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FRÅN BODENS FÄSTNING TILL MAZAR-E SHARIF

Från att ha varit en av världens mest välutrustade. effektiva och folkförankrade försvarsmakter har den svenska 
Försvarsmakten genomfört kanske den snabbaste och mest grundläggande fokusförändringen som gjorts i en 
nation i modern tid. Från ett invasionsförsvar där varje svensk varit delaktig till ett insatsförsvar i fjärran länder där 
endast en utvald elit ska göra jobbet. Hur gör man för att få med sig alla på en sådan 180 graders ominriktning? Går 
det att övertyga alla medarbetare om det riktiga i det som sker?  Hur behandlas de som är emot? Och vilken roll 
spelar värdegrunden i organisationen i en sådan process? 

Läs om hur den svenska Försvarsmakten startade sin marsch från ett förrådsställt insatsförsvar, som på några 
veckor kunde mobilisera 800 000 man för att försvara vårt land till ett insatsförsvar där snabbinsatsstyrkor på 2000 
man på några dagar ska stämma i bäcken på andra sidan jorden. En allians av arbetstagarorganisationer och Förs-
varsmaktsledningen drev igenom det unika projektet Värderingar som styrmedel, som bygger på återkommande 
djupintervjuer och enkäter med närmare 20 000 försvarsmaktsanställda samt deltagarna i alla utlandsmissioner. 
Med stöd av dessa medarbetareundersökningar tog en forskargrupp pulsen på Sveriges största myndighet under 
fem år. 

Hur känner medarbetarna i grunden för förändringarna? Den förrådsanställde i Boden som efter flera decennier 
inom försvaret inte längre möter några nyinryckta värnpliktiga? Kokerskan i Karlskrona som efter 35 år i myn-
digheten blivit outsourcad? Helikopterpiloten som vigt sitt liv åt att rädda liv på kolleger i nöd? Generalen som 
med en krympande penningpåse tycker sig ha att välja mellan pest eller kolera?  Ubåtsmaskinisten som tillbringat 
hela sin karriär under Östersjöns yta – hur ser de på den ominriktning som förändrar grundvalarna för hela deras 
yrkesliv?

Detta är en bok med statistik och diagram som dokumenterar ett forskningsuppdrag. Men också en bok med 
bilder och berättelser som skildrar människor som älskar sitt jobb och sitt uppdrag; människor som faktiskt är 
beredda att dö för sitt land. Som ser värdegrunden som en av nycklarna till förändring av Sveriges största myn-
dighet.  Arbetet mynnade ut i ett 18 punkters program med förslag till principiella, strukturella förändringar av 
myndighetens verksamhet och funktion. Därtill en rad idéer och uppslag på hur såväl individer, avdelningar och 
förband utifrån värdegrundsarbetet omedelbart kan bidra till att få denna komplexa organisation att fungera både 
smidigare och effektivare.

ÖRA
ÖPPENHET     RESULTAT     ANSVAR

Det finns tydliga mål för vilka kärnvärden 
som i framtiden ska karaktärisera Försvars-
makten och dess arbete på samtliga nivåer. 
Värdegrundens tre centrala begrepp – Öp-
penhet, Resultat och Ansvar – är framtagna 
för att effektivisera verksamheten både 
organisatoriskt och värderingsmässigt, men 
också för att tala om vilka värderingar som 
är accepterade inom Försvarsmakten och 
vilka som inte längre är det. 

Den nya inriktningen mot ett internatio-
nellt insatsförsvar med fokus på insatser i 
EU:s och FN:s regi ställer nya och ibland 
stränga krav på försvarsmedarbetarna 
och deras värderingar. En positiv män-
niskosyn och toleranta värderingar måste 
genomsyra hela organisationen eftersom 
en icke tolerant grundorganisation heller 
inte kan utbilda toleranta medarbetare för 
utlandstjänst. 

Syftet med ett värdegrundsarbete är inte 
att skapa en åsiktspolis. Istället handlar 
det om att signalera klart och tydligt vilken 
värdegrund som är den önskvärda. Inom 
ramen för en sådan måste det sedan finnas 
plats för värderingar som åtminstone 
delvis går i en annan riktning. När en or-
ganisation har ”styrande värderingar”, där 
medarbetarnas personliga värderingar går i 
samma riktning, märks det i form av arbets-
glädje, arbetsklimat och på resultaten. 



FÖRORD

Denna bok sammanfattar forskningsprojektet ”Värderingar som styrmedel” som pågått mel-
lan 2004 – 2009. Det är ett projekt som genomförts av forskningsgruppen Bikupan på upp-
drag av Försvarsmakten och de fackliga organisationerna inom myndigheten.

Det är många personer som deltagit i forskningsprocessen: alla de anställda inom Försvars-
makten och dess ledning – inte minst ÖB personligen, men även de fackliga organisationer-
nas representanter såväl centralt som lokalt; det är medborgare som tillfrågats om sin syn 
på Försvarsmakten och så förstås Bikupans egen personal. Ett tjugotal personer har varit 
direkt anställda enbart för detta forskningsprojekt och nära 700 stöd- och kontaktpersoner 
har ingått i projektet ute på förbanden. Men framförallt är det Försvarsmaktens projektleda-
re Inger Svensson och styrgruppens ordförande brigadgeneralen Bengt Axelsson som med en 
aldrig sinande energi givit sitt stöd under forskningsprocessens många faser. Ansvaret för de 
eventuella fel och brister som kan finnas i denna bok vilar dock helt och fullt på författaren 
och texterna uttrycker inte nödvändigtvis myndighetens eller de fackliga organisationernas 
ståndpunkter. För den som önskar mer kunskap finns dessutom dels en broschyrserie som 
sammanfattar de viktigaste resultaten, dels en hel serie rapporter – se slutet av boken.

Boken skiljer sig från de många rapporter och statistiska redovisningar som den vilar på. 
Den är skriven på ett rakt, mer lättillgängligt språk och de statistiska analyserna och de 
många fotnoterna är borttagna. Den innehåller istället många bilder, som tillsammans 
med citaten och kortintervjuerna med anställda och medarbetare  på förbanden och i ut-
landsstyrkorna, illustrerar och levandegör den verklighet boken vill skildra.

Det har varit en förmån och en hisnande upptäcktsfärd att så nära och under så lång tid fått 
följa denna vår största myndighet i en tid av omfattande förändringar.
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1. Inledning
En förändrad myndighet i en förändrad värld

1962 stod den svenska försvarsmakten på sin höjdpunkt, personellt, materiellt och ekonomiskt. Sve-
rige satsade mest i världen per capita på försvaret efter USA, Sovjetunionen och Israel. Dåvarande ÖB 
Torsten Rapp hade ”Fred genom Styrka” som sin devis. Torsten Rapp bedömde att den svenska För-
svarsmakten hade resurser nog ”att möta, hejda och om möjligt slå en angripare som söker tränga 
in på svenskt territorium”. ÖB ansåg att den svenska Försvarsmakten kunde klara invasionsförsvar 
från tre olika riktningar samtidigt – i Skåne, i Mellansverige och i övre Norrland. Försvarsbeslutet 
1962 innebar nyanställningar av officerare och enorma investeringar i ny materiel med nya pansar-
brigader och nytt luftvärn. Flottan blev rörligare och lättare och det svenska flygvapnet med sina mer 
än 1000 flygplan bestående av Flygande Tunnan, Hawker Hunter, Lansen och det nya Drakenplanet, 
ansågs vara västeuropas slagkraftigaste. Hela den svenska strategin byggde på att det skulle kosta 
mer än det smakade att angripa Sverige. Den förutsatte också att Sverige skulle kunna ta fram egna 
kärnvapen för att ytterligare avskräcka angripare. I strategin ingick en stark inhemsk försvarsindustri 
och stora beredskapslager i hela landet av olja, råvaror, livsmedel och allehanda förnödenheter.

I början av 1970- talet hade Försvarsmakten mer än 50 000 anställda. Årsbudgeten låg på 52 miljar-
der. Mätt enligt konsumentprisindex kunde man för 52 miljarder då köpa varor och tjänster som 
i dagens penningvärde motsvarar mer än 350 miljarder. Det ”kalla kriget” rådde. I svensk politik 
fanns sedan länge en stor enighet mellan de politiska blocken om vikten av att ha ett starkt invasi-
onsförsvar. Någon polemik mellan blocken knappt syntes eller hördes i debatten. Det gällde för de 
politiska partierna i det neutrala Sverige att vara eniga för att ”skapa respekt utomlands”. Men nya 
vindar hade redan börjat blåsa – inte minst bland de unga. ”Make love, not war”, hette det 1968. I 
Vietnamkrigets skugga kom en debatt som ifrågasatte den ständiga eskaleringen; den maxim som sa 
att ”the bigger, the better” är den som ska gälla. En fredsrörelse växte fram, en alltmer uttalad kritik av 
ett ständigt växande militärindustriellt komplex började höras och den svenska riksdagen grundade 
det internationella fredsforskningsinstitutet SIPRI. 1968 var också det år det svenska kärnvapenpro-
grammet avvecklades.

De följande svenska försvarsbesluten under 1970- och 1980-talen färgades av samtiden. Anslagen 
som dittills ständigt ökat med 3 – 4 procent årligen, började nu istället att minska. Från att till exem-
pel ha haft världens fjärde största flygvapen efter USA, Sovjet och Storbritannien försvann i rasande 
takt flottilj efter flottilj. Samma sak drabbade de andra vapenslagen. Men ännu i början av 1980-talet 
omfattade det svenska totalförsvaret 2,8 miljoner människor efter mobilisering. Att försvara vårt land 
var detsamma som att slå vakt om svensk alliansfrihet och demokrati. Detta var mycket starkt förank-
rat hos det svenska folket. I november 1989 föll i Berlin en mur som i praktiken gjorde slut på det 
kalla kriget. Men mentalt levde den gamla hotbilden kvar hos miljoner svenskar, den hotbild som 
sammanfattades i den broschyr som i miljonupplagor skickades till alla svenska hushåll. Den hette 
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”Om kriget kommer” och beskrev hur en familj vid ett eventuellt atomvapenanfall skulle bege sig 
till ett av alla de  skyddsrum som hade sprängts fram i hela landet. Den siste generaldirektören för 
det psykologiska försvaret, Mats Ekdahl, har liknat Sverige fram till 1980-talet vid en schweizerost: 
”Över hela landet fanns ett mycket stort antal befästningar, ledningscentraler, skyddsrum, olje-
lager, reservsändningsplatser (för etermedierna), papperslager (för dagstidningarna), ja hela 
industrianläggningar nergrävda i marken”.
Den hotbild som skapade detta komplexa totalförsvar – som under hela efterkrigstiden väckte 
stor beundran i andra länder – har förstås djupt präglat tankemönster och värderingar hos flera 
generationer svenskar. Säkerhets- och försvarsfrågor genomsyrade medborgarnas liv under flera 
årtionden. Men efter murens fall, började droppen så sakteliga att urholka stenen.

Nya tider, nya tankar, nya krav

1996 års försvarsbeslut innebar att fokus för det svenska försvaret framdeles skulle vara ett insats-
försvar, en linje som blev ännu något tydligare i försvarsbeslutet år 2000. Och i 2004 års försvars-
beslut fastslogs att övergången från ett invasionsförsvar till ett insatsförsvar var ett faktum. Den 
nytillträdde ÖB, Håkan Syrén fick den tuffa uppgiften att lägga ner vart tredje verksamhetsställe 
och minska antalet anställda med 25 procent. Den största och snabbaste förändringen av För-
svarsmakten i modern tid – en förändring som skapade oro, osäkerhet och förstämning bland 
medarbetarna. Motståndet var tydligt och det knorrades en hel del ute i organisationen. Nerdrag-
ningarna och förändringarna fick hård kritik men samtidigt gällde det för såväl Försvarsmakts-
ledningen som för fackets representanter att titta framåt, att gilla läget. Hur går man bäst vidare 
och hur ska man ta tempen på en organisation som är mitt uppe i en identitetskris? Hur ska man 
säkerställa att förändringen accepteras av alla? Och på samma sätt som en judobrottare använder 
motståndarens negativa kraft till sin egen fördel – hur kan turbulensen och styrkan i reaktionerna 
vändas till något positivt? Är Försvarsmaktens värdegrund – känslan för den egna organisationens 
uppgift, något man kan påverka och förändra? Att söka svaren på dessa frågor kom att bli Bikup-
ans uppdrag – komplext både till innehåll och omfattning. Ifrågasatt av somliga, bland annat för 
att det innebar en kulturrevolution inom Försvarsmakten.

Om svaren på dessa frågor –  och några till som berör den svenska Försvarsmaktens ominrikt-
ning – handlar denna bok.

Kalla krigets terrorbalans rådde 

i nästan 45 år och präglade flera 

generationers världsbild. Det 

högra uppslaget från ett special-

nummer av tidskriften ’Se’ den 3 

februari 1949 om det ryska hotet 

mot Skandinavien. I artikeln 

argumenterades för ett nordiskt 

försvarsförbund. Men idén föll 

när Nato erbjöd danskar och 

norrmän medlemskap. Sverige 

fick bygga upp sitt flygvapen. sina 

bergrum och ledningscentraler 

på egen hand.
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Försvarsbeslutet 2009, ett logiskt nästa steg

Tre dagar före midsommarafton, den 16 juni 2009, beslutade riksdagen att värnplikten skulle 
försättas i vila. Beslutet föregicks utan någon större debatt vare sig i riksdagen, i media eller bland 
Sveriges befolkning. Redan i den så kallade Pliktutredning som kom 2007 aviserades avskaffandet 
av den allmänna värnplikten, som ansågs helt nödvändig under andra världskriget och en stor del 
av det kalla kriget, men som efterhand alltmer blivit till en relik från kapprustningstiden. Istället 
blir det i det framtida försvaret ca 7 000 anställda yrkessoldater som ska utgöra kärnan tillsam-
mans med den övriga Försvarsmakten samt Hemvärnet. Insatsförsvaret ska bestå av såväl stående 
förband med heltidsanställda och förband med kontraktsanställda soldater. Uppdraget är att både 
försvara Sverige och att tillsamman med andra nationer bidra till fredsbevarande och fredsfram-
tvingande åtgärder. När omläggningen är färdig  2014 -2015 ska 50 000 personer kunna användas 
redan en vecka efter höjd beredskap.

I kommentarerna till försvarsbeslutet fanns det många kritiska röster – socialdemokrater och 
vänsterpartister ville till exempel behålla värnplikten men samtidigt minska försvarsanslagen med 
ytterligare 2 miljarder. På tidningarnas ledarsidor var reaktionen på många håll positiv. Dagens 
Nyheter var redan i samband med pliktutredningen för denna helt nya modell för den svenska 
Försvarsmakten som man menade löser många av myndighetens problem: ’Mängden byråkrater 
och stabsofficerare kan reduceras drastiskt. Kvaliteten på utbildningen stiger när personalen 
inte längre kan behandlas hur som helst. Numerären kan äntligen anpassas till uppdraget och 
resurserna. Vi får ett bättre försvar för pengarna, och en avmilitarisering av samhället.’

Däremot blev Dagens Nyheters ledarskribent vankelmodig när det gäller mönstringen. Behåll 
mönstringsplikten så att värnplikten snabbt kan återinföras om detta mot förmodan skulle behö-
vas, skrev DN. Låt ett visst mått av frivillighet finnas kvar där frivilliga män och kvinnor grundutbil-
das mot marknadsmässig ersättning och låt de bästa skriva kontrakt. Men så tyckte inte Pliktutred-
ningen i sitt slutbetänkande den 25 juni 2009, som föreslog att mönstringsplikten avskaffas 2010. 
Istället införs en obligatorisk webbaserad lämplighetsundersökning som ska genomföras av både 
män och kvinnor det år de fyller 18 år. Denna lämplighetsundersökning kompletterar övergången 
till en helt och hållet frivilligbaserad rekryteringsform.

Alliansfria – fast inte längre i praktiken

Försvarsbeslutet 2009 innebar också att Sverige i praktiken inte längre är en neutral och alliansfri 
nation. I en särskild solidaritetsförklaring finns en passus att Sverige inte ska vara passivt om en 
annan EU-stat eller ett nordiskt land angrips, och att vi förväntar oss att dessa länder agerar på 
samma sätt om Sverige skulle bli angripet. Detta inkluderar också de nordiska Nato-länderna Nor-
ge och Island. Detta klara ställningstagande innebär att Sverige utan särskilt stor debatt antagit en 
ny säkerhetspolitisk doktrin. En doktrin som i alla fall officiellt innebär en helomvändning jämfört 
med den neutralitetsdito som Sverige drivit sedan andra världskriget och som dåvarande försvars-
ministern Per Edvin Sköld och alla försvarsministrar sedan dess hållit fast vid. I Försvarsbeslutet 
2009 heter det officiellt att den svenska alliansfriheten består och att den närmare innebörden av 
vad detta innebär definieras av Sverige och inte någon annan. 
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Men mot detta står solidaritetsförklaringen som faktiskt tvingar Sverige att agera. Det svenska för-
svarets ansvarsområde har länge ansetts bestå av att försvara Sverige eller att genomföra fredsin-
satser i fjärran länder. Genom solidaritetsförklaringen ska svenska snabbinsatsstyrkor även kunna 
sättas in i våra grannländer, vilket också stadgas i Lissabonsfördragets paragraf 42, där det heter 
att om en medlemsstat utsätts för väpnat angrepp är övriga länder skyldiga att ge stöd. Det kan 
i praktiken innebära att Sverige kan komma att tvingas agera förtrupp för Natostyrkor om till 
exempel de baltiska staterna skulle få en kris i sina relationer till Ryssland.

Sveriges solidaritetsförklaring från den 16 juni 2009 lyder:

”Sverige kommer inte att förhålla sig passivt om en katastrof eller ett angrepp skulle drabba ett 
annat medlemsland eller nordiskt land. Vi förväntar oss att dessa länder agerar på samma 
sätt om Sverige drabbas. Sverige bör ha förmågan att kunna ge och ta emot militärt stöd.”

I regeringens utrikesdeklaration i februari 2010 slogs det fast att ”Medlemsskapet i Europeiska 
unionen innebär att Sverige ingår i en politisk allians och tar ett solidariskt ansvar för Euro-
pas säkerhet” . Solidaritesdeklarationen ligger fast. Och som det konstaterades ”I en globalise-
rad värld saknar de utrikespolitiska riskerna gränser. Hot som har sitt ursprung långt ifrån 
Sverige kan vara lika påtagliga som dem som har sin grund i vår geografiska närhet”.

