats går mot måluppfylland. 

I den regelorienterade beslutsmodellen har konsekvenserna av beslutet mindre betydelse. På 

förhand etablerade och fastställda regler predikterar konsekvenserna. Beslutsfattarens uppgift 

är att tillämpa reglerna på ett riktigt sätt. Uppkomna problem granskas och analyseras utifrån 

givna kriterier som även föreslår vilka lösningar som skall tillämpas. En förutsättning för ett 

sådant beslutsfattande är givetvis att det finns regler som med olika grad av exakthet kan 

berätta för beslutsfattaren hur denna skall agera i konkreta situationer. Exempel på sådan 

verksamhet där det är applicerbart är domstolar eller statlig förvaltning. En regelorienterad 

beslutsmodell är orienterad mot det förflutna, medan en konsekvensorienterad modell är 

framtidsinriktad syftandes på beslutets konsekvenser (Jacobsen & Thorsvik, 2014). 

Politiska beslutsmodeller. 

Politiska beslutsmodeller kännetecknas av konflikt och motstridiga intressen. Signifikant är 

att ett mindre antal aktörer eller grupper deltar i beslutsfattandet, aktörernas mål är klargjorda, 

aktörerna har delvis motstridiga värderingar och mål, möjlighet till förhandling om målen 

finns. Problemet eller valet som skall göras är inte alltid tydligt i modellen och beslutsfattarna 

måste skapa en samsyn på vad problemet är. Man har inte full överblick över alla alternativ 

eller dess konsekvenser. Förhandling om alternativ kan därför bli aktuella under premisserna 

bättre något till alla, än allt eller inget.  

Exempel på en politisk beslutsmodell är en förhandlingsmodell. Det alternativ man väljer 

kommer då att vara en kompromiss av aktörernas ursprungliga alternativ eller förslag. 

Aktörernas förhandlingsförmåga, taktik och information av motpartens strategier och gräns 

för ”hit men inte längre” kommer spela in på resultatet. Faktorer som påverkar resultatet av en 

förhandling kommer även vara aktörernas ursprungliga alternativ och hur mycket de skiljer 

sig från varandra. Aktörernas olika spelkort i förhandlingen kan vara vad man har att erbjuda 

varandra som belöning, t.ex. erfarenhet och kunskap eller lön och förmåner. Hot om straff, tex 

strejk eller lockout. Vilka allianser man kan skapa med andra, t.ex. tredje part. 

En annan modell som vi vill placera i modellfältet är inkrementellt handlande (Jacobsen & 

Thorsvik, 2014). Modellen beskriver beslutsfattande där man inte har bestämda strategier och 

mål. Besluten som tas av individer som har kapacitet och förmåga att arbeta självständigt och 

enskilt. Besluten är inkrementella, med det avses att de sker stegvis. Man fattar inga stora 

eller omvälvande beslut utan de bygger ofta på tidigare redan fattade beslut. Modellen är en 

deskriptiv modell där man försöker beskriva och förklara hur beslutsfattande sker. Modellen 

passar in på organisationer som kan anses som byråkratiska eller som huserar många 

intressekonflikter. De små stegen i beslutsfattande kan ses som att man vill förända långsamt 

och i och med det undvika konflikter. Beslutsmodellen inkrementellt handlande kan därför 

vara mer vanlig i riskundvikande samanhang, eller där det även är viktigt att inte göra fel.   

Anarkistiska beslutsmodeller. 

Denna modell skiljer sig från de tidigare beskrivna genom målen är oklara instabila och 

konfliktfyllda. Deltagarna i beslutsprocessen flyter in och ut och deltar med varierad mängd 

tid, energi och uppmärksamhet i processen. Jacobsen & Thorsvik beskriver detta som fyra 

olika strömmar som oberoende och ostrukturerat (anarkistiskt) flyter genom organisationen: 
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1. En ström av beslutsmöjligheter 

2. En ström av deltagare 

3. En ström av problem 

4. En ström av lösningar. 

(Jacobsen & Thorsvik, 2014, p. 314) 

Dessa fyra strömningar ger upphov till namnet på den sista beslutsmodellen beskriven som 

den så kallade ”garbage can”-modellen. Modellen är relevant för organisationer eller 

beslutssituationer som innefattar etableringar eller som innefattar stora förändringar eller 

omläggningar som inträffar snabbt och där det finns få kända lösningar eller oklara mål. 

Viktigt för resultatet är mängden tid och energi som deltagarna antingen förfogar över eller 

som de själva avsätter. Vilka som är delaktiga spelar även roll, är det stabsspecialisterna eller 

operatörerna som engagerar sig. I den mer rena anarkivarianten finns inga restriktioner i vilka 

problem som lyfts fram eller vilka som deltar och i vilken utsträckning. Personer flyter ut och 

in i beslutsprocessen, individer jobbar för lösningar de själva tycker är intressanta på problem 

de själva väljer. Beslutssituationerna kan beskrivas som papperskorgar (där av namnet) där 

deltagarna kan tömma sina löningar och problem och vandra vidare när intresse och 

engagemang inte längre finns. Kopplingarna mellan de fyra olika strömningarna blir då 

tillfälliga och svaga med följden att resultatet av beslutsfattandet bli föga förutsägbart. 

(Jacobsen & Thorsvik, 2014, pp. 313-316), (Flaa, et al., 1998, pp. 161-165) 

Sammanfattning 

Vi har belyst fem stycken olika beslutsmodeller som visar på olika förhållningssätt på hur 

man ser på mål och förhållande mellan mål och medel, hur man nyttjar medlemmarna i en 

organisation för att samla in information och analysera denna. De fem modellerna (se Tabell 

4) varierar mellan att vara normativa och deskriptiva, givet sina olika förutsättningar kan 

modellerna komplettera varandra inom ramen för beslutssituationer som ofta är komplexa. En 

beslutsprocess kan ändra karaktär och variera mellan olika modeller under tiden. Det är därför 

viktigt att vara medveten om att det inte är vattentäta skott mellan de olika presenterade 

modellerna utan inslag av eller variationer av dessa förekommer. 

Tabell 4: Olika beslutsmodeller 

 Konsekvens-

orienterad 

Regel-

orienterad 

Förhandlings-

modell 

Inkrementellt 

handlande 

Garbage can 

Modell Normativ Normativ Deskriptiv Deskriptiv Deskriptiv 

Kännetecken Framtid: 
Analytisk, 
värdera 
alternativ & 
konsekvenser 

Gårdag: Fasta 
regler och 
standardiserat 
handlande 

Politisk: 
Förhandling 

Gårdag: 

Tidigare praxis 

Anarkistisk 

Struktur Hierarkisk, klar 
arbetsfördelning 

Byråkratisk Differentiering Differentiering Dynamisk 
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4.4 Beslutsprocesser. 

Beslutsprocessen är en sekventiell beskrivning av hur beslutsfattandet går till. Detta är ingen 

enkel eller lätt beskriven process som låter sig inrymmas i en processmatris. Processen böljar 

fram och tillbaka och de olika stegen överlappar varandra, beslutsfattaren rör sig fram och 

tillbaka mellan dem. Processbeskrivningar kan göras för de olika teorierna och 

beslutsmodellerna. Vi har valt att presentera en helt rationell beslutsprocess, en begränsat 

rationell beslutsprocess och sammanfattningsvis en generisk beslutsprocess som kan ses som 

en sammanfattning av alla övriga beslutsprocesser. De första två, Figur 8 och Figur 9, är 

hämtade ur Jacobsen & Thorsvik, 2014. I den generiska beslutsprocessen, Figur 10, redovisas 

en femte sekvens som inte finns med i Jacobsen & Thorsvik, 2014 utan som beskrivits i ett 

flertal andra böcker. 