Värdegrundsanalys – ett viktigt redskap

Sveriges utrikespolitik är således i praktiken integrerad i den Europeiska unionens gemensamma 
utrikes- och säkerhetspolitik. Det är givet att dessa förändringar också ställer stora krav på föränd-
ringsförmåga och flexibilitet hos Sveriges Försvarsmakt. Det handlar om en värdebaserad samhälls-
modell som med ”mjuk makt” betonar fred, frihet och demokrati.

Försvarsmakten är en myndighet som genomgår en omfattande förändring både vad gäller änd-
rade förutsättningar, men också genom att verksamheten  fått delvis nya mål med nya förtecken, 
för ”det är bara genom engagemang, tydliga visioner och vilja till konkret handling som Sverige 
kan bidra till att stärka Europas inflytande i världen. Och det är bara genom en stark och mål-
medveten Europeisk union som våra gemensamma värden och intressen kan forma en bättre 
värld” (Utrikesdeklarationen 2010). Behovet av självkännedom inom organisationen kommer san-
nolikt inte att minska framöver, snarare tvärtom. I det arbetet är värdegrunden en viktig del.

I de värderingsundersökningar med samtliga anställda inom Försvarsmakten som Bikupan genom-
förde under de fem åren mellan de senaste två försvarsbesluten, har en unik kunskap om tillståndet 
i Sveriges största myndighet presenterats, först och främst för Försvarsmaktens ledning och de an-
ställda, men även i rapporter, böcker, broschyrer, filmer och Internetmaterial för en bredare publik. 
Denna bok är en led i den vidare kommunikationen. Försvarsmakten kommer att genomföra fort-
satta medarbetarundersökningar. Dessa kommer att fogas till de som presenteras i den här boken 
och till de rapporter och den statistik som denna bok grundar sig på. För återkoppling och dialog 
med alla delar av en organisation är viktiga framgångsfaktorer vare sig vi talar om en skolklass, ett 
företag, en förening eller Sveriges i särklass största myndighet. Alla de resultat som denna bok 
grundas på finns tillgängliga för den som önskar en fördjupad kunskap om värdegrundsarbetet..t 
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De globala företagen – värdegrundsarbetets pionjärer!

Världen som vi känner den både krymper och växer på samma gång. De svenska Afghanistan-
styrkorna flyger med chartrade plan från Västerås på morgonen och äter sin middag på campen 
i Mazar-e Sharif. Ingen höjer på ögonbrynen över att vi på några timmar kan färdas över många 
tidszoner, språkområden, kultur- och religionsgränser. Den ökade tillgängligheten till världen 
utanför Sverige gör också att kontaktytan till andra sätt att tänka, känna och vara ökat enormt. Var 
och varannan svensk kan utifrån egna erfarenheter, idag berätta om kultur och sedvänjor i det 
gamla sydostasiatiska kungadömet Siam, idag Thailand.

För ett halvsekel sedan var världsbilderna ganska stabila. De värden och normer som det svenska 
samhället vilade på ruckades inte i första taget, helt enkelt därför att det inte fanns så många al-

ternativa världsbilder och influenser i vårt samhälle. Hollywoodfilmernas ytterligheter med å ena 
sidan glamour och råbarkade vildvästernhjältar å den andra, påverkade förstås våra drömmar och 
ideal, men förändrade den värdegrunden? 

Som så ofta var det inom företagsvärlden som värdegrunden först blev viktig. De företag som 
förstod att det är skillnad på att göra affärer i Japan och att göra det i Colombia, tjänade mer 
pengar än de som inte brydde sig om saken. Om man förstod behov, sedvänjor och normer hos 
massajerna på höglandet i Kenya var det lättare att till exempel sälja braskaminer till dem. Eller 
snöskotrar till inuiter. Business gör man på kapitalistiska villkor – i grunden är det Charles Dar-
wins lagar som gäller.

Den globala expansionen där de gränsöverskridande företagen tog över eller köpte in sig i in-
dustriföretag, banker, försäkrings- och finansbolag på flera kontinenter, märkte snart att medar-
betarna inte bara talade olika språk – sättet man kommunicerade på skilde sig åt. Olikheterna, 
bristen på respekt och kunskap för andra sätt att arbeta skapade missförstånd, misshälligheter 
och frustration. Men ur företagets perspektiv det viktigaste; man förlorade pengar när alla inte 

”När farmor åkte skridskor och 
när seklet än var ungt, 
då var livet mindre tungt och 
tillvaron flöt lugnt.
Man färdades väl mest med häst 
och vagn från punkt till punkt, 
men framförallt så höll man sig på 
jorden”.

Titta jag Flyger
Povel Ramel, 1951
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drog åt samma håll. Forskare och konsulter hjälpte företagen att förstå vad som egentligen var 
bolagets verkliga kärnvärden, eller core-values. Vad stod dessa för? Hur hade de vuxit fram? Hur 
måste de förändras för att passa i en global kontext? Hur ska de kommuniceras i ett företag med 
kanske hundratusentals anställda?

Man arbetade fram styrdokument och formulerade mål. Det hölls seminarier för chefer på mel-
lannivå för att förankra budskapen och de inkorporerade dotterbolagsledningarna blev alla invol-
verade i ett intensivt arbete för att smälta samman de olika kulturerna och överbrygga de skilda 
arbetssätten.

Värdegrundsfrågor blev alltså viktiga med början i näringslivet när humankapital i form av företag 
såldes och köptes över gränserna. Sakta började insikten om vikten av att arbeta med värderingar 
sprida sig också till myndigheter och organisationer. Yttre förändringar var också där en viktig 
drivkraft för att arbeta med värderingsfrågor. Internationalisering, samarbete inom FN, EU och 
andra internationella fora bidrog till utvecklingen. Ett annat tryck kom inifrån – medborgarna 
accepterade inte att inte förstå varför olika beslut fattas. I den demokratiska agendan ingår att 
vara informerad, upplyst och delaktig i samhällsbygget på ett helt annat sätt än tidigare. Och 
medborgarna vill förstå sammanhangen och man är dessutom beredd att ta ansvar. Således är det 
viktigt för den som vill förändra något – till exempel våra politiker – att ha mål och visioner som 
är begripliga och som omfattas av alla. Om man inte gör detta, kommer verksamheten präglas av 
kortsiktighet och bara gå ryckvis framåt.

Figur: Värderingsstyrd organisation och individens värderingar.

Detta att avsaknad av mål och visioner leder till kortsiktighet är en självklarhet. Alla vet att det 
är så och alla vet att det är lätt att formulera några mål som det är lätt att få alla att acceptera: 
Vi ska vara duktiga, kundorienterade och prisvärda, står det till exempel på väggen på kontoret 
på en bilverkstad i Stockholm. Där arbetar fyra mekaniker utöver de två ägarbröderna. De vet 
att alla punkterna är livsviktiga för företagets framförallt kortsiktiga överlevnad; bemöter man 
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kunderna arrogant och tar hutlöst betalt för dåliga reparationer, är det bara att slå igen. Men om 
verkstadsbröderna komplicerade ekvationen och skrev att man också ska vara miljömedvetna 
och arbeta moraliskt etiskt. Då blir det genast krångligare att leva upp till målen. Att inte allt 
emellanåt bryta mot dem är svårt i en konkurrensutsatt bransch där man utåt talar mycket om 
återvinning, freon- och koldioxidutsläpp. Kan en tekniker spara tio minuter på att inte göra 
den krångliga, men föreskrivna oljekollen i bakaxeln – hans erfarenhet säger honom att den 
aldrig behöver bytas efter 6 000 mil om packningarna ser täta ut – då brister man i ärlighet men 
sparar en slant. Därför står det ingenting om miljömedvetenhet och etik på tavlan i kundmot-
tagningen. Men i en inte allt för avlägsen framtid är det sannolikt de sista två punkterna som 
blir allt viktigare för kunderna. Kanske på bekostnad av såväl prisvärdhet och duktighet – eller 
så måste man leva upp till alla dessa mål, för att inte bli utkonkurrerade.

Långsiktiga mål når man inte utan ansträngning; det sker inte av sig självt och man måste börja 
med att veta var man står, med självkännedom och självinsikt. Det gäller vare sig man är en 
individ eller en organisation. Så här fungerar vi, det här är vi bra på, det här brister vi i. Vilka är 
våra karaktärsdrag, vad har vi i bagaget – hur ser vår historia och våra traditioner ut? 

Varför värderingar är så avgörande för en myndighet

1999 påbörjade den svenska regeringen ett värdegrundsprojekt inom den egna myndigheten. 
Regeringen fastslog då att samtliga statliga myndigheter aktivt skulle arbeta med värdegrunden 
även om dessa frågor, som man skrev är ”mycket komplexa och därmed svåra att omsätta 
i praktiken”. Många myndigheter har genomfört egna medarbetarundersökningar och även 
arbetat med sin värdegrund. Arbetsgivarverket har varit stödjande för detta arbete. Många 
myndigheter har i AgVs regi diskuterat dessa frågor, en särskild grupp inrättades där Bikupans 
arbete för Försvarmakten överfördes till Polisen, Tullverket, Kustbevakningen med flera myn-
digheter. Skatteverket, Jordbruksverket, Fortifikationsverket är några andra myndigheter som 
genomfört seriösa värdegrundssatsningar. 

Skolan är ett område som är mycket viktigt och i dag är utbildning i värdegrundsfrågor obli-
gatorisk läsning i grundskolan. I ett kompendium från Kooperativa Institutet riktat till elever i 
högstadiet återfinns följande citat:

”Det var inte länge sedan det var självklart att män hade fullständig kontroll över kvinnors 
liv och att en enväldig kung styrde. Värderingarna i samhället har ständigt förändrats genom 
historien. Värderingarna vid samma tidpunkt ser också olika ut i olika länder. Ett exempel är 
just synen på kvinnor och män. I många länder anser man fortfarande att kvinnan ska ha 
mindre makt än mannen. Man värderar alltså kvinnor på ett annat sätt än män.
Du ska nu jämföra historiska värderingar som handlar om makt. Du jämför värderingar från 
förr med dagens. Försök fundera ut vilka positiva följder dessa förändringar haft, samt hur de 
har påverkat olika individer och grupper, samt samhället i stort.”

När vi talar om värdegrunden i organisationer och myndigheter, är det en vanlig missuppfattning 
att värdegrund mest handlar om etnicitet, gender och trakasserier. Det är viktiga frågor, men 
dessa är bara en del av värdegrunden.



15

1. InlednIng

I Försvarsmaktens fall var uppdraget stort och komplext. För att nå målen måste man motivera 
och engagera medarbetarna i den riktning man vill röra sig, För små organisationer som en 
bilverkstad eller en skola är detta kanske inte så svårt, det är gripbart och det går att återkom-
mande samla alla medarbetare för att diskutera hur man ska nå målen. Det är relativt lätt att 
tillsammans stämma av hur förändringsarbetet fortskrider. Men i en politiskt styrd organisation 
med 15-20 000 anställda, påpassade av media och ålagda kraftiga ekonomiska åtstramningar 
och i en tid när grundvalarna för hela verksamheten förändrats radikalt, då är det svårt att tala 
om visioner och långsiktiga mål. Och ännu svårare att få gehör för förändringarna. Därför gällde 
det att motivera och argumentera för den så nödvändiga förändringen.

Fyra grundläggande axiom för Försvarsmaktens värdegrundsarbete har varit: 
• Värdegrund bygger förtroende
• Förtroende avgör Försvarsmaktens framtid
• Hållbara förändringar förutsätter tydliga mål och kontinuerliga resultatmätningar
• Internationellt arbete förutsätter förståelse och respekt för andra kulturer

Det är dessa fyra axiom som löpt likt en röd tråd genom hela värdegrundsarbetet. Därför har 
frågorna om förtroende för den egna organisationen och dess ledare varit viktiga. Ett ökat för-
troende och en förståelse av målen och helheten är värdefulla mätare på att värdegrundsarbetet 
utvecklas i en positiv riktning. På motsvarande vis är ett lågt eller sjunkande förtroende en var-
ningsklocka och det blir viktigt att kraftsamla.  I arbetet har även ingått att mäta medborgarnas 
förtroende för Försvarsmakten. Det är ett förtroende som är absolut avgörande både vad gäller 
viljan att med skattemedel stödja Försvarsmakten men också för att delta i olika frivilliga insatser. 
För alltmer av Försvarsmaktens arbete bygger på just ett frivilligt deltagande, det gäller inte enbart 
i och med att den allmänna värnplikten försatts i vila, det  gäller också deltagandet i olika gemen-
samma internationella åtaganden. 

Men för att de förändringar som åstadkoms ska bli hållbara måste värdegrundsarbetet fortsätta, 
det är ett ständigt och uthålligt arbete. Ett värdefullt verktyg är de mätningar som visar var organi-
sationen står. Arbetet med att formulera målen och att kalibrera mätningarna så att de verkligen 
mäter det som avses att mätas, det som på forskarspråk benämns validitet och reliabilitet var ini-
tialt ett grannlaga arbete. Processen kommer att beskrivas mer noggrant i de kommande kapitlen 
och inte minst i de rapporter som denna bok bygger på.

Allt detta arbete handlar om Sveriges roll i världen och vårt eget behov av trygghet och skydd i 
en turbulent värld. Många varnar för den politiska utvecklingen i Ryssland, inte minst efter kriget 
mellan Georgien och Ryssland. Territoriell integritet och demokratisk utveckling är centralt. In-
ternationellt arbete förutsätter förståelse och respekt för andra kulturer, men Sverige får aldrig 
svika  de mänskliga rättigheterna, demokratin och jämställdheten. När soldater från Försvars-
makten möter  medborgare i utsatta länder förväntas de ha värdegrunden klar och stabil för ett 
korrekt och värdigt bemötande av de människor de är satta att skydda och stödja.
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””Det är ju värderingarna som är det 
viktigaste för oss soldater. Man är ju i 
första hand människa sen soldat, anser 
jag. Man försöker ju komma fram till en 
fredlig lösning innan man tar till vapen.”

Carl Erlandsson, Korpral NBG 1
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2. Varför är det viktigt att arbeta med 
värderingar?
Begrepp och definitioner 

Hur arbetar man med värdegrund? Draget till sin spets handlar det om att skapa en anda i Förs-
varsmakten som underlättar förändringen; ett tillstånd där Försvarsmaktens verksamhetsmål och 
medarbetarnas åsikter drar åt samma håll – en Försvarsmakt där alla ser sin del i helheten och till-
sammans jobbar för att insatsförsvaret ska fungera. Att förändra verksamheten till en organisation 
som är anpasslig och föränderlig är en av Försvarsmaktens allra största utmaningar inför framtiden. 
Som myndighet kan den inte självständigt sätta upp nya verksamhetsmål. Målen måste ständigt 
korrigeras utifrån omvärldssituationen och försvarspolitiska beslut. Som myndighet måste den 
dessutom, som andra statliga verk och myndigheter, rätta sig efter Verksförordningen och andra 
styrande regelverk. Försvarsmakten är en organisation som av tradition är bättre på ”hårda” än 
”mjuka” frågor. Inom de kompetensområden som berör kärnverksamheten är Försvarsmakten 
ett föredöme. Ett exempel är det ständigt pågående arbetet inom Flygvapnet kring den flygope-
rativa manualen (FOM). I den regleras vad som behövs för en säker och effektiv flygverksamhet – 
till exempel ansvarsförhållanden, kompetenskrav, procedurer och gränsvärden. Den ena delen är 
försvarsmaktsgemensam, den andra talar om förhållandena på det specifika förbandet och i den 
talas det också om hur avvikelserapportering och förbättringsrutiner ska hanteras.

Kunskap om värdegrund – Försvarsmaktens gemensamma önskvärda förhållningssätt och nor-
mer – är inte något som skiljer sig från andra kompetensområden. Precis som FOM handlar det 
egentligen om att säkra kvalitet och effektivitet – både på förbands- och försvarsmaktsnivå. Förs-
varsmaktens värdegrund visar sig i konkreta händelser i det vardagliga arbetet. När en incident 
inträffar är det att betrakta som en avvikelse från korrekt förfarande. Som dåvarande ÖB Håkan 
Syrén skrev i Vägen framåt måste de anställda ”våga säga ifrån”. Men det är viktigt att denna 
rapportering tar formen av en positiv rapportering för att åstadkomma förbättring. Negativ rap-
portering med bestraffning som mål förstärker endast drag av kåranda och försvårar arbetet med 
förändring av värdegrunden. 

Skillnaden mellan etik, värderingar och moral

Begreppen – vare sig de kallas värderingar, värdegrund, preferenser, attityder, trender eller nor-
mer – har en tendens att sammanblandas i dagligt tal. I de följande analyserna har vi använt 
begreppen värderingar och värdegrund därför att analysen huvudsakligen sker i ett långt tidsper-
pektiv. Värderingar handlar om individen, värdegrunden om organisationen och normerna om 
den övergripande samhällsnivån. I medarbetarundersökningarna koncentreras analysen till att 
handla om enskilda medarbetares värderingar och hur de tillsammans bildar Försvarsmaktens 
värdegrund. Däremot identifieras och redovisas aldrig data på individnivå.

””Vi håller på med våld och det är ju 
allvarliga saker. Och nu när våldet 
ska utövas praktiskt i utlands-
tjänsten, då är det viktigt att 
visa var man står. Vi måste ha en 
gemensam värdegrund helt enkelt. 
Det finns ingen väg tillbaka.”

Man, Militär, Livgardet, 41–50 år
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Värderingar bär vi alla på, vare sig vi vill eller inte. Att som grupp dela ett antal värderingar byg-
ger gemenskap och identitet. Våra värderingar synliggörs när vi gör olika val. Det är i sådana 
situationer som det kommer fram vad vi anser vara rätt och vad vi anser vara fel – vad som är 
viktigt och oviktigt, vad som betyder något och vad vi kan vara utan. 

Skillnaden mellan värderingar och värdegrund kan bäst beskrivas i förhållandet mellan indivi-
den och kollektivet. Värdegrunden blir på så vis de gemensamma värderingar som majoriteten 
av en grupp delar. Det går därför att tala om värderingar och värdegrund som två separata 
företeelser. En gemensam värdegrund förutsätter inte heller att alla ska tycka likadant i alla 
avseenden. I en gemensam värdegrund finns det fortfarande utrymme för individuella ställ-
ningstaganden och värderingar. Förhållandet mellan individ och kollektiv, värderingar och vär-
degrund, men även individ och värderingar är dock komplext (figur nedan).  

Förhållandet och skillnaden mellan värderingar och värdegrund.