Rationell beslutsprocess 

 

Figur 8: Rationell beslutsprocess 

Begränsad rationell beslutsprocess 

 

Figur 9: Begränsad rationell beslutsprocess 

Generisk beslutsprocess 

 

Figur 10: Generisk beslutsprocess 
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5 Diskussion 

I kapitlet Diskussion reflekterar och diskuterar vi kring de upplevelser och beskrivningar som 

framkommit i kapitel 3 Resultat av studien. Diskussionen utgår från både respondenternas 

tolkningar, våra tolkningar av vad enskilda respondenter sagt samt vår sammanvägda 

uppfattning av empirin. Vi diskuterar kategoribegreppen och deras inbördes kopplingar till 

teorin, vi diskuterar kring respondenternas upplevelser om olika fenomen kopplat till 

beslutsfattande inom processen. Slutligen reflekterar vi över hur beslutsfattandet särskiljer sig 

och förändras under processen. Vi har kontinuerligt kopplat dessa diskussioner till de teorier 

och begrepp som redovisas i kapitel 0,   
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Teoretisk referensram. 

5.1 Karaktäriserande kategorier 

Infrastrukturprocessen är hårt och tydligt reglerad. Vem som har huvudansvar och vem eller 

vilka som skall finnas tillgängliga för att stödja med olika typer av resurser såsom personal 

och kompetens finns beskrivna i styrande dokument, och det är dialogiserat i organisationen. 

Vi har funnit att kunskaperna och uppfattningarna om hur själva processen skall fungera och 

hur den fungerar skiljer sig mellan de olika aktörerna i processen. Våra sex kategoribegrepp 

och respondenternas berättelser anser vi visar att det finns en skillnad i hur man vill att 

processen skall drivas framåt och i vilka olika delar av den det skall fattas beslut: delbeslut 

som slutligen leder fram till ett avgörande beslut. Beslutsfattandet i processen är därmed en 

mängd olika delbeslut som skapar ett tillräckligt beslutsunderlag. Dessa delbeslut föregås av 

ett intensivt gemensamt arbete där olika kompetenser samlas för att bidra med sina 

sakkunskaper. De kollektiva insatserna banar väg för det sista och avgörande beslutet. 

Kategorierna ansvar och chefsförankring visar på att man önskar förhålla sig till en rationell 

beslutsmodell och ett rationellt beslutsfattande. Inför ett beslut genomförs ett gediget arbete 

att i flera steg samla in tillräckligt med fakta och data kring behov, tekniska lösningar och 

kostnader för att säkerställa bästa möjliga resultat. Jacobsen & Thorsvik beskriver detta som 

att man har ett beslutsbeteende som präglas av målinriktning och att man vill lyfta fram de 

intellektuella och analytiska aspekterna av beslutsfattandet. Man växlar mellan en regel- och 

konsekvensorienterad begränsad rationalitet. Jacobsen & Thorsvik beskriver detta som att 

man genom tydliga organisatoriska och hierarkiska strukturer försöker skapa förutsättningar 

för ett mer rationellt beteende. Jacobsen & Thorsvik menar att man genom tre huvudsakliga 

sätt kan organisera sig för att handla rationellt.  

1. Den organisatoriska kontexten ger individen och arbetsgrupper bestämda och avdelade 

uppgifter som begränsar uppmärksamheten till de uppgifter man har ansvar att lösa. 

2. Gruppen eller den enskilde kan bilda sig klara förväntningar på hur organisationens 

medlemmar löser sina uppgifter i bestämda situationer, de kan därmed inrätta sig 

själva och sitt eller gruppens arbete efter detta. 

3. En chef eller del ansvarig kan styra och samordna alla anställdas beteende så att de 

kan förverkliga organisationens gemensamma mål. 

Inom processens olika delar kan man se att man har tydlig avgränsade ansvarsområden och 

även en i tid avgränsad period då underlag skall vara klart. Inledningsvis i analysarbetet och i 

framtagandet av själva beställningen är det tydligt att det finns en utpekad ansvarig som skall 

säkerställa att dessa underlag produceras. Denna ansvariga person har till uppgift att samla 

nödvändiga kompetenser för att kunna färdigställa sin del. Tidigt i processen när uppgiften 

ligger hos de verksamhetsnära delarna att ta fram fakta för att kunna presentera olika 

alternativ med konsekvenser sker arbetet i tillfälligt sammansatta grupper. Dessa leds av en 

person men är vid olika tidpunkter och i olika mängd beroende av de special- och 

fackkompetenser som olika delar av verksamheten har. Dessa personer deltar i olika 

utsträckning i arbetet. Denna specifika del av processen påminner om ”garbage can”- 

modellen som är en anarkistisk beslutsmodell. Jacobsen & Thorsvik beskriver den som olika 

strömmar av deltagare och kompetenser som flyter genom arbetet oberoende av varandra och 

ostrukturerat. Detta genererar en ström av problem, lösningar och handlingsalternativ och en 

ström av beslutsmöjligheter kopplat till dessa. Arbetet tidigt i analysstadiet präglas av 

tvärfunktionallitet och av ett dynamiskt arbete inom den mindre tillfälligt sammansatta 

gruppen. Detta är spännande då det skapar ett dynamiskt klimat där man plockar in olika 
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kompetenser och personer efterhand. Det skapar ett kreativt flöde som ger underlag till de 

olika alternativ som skall genereras och som behövs för de senare valen i själva 

beslutsfattandet. Risken är att det kan krävas mycket tid för att producera ett underlag på detta 

sätt och att engagemanget hos vissa deltagare kan svikta efterhand. 

Denna anarkistiska fas är intressant även om den inte präglar arbetet som helhet utan mer 

momentant i just analysskedet. Snarare är det så att beslutsfattandet sker som Jacobsen & 

Thorsvik beskriver det i den regelorienterade modellen av rationellt beslutsfattande. Först bör 

det klargöras att beslutsfattandet inom infrastrukturprocessen inte är strikt renodlat rationellt. 

Då det som teori är att betrakta som en idealbild och mycket svår, eller omöjlig att uppnå då 

det kräver sådana resurser i form av personal och tid för att sammanställa all fakta. Även 

kapaciteten hos beslutsfattarna att ta del och mentalt processa en strikt rationellt sammaställd 

informationsmängd måste ses som en ideal bild. Jacobsen & Thorsvik menar att den 

regelorienterade modellen beskriver en organisation som är konstruerad för att förverkliga 

förutbestämda mål. En byråkratisk organisation som styrs av tydliga regler och beskrivningar, 

som specificerar vad som skall ske inom varje steg och vilket ansvar varje beslutsfattare eller 

arbetsgrupp har är signifikant för en regelstyrd organisation. Inom funktionen infra är varje 

processteg och slutprodukten noga beskriven. Man tittar även tillbaka på tidigare projekt och 

tidigare beslut som referens på hur man skall eller kan agera. Kategorin Kapacitet med 

underkategorierna kompetens och personal visar att det i empirin finns tydliga kopplingar till 

just tidigare erfarenheter som man gjort både som grupp och som individer. Även detta 

beskriver Jacobsen & Thorsvik som att regelmodellen innebär en stark effektivisering av 

beslutsfattandet och att det medför en förutsägbarhet i beslutsfattandet som annars skulle 

kunna baseras eller påverkas av personliga bedömningar. 

Mot slutet av den beslutsskapande kedjan är det tydligt att man eftersträvar mer rationalitet än 

tidigare i processen. Tidigt i processen sker både arbete och beslutsfattande på ett lite 

annorlunda sätt. Även om den önskade ramen är ett rationellt eller begränsat rationellt 

beslutsfattande så sker här arbetet på ett till viss del annorlunda sätt som tidigare diskuterats. 

När den beslutsskapande kedjan når central nivå, det vill säga Högkvarteret blir det än mer 

tydligt att man eftersträvar rationalitet. Jacobsen & Thorsvik beskriver att den 

regelorienterade modellen tydligt är mer vanlig i organisationer som har ansvar för offentlig 

verksamhet och därmed har att kontrollera, reglera och fördela kostnader och väga dessa mot 

nyttan. Detta stämmer väl med de olika organisatoriska delar som är inblandade i 

infrastrukturprocessen. Speciellt väl med den del av beslutskedjan som ligger på central nivå. 

Där det tidiga arbetet i kedjan kan beskrivas som mer dynamiskt med livliga arbetsgrupper är 

det tydligt mer rationellt på central nivå. Där spelar den totala kostnaden för varje projekt en 

större roll, denna vägs mot nyttan och viktigheten. All anskaffning värderas gentemot de 

prioriteringar som tidigare genomförts i flera steg. I princip betyder det att man inom 

processen och inom de olika linjeorganisatoriska delarna har något olika beslutsprocesser men 

att den övergripande modellen är en begränsad rationell beslutsmodell. Hatch visar i sin bok 

Organisationsteori att det inom en organisation och speciellt då kanske en större hierarkisk 

organisation handlar om olika typer av beslutsfattande som sker på olika nivåer. Den högsta 

ledningen jobbar strategiskt och fattar institutionella beslut medan man bland första linjens 

chefer jobbar med de löpande aktiviteterna. Att man då inom processen och den 

beslutskapande kedjan tidvis använder sig av olika beslutsmodeller anser vi vara ett realistiskt 

och rationellt sätt att förhålla sig till för att nå just måluppfyllnad i form av att skapa ett 

tillräckligt bra och underbyggt underlag för att i de olika stegen ta beslut, och driva ärenden 

framåt. 
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Jacobsen & Thorsvik beskriver att tydliga mål och överblick är viktiga faktorer vid 

beslutsfattande och speciellt då vid rationellt och begränsat rationellt beslutsfattande. Kan 

man inte uppnå fullständigt tydliga målbilder eller har full överskådlighet över verksamhet, 

problem eller konsekvenser kommer man att övergå i ett begränsat rationellt beslutsfattande. 

Jacobsen & Thorsvik menar att man som beslutsfattare då själv måste leta upp och fastställa 

vad problemet är. Utifrån tids- och informationshänseende kan man inte få full överblick över 

alla lösningar och deras konsekvenser. Man bedömer de alternativ som kommer fram och 

väljer ett av dessa som förefaller vara det bästa. Detta förfaringssätt visar sig tydligt när man 

under analysskedet inför ett beslut skall ta fram underlag att presentera för beslutande chef. 

Man arbetar då fram fyra alternativ med kostnader och med konsekvenser för hur förbandet 

skall kunna bedriva sin verksamhet inom ramen för de föreslagna alternativen. Ett av dessa 

skall vara ett nollalternativ, det vill säga konsekvenser i form av begränsningar om ingen 

förändring sker. Tiden, ekonomin och de resurser man har för att utreda gör att man väljer ett 

av de föreslagna alternativen utifrån de konsekvenser det får för förbandes förmåga att lösa 

sina uppgifter, och utifrån de ekonomiska ramar som finns. Flera författare bland annat 

Jacobsen & Thorsvik beskriver detta som satisfiering. Man nöjer sig med en tillräckligt bra 

lösning och strävar inte efter bästa tänkbara alternativ då detta i många fall skulle vara mycket 

resurskrävande att framställa ett sådant underlag.  

Empirin visar att avsaknad av eller avsaknad om insikt i målbilder och visioner påverkar 

beslutsfattarna. Detta gäller både mål från central nivå men även mål på de mer lokala 

nivåerna. Synen på en gemensam målbild eller delmålbilder skiftar som sagt från botten på 

den hierarkiska pyramiden till toppen på den. På central nivå är målbilderna tydligare och 

med detta menar vi de mer övergripande och central målbilderna och visionerna. Chefer och 

beslutsfattare sitter här både geografisk och organisatoriskt närmare de som ansvarar för 

övergripande mål och inriktningar. Längre ner i organisationen är dessa övergripande mål och 

visioner inte lika tydliga. I många fall är det andra målbilder som är mer förbands- och lokal 

anknutna som man har som riktvärden för sin verksamhet. Kopplingen till mål och graden av 

överskådlighet både rörande detaljer och rörande helhet är därför tydligare och större på de 

centrala delarna av organisationen. 

Hatch sammanfattar Simons syn på det begränsade rationella synsättet och kopplingen till mål 

och överskådlighet till att det inte är möjligt att alla alltid kommer vara helt överens och ha 

samsyn om organisationens mål. Inom infrastrukturprocessen är det dessutom så att empirin 

visar att ofta är infrafrågorna en ”bisyssla” för många av handläggarna på de lägre nivåerna. 

Detta medför att de inte är väl insatta i övergripande visioner och målbilder, de jobbar ofta 

med sitt specifika projekt och överskådligheten och helhetsbilden blir därför lidande. Simon 

som ifrågasatte den strikt rationella beslutsmodellen och menar att beslutsfattarna i en 

organisation ofta ställs inför motstridiga och ofullständiga mål. Man begränsas helt enkelt av 

ett antal olika faktorer. 
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 Ofullständig och felaktig information. 

 Problemens komplexitet. 

 Människans förmåga att bearbeta information. 

 Tiden man har på sig att fatta ett beslut. 

Simon valde att kalla dessa begränsningar för begränsad rationalitet. Kategorierna 

överskådlighet och målinriktning visar på detta. Främst inom kategorin målinriktning visar 

respondenternas svar på att de upplever sig inte ha beslutsinriktningar uppifrån. Vi noterar att 

inriktningar, målbilder och prioriteringar finns. I vilken mån de orkar tränga ut och når fram 

till eller förmedlas till alla delar av organisationen är oklart. I vilken mån enskilda individer 

orkar med att ta del och hålla sig uppdaterade på dessa målbilder och omsätta dem i praktiken 

är även oklart. Studien syftade inte till att utforska detta, men vi kan konstatera att bristen på 

kunskap om målbilder påverkar beslutsfattandet och att man därmed kommer att använda sig 

av ett begränsat rationellt beslutsfattande. 