På ett individuellt plan går det att göra 
åtskillnad mellan preferenser och vär-
deringar. Preferenser är en gemensam 
nämnare för individers val och åsikter 
ur ett kort tidsperspektiv. Ur ett längre 
tidsperspektiv talar vi om värderingar. 
Det är de övertygelser och grundläg-
gande perspektiv som formas under 
en längre tid, och tar sin början i upp-
fostran, familjen och skolan. Sedan ut-
vecklas och förändras de under livets 
gång, genom uppväxt, skolgång, delak-
tighet i samhället, de formas av media 
och inte minst arbetslivserfarenheter. 
Försvarsmaktens personal har genom-

snittligen ett högt medeltal för antalet anställningsår och många av dem har inte haft någon 
annan arbetsgivare än Försvarsmakten. De förhållningssätt till varandra, arbetsuppgiften och 
övriga samhällsgrupper som kollektivt formats under en lång tid i Försvarsmakten har förmod-
ligen en icke obetydlig inverkan på de anställda.

Förhållandet mellan värderingar och preferenser är också komplext. I vissa fall utför vi kort-
siktiga handlingar som står i strid med våra principer eller övertygelser. Därför kan en och 
samma person vara miljömedveten och försöka bidra till ett miljövänligare samhälle samtidigt 
som han eller hon ensam kör bil till och från jobbet trots att det kan finnas miljövänligare 
alternativ. Å andra sidan kan våra värderingar vara starkare än våra preferenser. Att vara vegan 

Preferenser Värderingar

Attityder Värdegrund

Individ Organisation

Kort
perspektiv

Långt
perspektiv

Trender Normer

Samhälle
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har till exempel först och främst inte att göra med om man gillar kött eller inte, utan är snarare 
att se som ett ställningstagande av ett eller annat skäl mot exempelvis djuruppfödning eller 
köttkonsumtion.

Vid studier av grupper handlar det inte längre om individuella preferenser eller värderingar, 
utan återigen beroende på vilket tidsperspektiv som anläggs, attityder eller värdegrund. En 
attitydundersökning undersöker oftast en begränsad målgrupp under en högst begränsad tid. 
Försvarsmaktens värnpliktsundersökning är ett exempel på en sådan. Det som undersöks är 
upplevelsen av värnplikten, det vill säga en relativt kort tidsperiod med ett begränsat syfte. Vär-
degrund är en benämning på vilka värderingar ett kollektiv gemensamt bär på. Värdegrunden 
behöver för den skull inte överensstämma med de värderingar som var och en av individerna 
i gruppen bär på. Däremot har värdegrunden ett stort inflytande över hur saker och ting i en 
organisation utförs, såväl vad som hur.

Den befintliga värdegrunden i olika organisationer har vuxit fram och fått sin nuvarande form un-
der en längre tidsperiod. Försvarsmakten är dessutom en organisation som särskilt präglas av en 
stark koppling till sin egen historia och en förvaltning av nedärvda traditioner. Ett annat samband 
mellan värdegrund och organisation som bör betonas är att det är organisationens verksamhet 
och verksamhetskrav som till stor del formar ett förhållningssätt till uppgiften och yrket. Dessa 
”regler”, förhållningssätt och grundläggande värderingar benämns organisationskultur.

Att sitta i samma båt - att som 

grupp dela ett antal värderingar 

bygger gemenskap och identitet. 

En väl etablerad värdegrund 

som tydligt signalerar vad den 

enskilde förväntas göra och hur 

han eller hon bör agera, ger en 

oerhörd trygghet. Det betyder inte 

att alla ska tycka likadant i alla 

avseenden. Man kan tycka olika 

bara man styr åt samma håll.
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Så startade det... (Ett beslut växer fram om hur ATO och FM ge-
mensamt vill arbeta med värdegrunden)

Försvarsmakten var en organisation i stor oro redan efter Försvarsbeslutet 1996, där den nya 
inriktningen för Försvarsmakten fastslogs. När sedan Försvarsbeslutet år 2000 kom som inne-
bar en snabb nedläggning av ett stort antal förband och staber, utvecklades denna oro till ett 
verkligt problem – och då inte bara för medarbetarna personligen som måste fråga sig: Har jag 
något jobb att gå till efter sommaren? Om förbandet läggs ner, vart ska jag flytta? Får min 
äkta hälft något nytt jobb? Vad säger barnen? 

Oron och bekymren spred sig till alla nivåer inom myndigheten. Hur ska vi tackla det här? De 
fackliga organisationerna drev under 2001 igenom ett avtal med Arbetsgivarverket som innebar 
att först 0,65 % senare 0,3 % av lönesumman skulle avsättas till något som beskrevs som kom-
petensutvecklings- och kompetensväxlingsåtgärder (kontot kallas RALS bilaga 3). Syftet var att 
de lokala parterna ute på förbanden tillsammans skulle bedriva ett aktivt omställningsarbete. 
Avtalet förankrades efter hand på en rad olika nivåer inom Försvarsmakten och under 2002 
och 2003 bildades olika arbetsgrupper som utvecklade lokala stöd- och diskussionsteam. Men 
något samlat grepp om förändringsarbetet blev det aldrig, trots ganska omfattande kritik som 
riktades mot Försvarsmaktens oförmåga att förändra och förnya i en skarpt formulerad rapport 
från Ekonomistyrningsverket (ESV) år 2002.

En av frågorna som diskuterades var hur man kunde komma till så olika beslut kring kompe-
tenshöjande åtgärder vid de olika förbanden trots att syftet med avtalet var detsamma
för alla. Slutsatsen som drogs var att man inte hade samma värdegrund vid de olika förban-
den och därför kom till olika slutsatser. Ett förband kunde exempelvis anse att stöd för att ta 
körkort ökade anställningsbarheten och låg utanför de åtgärder som en arbetsgivare ska vidta 
inom ramen för det ordinarie arbetet, medan ett annat förband kunde anse att det inte ökade 
anställningsbarheten alls.

Inför Försvarsbeslutet 2004 fördes under våren ingående diskussioner i den partsammansatta 
grupp som bildats och där samtliga arbetstagarorganisationer ingick. Man vred och vände på 
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problematiken; att såväl stötta de oroliga medarbetarna och samtidigt hitta åtgärder som på 
sikt skulle kunna leda till en positiv förändring. Efter ett antal möten enades man om att värde-
grunden borde utvecklas och förankras hos medarbetarna. Man var dock överens om att ett så-
dant arbete måste göras grundligt om det ska vara värt att göra, vila på vetenskaplig grund och 
göras som ett forskningsuppdrag. Inger Svensson, som var personalavdelningens representant 
i den partsammansatta gruppen tog kontakt med Arbetsgivarverket som rekommenderade 
forskningsföretaget Bikupan, som tidigare genomfört ett antal större uppdrag för olika svenska 
myndigheter, bl a Vattenfall och Vägverket och som också hade tillgång till internationella data 
genom sitt arbete för World Values Survey Association (WVSA). 

WVSA är ett nätverk av forskare som gör återkommande studier om män-
niskors värderingar i hela världen. Över 90 länder ingår och genom de åter-
kommande intervjuerna har man ganska bra hum om hur mer än 90 % av 
människorna på jorden känner och tycker. De data som tas fram återfinns 
i seriösa forskningsrapporter som används vid universitet, think-tanks och 
av såväl beslutsfattare på nationell och internationell nivå som inom EU och 
FN och andra globala strukturer. Kanske lite mindre seriösa resultat från un-
dersökningarna läser vi ibland om i dagspressen: ”Danskarna är lyckligast i 
världen”. ”Irakier är mest främlingsfientliga av alla folk” osv. Uppgifterna 
kommer i regel från resultaten i WVS mätningar.

Efter ett antal möten med försvarsmaktsledningen och utvecklingsgruppen 
bestämdes att Bikupan  skulle genomföra en begränsad studie för att ”ta tem-
pen” på organisationen. Det gjordes genom att formulera ett stort antal frågor 
i en enkät som skickades till ett urval av de anställda inom olika förband och 
personalgrupper. Tanken var att få ett grepp om vilka frågor som ett eventu-
ellt fortsatt arbete skulle kunna fokusera på. Det blev ett jätteformulär som 
det tog säkert minst 1,5 timmar att fylla i. Detta var ett sätt att få fram kvan-
titativa data; att få bredd och helhetsbild. Denna typ av frågeformulär med 
slutna svar är den absolut vanligaste formen för statistiska undersökningar. 
SCB, Sifo, Synovate TEMO – alla använder de denna metod i nio fall av tio; 
det går snabbt att samla data, snabbt att sammanställa, snabbt att analysera. 
Men slutna svar ger oftast väldigt begränsade kunskaper om varför människor 
gör de val de gör. Även om man ställer följdfrågor låt oss säga om varför man 
väljer tandkrämssorten Whitesmile istället för Smilewhite, är det ju frågestäl-
laren som begränsar svaren. Kanske väljer respondenten egentligen Whitesmile därför att hen-
nes mormor alltid gjorde det, eller för att den har ett så bra och kul namn. Vad ska man då svara 
om man bara har fem val i en enkät? Smaken? Färgen? Doften? Priset? Effektiviteten? Varken 
mormor eller det kuliga namnet ryms på en tipslapp som rättas optiskt av en maskin.

Inger Svensson var Försvarsmaktens projektledare 

under hela forskningsprocessen 2004 – 2008. Hon 

har tidigare varit personalchef och förhandlingschef 

inom Kustbevakningen och under många 

år arbetat med kompetensutvecklingsfrågor 

inom Försvarsmakten. Inger Svensson insåg 

tidigt under arbetet potentialen i att använda 

värdegrundsprojektet som ett verktyg för att fånga 

och förstå alla de skilda processer som pågår inom 

Försvarsmakten.
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Att få fram kunskap om drivkrafter, drömmar, önskningar och tillkortakommanden fordrar att 
man ställer öppna frågor till människor. Enklast är att göra det på ett frågeformulär. ’Kan du 
med egna ord berätta om hur du ser på Whitesmile?’ När svaret ska analyseras måste det först 
skrivas in i en ordbehandlare, det måste sedan kodas enligt ett fastslaget system, sedan index-
eras för att kunna bearbetas statistiskt. Detta är dyrt och tidskrävande men ger oerhört mycket 
bättre kvalitet i en undersökning. Höjs ribban ytterligare något på kvalitetsstegen görs under-
sökningen i form av en intervju där man spelar in frågor och svar. Då kan man borra ytterligare 
för att förstå sammanhang och drivkrafter. Detta innebär ytterligare arbete när intervjuerna 
måste skrivas ut, avgränsas, tolkas enligt mallen, indexeras och sedan analyseras. Men här kom-
mer hela historien om varför mormor valde att använda Whitesmile med i resultaten liksom att 
namnet uppfattas som kul. Men i djupintervjuformen finns andra risker som handlar om det 
vi kallar socialisation; att vi människor ofta vill vara till lags, att vi omedvetet anpassar våra svar 
till hur vi tror att den som frågar vill att vi ska svara. Därför är det oerhört viktigt att den som 
intervjuar instrueras i att verkligen bara ställa öppna frågor, inte ledande frågor av typen: ’Kan 
du berätta varför du tycker att Whitesmile är så otroligt mycket bättre än Smilewhite?’

Så vilken metod skulle Försvarsmakten välja? Även om baslinjemätningen gällde ett urval av 
de anställda för att få ett grepp om vilka frågor vi skulle fokusera på, ville Försvarsmakten ha 
kvalitativa data. Och efter diskussioner enades vi gemensamt om en kombination av alla tre 
metoderna: enkäter med slutna frågor kompletterades med enkäter med öppna. Därutöver 
beslöt  Försvarsmakten att  man skulle göra djupintervjuer med ett urval av de anställda.

Efter en förankringsprocess i utvecklingsgruppen bestämdes det att det var Försvarsmaktens 
egna handläggare i personalfrågor ute på förbanden, som tillsammans med Bikupans personal 
skulle göra intervjuerna. Fördelarna med att känna miljöerna bedömdes som stora samtidigt 
som utbildningen var värdefull för deras kommande arbete som”LOK” (Livs- och karriärhand-
ledare). De kom från hela landet och fick lära sig intervjumetod; om poängen i att alltid ställa 
öppna frågor; de fick lära sig vikten av att skapa förtroende genom att möta blick, att ärligt vara 
intresserad och ställa följdfrågor – att inte bara beta av en rad frågeställningar från en lista utan 
att i ordets verkliga mening försöka förstå. Inte väja för att vänligt påpeka eller formulera om 
frågorna om det finns oklarheter eller motsägelser i det som sägs. Och sedan kanske viktigast 
av allt – att inte vara rädd för att det är tyst när den intervjuade funderar – det handlar ofta 
om att vänta ut svaren om man verkligen vill få grepp om vad en människa i hjärtat känner 
och tycker. Först då kan man börja tala om kvalitet i datainsamlandet. Genom att välja den 
för resultatet så viktiga kombinationsmetoden för informationsinsamlande och analys satte 
Försvarsmakten ribban högt! Tilläggas skall att beslutet var väl förankrat såväl i den högsta 
försvarsmaktsledningen som i de fackliga organisationerna.
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Internationella forskare och Försvars-
maktspersonal diskuterar forsknings-
resultaten.
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3. ÖB och de fackliga 
organisationerna tar initiativet
De flesta svenskar under 35 är nog ganska lite medvetna om att Europa för inte så länge sedan 
var uppdelat i två separata politiska block. Dagens 35-åringar har få egna minnen av den järn-
ridå av taggtråd och armerad betong som sträckte sig tvärs genom Europa. Denna fysiska mur 
mellan öst och väst, vars uppdelning i ”vi och dom”, ”de onda och de goda” i grunden styrt 
tankesätt och idévärld hos flera generationer européer. Rädslan för det totala kärnvapenkriget 
där det bara finns förlorare, har präglat inte minst oss svenskar eftersom vårt land låg rakt un-
der B52-bombplanens inflygningsväg mot Leningrad och Moskva. Denna rädsla styrde också 
svenska politiker och generaler under närmare 45 år. En rädsla som det är svårt att bara göra 
sig av med. För värdegrunden styrs av starka instinktsliknande krafter inom oss; de händelser, 
tankar, normer och idéer som styr vårt kollektiva jag formas i ungdomen och blir sedan en del 
av oss själva. Även när omvärlden drastiskt förändras.

För världen har förändrats. Den har i en mening blivit mindre och mer sammansmält – det vi 
kallar globalisering. Man talar om konvergens och samverkan på en rad områden i vår tid. Det 
gäller teknik och media (vad kan man inte göra med en mobiltelefon idag?), det gäller samhälle 
och politik (EU:s konvergensmål ska minska skillnaderna mellan välmående och eftersatta re-
gioner) och det gäller i hög grad också den militära världen. De nationella försvarsmakterna har 
i många stycken förlorat sina mål och sin mening när murar rivits och gränsstationer stängts. 
Nu beror säkerheten på saker som sker långt utanför gränserna. Idag ska den svenska För-
svarsmakten verka i världen och dessutom verka öppet i förhållande till det civila samhället. En 
svensk tiger inte längre – han är öppen, samarbetar, är solidarisk och sträcker ut en hjälpande 
hand långt bort i världen när det behövs.

Som nämndes i inledningen innebar Försvarsbesluten 1996 och 2000 att politikerna successivt 
började bli överens om en rejäl ominriktning av den svenska Försvarsmakten. Rader av förband 
lades ner. Men det var först i och med 2004 års försvarsbeslut som steget togs fullt ut. Den då 
nytillträde ÖB Håkan Syrén skriver i sin bok  ”Vägen framåt” ”Kalla kriget finns inte längre, 
omvärlden är förändrad, vi har fått nya uppgifter och vi reformerar Försvarsmakten.[...]
Ingen skall tro att vi klarar av allt detta med lagar och regler från kalla kriget. Därför måste 
politikerna hjälpa oss med att skapa nya förutsättningar”.

Den nya verkligheten handlade om ett insatsförsvar byggt på samverkan med andra länder, men 
också om att snabbt kunna sätta in soldater vid kriser eller konflikter i olika regioner på uppdrag 
av FN eller EU. I uppdraget låg också ett krav på ett tätare samarbete med polis, räddningsverk 
och biståndsmyndigheter. Förändringen skulle ske under ordnade former och helst så snabbt 
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som möjligt – ”för mer pengar kommer det inte bli frågan om, snarare mindre” – skulle det 
visa sig när budgeten lades. Håkan Syréns uppdrag var tufft och otacksamt. Men han hade själv  
tidigare som chef för Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must) kanske tydligare än 
andra generalskolleger sett världen förändras. I intervjuer har han berättat att den förändrade 
verkligheten gjorde att han på bara några år tvingades ändra på inriktningen inom underrät-
telsetjänsten. ”Nu har vi experter på religion, etnicitet, språk och så vidare. Förr satt man 
mest och räknade flygplan och båtar”. 

Att gå åt samma håll
Hur får man Sveriges största myndighet, en organisation med totalt nära 20 000 medarbetare 
att inte bara gå åt ett helt nytt håll, utan också i ungefär samma takt och med en någorlunda 
gemensam grundsyn på den nya verkligheten? Jo, genom att försöka få hela organisationen att 
sträva mot ett gemensamt nytänkande; att få alla medarbetare att dela värdegrund. Om detta 
mål enades ÖB, förbandsledningarna ute i landet och samtliga fackföreningar verksamma inom 
Försvarsmakten. Projektet ”Värderingar som styrmedel” skulle dras igång.

I den här boken redovisas detta omfattande förändringsarbete. Ett arbete som inledningsvis 
handlade om att arbeta fram ett så kallat strategiskt styrdokument för förändringarna, att vara 
med om att formulera ett credo för verksamheten (som sedan blev ÖRA: ”Öppenhet, Resultat, 
Ansvar”) och framförallt att hitta former för att följa utvecklingen bland medarbetarna över tid.  
Detta gjordes på ett unikt ambitiöst sätt: genom återkommande intervjuer och omfattande 
enkäter med samtliga anställda inom Försvarsmakten. 

Ett hundratal personalhandläggare ute på förbanden utbildades, som nämnts,  i intervjuteknik 
och genomförde tusentals intervjuer ansikte mot ansikte som sedan skrevs ut och indexerades. 
Således inte några slumpvisa telefonintervjuer på några förband parade med några ”tipsku-
ponger” att fylla i på intranätet. 

Anslaget var brett, framåtsyftande och djuplodande. Medarbetarundersökningarna och mät-
ningarna skulle ske halvårsvis för att följa utvecklingen och i sig själv fungera förändringsdri-
vande. Genom att ständigt svara på samma frågor, tvingades medarbetarna internalisera de 
viktiga överväganden som gäller det egna förhållningssättet visavi ominriktningen. Dessutom 
avrapporterades resultaten av mätningarna fortlöpande och då inte bara på en övergripande 
nivå, utan återkopplingen fanns ända ner på avdelningsnivå och till APT (arbetsplatsträffar). Bi-
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En gemensam värdegrund med rätt fokus på uppgiften är av stor betydelse för att vi ska 
kunna lösa de uppgifter vi har framför oss. Därför krävs engagemang och vilja i hela orga-
nisationen. Hur tänker vi? Vad står vi för? Vilken är vår kultur?  

Håkan Syrén, överbefälhavare 2004–2009
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kupans analytiker åkte fortlöpande runt bland förbanden och rapporterade till medarbetarna. 
På Internet kunde förbanden ladda ner resultaten av de senaste mätningarna från sina egna 
avdelningar men också från hela Försvarsmakten och andra förband, skolor och centra. På så 
vis kunde man få kunskap om helheten och sin egen del i den.

Parallellt med intervjuerna av Försvarsmaktens personal gjordes motsvarande enkäter och in-
tervjuer med ett urval av den svenska befolkningen för att få ett referensmått på synen på 
förändringarna. Utöver detta dokumenterades processen fortlöpande av ett filmteam, som re-
sulterade i ett trettital videofilmer på mellan 3 och 30 minuter. Också dessa fanns att hämta på 
webben. Det gjordes därtill ett stort antal rapporter om olika delar av verksamheten – några 
av dessa är av integritetsskäl inte fullt ut publika. En broschyrserie finns också publicerad som 
sammanfattar undersökningsresultaten.

Skarpt vapen för medarbetarna

Det är självklart att de resultat som presenterades blev till ett skarpt vapen för medarbetarna 
gentemot cheferna i en så starkt hierarkisk organisation som Försvarsmakten. Genom mät-
ningarna fick förbandsledningarna å ena sidan svart på vitt på hur långt acceptansen för om-
inriktningen gått inom förbandet; man fick en känsla för processen och kunde vid arbets-
platsmötena gemensamt diskutera olika åtgärder för att gå i önskad riktning. Men resultaten 
kunde också användas omvänt: i medarbetarundersökningarna kunde medarbetarna utan att 
ge sig själva till känna, säga vad de verkligen tyckte och tänkte om till exempel hur den egna 
förbandsledningen fungerade. 

Då inställer sig frågan: Är det inte lätt att manipulera resultaten när man vet vad ÖB och för-
bandsledningen vill? Blir det inte bara läpparnas bekännelse? Jo, är svaret. För att kompensera 
lade vi in olika slags kontrollfrågor för att försöka komma åt kärnan i vad medarbetarna tyckte. 
Och när det gäller förbandsledningarna hände det vid två tillfällen – som vi känner till – att fö-

Ett 20-tal medarbetare arbe-

tade under projekttiden med att 

sammanställa och analysera 

det omfattande materialet som 

innehöll både djupintervjuer, 

medarbetarundersökningar och 

internationella undersökningar  
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bandschefer försökte styra resultaten. I det ena fallet sa en förbandschef inför en mätningsomgång 
till sina medarbetare något i stil med: ”Och se nu för sjutton till att svara rätt på alla frågorna”. Hur 
skulle de anställda tolka ett sånt uttalande från sin högste lokale chef? I det andra fallet försökte en 
förbandschef när han skulle presentera de senaste mätningarna – som inte var särskilt smickrande 
läsning när det gällde medarbetarnas syn på honom själv – att mörka detta faktum genom att slå 
ihop resultaten för honom själv med siffrorna för hur medarbetarna såg på de övriga cheferna vid 
förbandet. I båda dessa fall fick vi kännedom om vad som skett och i båda fallen kunde problemen 
lösas. Det ska dock betonas att detta tillhörde undantagen. De stödpersoner som utbildats ute på 
förbanden var noga med att de sigillerade boxar där enkäterna förvarades sändes direkt till Biku-
pan – inte till Försvarsmakten –  och att de listor som fanns över en avdelnings medarbetare var 
korrekta och att alla medarbetare blev avbockade. Till en början uttryckte medarbetarna oro över 
risken att deras chefer skulle få tillgång till individuella svar, men denna oro tystnade då de första 
resultaten kom och man kunde förvissa sig om att resultaten var avidentifierade.

 
En gemensam värdegrund – EN försvarsmakt

Ett av ÖB Håkan Syréns uttalade mål i ominriktningsarbetet var att få medarbetarna att försöka 
riva skrankorna mellan de olika försvarsgrenarna; att skapa det han kallade EN Försvarsmakt. 
Ett försök gjordes från Försvarsmaktens infoavdelning att med hjälp av en reklambyrå lansera 
en ny, gemensam logotyp för de tre försvarsgrenarna. Men där gick gränsen både för medarbe-
tare och opinionen så som den tolkades av kvällstidningarna. Förslaget lades på hyllan. Dock 
har vi i forskningsarbetet valt att inte dela upp resultaten i respektive försvarsgrenar eftersom 
det fungerar konserverande; målet är ju att tänka helhet och öppna upp verksamheten. I den 
nya verkligheten med internationella snabbinsatsstyrkor är inte alltid vapenslagen avgörande – 
många höjde till exempel på ögonbrynen när soldater från det marina amfibieregementet Amf1 
genomförde sin Tchadmission i ökenmiljö, 160 landmil från närmsta hav under 2008.

Till Bikupans utbildningslo-

kal i centrala Stockholm kom 

försvarsmaktsmedarbetare från 

hela landet för att diskutera 

resultaten och för att planera 

hur värdegrundsarbetet fortsatt 

skulle bedrivas ute i verksamhe-

ten. ”Att leva våra värden”, var 

en av deviserna.
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Formellt har inte heller försvarsgrenarna kvar sina autonoma roller. Att göra analyser som byg
ger på en sådan uppdelning kan också bidra till onödiga revirstrider som underblåser misstro 
och motsättningar mellan försvarsgrenarna. Det skapar inlåsningseffekter.
2004, när arbetet påbörjades, gjordes en så kallad baslinjemätning där vi tog fram ett antal re-
ferensvärden som skulle fungera som utgångspunkt för de fortsatta mätningarna. Där frågade 
vi medarbetarna om de allmänna villkoren i organisationen, men också om skillnaderna mel-
lan försvarsgrenarna. Svaren blottlade ett ganska utbrett misstroende mellan medarbetarna i 
armén, marinen och flygvapnet, om än formulerat i inlindat kärvänlig ton. 

Fullskalemätningarna har inneburit att alla delar av Försvarsmakten har behandlats lika. Alla, 
såväl civil som militär har intervjuats, mätts och vägts på samma sätt efter samma mall. En 
speciell undersökning gjordes även om reservofficerarnas syn på ominriktningen. Ett centralt 
kapitel i den här boken sammanfattar slutsatserna om det som framdeles kommer att vara 
Försvarsmaktens huvuduppgift – nämligen missionerna i utlandet. Ett drygt tjugotal mätningar 
har gjorts med utlandsstyrkorna och där visade undersökningarna att varken utbildningen in-
för missionerna eller den utrustning man använder anses vara ändamålsenlig. När det gäller 
utbildning efterfrågas i betydligt större utsträckning mer kunskaper om missionsområdenas 
kultur, språk och historia vid sidan om mer målinriktad utbildning på just den materiel perso-
nalen ska använda under insatsen. Resultaten har också blottlagt många tillkortakommanden 
när det gäller ledarskapet på missionerna. 

En annan viktig del när det gäller hur utlandsmissionerna fungerar, handlar om hur samver-
kan med andra länder i de multinationella styrkorna löper. Undersökningen visar att det finns 
oändligt mycket kvar att göra när det gäller att hitta bättre former, redskap och rutiner för hur 
samverkan mellan de olika nationer ska fungera smärtfritt. Språkförbistringen är bara en liten 

Arbetet inom projektet 

”Värderingar som styrmedel” 

stämdes löpande av med 

den styrgrupp som leddes av 

brigadgeneral Bengt Axelsson, 

och som bestod av representanter 

från samtliga fackföreningar 

samt projektledare och 

forskningsledare.
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del av problematiken. Intervjuerna i ”Värderingar som styrmedel” visar hur lite långt många 
andra länder har kommit när det gäller den egna värdegrunden. Det gäller inte minst den vik-
tiga del av missionerna som handlar om samverkan med olika civila organisationer.

Värdegrundsprojektet - en enkät bland alla andra?

Ännu ett tusenbröderprojekt? Sådana och liknande kommentarer fälldes flera gånger under 
startfasen av projektet. Begreppet tusenbröder beskriver egentligen tillståndet i en insjö som 
saknar rovfiskar och som samtidigt har otillräckligt med näring; det blir gott om småfiskar men i 
den stora konkurrensen tillåts ingen bli någorlunda stor och därmed matnyttig. Inom Försvars-
makten finns många små projekt som aldrig får förutsättningarna att växa, därav begreppet tu-
senbröderprojekt. Utöver Försvarsmaktens egen personal finns ett stort antal kringmyndigheter 
med ytterligare flera tusen anställda. Det är givet att det i en så omfattande struktur pågår många 
olika projekt. Dilemmat blir då att söka ”skydda” kärnverksamheten så att inte fokus flyttas över 
just på de många tusenbröderna. 

Det finns inom Försvarsmakten en stark gemensam känsla för kärnverksamheten ute på förban-
den bland såväl militärer som civila. Förbandsverksamheten är idag inriktad mot att förbereda 
och genomföra internationella uppdrag på begäran av FN, EU och Nato, som kodifierats av 
Sveriges riksdag och regering. Därutöver finns ett antal åtaganden som definierats i den mili-
tärstrategiska doktrinen; det handlar om att försvara Sveriges territorium, att stödja i kriser och 
katastrofer, samt det nytillkomna uppdraget att under polisens ledning bekämpa terrorism. Allt 
detta skall därtill ske med nedskurna resurser såväl i antal personal som i budget. 

Det är uppenbart att det värdegrundsarbete som påbörjats inom den svenska Försvarsmakten 
bara är ett första litet steg på vägen. ÖB Håkan Syrén skrev flera små böcker i ämnet där en hade 
rubriken ”Vägen Framåt”. Där pekar han ut just ”Värdegrundsvägen” som nödvändig för fram-
tiden. Undersökningarna av utlandsstyrkornas funktionalitet bekräftar behovet av ett fortsatt så-
dant arbete. Försvarsmaktsledningen, ÖB Håkan Syrén och samtliga fackföreningar inom myn-
digheten; Officersförbundet, SEKO Försvar, SACO Försvar och Försvarsförbundet, har i ordets 
sanna betydelse varit pionjärer. Det är ingen överdrift att säga att detta är det mest ambitiösa 
värdegrundsprojekt som någonsin gjorts inom en organisation av den här storleksordningen. 

ÖB ledde arbetet i den meningen att han säkerställde nödvändiga beslut och själv företog en 
rundresa med besök på landets samtliga förband där han motiverade till varför värdegrundsar-
betet är så viktigt. En stafettpinne överlämnades till respektive förbandschef. På den stod det 
att läsa:  

Fortsätta kunskapsbyggandet• 
Genomföra förändringsarbetet• 
Leva våra värden• 

Hösten och vintern 2005-2006 

reste förre ÖB Håkan Syrén runt 

till samtliga förband, skolor 

och centra med en symbolisk 

stafettpinne och budskapet 

”Leva våra värden” Här är det 

dåvarande chefen för FMLOG 

Peter Wretman som tar emot 

stafettpinnen.

Brigadgeneral Bengt Axelsson  

var Försvarsmaktens huvud-

ansvarige för ”Värderingar som 

styrmedel”. Han har tidigare 

varit såväl regementschef för 

Ing2 som garnisonschef för 

Eksjö Garnison. Åren 2003-2008 

var han dels Försvarsmaktens 

utbildningsinspektör och dels 

tillförordnad och ställföreträ-

dande personaldirektör. Sedan 

oktober 2008 är han vicerektor 

vid Försvarshögkolan. Bengt 

Axelsson hade i sin egenskap av 

utbildningsinspektör hela tiden 

”örat mot rälsen” under det 

omfattande förändringsarbetet.
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Men ett så pass omfattande arbete kan naturligtvis inte genomföras utan ett aktivt stöd från 
de fackliga organisationerna och att arbetet förankrades ute på förbanden. Det är viktigt att 
komma ihåg hur oerhört tufft läget var inom försvarsmakten i början av 2000-talet. 

Värderingar som styrmedel var ett partsgemensamt projekt, det vill säga att det var de fackliga organisationerna inom myndigheten som 

tillsammans med Försvarsmakten drev värdegrundsfrågorna. Det säger sig själv att ett så allomfattande och komplext forskningsprojekt 

aldrig skulle gått att genomföra med mindre än att alla parter inom organisationen var med på tåget.

Från vänster Tommy Salheden – SEKO Försvar, Mikael Kenttälä – Officersförbundet, Eva Rundlöf – Försvarsförbundet, Niklas Simson – 

Officersförbundet och Camilla Robertsson – SACO Försvar
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Att vilja förändring

Det finns ett stort förändringssug i organisationen men tyvärr upplever en majoritet av medar-
betarna att Försvarsmakten inte arbetar tillräckligt med dessa frågor. Endast var tredje tillfrågad 
person anser att ett aktivt förändringsarbete bedrivs på alla arbetsplatser. Detta är ett allvarligt 
resultat som visar att mycket återstår att göra. För att förändringen av Försvarsmakten ska bli 
verklig och stadigvarande 
anser medarbetarna att de 
behöver mer kunskap om 
HUR man arbetar med vär-
deringar. Likaså anser två 
tredjedelar av medarbetarna 
att Försvarsmakten bör infö-
ra metoder där värderings-
arbetet leder till en ständigt 
pågående process med upp-
följning och reflektion. 

Det finns farhågor att ”Värderingar som styrmedel” i likhet med många andra projekt kommer 
att rinna ut i sanden eller stoppas uppifrån om det inte förankras i den dagliga verksamheten. 
En stor majoritet är av åsikten att man i första hand bör påverka människors värderingar genom 
dialog och utbildning. Men för att lyckas måste resultatet av värderingsarbetet vara mätbart, enligt 
flertalet medarbetare finns det ett behov att genomföra kontinuerliga mätningar av förändringen. 
Mätbara mål är viktiga inom Försvarsmakten. Likaså finns det en kultur där mätbara konkreta 
åtgärder prioriteras framför ”mjuka” frågor som inte har en lika tydlig resultatredovisning. Arbets-
platsträffarna är ett lämpligt forum för värdegrundsarbetet då det är en möjlighet för medarbe-
tarna att samlas och diskutera olika frågor. Två tredjedelar av personalen anser att det är viktigt 
för förändringsarbetets beständighet att ge tillräckligt med tid på arbetsplatsträffarna för dessa 
diskussioner. Lika många anser att chefer som inte bidrar till förändringsarbetet bör bytas ut. 

Arbetsplatsträffar kan vara 

ett sätt att förankra det 

fortsatta värdegrundsarbetet 

inom Försvarsmakten. Över 

en kopp kaffe i trygg miljö 

kan värdegrundsfrågorna 

leva vidare genom dialog, 

diskussioner och egna 

vittnesbörd; ”så här känner jag 

att det fungerar”.

Total

Civil

Militär 12%

18%

14%

88%

82%

86%

Mycket viktigt/ganska viktigt Inte alls viktigt/inte så viktigt

2006

Total

Civil

Militär

0% 25% 50% 75% 100%

10%
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90%
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Figur: Är det viktigt att Du aktivt bidrar till Försvarsmaktens 
förändringsarbete?
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Baslinjemätningen år 2004

Generalen Håkan Syrén tillträdde som ÖB den 1 januari 2004. Han började sitt arbete under 
en av Försvarsmaktens mest turbulenta och uppgivna perioder. Till hösten skulle ett nytt För-
svarsbeslut komma och allt pekade på att detta skulle innebära krav på ännu mer långtgående 
ominriktning och ännu tuffare sparbeting utöver de förändringar myndigheten redan stod mitt 
uppe i. Håkan Syrén förstod att det som väntade honom skulle bli en tuff uppgift som fordrade 
både ledarskap och empati. 

När värdegrundsarbetet började insåg Håkan Syrén att detta också kunde bli ett instrument för 
ömsesidig förståelse och samtidigt ett verktyg för att underlätta förändringsarbetet på en rad 
olika nivåer och områden. Sommaren 2004 presenterade han en liten skrift som distribuerades 
till samtliga anställda. Den bar titeln ”Vägen framåt – en liten bok om en stor förändring”. Det 
var i den här boken han tog bladet från munnen och sa att det finns för många äldre skrivbords-
militärer och för få unga befäl ute i verksamheten. I fortsättningen måste många, många fler 
– även de civilanställda – vara beredda att jobba ute på fältet, även utomlands. Och att jobba 
inom Försvarsmakten måste inte vara ett livslångt projekt. 

När resultaten av baslinjemätningarna började analyseras sensommaren 2004 framkom bilden 
av en organisation som på många sätt marscherade i rakt motsatt riktning än den som regering 
och riksdag bestämt. Medarbetarna var inte bara oroliga för den egna framtiden, många sak-
nade också förtroende för ominriktningen som sådan. Ute på förbanden var missnöjet också 
stort över konsekvenserna av de dittills gjorda förbands- och stabsnedläggningarna. I enkä-
terna framkom att närmare hälften av de unga officerarna – de som ska utgöra kärnan i en 
ominriktad Försvarsmakt – det senaste halvåret allvarligt funderat över att säga upp sig.

Viljen i veta, viljen i förstå  
– då är det den svåra vägen vi måste gå…

Det var uppenbart att det behövdes en djupare analys av de processer som pågick inom myn-
digheten. Tillsammans med dåvarande ÖB chefscontroller Björn Ekstedt började vi gemsamt 
formulera det som skulle leda fram till värdegrundens mål och visioner i ett strategiskt styr-
dokument. De frågeområden som vi skulle borra djupare i ringades in och avgränsades. Det 
bestämdes att halvårsvisa mätningar skulle genomföras med hela Försvarsmakten med ett nå-
got nedbantat frågeformulär (som dock fortfarande tog minst en timme att fylla i) komplette-
rade med kvalitativa data från formulär med öppna svar och med fortsatta djupintervjuer. Men 
grundläggande var att alla skulle vara med – vid den tiden närmare 20 000 medarbetare. På så 
sätt skulle materialet också kunna användas ända ner på avdelningsnivå. Dessutom skulle man 
kunna ta tag i problem på de lokala nivåerna med riktade insatser inom specifika problemom-
råden. 
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Samtidigt skrevs ett treårigt avtal med Bikupan om att genomföra dessa medarbetarunder-
sökningar (MAU). Målen för undersökningen arbetades fram successivt liksom innehållet i de 
frågebatterier som stämdes av med såväl arbetstagarorganisationerna som försvarsmaktsled-
ningen (FML och ÖB). Detta skedde i diskussioner där många deltog – ibland var också för-
bandscheferna med och de fackliga organisationerna var aktiva. 