5.2 Påverkansfaktorer 

Prioriteringar 

Prioriteringar upplevs i många fall saknas. Personalen vid PROD RPE INFRA ser det inte 

som sin uppgift att varken fatta beslut eller prioritera mellan objekt, detta ser de ska göras av 

SKA. Personalen anser ofta att SKA inte bereder beslut tillräckligt, att det ofta handlar om 

enpersonsberedningar, och att beslutsunderlagen därigenom kan ha brister. 

Olika SKA anser sig varken ha tillräcklig överblick eller ha tillräckliga riktlinjer för att kunna 

prioritera. Prioriteringar, både inom en SKA och mellan olika SKA tolkas ske med 

godtycklighet om det alls prioriteras. Många gånger handlar det mer om först till kvarn, 

produktion beställs i takt med att beställningsunderlag färdigställs. 

Personalbrist 

Det uttrycks generellt att det råder personalbrist inom infra-funktionen. Den personal med 

formell kompetens att arbeta med infrastruktur återfinns antingen vid PROD RPE INFRA 

eller vid de enheter som har som uppgift att stödja verksamheter med beställningsunderlag, 

LplE och AnlE. 

Personalen vid PROD RPE INFRA utrycker inte att de själva har brist på personal utan det 

råder balans mellan detta och uppgifter. Däremot uttrycker de att det finns begränsningar i 

produktionskapacitet vilket kan tolkas som att det inte finns tillräckligt med objekt- och 

projektledare. Utan en antalsutökning av denna personalkategori inom Försvarsmakten och 

angränsande stödmyndigheter ses det som svårt att öka produktionstakten vilket även har 

påverkan på eventuellt ökad ekonomisk ram. 

Personalen vid olika SKA ser att de själva inte har resurser att på bästa sätt omhänderta 

infrastruktur inom eget område. De är ensamma inom avdelningen med arbetsområdet som 

dessutom ofta sker på deltid. Detta tillsammans med att de ofta saknar utbildning inom 

området gör att de känner att det tar lång tid, ofta flera år, innan de kan vara fullt effektiva. De 

anser att personalen med kompetens inom området borde fördelas på deras egna SKA för att 

ha kompetensen och arbetskapaciteten så nära verksamheterna som möjligt. 
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Stuprör/tvärfunktion 

Arbete med processen kan sägas ske på två sätt, eller på två olika nivåer: dels projektvis och 

dels projektövergripande. Det projektvisa sättet handlar om att genomföra ett specifikt 

byggprojekt från början till slut. Detta arbete utförs av enskilda projektledare och objektledare 

med inblandning av den verksamhet som projektet berör, och handlar om att ta fram en 

specifikation eller ett beställningsunderlag för det specifika objektet. Det projektövergripande 

arbetet sker på högkvartersnivå och handlar mer om att samordna och besluta om helheten av 

en mängd projekt. Inom båda nivåerna tenderar arbetet att ske som ”stuprör”. 

Inom ett projekt är genomförandeansvaret strikt separerat i varje steg. I varje steg bildas en 

projektgrupp med representanter från verksamheten, stöd från en infrastrukturenhet (LplE 

eller AnlE), samt stöd från stödmyndigheterna FORTV och FMV. Dock saknas ofta 

representation från teknikexperter då kunskap om var dessa finns, mandat att kalla dessa samt 

deras egen vilja att medverka ofta är begränsad. Gruppen blir på detta sätt begränsat 

tvärfunktionell, och mer som ”stuprör”. Resultatet av detta blir att många teknikinstallationer 

måste kompletteras i efterhand med ökad kostnad och ökad tid innan byggnader kan tas i 

bruk. Trots tvärfunktionaliteten är arbetsinsatsen ofta kopplad till den funktion som har 

ansvaret för processteget: den som har ansvaret för den produkt som steget ska utmynna i gör 

den absoluta merparten av arbetet. Den stegansvarige har sällan överskådlighet över övriga 

steg och de som stödjer under steget har sällan kapacitet eller vilja att investera mer än ett 

krävt minimum. När ett steg i processen är klart återlämnas ansvaret till högre instans snarare 

än lämnas över till den som är ansvarig för nästa steg. Jämför med en stafett där stafettpinnen 

inte lämnas direkt till nästa löpare vid växling utan återlämnas till domaren som i sin tur ger 

den till nästa löpare. 

Besluten fattas på den övergripande nivån, högkvartersnivån. De som tar fram 

beslutsunderlagen är organisatoriskt ofta placerade långt från den som fattar själva beslutet. 

Besluten är ofta en ren formalitet och en logisk följd av tidigare beslut, och har på detta sätt 

inslag av det Jacobsen & Thorsvik skriver om inkrementellt beslutsfattande. Ekonomin är 

oftast styrande, och så länge ekonomin är i balans blir beslutet att fortsätta. 

Högkvartersnivån arbetar även med samordning av samtliga projekt, inklusive prioritering. 

Prioritering av projekt handlar bland annat om inplacering av projekten i kategorier. Beroende 

på vilken kategori ett projekt faller inom får det en viss prioritet. Ofta ger lag- och miljökrav 

en högre prioritering än operativ nytta, och här kan ses likheter med det Jacobsen & Thorsvik 

skriver om regelorienterat beslutsfattande. 

Skillnader INFRA – icke-INFRA 

Det syns en tydlig skillnad mellan den personal som placerad vid PROD RPE INFRA och 

övriga SKA (sakavdelningar/stridskaftsavdelningar/försvarsgrensstaber). Detta återspeglas i 

både synen på kunskap, förståelse och inställning. 

Personal placerad vid PROD RPE INFRA pratar ofta om själva INFRA-processen, för dem är 

att arbeta med infrastruktur samma sak som att arbeta med INFRA-processen. Arbetet sker i 

enlighet med processen eller så sker det inte alls. Personalen är generellt sett positivt inställd 

till processen och tycker den är tydlig enligt devisen ”följ processen så blir det bra”. De 

uttrycker dock förståelse för att andra inte tycker processen är lika tydlig. Personalen arbetar 

dagligen inom området, och är med få undantag fortifikatörer vilket innebär att de är utbildade 

inom området. Personalen ser inte att de själva varken har ansvar eller incitament att driva 

byggprojekten, eller objekten, framåt, utan detta är upp till de SKA som representerar själva 

behoven. Att driva objekten framåt inkluderar att hålla ordning på behoven, se till att ekonomi 

finns för behoven, och att göra prioriteringara. 
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”… den som har behovet som måste skaka fram pengarna.” 

På personbasis växlar det mellan de som inte ser sig ta några beslut till de som ser sig ta beslut 

hela tiden.  

Personal som arbetar vid olika SKA är de som representerar själva behoven. De ser en tydlig 

koppling mellan objekten och de verksamheter som har behoven, och uttrycker vikten av 

operativ effekt. De är generellt sett negativa till INFRA-processen och tycker den är 

svårförståelig, har låg flexibilitet och tar lång tid. Personalen är sällan utbildad inom området 

och om processen och har ofta lärt sig efterhand som de arbetar med frågorna. Deras arbete 

med infrastruktur är inte deras huvuduppgift och de är de enda inom respektive SKA som har 

denna uppgift. De ser generellt att det är PROD RPE INFRA som ska driva 

infrastrukturobjekten framåt och som har ekonomin för att kunna göra detta.  