Genomförande

Under vintern 2005 utbildades stöd- och kontaktpersoner ute på alla förband – närmare 700 
personer ute i förbandsverkligheten blev på olika sätt knutna till projektet. Det var dessa per-
soner som såg till att mätningarna och intervjuerna genomfördes lokalt. Parallellt åkte vi runt 
till samtliga förband för att presentera undersökningarna, genomföra intervjuer och för att få 
en mer personlig kunskap om arbetsvillkoren och möjliga åtgärder på de problem som hade 

dokumenterats. En frilansfotograf fotograferade och filmade. 

Filmerna lades efter hand ut på Intranätet eller distribuerades på DVD 
och blev på så sätt en del av själva värdegrundsarbetet, av processen. I 
samma veva presenterade ÖB Håkan Syrén det credo han formulerat 
utifrån arbetet med det strategiska styrdokumentet, nämligen: ÖRA,
Öppenhet, Resultat, Ansvar. Först möttes devisen med viss skepsis. 
Hur ska vi kunna vara öppna, när vi håller på med hemligheter, var 
en reaktion. Vad innebär det att visa resultat, frågade sig medarbetare 
på alla nivåer. Eller ansvar? Och bara genom att ställa frågorna var vär-
degrundsprocessen igång. Som att veva igång en gammal trattgram-
mofon, eller ett självspelande piano, skulle det visa sig.

Förutom  analytiker, skribenter, och grafiker arbetade som mest 6 
statistiker – varav flera disputerade – med att bearbeta de enorma 
mängder data som vi fick in via enkäter och intervjuer. De korstabule-
rades och frekvensbearbetades på mängder av olika sätt. Omfattande 
bortfallsanalyser gjordes trots att svarsfrekvensen hela tiden låg på i 
sammanhanget väldigt höga 87 – 89 %. Och alla resultat bröts ner till 

avdelningsnivå. Här kunde såväl lokala fackrepresentanter som chefer få svart på vitt hur det 
stod till. Man kunde jämföra sig med andra avdelningar och andra förband (och rentav hela 
svenska folket om man så ville). Visade det sig till exempel – vilket det gjorde på en del håll 
– att medarbetare kände sig trakasserade på den egna arbetsplatsen, kunde detta var ämnet 
för ett seminarium eller arbetsplatsträff. Bikupans personal var ständigt på resande fot ute på 
förbanden för att presentera och kommentera mätresultaten. Mötena fungerade också nätver-
kande: ”så här man tacklat det här problemet på det förbandet”.

”Ska mikrofonsladden in i den gröna kontakten eller den 

röda. Vet du?” I början av projektet utbildades flera hundra 

försvarsmaktsanställda i konsten att intervjua: att vara 

intresserad, lyhörd och ställa följdfrågor. Intervjuerna 

resulterade i tusen och åter tusen utskrivna berättelser om 

hur medarbetarna ser på Försvarsmakten, det egna jobbet 

och framtiden.
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Tidigt utvecklades ett system med färgkoder för att bättre åskådliggö-
ra resultaten. Lägena Grönt, Grått och Rött bestämdes där läge grönt 
innebär att avdelningen/förbandet har uppnått det mål som Försvars-
maktsledningen tillsammans med fackförbunden  formulerat, läge 
grått innebär att man är på rätt väg, medan läge rött betyder att på det 
här området måste vi bättra oss.

Som man frågar får man svar

Det är klart att medarbetarna inte var dummare än att de förstod 
vilka svar som är de önskvärda i enkäten. Men detta kompenserades 
genom att korsanalysera svaren från flera indirekt mätbara frågor i 
enkäterna. Ett förenklat exempel: Om vi på sidan 2 frågade hur trivs 
du på den egen arbetsplats på en femgradig skala, kunde vi på sidan 13 be respondenten att 
med egna ord  ge förslag på hur man ska öka trivseln på den egna arbetsplatsen. När dessutom 
samma frågor ställdes i de omfattande djupintervjuerna, kunde vi relativt väl ringa in det verkliga 
förhållandet.

Alla de över 1000 – ibland flera timmar långa – djupintervjuer som gjordes i projektet skrevs ut 
och indexerades med hjälp av en speciell metod. Dessa innehållsindex kunde också läggas in i 
den statistiska analysen. De har också använts i sina fulltextversioner när man vid genomgångar 
ute på förbanden ville ha exempel på vad de tillfrågade anför för resonemang eller exempel i en 
specifik fråga.

Försvarsmaktens medarbetare levde verkligen med sitt värdegrundsarbete. Och svaren i de två 
första medarbetarundersökningarna pekade entydigt på ett ganska uttalat missnöje med hur 
Högkvarteret fungerade. Ju längre ifrån den egna verksamheten de tillfrågade kom, desto min-
dre förtroende. Med ett undantag, nämligen Håkan Syrén som genom alla mätningarna hela 
tiden fick mycket höga värden i såväl de anonyma enkäterna och i intervjuerna. Därför beställde 
Försvarsmakten och de fackliga organisationerna en särskild undersökning om Högkvarterets 
funktion och arbetssätt, som mynnade ut i en omfattande rapport med många handfasta råd i 
hur verksamheten skulle kunna förändras.

Medarbetarundersökningar och intervjuer gjordes också med deltagarna i 24 utlandsmissioner 
inklusive den nya snabbinsatsstyrkan NBG01, som aldrig kom att göra någon mission. När varje 
mission kom tillbaka från en insats fanns Bikupans personal på plats på Livgardet där avrust-
ningen sker. Det var viktigt att deltagarna fick lämna sina erfarenheter så att de kan leda till för-
bättringar för de som kommer efter. Idag finns 24 rapporter som beskriver erfarenheterna från 
varje enskild mission. Villkoren kan vara vitt skilda, även inom ett och samma missionsområde, 
beroende på ledarskapet, vad som hänt på plats osv.

Olle Fagerberg, livs- och kar-

riärhandledare, intervjuar en 

eftertänksam kollega på Svea 

Livgarde.

Fackligt besök på Bikupan. Beskrivning av hur den enorma 

mängden intervjuer och enkäter bearbetas och analyseras. 
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Under hela forskningsperioden 2004-2008  
pågick en dialog med Försvarsmaktens 
medarbetare om värdegrunden och hur 
den kan förändras. Här vid ett seminarium 
på F17 i Kallinge i maj 2008. 
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4. Försvarsmaktens         
värdegrundsarbete
I Försvarsmaktens medarbetarundersökningar har alla anställda och samtliga förband, skolor 
och centra ingått (svarsfrekvens 89 %). Därutöver har särskilda undersökningar gjorts med 
utlandsstyrkans personal, Nordic Battle Group samt med personal under utbildning inför 
utlandstjänstgöring och vid hemkomsten efter en insats, till exempel Tchad-styrkan (TD01,  
2008) Parallellt med dessa undersökningar har dessutom en serie djupintervjuer genomförts 
med personal från hela Försvarsmakten. Eftersom djupintervjuerna omfattar 14 000 sidor i 
utskriven form har materialet indexerats med en speciell metod. Denna indexering har möjlig-
gjort analys av hela intervjuer, särskilda frågeområden och sökningar på nyckelord. Då materia-
let är både omfattande och brett har det använts på en rad olika sätt för forskningsuppdraget 
”Värderingar som styrmedel”. 

Några exempel är: frågeområdesanalys, fördjupad analys av statistiska gruppindelningar, selek-
tiv fördjupning samt integrerad kvantitativ och kvalitativ analys. Frågeområdesanalys syftar till 
att undersöka en särskild frågeställning som bedöms vara intressant i en analys. Med hjälp av 
indexering kan de relevanta frågeställningarna hittas och analysen begränsas till dessa. På lokal 
nivå innebär det att man blir uppmärksam på och kan åtgärda de problem som råder just på 
den egna arbetsplatsen. Det vanligast förekommande användningsområdet för det kvalitativa 
materialet är dock att fördjupa och berika den kvantitativa analysen i en integrerad forsknings-
process. Resultaten från den kvantitativa analysen bekräftas, fördjupas och konkretiseras med 
hjälp av det kvalitativa materialet. Fördelarna med att använda sig av både kvantitativa och 
kvalitativa data för analyser är att de två metoderna kan bekräfta, förkasta eller fördjupa för-
ståelsen för ett samband. Dessutom ger intervjuerna ökad förståelse för statistiken genom att 
konkretisera samband med exempel ur medarbetarnas vardag i Försvarsmakten.  
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Vad bör göras - tre scenarier

Vi vaskade efter det första årens djupintervjuer fram tre tydliga grupper av förslag ur det omfat-
tande djupintervjumaterialet. Grupperna benämndes Alexanderhugg, Kulturrevolution och 
Laissez-faire. 

Alexanderhugget innebar bland annat: outsourcing av FMLOG, färre skrivbordsofficerare, av-
veckling av fullmaktssystemet, tidsbegränsade anställningar, obligatorisk utlandstjänstgöring, 
avveckling av värnpliktssystemet, färre civila – huvudsakligen experter. Detta var några förslag 
till ganska dramatiska omställningar som kunde utläsas av de anställdas resonemang. Genom 
sin drastiska karaktär kallade vi omställningsförslagen för alexanderhugg. Samtidigt påpekade 
många då de tre scenarierna presenterades att sådana typer av hugg inte kommer att ske. Myn-
digheten är politiskt styrd av riksdag och regering och så stora förändringar med omfattande 
nedskärningar som följd låter sig knappast genomföras. Sa man alltså år 2006....

Det andra scenariot – kulturrevolution: Målet är en försvarsmakt som inte rivs sönder av mot-
sättningar mellan försvarsgrenar och kulturgap mellan civila och militärer. För att åstadkomma 
detta krävs personalpolitiskt mod och förändringskompetens, ökat förtroende för ledningen 
genom värderingsstyrt ledarskap, gemensamma värderingar med samhället i övrigt samt ef-
fektivisering genom reducerade ”dubbleringar av militär och civil kompetens”. Önskan om 
helhetsförståelse och fokus på resultaten var förändringsförslag som ofta förekom i resone-
mangen. När det gäller tolerans och förståelse för flyktingars situation, jämställdhet, intresse 
för andra kulturers värderingar och religioner samt stöd till FN och andra fredsbevarande insat-
ser ska kraven ställas högre på Försvarsmaktens personal än för svenska folket i allmänhet. 

Laissez-faire: Innebar fortsatt användning av ”osthyvelsprincipen”, fortsatt kulturgap mellan 
civila och militära, mellan verksamhetsgrenar och mellan könen, förlorat förtroende hos all-
mänheten, svag måluppfyllelse – otillräcklig samhällelig leverans, fortsatt budgetåtstramning. 
En hierarkisk kultur där ”gasa-bromsa”, ”fort men fel” och ”det berör inte mig” är uttryck som 
speglar hur organisationen uppfattas. Försvarsmaktsledningen distanseras alltmer från förban-
den och Högkvarteret växer trots neddragningar i andra delar, egenintressen styr, ÖB-funk-
tionen försvagas och andra myndigheter övertar uppdrag som Försvarsmakten skulle kunna 
verkställa. Minskad internationell samverkan till följd av interna konflikter, svag kompetensut-
veckling och minskad budget. 

Den diskussion som nu pågått de senaste åren har handlat om huruvida Försvarsmakten ska 
få möjlighet att själva genomföra den kulturrevolution som ”Värderingar som styrmedel” är ett 
uttryck för, eller om det blir ytterligare Alexanderhugg och Laissez-faire-politik. Vilka resultat 
hoppas man då uppnå?

”

”

Det finns en stor okunskap hos 
allmänheten om varför vi över 
huvud taget har en försvarsmakt. 
Det är många som inte förstår 
hur omvälvande globaliseringen 
är och att vi måste verka utanför 
Sveriges gränser. Jag tycker det är 
positivt att man äntligen öppnar 
upp organisationen och visar 
allmänheten vad det är vi gör.”

Kvinna, Yrkesofficer, <31 år

Om någon har värderingar som 
leder till kränkningar så biter det 
bäst om jag som arbetskamrat 
säger åt min kompis att lägga av. 
Sedan hjälper det förstås att ÖB har 
en tydlig vision och ett mål som 
visar vägen, och som är tydlig med 
var gränserna går.”

Man, Civil, FMLOG, 41–50 år
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 ÄR – BÖR – GÖR Försvarsmakten och ATO utvecklar en värde-
grundsmetodik

Idag, efter fem års intensivt arbete, har vi som extern forskningsorganisation en synnerligen 
djup kunskap om Försvarsmakten. Alla stenar har vänts, alla frågor har analyserats med största 
möjliga noggrannhet. Vi har haft full frihet att verka inom organisationen. Merparten av de hög-
re cheferna har deltagit i djupintervjuer liksom även många anställda ute i organisationen. Alla 
medarbetare har besvarat omfattande medarbetarundersökningar (även MUST). Vi har rest 
runt på förbanden och mött många av Försvarsmaktens anställda samt också deltagit i möten 
både ute på förbanden och med den högsta försvarsmaktsledningen. Vi har haft regelbundna 
samtal med såväl förre överbefälhavaren Håkan Syrén som tidigare generaldirektören Marie 
Hafström. Även nuvarande ÖB, Sverker Göransson har deltagit i samtalen. Kontakterna med 
arbetstagarorganisationerna (ATO) har under forskningsuppdraget varit många och fruktbara. 
Vår integritet har förblivit obruten även om vi många gånger ifrågasatts; måste det verkligen 
till en sådan här noggrann genomlysning och måste just jag vara med? Men de allra flesta har 
reagerat oerhört positivt.

Verklig kontra önskad värdegrund?

Vad är det som undersökningen då avsett att mäta och som Försvarsmakten vill förändra? Är 
det den enskilde personens värderingar och åsikter? Svaret är nej. Med värdegrund menas istäl-
let den kollektiva uppsättningen av normer, förhållningssätt och attityder gentemot varandra 
och arbetsuppgiften. Värdegrunder finns i alla organisationer och miljöer, både utanför och 
innanför Försvarsmaktens grindar, och det är därför inte något som ska betraktas som bra eller 
dåligt. En väl etablerad värdegrund som tydligt signalerar vad den enskilde förväntas göra och 
hur han eller hon bör agera, ger en oerhörd trygghet.  

”

”

Jag tror att det är viktigt att 
man har en gemensam grund, 
en gemensam syn på saker och 
ting. Det behöver inte betyda 
att man tänker exakt likadant, 
utan snarare att man har en 
gemensam vilja framåt och att 
man är intresserad av att arbeta 
tillsammans för de målen.”

Kvinna, Militär, Flygvapnet

Ansvar är en stor bit i det här 
yrket. Har man till exempel som 
fänrik hand om de nyinryckta 
sjömännen och står där ute på 
en skjutbana med en grupp 18 – 
19 åringar som får ett skjutvapen 
i handen. Då har man ett riktigt 
stort ansvar. Det är nämligen 
farligt, det vi gör.”

Man, Militär, Flottan

© Bikupan 2008
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Att en organisations värdegrund är ett faktum förhindrar inte att den ibland står i vägen för 
förändring. Förändringen från invasions- till internationellt insatsförsvar är ett politiskt beslut 
som Försvarsmakten måste rätta sig efter. Samtidigt har Försvarsmaktens kultur byggts kring 
traditioner och verksamheter som inte alltid är förenliga med det nya uppdraget. Som bilden 
ovan visar så är arbetskulturen och miljön mötesplatsen mellan politiska eller strategiska beslut 
om förändring och den befintliga verksamheten. Att synliggöra ”det som sitter i väggarna” är 
därför ett sätt att lyfta fram de outtalade och sällan ifrågasatta sanningar som har stor påverkan 
på hur arbetet genomförs.  

Den befintliga värdegrunden i olika organisationer har vuxit fram och fått sin nuvarande form 
under en längre tidsperiod. Försvarsmakten är en organisation som särskilt präglas av en 
stark koppling till sin egen historia och en förvaltning av nedärvda traditioner. Det är organi-
sationens verksamhet och verksamhetskrav som till stor del formar hur man förhåller sig till 
uppgiften och yrket. Dessa ”regler”, förhållningssätt och grundläggande värderingar benämns 
organisationskultur. 

En värdegrund formas i mötet mellan organisationens övergripande verksamhetsuppdrag och 
de individer som utför uppgiften. Den grundläggande inställningen till verksamhetsuppdraget 
beror naturligtvis först och främst på samspelet mellan individen och uppdragsgivaren och 
hur uppdraget är utformat och kommunicerat till medarbetarna. Ytterst styrs detta av den 
försvarspolitik som beslutas av riksdag och regering, vilka också utformar en vision och ett 
myndighetsuppdrag för Försvarsmaktens verksamhet. Dessa beslut är i sin tur i stor utsträck-
ning påverkade av vissa grundläggande principer för en demokratisk rättstat. Samma principer 
gäller även när Försvarsmakten ska omvandla myndighets- och verksamhetsuppdraget till att 
styra den egna verksamheten. Det grundläggande uppdraget för Försvarsmakten gentemot 
dess beställare, den svenska riksdagen, är att vara en trovärdig och effektiv säkerhetspolitisk 
resurs. Det är också med bakgrund av detta som värdegrundsarbetet är så centralt. Målet är 
att värdegrundprocessen ska leda till att Försvarsmakten kännetecknas av ett professionellt 
arbetssätt med ett etiskt och respektfullt bemötande mellan individer, ett leveransfokus, en 
förändringsbenägenhet samt ett uttalat stöd för den förändring av verksamhetsuppdraget som 
genomförts.

Varför är förtroende så viktigt?

Dåvarande Krisberedskapsmyndigheten (KBM), numera Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap (MSB) konstaterar i en av sina rapporter att: 
”Bristande förtroende för samhälleliga institutioner kan dels skapa kriser, som annars inte 
skulle ha uppstått, dels försvåra krishanteringen när krisen väl är ett faktum”  
Trovärdighet är en förutsättning för förtroende och att känna tillit är att vara övertygad om nå-
gons goda avsikter. I organisationer eller samhällen där man behöver genomföra stora föränd-
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ringar måste det finnas en tillit och ett förtroende för dem som driver förändringsarbetet. Finns 
inte det kommer heller inte någon stadigvarande förändring att åstadkommas. Kanske håller 
man med om att en förändring är nödvändig därför att det finns ett tryck och en förväntan att 
man skall göra så, men förstår man inte varför förändringen behövs och saknas förtroende för 
dem som driver förändringen kommer de flesta att fortsätta göra så som de alltid gjort.

Begrepp som förtroende, trovärdighet och tillit är närbesläktade. Det handlar om människor 
och/eller organisationer. Gemensamt är att det alltid är mottagaren som fäller avgörandet – 
inte avsändaren. Det är också viktigt att skilja mellan begreppet förtroendeförlust, det vill säga 
om olika grupper, till exempel inom Försvarsmakten, minskat sitt förtroende och vad detta i så 
fall består av och beror på, från begreppet förtroendekris. En långvarig och fördjupad förtro-
endeförlust kan leda till en förtroendekris som i värsta fall drabbar ett helt samhälle. Det kan 
till exempel gälla om den organisation som allvarligt lidit förtroendeförluster under en längre 
tid inte bedöms kunna utföra sina uppdrag till samhällets nytta och fromma. Där befinner sig 

(ännu) inte Försvarsmakten. I värdegrundsarbetet har vi fokuserat på förtroende och förtro-
endeförlust snarare än förtroendekris. De senaste besparingsförslagen med eventuella avveck-
lingar av värnpliktssystemet med mera, kan dock mycket väl leda till att situationen utvecklas 
till en förtroendekris. Det finns också tendenser till ett sjunkande förtroende för den högre 
ledningen inom Försvarsmakten. Samtidigt som det föreligger förslag om hårda besparingar på 
förbanden så finns det i dagsläget mycket begränsade förslag till förändringar av Högkvarteret, 
vilket riskerar att spä på förtroendebristen ytterligare. 

Förtroende är ett viktigt, men också ett svårfångat begrepp. Att ingjuta förtroende är en följd 
av flera faktorer, som till exempel trovärdighet, konsten att övertyga och entusiasmera, men 
också verksamhetens villkor och sist men inte minst Försvarsmaktens situation. Möjligheten 
att uttrycka förtroende påverkas också av avstånd. 

Inom det egna förbandet är avståndet inom hierarkin kortare, kontakterna är personligare och 
bilden av ledarskap kan nyanseras. Därför har medarbetarundersökningen ställt ett antal olika 
frågor om det lokala ledarskapet vilka vägs samman till ett förtroendemått.
Avståndet till HKV, FML och ÖB är längre och kan därför inte nyanseras på samma sätt i en 
totalundersökning. För dessa tre instanser används därför endast frågan om den svarande har 
förtroende eller ej för de olika ledningsnivåerna..
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Figur: Principbild över Försvarsmaktens värdegrund.

De inledande undersökningarna syftade till att fastställa den existerande värdegrunden. Däref-
ter påbörjade Försvarsmaktens ledning i dialog med chefer och medarbetare arbetet med att 
fastställa vilka de grundläggande, styrande värderingarna i Försvarsmakten skulle vara – den 
önskvärda värdegrunden. De tre nyckelbegreppen Öppenhet, Resultat och Ansvar, samman-
fattar vilken värdegrund man vill ska prägla den dagliga verksamheten inom hela organisatio-
nen. Spänningen mellan verklig och önskvärd värdegrund kommer alltid att finnas. När den 
önskvärda värdegrunden och det förändrade uppdraget påverkar de anställda i deras dagliga 
verksamhet, med till exempel omorganisationer eller större förändringar av arbetsuppgiften 
blir också skillnaden mellan den rådande värdegrunden, ”det som sitter i väggarna”, och den 
önskvärda värdegrunden tydlig. Ett värdegrundsarbete syftar oftast till att minska konflikten 
mellan de båda värdesystemen och att påskynda förändringen av ”kulturen” i en önskvärd 
riktning. Ett viktigt sådant steg är att visa hur beteenden och arbetsmetoder är bärare av vär-
deringar, oavsett om individen själv är medveten om det. I många organisationer finns det 
därför handlingsregler och policies som ger klara och tydliga besked om hur den anställde 
ska uppträda och utöva sin verksamhet. Det är detta som sammanfattas i begreppet att leva 
våra värden. I en värderingsstyrd organisation, med en väl etablerad värdegrund, finns det en 
trygghet eftersom den enskilde får tydliga signaler om vad denne förväntas göra eller hur han 
eller hon bör agera. 
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I våra beteenden finns det ofta både en emotionell och en rationell sida. Den emotionella sidan 
består av våra känslor och värderingar. De är svåra för individen att styra, samtidigt som de 
påverkar denne starkt. Den rationella sidan består av våra tankar. Den är lättare att påverka och 
förändra. Det går ofta att logiskt inse vad som är rätt och fel. Det är en annan sak att förändra 
sitt beteende i enlighet med den insikten. Den emotionella sidan förbises ofta i ett föränd-
ringsarbete, trots att den i många fall för den enskilde individen är en starkare drivkraft än den 
rationella. I Försvarsmaktens fall finns det många anställda med starka emotionella band till sin 
verksamhet, sitt förband, sin försvarsgren eller till Försvarsmakten. I implementeringen av den 
önskade värdegrunden har det därför varit viktigt att ta hänsyn till både den emotionella och 
den rationella sidan i utformningen av ett etiskt, professionellt förhållningssätt. I den etiska 
dimensionen ingår en ständigt pågående reflektion kring våra värderingar. Moral är att sedan 
omsätta ett etiskt förhållningssätt i praktiken.

Individens handlingar och beteenden styrs ofta av olika etiska referensramar. Det finns 
en offentlig etik, en förvaltningsetik, en yrkesetik, en kollegial etik och det egna etiska ställ-
ningstagandet. Det samma kan sägas gälla om moral. Det finns en offentlig moral. Vissa 
saker får man inte göra, det är till exempel att bryta mot lagar eller stiftade policies. Det finns 
en förvaltningsmoral. Försvarsmakten är en myndighet och i och med det ställs det också vissa 
krav som Försvarsmakten måste svara mot, krav som inte är förhandlingsbara.

Förhållandet mellan individen och olika etiska och moraliska överväganden leder ofta till indivi-
duell anpassning utifrån olika situationer, något som benämns som individuella strategier. Syftet 
med värdegrundsarbete är inte att skapa en åsiktspolis. Ett sådant arbete som innehåller för stora 
drag av åsiktsregistrering och pekpinnar tar inte hänsyn till den emotionella delen av individers 
värderingar. Ett värdegrundsarbete innebär att signalera klart och tydligt vilken värdegrund som 
är den önskvärda. Inom ramen för en sådan måste det sedan finnas plats för värderingar som 
åtminstone delvis går i en annan riktning, men i alla fall i vissa avseenden åt samma riktning. 
När en organisation har ”styrande värderingar”, där medarbetarnas personliga värderingar går i 
samma riktning märks det i form av arbetsglädje, arbetsklimat och på resultaten.

En värderingsstyrd organisation får som följd ett enklare ledarskap. En majoritet av medar-
betarna uppfattar en ”röd tråd” i beslut och vet vad som förväntas av dem för verksamhetens 
bästa. En sådan organisation kan också utföras mer kostnads- och resurseffektivt. Produktivitet 
och arbetstillfredsställelsen ökar och ohälsotalen minskar.
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I en organisation med en utvecklad värdegrund finns det en helhetsförståelse och ett leverans-
fokus bland de anställda. Vilken är den enskildes roll i verksamheten? En eller flera identiteter, 
grupptillhörigheter eller särintressen ska inte leda fokuset från vad som behövs för verksam-
hetens bästa. 

I en värderingsstyrd organisation ställs det inte bara krav på de anställda att 
reflektera över och omvärdera sin arbetssituation, det ställs även särskilt 
höga krav på ledarskap, på samtliga nivåer. ”Att leva sina värden” är inte bara 
viktigt för var och en av de anställda, det är särskilt viktigt för den som har 
personalansvar. Ur ett värderingsperspektiv är varje handling en chef gör en 
symbolhandling. Genom sitt agerande visar en chef demonstrativt vad han/
hon anser vara viktigt eller ej. Detsamma kan sägas om den övergripande 
ledningsstrukturen för Försvarsmakten (HKV och FML). För de förband som 
är underställda HKV spelar HKV:s agerande och prioriteringar en stor roll för 
hur olika verksamhetsorder prioriteras lokalt. En ledning måste föregå med 
gott exempel om den vill att den underlydande organisationen ska genom-
föra ett större förändringsarbete.

Ur ett strategiskt perspektiv har Försvarsmaktens förändringsarbete även en 
stor inverkan på Försvarsmaktens rekryteringsförmåga. Redan idag behövs 
det en omfattande nyrekrytering av yngre personal, samtidigt som kontakty-
tan mellan ungdomar och Försvarsmakten minskat nu när inte längre tradi-

tionell värnplikt är aktuell.  Samtidigt ställer den delvis förändrade verksamheten nya krav på 
dem som ska söka sig till organisationen. Det gäller vid ett sådant tillfälle för en organisation att 
arbeta målmedvetet mot att utveckla den egna organisationen som en attraktiv arbetsplats.

Några begrepp som utvecklats  - ny, indifferent, traditionell

I samband med mätningen 2004 utvecklades en värdegrundsmodell som mäter inställningen 
till insatsförsvaret. De som var starkt positiva till internationaliseringen och insatsförbanden 
kallades Nya, de som var positiva till invasionsförsvaret och negativa till insatsförsvaret be-
nämndes Traditionella, och de som av olika anledningar inte tog entydig ställning kallades 
Indifferenta/avvaktande. Sedan 2004 har en tydlig minskning av de Nya skett till förmån för de 
Traditionella och de Indifferenta. En så stor förändring beror på flera faktorer. En viktig sådan 
är att förändringen har inneburit stora omorganisationer i form av nedlagda förband och per-
sonalomflyttningar. En annan starkt bidragande faktor är att det nya insatsförsvaret redan blivit 
en realitet med tydliga konsekvenser för den enskilde. Det som var ett hypotetiskt ställningsta-
gande 2004 har underbyggts med mer konkret information. Det finns ett samband mellan att 
insatsförband upprättas och en större skepsis bland de anställda – från att principiellt vara för 
ett sådant försvar till att själv delta i det. En uppdelning på värdegrund efter militär grad visar 

Bårbärning en del av de värnpliktigas baskerprov 

– en fyradagarsövning utan mat eller sömn efter 

GSU:n som har två syften: Att svetsa samman 

gruppen och att se hur mycket man faktiskt 

orkar göra trots låg blodsockerhalt, skavande 

stridspackning och 15 mils marsch med mot slutet 

alltmer missmodiga fötter.
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”Vi civila är ju på sätt och vis också en 
kärna i försvarsmaktens verksamhet. 
Vi är ju alltid på plats medan militä-
rerna bara är här några år. Sen för-
svinner de ju.
Helena Blomquist, 
 Personalhandläggare i Boden

en generell ökning av både Indifferenta och Traditionella, framför allt inom de grader som 
främst är aktuella för utlandstjänst. Även de civilanställdas inställning till insatsförsvaret har 
blivit mindre positiv. 2004 ansåg till exempel 50 % av de civila att utlandstjänstobligatoriet även 
skulle gälla dem. Motsvarande resultat för 2006 var 42 %. 

En granskning av inställningen till utlandstjänst visar att en överväldigande majoritet anser att 
Försvarsmakten ska delta i internationella oroshärdar. En något mindre andel är positiva till 
att delta i en utlandsstyrka, men missionens natur spelar en stor roll för inställningen. 61 % 
är positiva till att delta i fredsbevarande aktioner, 46 % till att delta i Nordic Battle Group och 
39 % till att delta i fredsframtvingande aktioner. En ännu mindre andel har tjänstgjort en längre 
tid i utlandsmissioner, 25 % av yrkesofficerarna och 12 % av de civila har någon gång deltagit. 
Samtidigt som den egna erfarenheten av utlandstjänst är relativt liten har dessutom hotbilden 
för internationell verksamhet förstärkts. 

Ett styrdokument växer fram

I det strategiska styrdokumentet gjorde Försvarsmakten tydligt klart vilka strategiska mål som 
ska prioriteras framdeles. Dessa mål utgår från Försvarsmaktens nuvarande uppdrag och syftar 
således till att åstadkomma en förändring till ett mer flexibelt insatsförsvar. De fyra priorite-
rade strategiska målen har vid mätningarna fått ett starkt stöd hos medarbetarna. De anser att 
Försvarsmakten ska samverka med andra myndigheter, att den ska skapa användbara insats-
förband, att den ska tänka på insatsförsvaret i personalförsörjningsfrågor och också att det ska 
finnas en gemensam värdegrund – EN försvarsmakt. De anställdas stöd för förändringsarbetet 
kan också utläsas av hur viktiga de anser att den nya försvarsmaktens olika utökade uppgifter 
är. Tre av fyra anser att uppgifter som utlandsmissioner, utökad samverkan med andra kårmyn-
digheter, större delaktighet i samhället och terroristbekämpning är mycket eller ganska viktiga. 
Men de anställdas stöd innebär även ett krav på Försvarsmakten. Medarbetarna ställer upp 
på målen, men efterlyser medlen för att kunna omsätta dem i praktiken. Därför finns det en 
tveksamhet bland de anställda till hur målen förhåller sig till dagens praktiska verksamhet. 72 
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% av de svarande anser att de lokala målen överensstämmer med Försvars-
maktens övergripande mål och 60 % att innebörden i Försvarsmaktens mål 
är tydliga och möjliga att omsätta i det dagliga arbetet. Precis som i fallet 
med önskvärd och befintlig värdegrund finns det en diskrepans mellan de 
strategiska målen och den dagliga verksamheten. Tveksamheten kring hur 
dagens verksamhet förhåller sig till de strategiska målen kompliceras ytter-
ligare av de anställdas syn på Försvarsmaktens framtid. Trots uppslutning-
en kring de mål och arbetsuppgifter som utgör framtidsvisionen känner en 
majoritet av de anställda samtidigt en stor oro för Försvarsmakten. Hela 61 
% känner i mätningarna 2008 stark oro inför framtiden vad gäller den to-
tala verksamheten. Även om det naturligtvis finns ett tydligt samband så är 
oron för verksamheten större än oron för den egna anställningen (39 %). 
Att Försvarsmakten successivt har krympt har inte bara skapat en osäker-
het om den egna framtiden utan även påverkat tilltron till Försvarsmaktens 
kapacitet att i framtiden kunna fullgöra sina uppgifter. 

Det som sitter i väggarna

Klyftan mellan militär och civil kultur är dramatisk. Försvarsmakten har understundom beskri-
vits som en skyddad verkstad där få har konfronterats med ”krigets verklighet”. Både civila 
och militärer upplever att den militära kulturen dominerar. Yrkesofficerarna anser dock oftare 
att detta är naturligt i en organisation där de ansvarar för kärnverksamheten. Många civila ut-
trycker sorg och oro över att deras kompetens inte tillvaratas fullt ut. De allra flesta är mycket 
motiverade till förändringsarbetet, 90 % av yrkesofficerarna och 80 % av de civila. Däremot 
anser bara en tredjedel av de civila att de kunnat påverka sin arbetssituation inom ramen för 
förändringsarbetet. Även yrkesofficerarna tvivlar – 42 % tror att de kan påverka sin egen ar-
betssituation. De flesta är rörande överens om att organisationen är beslutströg (85 %). Detta 
sitter i väggarna och kulturgapet mellan civil och militär personal uppges vara ett av de främsta 
skälen till uteblivna önskade förändringar. Samtidigt är kulturen inom de militära systemen 
manlig, den svenska Försvarsmakten utgör inget undantag. Dessa två förhållanden skapar en 
outtalad hierarki där den manliga yrkesofficeraren står överst, därefter den kvinnliga yrkesof-
ficeraren. Bland de civila går männen före och civila kvinnor kommer sist. En civil hög position 
som innehas av en välutbildad kvinna kan komma före en manlig med lägre utbildning, men en 
kvinnlig yrkesofficerare upplever sig sällan eller aldrig komma före sina manliga kollegor. 

Andelen kvinnliga yrkesofficerare som under det senaste året varit med om att bli kränkta är 
hela 19 %, att jämföras med de manliga yrkesofficerarnas 4 %. Bland de civila är motsvarande 
värden 9 % respektive 5 %. Rikssnittet är 10 % för kvinnor och 6 % för män. Samtidigt anser såväl 
män som kvinnor att FM bedriver ett aktivt jämställdhetsarbete och att det finns en generös in-
ställning hos arbetsgivaren gentemot kvinnliga anställda. Orderkultur, hård tidspress, bita ihop, 

- Får se här, det här är storlek 58. Blir den för liten, 

eller? Det är mycket att göra på intendenturförrådet på 

Livgardet i Kungsängen under en inryckningsdag. 200 

värnpliktiga väntar ivrigt för att få ut allehanda persed-

lar, men det kommer att ta en stund innan den som står 

sist i kön kan gå till luckan lastad med gröna grejor.
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Syftet med ett värdegrundsarbete 

är inte att skapa en åsiktspo-

lis. Istället handlar det om att 

signalera klart och tydligt vilken 

värdegrund som är den önsk-

värda. Inom ramen för en sådan 

måste det sedan finnas plats för 

värderingar som åtminstone del-

vis går i en annan riktning. När 

en organisation har ”styrande 

värderingar”, där medarbetar-

nas personliga värderingar går 

i samma riktning, märks det i 

form av arbetsglädje, arbetskli-

mat och på resultaten.

Tolerant

Ny Indifferent Traditionell

Tveksamt tolerant

Ej tolerant

33 %

24 %
14 %

35 %

51 %

29 %

58 %

13 %

43 %

Figur: Tolerans och värdegrund.

omfattande regler för personligt uppträdande och så vidare lever kvar i kulturen och skapar 
blandade känslor. Det markerar skillnaden mellan civil och militär kultur, mellan manligt och 
kvinnligt, men framför allt markerar det en skillnad mot det civila samhället. Många medborgare 
är positiva till Försvarsmakten som sådan men få accepterar den jargong och de attityder som 
ännu sitter i väggarna. Ledarskapet, som i samhället hålls för att vara modernt och kompetent, 
får internt betydligt sämre vitsord. Det gäller särskilt det högsta ledarskapet. 