Sökande 

Arbetet med infrastruktur präglas av ett aktivt sökande efter ansvar och mandat, både eget och 

andras. Detta sökande sker i alla skeden av processen, både inom och utom egen organisation, 

i syfte att klargöra vem som äger ärendet. Detta klargörande behövs för att kunna driva 

ärenden framåt med adekvata resurser. Sökandet sker genom att man försöker tolka och förstå 

vilket ansvar man har i de olika delarna av processen samt genom att man nyttjar de 

personliga kontakter man har inom hela organisationen. 

Alla kategorier av respondenter ger uttryck för att man i vissa fall måste efterfråga vem det är 

som skall fatta beslut för att man skall kunna gå vidare med nästa steg i ett ärende. 

Riskbenägenhet 

Ansvar och mandat upplevs vara delegerat endast inom funktioner. Ett samlat ansvar och 

mandat är sällan delegerat. I de flesta fall krävs det samarbete mellan flera funktioner för att 

realisera ett infrastrukturprojekt, hur litet och begränsat projektet än är. För att kunna fatta 

beslut om enskilda projekt behöver alltså ofta ett antal beslut inom olika avdelningar fattas, 

eller att beslut tas tillräckligt högt upp i hierarkin. Detta kan tolkas som att det finns en 

riskobenägenhet inom Försvarsmakten avseende infrastruktur. 

5.3 Infrastrukturprocessen och beslutsfattande 

I detta avsnitt visar vi hur de karakteriserande kategorierna och hur påverkansfaktorerna är 

länkade till infrastrukturprocessens beslutsfattande och till dess olika steg. Samt vilken typ av 

beslutsfattande som sker inom de olika stegen. Detta beskrivs med en modell, se Figur 11 som 

belyser hur de beslutsskapande underlagen och hur beslutsfattandet influerar de olika stegen. 

Centralt i figuren visas infrastrukturprocessen för anskaffning visas uppdelad per processteg. 

Samtidigt pågår ett stort antal parallella processer, en för varje infrastrukturprojekt. Dessa 

projekt kan vara av olika typ och befinna sig i olika skeden, allt från precis initierat till 

färdigställt och under utvärdering. 

De parter som är direkt inblandade, infrastrukturorganisationen på central och lokal nivå 

närmast projekten samt verksamheten på central och lokal nivå, finns på ömse sidor om 

projekten och processen. 

De karaktäriserande kategorierna finns som en grund utefter hela processen och har olika 

viktning för olika intressenter i olika skeden. Varje beslut eller underlag skulle kunna 
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karaktäriseras med hjälp av dessa kategorier och värdeord såsom mycket/lite. Ju ”mer” av 

varje kategori som kännetecknar beslutet eller underlaget, desto bättre. 

Påverkansfaktorerna kommer och går, men studien har inte visat en komplett bild av detta. 

Det vi kan säga är att de finns och ge några exempel på detta vilket Figur 11 också visar. 

 Stuprör, motsättningar, prioritering och riskbenägenhet framträder och påverkar mer 

på central nivå 

 Sökande framträder och påverkar mer på lokal nivå 

 Personalbrist framträder och påverkar på samtliga nivåer 

Vi kan se vilka beslutsmodeller som framträder på olika nivåer och i olika skeden av 

processen med en tydlig ton av inkrementellt beslutsfattande med låg risk vid högre 

beslutsnivåer, och mer inslag av ”garbage can” på lägre beslutsnivå med en samtidig strävan 

efter ett rationellt beslutsfattande. Det inkrementella beslutsfattandet berör beslut mellan 

processtegen, exempelvis fortsätta eller inte fortsätta, medan det övriga beslutsfattandet berör 

beslut inom processtegen. 

Infrastrukturprocessen för anskaffning visas uppdelad per processteg. Samtidigt pågår ett stort 

antal parallella processer, en för varje infrastrukturprojekt, och dessa visas som en schematisk 

del med olika start- och slutpunkt. De karaktäriserande kategorierna finns som en grund 

utefter hela processen och har olika viktning för olika intressenter i olika skeden. 

Påverkansfaktorerna kommer och går, men studien har inte visat en komplett bild av detta. 

Det vi kan säga är att de finns och ge några exempel på detta vilket Figur 11 också visar.  

Vi kan se vilka beslutsmodeller som framträder på olika nivåer och i olika skeden av 

processen men en tydlig ton av inkrementellt beslutsfattande med låg risk vid högre 

beslutsnivåer, och mer inslag av ”garbage can” på lägre beslutsnivå med en samtidig strävan 

efter ett rationellt beslutsfattande. 

Processen är en uppsättning återkommande och sammanlänkade aktiviteter som utförs 

tvärorganisatoriskt av flera linjeorganisatoriska delar inom FM. Meningen är att genom 

gemensamma insatser skapa ett värde i form av underlag som ligger till grund för ett beslut 

som skall skapa ett utfall i form av ökad effekt för förbanden. I denna process sker de 

gemensamma insatserna genom den mänskliga interaktion som sker inom processen. 

Förutsättningarna för denna sociala interaktion är därför viktig för det beslutsskapande arbetet 

och för beslutsfattandet. Processen är en kedja av sammanlänkade aktiviteter, i vilken ordning 

dessa skall utföras och om de kan utföras sekventiellt eller parallellt. 

Liknelsen kan göras med att processen är en väg som man gör återkommande resor längs med 

varje gång det uppstår ett behov som behöver tillgodoses. Varje resa kräver olika resurser i 

form av till exempel personal med olika kompetenser eller till exempel ekonomi för 

genomförande. Denna resa karakteriseras och påverkas av olika skeenden och faktorer. 

Genom att koppla ihop de karakteriserande kategorierna och påverkansfaktorerna med 

processen, se Figur 11, förstår man hur, var och när de olika delarna påverkar processen samt 

vilken typ av beslutsfattande som är tydligast inom respektive steg. 
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Försvarsmaktens inflytande, deltagande och bidragande med personal och underlag varierar i 

processens olika steg. Inledningsvis, det som i Figur 11 visas som steg 00, 01 och 02, har FM 

huvudansvar för projekten och för de underlag som behöver skapas. Från steg 03 till 04 

övergår ansvaret för att ta fram underlag till FORTV och FMV, och FM stöttar dessa i arbetet 

samt finns med som beslutsfattare inför nästa steg. I de avslutande stegen 05 och 06 övergår 

ansvaret åter till FM och arbetet byter även inriktning från att skapa beslutunderlag till att 

följa upp och kontrollera resultat samt att börja använda det som byggts. Det specifika arbete 

som sker inom FORTV och FMV avhandlas inte i studien och redovisas därför inte. 

Vi har funnit att man under steg 00 i processen arbetar, skapar beslutsunderlag samt fattar 

beslut med ett begränsat rationellt beslutsfattande som är regelorienterat. Flaa, et al, beskriver 

ett regelorienterat beslutsfattande där man lägger vikten vid en korrekt klassificering av givna 

regler. Enligt denna modell har beslutets konsekvenser liten eller ingen betydelse. Detta 

stämmer med vad som förväntas ske inom steg 00. Inom steget, som är den formella 

startpunkten på ett projekt, tar handläggare och beslutsfattare inte hänsyn till de framtida 

konsekvenserna för funktionen eller för det framtida arbete som kommer genomföras inom 

projektet. Det grundläggande syftet med beslutet är att snabbt lyfta behovet till nästa nivå för 

bedömning. Flaa, et al, beskriver detta som att beslutsfattandet är klassificerats utifrån givna 

kriterier som föreskriver vilka regler som skall tillämpas. Beslutsfattarens viktigaste uppgift 

blir då att tillämpa reglerna på ett korrekt sätt. En förutsättning för detta är att det finns en 

uppsättning regler som med större eller mindre exakthet beskriver hur man skall handla som 

beslutsfattare. Detta stämmer överens med vad som sker i steg 00. Arbetet inom steget berör 

relativt få personer och det underlag som skall redovisas och bifogas är relativt kortfattat och 

övergripande om man jämför med nästkommande steg. 