Tolerans – avgörande för det inre och yttre arbetet

Att Försvarsmakten måste anpassas och förändras i takt med förändringar i omvärlden är en 
självklarhet för de allra flesta. Efter Berlinmurens fall, Sovjetunionens kollaps och terrorismens 
ökade framväxt har hotbilden mot Sverige förändrats väsentligt. Men den nya inriktningen mot 
ett internationellt insatsförsvar med fokus på insatser i EU:s och FN:s regi ställer nya och ibland 
stränga krav på försvarsmedarbetarna och 
deras värderingar. I värderingsarbetet har det 
toleransbaserade måttet en stor betydelse då 
det mäter individens människosyn. En positiv 
människosyn och toleranta värderingar måste 
genomsyra hela organisationen eftersom en 
Tveksamt eller Ej tolerant grundorganisation 
knappast kan utbilda toleranta medarbetare 
för utlandstjänst. Under de år som gått sedan 
de första mätningarna har det skett en positiv 
förändring i den toleransbaserade värdegrun-
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den. Försvarsmakten har fått en minskad andel Ej toleranta medarbetare. Andelen har sjunkit från 
49 % till 36 %, samtidigt som andelen Tveksamt toleranta stigit från 33 % till 48 %. Förändringen 
härrör huvudsakligen från en uppmjukning av inställningen till flyktingar – en mindre andel med-
arbetare anser att det är bra att ta emot färre flyktingar i Sverige. 

När det gäller värderingsstyrt handlande finns det en stor diskrepans mellan vad de anställda 
anser är viktigt för varje medarbetares handlande och vad de tror är ett sannolikt handlande. 
Detta ska dock inte ses som ett tecken på en låg toleransnivå i organisationen utan det finns 
andra förklaringar till dessa skillnader. Exempelvis är diskrepansen mellan vad som är viktigt 
och sannolikt mindre för de påståenden som rör det vardagliga arbetet inom Försvarsmakten 
och som är mer konkreta, exempelvis att lyda order från en chef. Detta har även en stark kopp-
ling till orderkulturen i organisationen där det inte är accepterat att vägra lyda order. Likaså 
blir skillnaderna mindre för påståenden som känns möjliga att faktiskt själv påverka och vars 
innebörd är självklar. Däremot är det stor brist på överensstämmelse i situationer som för vissa 
medarbetare är rent hypotetiska, exempelvis i utlandstjänstrelaterade frågor. På dessa frågor 
har många valt att svara ”varken eller” och det indikerar att en orsak till glappet är svårigheten 
att uttala sig om arbete med flyktingar och människor i krishärdar om man inte har erfarenhet 
av det. I vissa fall kan det även vara så att de anställda inte vet hur de ska omsätta orden i hand-
ling och därför är det viktigt att ge medarbetarna kunskap och verktyg för att minska gapet 
mellan det som är önskvärt och det som är sannolikt.  

Tjänstgöring i länder där det råder konflikt innebär att befinna sig mitt i en kraftmätning mellan 
olika värdesystem. En av de viktigaste frågorna, utöver den rent praktiska kompetensen, är att 
kunna bemöta och bemästra dessa skillnader. Måttet Tolerans väger samman ett antal viktiga 
frågor som är centrala för att kunna genomföra ett fullgott arbete och som ofta kan utgöra 
snubbelsnöre även om avsikterna har varit goda. 

Fyra centrala frågor har ingått: synen på flyktingar och på jämställdhet, viljan att förstå hur män-
niskor i andra religioner och kulturer tänker samt vilken syn respondenterna har på FN och 
andra globala krafter som vill ha fred. När Försvarsmaktens personal genomför internationella 
uppdrag, vid utbildning av värnpliktiga eller som verksam i andra stödjande funktioner, är det 
centralt att förstå och bejaka en människosyn som innebär tolerans gentemot flyktingar, enligt 
Genèvekonventionen. Kvinnor i konflikthärdar är i allmänhet utsatta för både diskriminering 
och övergrepp. Försvarsmaktens personal bör förstå dessa svårigheter, visa öppenhet inför hur 
människor i andra kulturer tänker och aktivt arbeta för FN och andra fredsfrämjande organi-
sationer. I dessa frågor är kraven högre ställda på Försvarsmaktens anställda än vad som gäller 
för medborgaren i gemen. 

Idag har Försvarsmakten en marginellt mindre andel Toleranta än Sveriges befolkning som 
helhet, men en större andel Tveksamt toleranta och en mindre andel Ej toleranta. Yrkesoffi 
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Bara någon mil bort från Afghanistans fjärde största stad Mazar-e Sharif  (300 000 inv.) och camp Northern 
Light tar stäpplandskapet vid. Mil efter mil med sand och klippformationer. I slutet av 2001 tog FN:s säker-
hetsråd initiativ till den fredsbevarande styrkan International Security Assistance Force (ISAF). Styrkans 
mandat är att bistå den Afghanska regeringen att upprätthålla lag och ordning samt att återuppbygga 
landets infrastruktur. Sverige har deltagit i ISAF sedan årsskiftet 2001/2002 och leder sedan i mars 2006 ett 
svensk-finskt Provincial Reconstruction Team (PRT) i Mazar -e Sharif.

cerare har en större andel Toleranta än genomsnittet och de civila en större andel Ej toleranta. 
Andelen Toleranta är relativt sett större bland dem med Ny värdegrund, såväl bland Försvars-
maktsanställda som bland medborgarna.  
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Öppenhet, Resultat, Ansvar

Det finns tydliga mål för vilka kärnvärden som i framtiden ska karaktärisera Försvarsmakten 
och dess arbete på samtliga nivåer. Värdegrundens tre centrala begrepp – Öppenhet, Resultat 
och Ansvar – är framtagna för att effektivisera verksamheten både organisatoriskt och värde-
ringsmässigt, men också för att tala om vilka värderingar som är accepterade inom Försvars-
makten och vilka som inte längre är det. 

Ett av dessa mål var just det framtida arbetet med värderingar och därför var det positivt att de 
anställda så tydligt sa sig vilja arbeta med sådana frågor. Hela 92 % ansåg efter ÖB:s rundresa 
att han var trovärdig i sin vilja att förändra Försvarsmakten och 81 % att de ville ha mer kunskap 
om hur man arbetar med värderingar för att förändringen ska bli stadigvarande. Intrycket av att 
värdegrundsarbetet är accepterat av de anställda förstärks av att en stor majoritet vill påskynda 
värderingsskiften inom Försvarsmakten och anser att organisationen har rätt att ställa högre 
krav på de anställdas värderingar än  samhället i övrigt. 72 % tycker till exempel att det är rätt 
att säga upp personer som bryter mot lagar och policies. Samtidigt är det en svår och vansklig 
uppgift Försvarsmakten står inför. Personalens stöd för förändringsarbetet förutsätter hänsyn 
till den personliga integriteten. Bedömningen om vad som är trakasserier eller kränkningar 
upplevs som subjektiv och svårdefinierad – värderingar ska först och främst förändras genom 
utbildning och dialog, inte genom ordergivning. 

På samma sätt stöder de anställda arbetet med en försvarsmaktsgemensam värdegrund, för-
utsatt att de olika försvarsgrenarna får behålla sina egna identiteter. Det finns såväl en vilja till 
förändring som en vision om en önskvärd värdegrund. Frågan är därför hur den önskvärda 

ÖPPENHET 
– Samarbeta 
– Vara ärlig 
– Visa förtroende

RESULTAT 
– Skapa 
– Leverera 
– Vara tydlig

ANSVAR 
– Ge 
– Ta 
– Utkräva

Ö
R
A

”Försvarsmakten ska vara en 
föregångsorganisation. Våra 
utgångspunkter är självklara: 
alla människors lika värde och 
rättigheter, respekt för individen, 
det goda ledarskapet. Att trakas-
serier och bristande respekt 
förekommer överallt i samhället 
är ingen ursäkt för oss. Vi skall 
vara bättre”

Håkan Syrén, ur boken 
”Här och nu”, 2006
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Hur ser Du på följande påståenden?

0% 25% 50% 75% 100%

14%

11%

24%

23%

82%

62%

93%

68%

70%

66%

6%

13% 5%

27% 5%

8%22%

Håller med helt och hållet/håller med
Håller varken med eller tar avstånd
Håller inte alls med/håller inte med

Utveckla Försvarsmaktens värdegrund
i takt med att samhällets värdegrund
förändras

Ställa högre krav på Försvarsmaktens
anställda än på samhället i övrigt, t ex
vad gäller tolerans 

Att begrepp som ansvar och respekt
får en verklig innebörd så att de
förstås, accepteras och efterlevs 

Införa metoder där värderingsarbetet
leder till en ständigt pågående process
med uppföljningar och reflektioner

Påskynda värderingsskiften, t ex
genom att minska kulturgapet mellan
militär och civil personal  

Påskynda utvecklingen till EN 
enhetlig försvarsmakt

värdegrunden förhåller sig till den som finns idag. Ungefär 40 % av de tillfrågade anser att 
begreppen Öppenhet, Resultat, och Ansvar stämmer in på Försvarsmakten idag. När 93 % 
samtidigt anser att begrepp som Respekt och Tolerans ska få en verklig innebörd så att de 
efterlevs, är det uppenbart att arbetet med Försvarsmaktens värdegrund fortfarande befinner 
sig i sin linda.
Öppenhet syftar till att skapa bättre förutsättningar för samarbete, både internt och externt, 
bättre arbetsklimat för personalen samt effektivisera Försvarsmakten på lång och kort sikt. 
Med resultat åsyftas uppfyllandet av verksamhetens övergripande mål, tydlighet i organisa-
tionen och arbetet för att nå de uppsatta målen. Ansvar syftar till att all personal ska se sin 
del i helheten, och ta ansvar för denna. Att ge, ta och utkräva ansvar är något som behöver 

Figur: Medarbetarnas förväntningar på värdegrundsarbetet

Särskilt anmärkningsvärt är den höga andelen (93 %) som anser att det är nödvändigt att 
begrepp som ansvar och respekt får en verklig innebörd så att de förstås, accepteras och 
efterlevs. I rapporterna finns många exempel på att så inte sker, det gäller i synnerhet tillstån-
det inom Högkvarteret.
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”Det måste bli mer schwung inom För-
svarsmakten”, säger Paula Wallenburg 
operationsofficer på ubåten Halland till 
livs- och karriärhandledaren Mats Karlsson 
som var en av alla de specialutbildade 
intervjuare som dokumenterade projektet 
”Värderingar som styrmedel”. Sammanlagt 
gjordes ett trettiotal filmer mellan 2004 och 
2008.
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5. En metod utvecklas
– ett dynamiskt förhållningssätt

Forskningsarbetet utgår från en metodologi som kallas grounded theory. Med detta menas 
att forskarens uppgift är att undersöka och förklara en situation (Försvarsmaktens förändring) 
utan att närma sig den med en färdig hypotes om sakers tillstånd. Data och observationer är 
därför överordnat teori och metod, och de senare används utifrån de behov som resultaten 
ger upphov till. Det betyder däremot inte att studien har närmat sig Försvarsmakten helt för-
utsättningslöst. Redan från projektets början stod det klart att Försvarsmakten var i behov av 
en värdegrundskartläggning. Det framstod också som viktigt att skapa en förståelse för hur 
kulturen och medarbetarna ställer sig till förändringen. 

I värdegrunds- och kulturfrågor är valet mellan kvalitativ och kvantitativ metod svårt. Båda 
metoderna har sina för- och nackdelar. Därför integrerar ”Värderingar som styrmedel” båda 
för att vi skulle få en så bra förståelse som möjligt om vilka faktorer och föreställningar som är 
särskilt viktiga inom Försvarsmakten. De som djupintervjuats har även besvarat en enkät samt 
därefter kategoriserats utifrån sina enkätsvar. Detta tillvägagångssätt kallas metodtriangulering. 
Det liknar den navigationsprincip som sjöfarare tidigare använde sig av där man med olika rikt-
märken och enslinjer säkerställde sin position. Mätningar har gjorts med jämna tidsintervaller 
för att säkerställa att forskningsprocessen håller rätt kurs. 

”Jag gillar värdegrundsstudien 
för att den är så ambitiös. Med 
hjälp av den kan man både se 
hur förband mår och vad de vill. 
Och sen att man kan bryta ner 
materialet till hur enskilda grup-
per har det.”

Göran Mellblom, kapten Livgardet
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Metodtriangulering i kombination med grounded theory betyder att både enkäternas och 
djupintervjumanualernas frågor och frågeställningar utvecklats i takt med vad svaren lär ana-
lysgruppen. Att baslinjemätningarna varit stora och djupintervjuerna långa beror på att inget 
från början ansågs vara irrelevant för en bättre förståelse av Försvarsmakten. Utifrån de analyser 
som sedan gjorts på materialet har frågeställningarna utvecklats till att bli allt mer specifika. 
Vissa frågeområden togs till exempel bort till förmån för nya. Vissa fick vara kvar för att mäta 
förändring.

Integration av kvantitativt och kvalitativt material

Parallellt med enkätundersökningarna genomfördes djupintervjuer av medarbetarna. Intervju-
personerna valdes slumpmässigt ut bland dem som var med i enkäturvalet och det var av yt-
tersta vikt att de faktiskt också besvarade enkäten. Att koppla samman enkät och intervju ger 
flera fördelar i analysen. Enkätundersökningar ger ett material där samband kan säkerställas 

Resultat av integrerad
kvalitativ och kvantitativ

analys

Oberoende variabler
(Xn)

Indexerad
frågeställning

1. Analys av 
    oberoende variabler 
    med hjälp av andels-
    och korstabeller

2. Med logistisk 
    regressionsanalys
    undersöks vilka 
    oberoende variabler 
    som signifikant 
    förklarar bakgrunden
    till den beroende 
    variabeln

3. Analysen bidrar 
    till signifikanta bak-
    grundsvariabler som 
    input i fortsatt analys

Integrerad analys

Signifikanta
variabler Förståelse

• Bekräftar ett signifi-
   kant samband med 
   kvalitativ analys

• Ger större förståelse 
   för hur andra fråge-
   ställningar och 
   samband påverkar 
   undersökta svars-
   fördelningar

• Konkretiserar sam-
   band med hjälp 
   av verksamhetsnära 
   exempel

• Identifierar ytter-
   ligare områden som 
   lämpar sig för för-
   djupad analys

1. Granska djupinter-
    vjuns möjlighet att 
    svara på den över-
    gripande frågeställ-
    ningen

2. Studera materialet 
    för att öka förståel-
    sen för frågeområdet

3. Studera skillnader 
    i hur utvalda gruppe-
    ringar av de djup-
    intervjuade förhåller 
    sig till den under-
    sökta frågeställ-
    ningen

Frågeställning
Beroende variabel (Y)Kvantitativ 

metod
Kvalitativ 
metod
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men svarar inte alltid på frågan ”varför?” Djupintervjuer däremot, när de kopplas till det statis-
tiska materialet, ger en fördjupad bild och förståelse för hur olika individer och grupper tänker 
och resonerar. Djupintervjuerna var i regel mellan två till fyra timmar långa och hade formen av 
ett semistrukturerat samtal där intervjuaren har olika ämnesområden med öppna frågor. Inter-
vjuerna resulterade i cirka 14 000 sidor utskriven text. Intervjuarbetet löpte sedan kontinuerligt 
under den resterande projekttiden, fram till utgången av 2008. De som intervjuade är livs- och 
karriärhandledare inom Försvarsmakten som fick utbildning och träning i intervjuteknik. 

Det omfattande textmaterialet indexerades sedan efter frågeområden och lades i en databas 
där intervjuerna kopplades till statistiken. Detta möjliggör analys av hela intervjuer, särskilda 
frågeområden och sökningar på nyckelord. Dessutom har kopplingen till det statistiska ma-
terialet gjort det möjligt att studera särskilda grupper som framträtt i den statistiska analysen, 
grupper indelade exempelvis efter bakgrundsvariabler som kön, ålder och befattning eller efter 
segmenteringsmodeller som värdegrund och tolerans. 

Arbetet med att integrera det kvantitativa och det kvalitativa materialet inleddes med att en 
frågeställning i enkäten undersöktes mot ett antal bakgrundsfaktorer för att utröna vilka som 
korrelerar med inställningen till en viss fråga. Därefter undersöktes det kvalitativa materialet 
för att verifiera, exemplifiera och fördjupa den statistiska analysen. Integreringen av kvantita-
tiva och kvalitativa data har stora förtjänster. En av fördelarna är att man med två olika metoder 
kan bekräfta, förkasta eller fördjupa förståelsen för ett samband. Dessutom har intervjuerna 
gett ökad förståelse för statistiken genom att konkretisera samband med exempel från medar-
betarnas vardag i Försvarsmakten. Då materialet är både omfattande och brett har det använts 
på en rad olika sätt för forskningsuppdraget ”Värderingar som styrmedel”. Några exempel är: 
frågeområdesanalys, fördjupad analys av statistiska gruppindelningar, selektiv fördjupning 
samt integrerad kvantitativ och kvalitativ analys. 

Frågeområdesanalys syftar till att undersöka en särskild frågeställning som bedömts vara in-
tressant i en analys. Med hjälp av indexering kunde de relevanta frågeställningarna hittas och 
analysen begränsas till dessa. På lokal nivå innebär det att man blivit uppmärksam på och har 
kunnat åtgärda de problem som råder just på den egna arbetsplatsen.