Under steg 01, som är ett analysskede där de grundläggande kraven för projektet och även 

förslag på olika alternativ skall genereras och presenteras, ser arbetet med det beslutsskapande 

underlaget annorlunda ut. Arbetet genomförs av en från verksamheten tillfälligt sammansatt 

grupp av olika (expertis)kompetenser. Arbetet stöttas av personal från någon av 

infraenheterna där resurs från FORTV och FMV även kan komma att delta i arbetet. Detta 

kan liknas vid en mer dynamisk och kreativ process där de initiala behoven och förslag på 

lösningar och alternativ skall arbetas fram. Slutmålet och den slutgiltiga lösningen eller 

placeringen är inte tydlig eller klar, och projektet kan innebära stora förändringar för personal 

och organisation. Olika personer med olika kompetenser kommer att delta i arbetet i olika 

utsträckning och omfattning. Jacobsen & Thorsvik beskriver detta som ett flertal strömmar 

som flyter genom processteget ostrukturerat och oberoende av varandra. Det är en ström av 

beslutsmöjligheter, deltagare, problem och lösningar. Litteraturen beskriver detta som ett 

anarkistisk (Flaa, et al., 1998, p. 161) eller organisatorisk anarkistiskt beslutsfattande 

(Jacobsen & Thorsvik, 2014, p. 313). En känd modell för detta är Garbage can modellen som 

är relevant för beslutsfattande som gäller förändringar. Medan projektgruppens arbete och 

beslutsskapande präglas av dessa strömningar så är den avslutande delen präglad av det 

begränsade rationella beslutsfattandet.  

Under steg 02 leds arbetat av personal från någon av infraenheterna. Dessa skapar och 

samordnar den tvärorganisatoriska arbetsgruppen med de kompetenser som de anser vara 

nödvändiga. Arbetet syftar till att ta fram och sammanställa de krav som behövs för att 

säkerställa önskad funktionalitet. En annan viktig del av underlaget är att presentera en 

kostnadsbedömning för etableringen. Underlaget skall sedan kunna utgöra FM beställning till 

FORTV och FMV. Under steg 02 tillämpar man ett begränsat rationellt beslutsfattande. 

Litteraturen beskriver detta som Administrative man, ett begrepp skapat av Herbert Simon. 
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Både handläggare/utredare, vilka vi kallar beslutsskapare, och beslutsfattare är begränsade av 

ett antal faktorer i sitt beslutsfattande. Enl Simon är dessa: 

 Mål kan vara oklara och problemet är inte tydligt och väl definierat. Beslutsfattare 

måste leta, konstruera och fastställa problemet 

Detta stämmer med det arbete som genomförs där infraenhetens ansvariga skall identifiera 

och avgränsa behoven och kraven, tillsammans och med hjälp av sin projektgrupp. Genom att 

granska krav och behov gentemot organisation och styrande dokumentation, som till exempel 

krigsförbandsspecifikationer, avgränsas och fastställs behoven och de krav som finns 

kopplade till detta. 

 Det är inte möjligt ur ett tids- och informationshänseende att överblicka alla möjliga 

lösningar, utan man kommer att få nöja sig med ett fåtal alternativ. Man bedömer 

alternativ efterhand och efter förmåga att omhänderta dem. I slutändan kommer man 

välja ett alternativ som är tillfredställande 

Arbetsgruppen har begränsat med tid och begränsad kapacitet i form av personal. I många fall 

handlar det om komplicerad teknik och komplexa lösningar som även kan vara 

kostnadsdrivande. Man tittar därför på redan befintliga lösningar samt möjlighet att anpassa 

dessa med ny teknik. Dessa bedöms och hanteras utifrån kapacitet och förmåga att 

omhänderta behoven. I slutändan kommer man välja ett alternativ som är tillfredställande och 

som uppfyller de krav man har för funktionalitet och de krav som finns kopplat till 

existerande ekonomi. Litteraturen, bland annat Jacobsen & Thorsvik, beskriver detta som 

satisfiering. Under processteget måste beslutsskapare och beslutsfattare acceptera de 

begränsningar som finns avseende tid och kapacitet. Det begränsat rationella beslutfattandet 

leder till att man kommer välja en tillräckligt bra lösning. Frågan är då om detta är tillfyllest 

och bra nog? Det fullt rationella beslutet där man har obegränsat med tid och resurser för att 

utreda alla tänkbara alternativ och lösningar existerar inte, vidare existerar inte beslutsfattare 

som har den kapaciteten att omhänderta den fullständiga information som ett fullt rationellt 

beslut kräver. Besluten begränsas av dessa faktorer och en satisfiering är nödvändig. 

Mellan de olika stegen i processen sker ett eller flera beslut. Dessa handlar om att fastställa 

underlag och om att gå vidare med nästa steg. Beslutfattandet sker stegvis där varje 

beslutsfattare skall övertygas att acceptera och gå mot de risker som nästa steg innebär. Ett 

stegvis beslutsfattande innebär att man går mot det slutgiltiga målet, lösningen och beslutet i 

etapper. Detta medför att man kan minska risken något då varje steg och beslut värderas. Ett 

felaktigt beslut får därför mindre konskevenser då det endast berör aktuellt steg i processen. 

Detta stegvisa beslutsfattande beskrivs i Jacobsen & Thorsvik som ett inkrementellt 

handlande eller beslutsfattande. Beslutsbeteendet passar in på en organisation eller process 

som beskrivs som byråkratiskt strukturerad. Området infra har de senaste årtiondena präglats 

av att kostnader och ekonomi under alla omständigheter skall vara i balans. De 

kostnadsbedömningar som görs i flera steg i det beslutskapande underlaget påverkar 

beslutsfattandet. Organisation och chefer är inte villiga att ta de risker det innebär att gå till 

beslut på osäkra underlag kopplat till ekonomi. Jacobsen & Thorsvik beskriver det som att det 

inkrementella handlandet finns i organisationer som har ett riskundvikande beteende och där 

det kan betraktas som särskilt viktigt att inte göra fel. När det gäller aspekten ekonomi så har 

det inom infra-området varit avgörande att kostnader och ekonomi är i balans och under 

kontroll. 
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6 Avslutning 

6.1 Slutsatser 

Vi har funnit ett antal faktorer som påverkar beslutsfattandet inom infrastrukturprocessen. 

Vissa av dessa anser vi har mindre påverkan då de främst är faktorer som påverkar personer 

på ett individuellt plan, samt att olika personer påverkas på olika sätt av dem. De är därmed 

inte faktorer som påverkar hela beslutskedjan och de berörs därför inte i studien.  

Vi har kommit fram till sex stycken faktorer som vi anser påverkar hela den beslutsskapande 

kedjan. De första tre anser vi vara mer vanliga och går med stor sannolikhet att finna på flera 

andra platser både inom och utom FM.  

Dessa är: 

 Prioriteringar. 

 Personalbrist. 

 Stuprör. 

Prioriteringar görs både på central FM nivå och på förbandsnivå. De centrala prioriteringarna 

styr ett antal centrala områden inom FM som skall utvecklas. Dessa är strategiskt viktiga, 

övergripande och kommer vara ekonomiskt betydande. Detta innebär att förbandsanknutna 

prioriteringar kan komma att antingen sammanfalla eller ligga utanför de områden som är 

centralt prioriterade. Kännedom eller brist på kännedom om den totala bilden av hur 

prioriteringsläget inom FM är påverkar hur beslutsfattarna agerar. 

Bristen på personal med specifika kunskaper inom området infra är uppenbar och stor. På 

flera olika platser inom de organisatoriska delar som ingår i den beslutsskapande kedjan är 

frågan om infrastrukturella åtgärder något som handläggs av personer som egentligen har 

andra huvudsakliga uppgifter, infraärenden ses som en bisyssla. De som jobbar med 

infraärenden inser snabbt att det är ett omfattande och tidskrävande jobb som kräver kunskap 

och förståelse om både egen verksamhet och hur infraärenden hanteras inom FM. Bristen av 

personal med specifik utbildning inom FM infrastruktur är påtaglig och till del ett resultat av 

tidigare neddragningar. Detta har lett till att det i många fall endast finns en person som 

handlägger ärenden inom ett område och man utgör en singelkompetens. Detta medför en 

sårbarhet för organisationen och en stor belastning för individen. 

Vi har funnit att man i stor omfattning jobbar i stuprör. Det finns få eller inga kopplingar 

mellan olika projekt och det försvårar erfarenhets- och kunskapsspridning, samt det bidrar 

även till en sämre överblick över arbetsbelastningen totalt sett. Det finns även ett stuprörs-

förfarande inom enskilda projekt där man inom sitt ansvarsområde/processteg tar fram sitt 

underlag och går till delbeslut på det utan att nästa del i kedjan är delaktig. Dock finns det 

inom respektive processeg stora möjligheter att jobba tvärfunktionellt. Detta görs regelmässigt 

och är ofta en förutsättning för att få fram alla fakta som behövs i ett underlag. 

Vi har även funnit tre faktorer som vi anser är mer unika för beslutsskapandet. 

Dessa är: 

 Skillnader/motsättningar. 

 Sökande. 

 Riskbenägenhet. 
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När det kommer till skillnader/motsättningar så ser vi att man inom den beslutskapande 

kedjan som utgör infrastrukturprocessen har olika uppfattning och kunskap om hur och vad 

man skall göra och är ansvarig för. Vi ser att man tidigt i processen, i de organisationsdelar 

som är verksamhetsanknutna, har en bild av hur processen är och vad man själv har för 

uppgift och vad andra delar har för uppgifter. Denna bild stämmer inte med hur man senare, 

på central nivå i processen ser på ansvar och vem som skall lösa vissa uppgifter. Dessa olika 

kunskaps- och förståelsenivåer påverkar beslutsfattarna och försvårar kommunikation och i 

många fall kan även tiden påverkas negativt. 

Genom hela processen och genom hela beslutsskapande finns ett sökande efter vem som har 

mandat och vem som har ansvar i pågående ärenden. Detta finns och hittas på alla nivåer och 

inom alla de organisationer som deltar i infrastrukturprocessen. Man söker inte bara efter 

vilka andra som har mandat eller ansvar för en fråga eller område, man söker även efter vilka 

mandat man själv har att fatta beslut. Detta sökande bidrar till en osäkerhet under arbetet då 

man kan vara i behov av avdömningar och stöd.  

Den sista faktorn är riskbenägenhet eller den motstående kraften riskobenägenhet. Vi har 

funnit att man har en önskan av att fatta beslut på så kompletta underlag som möjlig. 

Kortfattat betyder det att man vill ha med alla funktioner som behövs ner till en mycket 

detaljerade nivå samt att man vill ha exakta kostnader för alla ingående delar. Präglade av 

tidigare ekonomiska begränsningar är en mycket viktig faktor den slutliga totala kostnaden. 

Sammanfattningsvis kan det innebära att färdiga underlag blir liggande utan beslut för att man 

vill kontrollera, dubbel- och trippelkontrollera underlag innan man tar beslut. I slutändan 

måste underlagen ofta omarbetas och delar tas bort för att ekonomin skall gå ihop. Detta är 

tidskrävande och vi har funnit detta tankesätt på flera ställen genom hela den beslutsskapande 

kedjan. Ingen vågar ta risken att gå mot beslut och det finns ingen acceptans för att 

beslutsfattare tar den risken. Det finns inget bra sätt att hantera de eventuella merkostnader 

som kan uppstå och som gör att man kan eller vågar ta risker kopplat till ekonomi. Det skall 

noteras att det inte handlar om att vidlyftigt hantera ekonomiska medel utan snarare de 

konsekvenser det får på beslutsfattandet. 

Det begränsade rationella beslutsfattandet är den övergripande modellen för det 

beslutsfattande och för det utredningsarbete och den handläggning som sker inom den 

infrastrukturella processen. Processen i sig och viljan att skapa kontroll över hur främst 

ekonomiska resurser och utfall kring ekonomin skall säkerställas har lett till ett inkrementellt 

handlande. Detta stegvisa beslutsfattande syns tydlig mellan de olika stegen i processen men 

även inför en övergång mellan de olika stegen. De många olika besluten och beslutsfattarna 

tillsammans med ett inkrementellt handlande bidrar till att i stor mån sträva efter ekonomisk 

riskeliminering, eller riskreduktion, men skapar en svåröverskådlig och komplicerad process 

som även är omfattande i tidsåtgång.  

Beslutsfattande rörande infrastruktur sker inte på ett enhetligt sätt. I vissa fall är 

infrastrukturen ett resultat av en tydlig strategisk vilja, från politisk nivå ner genom 

Försvarsmakten till ett önskat resultat på en önskad geografisk plats som fyller en önskad 

funktion. I de flesta fall är det dock något annat, ett skeende. Beslut som leder fram till en 

färdig produkt i form av ett infrastrukturobjekt består av ett antal små beslut, från början till 

slut. Beslutet beror av en mängd människor som har egna viljor och önskemål, och av dessa 

människors förmåga att integrera sig och upprätthålla goda relationer. Besluten kan sägas vara 

en funktion av social förmåga. Ju bättre social förmåga desto mer påverkas det 

beslutskapande arbetet under hela processen. Därmed påverkas även kvalitén på underlagen, 

handläggningen och på så sätt till del även tiden. 
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Samtidigt som den enskilda människan, handläggaren, och dennes sociala förmåga är 

väsentlig för resultatet är varje litet beslut en del av en större serie beslut, ett kollektiv av 

beslut som samverkar och tillsammans skapar en större helhet inom en kollektiv organisation. 

Då en tydlig målbild ofta saknas är resultatet många gånger något som har vuxit fram, som 

har skapats av de enskilda deltagarnas bidrag, och kan då ses som ett beslutsskapande snarare 

än ett beslutsfattande. 

Vi har valt att kalla detta skeende för socialkollektivt beslutsskapande. 

6.2 Rekommendationer till Försvarsmakten 

Infrastrukturfrågor ligger ganska lång från den militära personalens normala erfarenheter 

vilket gör att militär personal sällan har erfarenhet av detta område om personalen inte 

specifikt arbetar med detta. Ämnesområdet och processen kring detta är även komplex med 

många intressenter, både inom och utom Försvarsmakten. För att nå framgång krävs det att 

enskild handläggare har stor kunskap, samt att det är tydligt och känt var ansvar och mandat 

finns. 

Rekommendation: Kompetensutveckla samtlig personal som arbetar med infrastruktur. 

Infrastruktur är en viktig förutsättning för i princip all annan verksamhet inom 

Försvarsmakten, men har hanterats lite som ett särintresse. Dessutom har det de senaste 

decennierna mest handlat om att avveckla infrastruktur vilket har gjort att infrastruktur i de 

flesta fall är en bisyssla för enskild handläggare. Då infrastrukturfrågor ofta är komplexa till 

sin natur, samt att ämnesområdet ofta skiljer sig från officerens normala erfarenheter, kräver 

dessa frågor ofta stort fokus av enskild handläggare. 

Rekommendation: Kravsätt handläggare med infrastruktur som huvudsaklig arbetsuppgift på 

samtliga förband, staber och stridskraftsavdelningar.  

Försvarsförvaltningsutredningen, FFU (Regeringskansliet, 2005), med efterföljande skrivelse 

och planeringsanvisning, innebar en reduktion av tjänster inom FM infrastrukturorganisation 

från ca 160 till ca 60 tjänster. En mängd uppgifter överfördes som en följd till FORTV med 

det direkta syftet att spara ca 100 mnkr per år. Detta har fått till följd att disponibel 

stabsarbetskapacitet minskat med mer än hälften vilket troligen även drabbat uppgifter som 

inte direkt varit identifierade av utredningen. 

Rekommendation: Utred om de enligt FFU önskade effektiviseringarna av FM 

infrastrukturförvaltning har uppfyllts som planerat. Utred även övriga konsekvenser av FFU 

inom FM med avseende på infrastruktur. 

Med de begränsade personella och ekonomiska resurser som finns för infrastruktur blir det 

särskilt viktigt att resurserna används till det som är viktigast och tillför mest effekt. Tydligare 

prioriteringar är en förutsättning för detta 

Rekommendation: Gör tydligare prioriteringar inom och mellan olika stridskrafter avseende 

infrastruktur. Dessa prioriteringar behöver även ha större stöd i långsiktiga planer och 

inriktningar. 

Riskbenägenheten avseende ekonomi är liten vid anskaffning av ny infrastruktur. Detta visar 

sig i en önskan att tidigt ta fram rättvisande ekonomiska underlag, många besluts- och 

beställningssteg, en benägenhet att enbart bygga efter dagens behov istället för kommande års 

behov, samt en obenägenhet att förändra planer vid ändrade behov, framförallt fördyrande 

ändringar. Detta resulterar i en både utdragen och oflexibel process som ofta har svårt att 

leverera rätt produkt i rätt tid med följden att processen tenderar att ha lågt externt förtroende. 
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Rekommendation: Minska antalet besluts- och beställningssteg. Inför differentierade 

anskaffningsprocesser för att snabbare omhänderta enklare anskaffningar. 

6.3 Förslag på fortsatt forskning 

Denna studie har visat på vad som generellt karaktäriserar beslutsfattandet i 

infrastrukturprocessen. Studien har inte genomlyst beslutsfattandet specifikt för varje 

ledningsnivå eller i varje processteg, utan ger en generell bild. Vi kan dock se att det skiljer 

sig åt för olika ledningsnivåer och för olika typer av projekt. Ytterligare studier skulle kunna 

utforska mer kring detta: hur olika ledningsnivåer och funktioner fattar sina beslut, samt om 

och hur detta skiljer sig för olika typer av anskaffningsprojekt. 

Detta ser vi skulle kunna göras med hjälp av fallstudier av enskilda anskaffningsprojekt för att 

se vad som karaktäriserar dessa enskilda projekt och de olika ledningsnivåernas och 

funktionernas beslutsfattande. 
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BILAGA 1 

Informationsbrev inför intervju. 

  

Intervjutillfällen bokades upp genom telefonkontakt där en mycket kortfattat 

information om syftet gavs. Samtliga kontaktade respondenter accepterade att delta vid 

telefonkontakten och fick därefter ytterligare information mailad till sig. Se text nedan. 

 

Hej! 

  

Du har tackat ja till att delta vår undersökning av beslutsfattande inom 

infrastrukturprocessen som genomförs av oss, Matias Green och Mats Törnqvist. Nedan 

följer en kort information om det arbete vi genomför och hur information(data) kommer 

att användas. Deltagande i undersökningen är frivillig och du är en av flera personer 

som kommer intervjuas. Detta mail skall ge dig tillräckligt med underlag för att fatta 

beslut om ditt deltagande. 

  

Undersökningens syfte är öppet och vårt mål är att beskriva och utforska det 

beslutsfattande som är kopplat till infrastrukturprocessen och att analysera vad som 

påverkar detta. Vi genomför detta som ett självständigt arbete 15HP och en metodkurs 

7,5Hp. 

  

Vi kommer genomföra en individuell intervju med dig. Själva samtalet kommer ta cirka 

en timme och du behöver avsätta ca 1,5 timme totalt. Vi ser gärna att vi genomför 

intervjun på din arbetsplats, då det blir minst besvär för dig, i annat fall så ordnar vi 

lämplig lokal. 

  

Viktigt att veta är att intervjun kommer att spelas in. Vi kommer sedan att transkribera 

alla intervjuer och det är citat ur dessa texter som blir våra data. All 

information(rådata) kommer att behandlas konfidentiellt. Transkriberingarna kommer 

vara anonymiserade. De data som sedan kommer att analyseras, användas och 

presenteras går inte att koppla till någon person. Önskar du ta del av intervju eller av 

det transkriberade samtalet så finns den möjligheten. Efter att uppsatsen är godkänd 

kommer alla inspelade intervjuer att raderas. 

  

Väl mött, Mats och Matias! 
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BILAGA 2 

Intervjuguide. 

Inför intervju skapades en intervjuguide i syfte att hjälpa intervjuarna (oss) att se om 

respondenten berört de av oss bedömda intressante områdena. Guiden användes som ett 

kontroll instrument för att se vilka områden som täcktes in och om nya ännu inte identifierade 

områden kunde läggas till. Guiden användes inte som ett frågeformulär där områden skulle 

avhandlas. Guiden har formen av en mindmap (Figur 12).  

 

 

Figur 12: Mindmap utvisande intervjuguide 

 

De frågor som vi ställde till respondenterna knöt an till vår mindmap och i huvudsak blev 

frågeställningarna dessa. 

 Berätta om beslutsfattande? 

 Vilka förutsättningar finns för att fatta beslut? 

 Vad fungerar bra? Följt av följdfrågan, vad fungerar mindre bra? 

 Vad karakteriserar beslutsfattandet? 

 Är det något du vill tillägga, har vi glömt att fråga om något? 

 