Det vanligast förekommande användningsområdet för det kvalitativa materialet har dock varit 
att fördjupa och berika den kvantitativa analysen i en integrerad forskningsprocess, ett sådant 
exempel är analysen av Högkvarteret som redovisats i en särskild rapport och här endast be-
skrivs i kondenserad form. Resultaten från den kvantitativa analysen har bekräftats, fördjupats 
och konkretiserats med hjälp av det kvalitativa materialet. Figuren illustrerar ett exempel (en 
logistisk regressionsanalys) på hur det kvantitativa och kvalitativa materialet kan integreras för 
en fördjupad analys.
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Mål och resultat

Försvarsmaktens medarbetare uttrycker en förhoppning och önskan om en varaktig förändring 
som bygger på en pågående dialog och att arbetet pågår kontinuerligt. Därför har det varit vik-
tigt att man implementerar och förankrar projektet på lokal nivå. Vid samtliga förband utbilda-
des därför stödpersoner som ska driva värdegrundsarbetet vidare. Intentionen med stödperso-
nerna är att bedriva arbetet så nära förbandets verksamhet som möjligt, utifrån de problem och 
styrkor som finns på respektive förband. Det material som stödpersonerna använde fungerade 
som en informations- och kunskapsbank. Det kanske viktigaste verktyget i sammanhanget var 
resultaten av förbandsmätningarna som genomfördes varje halvår från hösten 2006 till 2008. 
Avsikten med förbandsmätningarna var att stämma av överrensstämmelsen mellan de i styrdo-
kumentet uppsatta målen för perspektivet ”Kultur och lärande” och förbandens verksamhet. 
Resultaten gav förbanden och stödpersonerna svart på vitt hur situationen såg ut på deras 
respektive förband. Inom vilka områden var målnivåerna uppnådda och vilka måste förbättras? 
Hur stod sig det egna förbandet gentemot andra förband eller hela Försvarsmakten? Varje mål 
mättes med ett antal olika frågor som sammantaget visade om förbandet uppfyllt målet eller 
inte. Förbandets resultat redovisades i ett schema med alla målen uppställda, där rött är det 
sämsta och grönt är det bästa läget – då är målet uppfyllt. Grått är ett mellanläge som visar att 
det har skett en utveckling men att det återstår en del att göra. Målet för varje förband var att 
få så många medarbetare som möjligt i grönt läge. Resultatet gav information till förbandet om 
det fanns problem inom något målområde, var det fanns – exempelvis inom vilken enhet, och 
vad problemet var. Om ett förband eller enhet avviker från målen inom ett område så var det 
en indikation på att det lokala värdegrundsarbetet behöver fokusera på målområdet. 
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Figur:Mål 1, inställning till ominriktningen

Ett färgschema utvecklades 
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I läge grått är förbandet på rätt 

väg, medan rött visar att här 

återstår en del att göra.
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Ett av ÖB Håkan Syréns prioriterade strategiska mål var en gemensam värdegrund – EN 
Försvarsmakt. En av de frågor som ingick i varje mätning var ”Hur viktigt är det med en gemensam 
värdegrund – EN Försvarsmakt?” Andelen som svarade mycket/ganska viktigt har under hela 
projektet legat på stabila 78-79 %. Skillnaderna var inte heller särskilt stora mellan civil och militär 
personal även om civila i något större utsträckning upplevde det som viktigt (se figuren). Andelen 
som inte anser detta vara viktigt ligger på 7 % (8 % för militärer och 4 % för civila). 

Resultatet var alltså påfallande stabilt över 
tid. Åtta av tio av de anställda har sett det som 
viktigt att Försvarsmakten strävar mot en 
gemensam värdegrund. I djupintervjuerna 
bad vi respondenterna utveckla hur de ser 
på värdegrundsarbetet. Det finns kritiska 
röster, framförallt anser dessa att enkäten 
har varit för omfattande och att det mätts 
för ofta för att förbanden eller enheterna 
ska hinna genomföra förändringar till nästa 
mättillfälle. De allra flesta har dock varit 
positiva och har reflekterat över varför 
värdegrundsarbetet är nödvändigt. 

Figur: Mål utifrån strategiskt styrdokument, perspektiv - kultur och lärande

Figur: Hur viktigt är det med en gemensam 
värdegrund – EN Försvarsmakt?
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Inte så viktigt
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”
En förbandschef uttryckte det så här:

De intentioner ÖB har med värdegrunden och de pengar som läggs ner där är väl investerade 
och det är ett jobb som inte får mattas av på många, många år än för det här tar väldigt 
lång tid. Ska vi på något sätt ta in människor i Försvarsmakten som är från hela samhället 
i övrigt så är detta ännu viktigare. Ska vi dessutom gå utomlands och möta människor i 
stor nöd och lidande så ska vi inte ha en dålig syn på sådana människor. Ta alla skandaler 
i Kosovo och i Bosnien med prostitution… Jag förstår inte vad som har hänt. Jag känner 
en som var illa ute där och jag förstår inte vad som hände med honom. Var tog det fel 
någonstans? Vi måste ha en gemensam värdegrund och då ska vi också kunna bedöma folk 
som inte håller måttet och låta dem lämna. […] Jag är väldigt positiv till det här, jag tycker 
att det är bra och jag berömmer den insats som ÖB gjort. 

Sedan tror jag att man ska pressa organisationen mer så att man verkligen jobbar med 
frågorna. Skickar man ut någon från Högkvarteret så ska de se till att kolla hur det går med 
värdegrundsarbetet på det aktuella förbandet. Jag tycker det är rätt, gör så, jobba med de 
här frågorna. Gör mer blixtnedslag, istället för att titta på hur det går för soldaterna på ett 
förband så kan man pang, åka på förbandschefen och fråga hur det går med det här. Ut och 
fråga folk hur de uppfattar det här arbetet. Slå ner och gör en värdegrundsinspektion för 
annars så kommer det fortfarande vara så att kan man hålla emot så gör man det. […] Om 
man tittar på mitt tidigare regemente så hade vi en värdegrundsdag där vi faktiskt valde att 
vara civilklädda allihop… 

0% 25% 50% 75% 100%

4%

8%

7%

7%

16%

31%

26%

24%

80%

61%

67%

69%

 Håller med helt och hållet/håller med
 Håller varken med eller tar avstånd
 Håller inte alls med/håller inte med

Byt ut de chefer
som inte verkar
för förändringen

Ge de anställda mer 
kunskap om hur man 
arbetar med värderingar

Genomföra
kontinuerliga mätningar
av förändringen

Ge tillräckligt med tid 
för att diskutera på 
arbetsplatsträffarna

Figur:Vad tycker du behövs för att förändringen av Försvarsmakten ska bli verklig och sta-
digvarande? ?
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Det tyckte jag var jättesmart för då fanns ju inte det där med civil och militär utan då såg 
alla likadana ut. Det är väl ett beröm både till Bikupan som jobbar med själva grundbiten 
men också mot försvarsledningen och facken som har valt att lägga pengarna på det. Det 
tycker jag är riktigt, jag tycker att det är positivt. Det är bara att bita ihop och kämpa vidare 
och vi ska aldrig sluta med det här. Det gäller att det inte mattas nu under de kommande 
fem, tio åren utan det gäller att hålla ihop det här. Det är viktigt tycker jag.”

En viktig del i medarbetarundersökningarna är att på det lokala planet identifiera just 
de problem som finns på den egna arbetsplatsen för att sedan kunna åtgärda dem. Därför 
genomfördes medarbetarundersökningarna med all personal på alla enheter och avdelningar 
– när man jobbar med urval om säg 1000 eller 2000 personer är det inte möjligt. Nu fick alla 
sina egna verkliga resultat – ansvaret att åtgärda blev därmed också deras eget. 

Sommaren 2009 återinvigde 

förre ÖB Håkan Syrén den tidi-

gare utbildningsanläggningen 

Mimer vid AMF1 på Berga. Rörd 

och stolt över det nya namnet 

planterade han en syrénbuske 

vid knuten och talade om vikten 

av utbildning och träning: 

”Endast det som är övat går att 

genomföra i verkligheten”.

© Bikupan 2006
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Resultat till förbanden för lokalt arbete
3. Vad är problemet?1. Har vårt förband något problem?

Målområde Mätning 1 höst 2006

Ominriktning Rött

Tolerans Grått

ÖRA Grått

Etc

Målnivåer förband X

2. Var finns problemet?

Enhet Mätning 1 höst 2006

Enhet A Rött

Enhet B Rött

Enhet C Grönt

Ominriktning
Målnivåer förband X per enhet

Hur viktigt är det att Försvarsmakten har 
en inriktning mot insatsförsvar?

Enhet A Enhet B Enhet C

Mycket viktigt 90% 95% 99%

Varken viktigt eller ej 10% 5% 1%

Ej viktigt 0% 0% 0%

Hur viktigt är det att Försvarsmakten ska 
delta i fredsframtvingande aktioner?

Enhet A Enhet B Enhet C

Mycket/ganska viktigt 20% 15% 90%

Varken viktigt eller ej 40% 25% 10%

Ej viktigt 40% 60% 0%

Hur viktigt är det att Försvarsmaktens ansvarsområde 
omfattar nationell terrorismbekämpning?

Enhet A Enhet B Enhet C

Mycket/ganska viktigt 10% 15% 95%

Varken viktigt eller ej 40% 20% 5%

Ej viktigt 50% 65% 0%

Figur: Att identifiera lokala problem för att kunna åtgärda. 
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6. Vad kännetecknar Försvarsmakten 
som helhet?
Vi och dom – en militär kultur

Historiskt har den militära kulturen alltid varit skild från den civila. Den styrs av egna, ibland 
märkliga regler och traditioner. Att vara militär var länge inte bara ett jobb, det var ett sätt att 
leva. Historiskt har militären också haft sin egen uppsättning av etiska och moraliska regler 
som inte alltid gått hand i hand med det civila samhällets; med hierarkier, traditioner, ritua-
ler och sedvänjor och en särskillnad i form av klädsel och insignier. En mycket manlig värld, 
med millennielånga rötter tillbaka till den tid när jägarsamhällets klantänkande övergick i jord-
brukssamhällets hierarkiska världsordning med olika makteliter. En manlig värld som nådde 
sin höjdpunkt under preussaren Fredrik den stores tid där den framgångsrike soldaten följde 
den preussiska etiken med den tidens ledord: Plikt, Ansträngning, Diciplin. Trefotade ledord 
är som synes inget nytt påfund för att förklara kärnan i ett helt idékomplex.

Men mycket har hänt bara under det senaste seklet. Tidigare var den militära identiteten så 
djupt präglad att en officer sällan eller aldrig hade på sig civila kläder. Förr kunde en fanjun-
kare leva hela sitt liv i hägnet av sitt regemente; det fanns inte plats för något annat och det 
behövdes inte heller. Den militära sub-kulturen levde och frodades. Order/lydnad-principen 
säkerställde disciplinen i en sådan kultur, men fråntog samtidigt  individerna i kedjan ansvaret 
att tänka själv; att se sig själv i ett större sammanhang, att tänka utanför gruppen. Detta är så-
dant som fortfarande finns som tydliga delar av den militära kulturen och som inte självklart är 
negativt.

Det finns också en kåranda som i de flesta stycken är god men som också kan leda till en känsla 
av upphöjdhet och som därmed bär fröet till tendenser som kan leda till bristande respekt för 
både kolleger i andra delar av verksamheten eller till den civila världen. Militärer förväntas även 
vara föredömen och dygdemönster. Någon har sagt att en militär får helt enkelt inte vara en 
skitstövel; får inte vara feg, falsk, illojal, eller omoralisk och korrumperad även om man är en 
aldrig så lysande krigare. En skitstövel kan däremot mycket väl vara en lysande konstnär eller 
varför inte framgångsrik vetenskapsman.
 
Efter andra världskriget har många av dessa traditioner och dygdemönster blivit mindre vik-
tiga. Den yngsta verksamhetsgrenen Flygvapnet har enligt många haft en lite slappare hållning 
till symboler och traditioner. Övergången till fler och fler avancerade tekniska system inom 
Försvarsmakten har ändrat inriktningen på yrket vilket också mjukat upp umgängesformer 
och alltför otidsenliga umgängesregler. De anställda har blivit mer civila och på ledningsnivå 
organiserar man sig mer som civila, byråkratiska institutioner. 

Fredrik II av Preussen (1712-

1786) hatad och älskad, 

filosof och lysande militärstrateg, 

musiker och skoningslöst hård 

fältherre med kadaverdiciplin 

som specialité. Ändå älskad 

av sina soldater som han hade 

en personlig relation till. Bror 

till svenska drottningen Lovisa 

Ulrika och son till Fredrik I av 

Preussen, ’Soldatkungen’.
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Men även idag skiljer sig den militära kulturen radikalt från den civila. Uppdragets art är spe-
ciellt, vissa delar närmar sig skolans uppdrag, till exempel den del som handlar om att utbilda 
unga värnpliktiga. En annan del handlar om att försvara Sverige och en tredje om att ingå i 
fredsbevarande och fredsframtvingande internationella styrkor med andra nationer och orga-
nisationer, som FN, EU och i viss mån Nato. Här finns befattningar där det är tillåtet att använda 
vapen och att döda. För att fullgöra alla dessa olika uppdrag krävs också en omfattande civil 
verksamhet. Ingen annan myndighet har motsvarande komplexa uppdrag. Visst finns många 
gemensamma drag med de andra kårmyndigheterna men skillnaderna är också stora. Försvars-
maktens uppdrag har dessutom snabbt förändrats. Betoningen på internationell tjänstgöring 
och samverkan med andra nationer och organisationer har hamnat i fokus samtidigt som 
många av de anställda rekryterades i ett helt annat samhälle, då Försvarsmakten hade ett helt 
annorlunda uppdrag. Detta har lett till spänningar mellan skilda generationer av anställda. 

Andra spänningar, till exempel mellan de olika verksamhetsgrenarna, är av gammalt datum 
men lever delvis kvar. Ytterligare spänningar är de som uppstår då allt fler kvinnor rekryterats 
till en manligt dominerad verksamhet. Detta gäller visserligen hela kulturen, men framförallt 
den militära delen av organisationen. Just skillnaderna mellan civil och militär verksamhet är 
slående. Dessa unika särdrag skapar motsättningar som kan leda till ineffektivitet och osäker-
het. Därför är det centralt att utveckla och förankra en gemensam värdegrund som kan brygga 
över dessa skillnader. Andra orosmoln är de ständiga neddragningarna, att se fungerande verk-
samheter nedmonteras och att vara tvungen att skiljas från gamla arbetskamrater. Familjelivet 
påverkas, flyttningar till andra orter leder till svåra omställningar och värst av allt: är det här 
sista gången eller ...  
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Försvarsmaktens stöd till det 

civila samhället styrs av den så 

kallade stödförordningen. I den 

finns bestämmelser om i vilka 

situationer Försvarsmakten får 

lämna stöd till civil verksamhet.

Försvarsmakten är inte skyldig att 

hjälpa till vid till exempel skogs-

bränder eller skallgång. Skyldighet 

att hjälpa till gäller bara i form 

av sjuktransporter vid livshotande 

situationer –men Försvarsmakten 

ställer ändå ofta upp. 
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Medarbetarnas och medborgarnas långsiktiga bedömningar

Parallellt med medarbetarundersökningar och baslinjemätningar inom Försvarsmakten har 
medborgarundersökningar genomförts inom forskningsuppdraget. I ett frågebatteri har ett 
tvärsnitt av medborgare fått besvara frågor om hur de ser på Försvarsmaktens förmåga att på 
längre sikt genomföra sina uppdrag: att försvara Sverige mot väpnat angrepp, att bevaka 
Sveriges gränser och territorium, att bidra till fred och säkerhet i omvärlden samt att stärka 
det svenska samhället vid svåra påfrestningar i fred. Generellt har medborgarna en större 
tilltro till Försvarsmaktens förmåga att försvara Sveriges gränser än vad de försvarsmaktsanställda 
har. Försvarsmaktsanställda har i sin tur en större tilltro till Försvarsmaktens förmåga att bidra 
till fred och säkerhet i omvärlden samt att stärka det svenska samhället vid svåra påfrestningar 
i fred. 

En andel på 22 % respektive 30 % av medborgarna tror att Försvarsmaktens förmåga att 
försvara Sverige mot väpnat angrepp och att bevaka Sveriges gränser är god. En högre andel 
har tilltro till Försvarsmaktens förmåga att bidra till fred och säkerhet i omvärlden och att 
stärka det svenska samhället vid svåra påfrestningar, 38 % respektive 46 %. En jämförelse 
med de försvarsmaktsanställdas syn på Försvarsmaktens förmåga visar att medborgarna har 
en större tilltro till Försvarsmaktens förmåga att försvara Sverige mot väpnat angrepp än 
vad de försvarsmaktsanställda har. De försvarsmaktsanställda i sin tur har en större tilltro 
till Försvarsmaktens förmåga att bidra till fred och säkerhet i omvärlden samt att stärka det 
svenska samhället vid svåra påfrestningar i fred. Tilltron till att Försvarsmakten kan bevaka 
Sveriges gränser är ungefär lika stor i båda grupperna.
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Figur: Vad tror du om Försvarsmaktens förmåga att inom 5-10 år… (Medborgare 2006).
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Bland de försvarsmaktsanställda är synen på Försvarsmaktens förmåga starkt kopplat till i 
vilken utsträckning man känner oro för den totala verksamheten. Personal som inte känner 
sådan oro har en positivare syn på Försvarsmaktens förmågor. 34 % av dessa anser att förmågan 
att försvara Sverige mot väpnat angrepp är god, mot 8 % bland personal som känner oro. Vad 
gäller förmågan att bevaka Sveriges gränser tror 54 % av personalen utan oro att förmågan är 
god, mot 21 % bland personalen som känner oro. Personalen som inte känner oro tror i hög 
utsträckning att förmågan att bidra till fred och säkerhet i omvärlden är god (76 %), mot 45 % 
inom gruppen som känner oro. När det gäller förmågan att stärka det svenska samhället vid 
svåra påfrestningar i fred tror 66 % inom gruppen som inte känner oro att förmågan är god, 
mot 36 % bland personal som känner oro.  

 

Vad dominerar?

En tydlig bild av vad som kännetecknar dagens verksamhet framträder när de anställda om-
beds förhålla sig till olika ordpar och välja det begrepp som bäst passar in på Försvarsmakten 
som helhet. Av bilden här bredvid framgår det hur de svarande fördelar sig mellan respektive 
begrepp. Det intressanta är dels vilka begrepp som ger störst utslag åt det ena hållet, dels vilka 
begrepp som får de svarande att välja det neutrala svarsalternativet. En granskning av vilka A-
påståenden (röda) som de anställda instämmer i visar att det finns starka positiva krafter inom 
Försvarsmakten. Majoriteten upplever organisationen som spännande, framåtsyftande och 
modern. Förändringsarbetet märks också i den starka identifikationen där ord som internatio-
nellt föredras framför nationellt. Vilja, kamratskap och engagemang är andra starka värdeord 
som lyfts fram av de anställda. De B-påståenden (svarta) som medarbetarna anser vara känne-
tecknande för Försvarsmakten handlar huvudsakligen om dess styrning och organisation. En 
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Många av de soldater som varit 

ute på mission vittnar om att 

de utvecklats som personer i 

mötet med utsatta människor 

i konfliktladdade regioner. En 

ung soldat i Tchadstyrkan 2008 

säger i en intervju att missionen 

var ”det bästa han gjort rent per-

sonligt, men att förbandet kunde 

gjort betydligt mer för männis-

korna i byarna i närområdet”.
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majoritet upplever Försvarsmakten som orolig, ryckig, kortsiktig och rörig. Att Försvarsmakten 
har drabbats av besparingskrav och nedskärningar syns tydligt, men även beslutströgheten 
visar sig i form av valet av ord som brist på beslut, trögt och långsamt. Det som upplevs som 
starka sidor är värden som i allmänhet är mycket svåra att skapa inom en organisation. Det 
är en oerhörd tillgång för Försvarsmakten att dess personal är engagerad och måna om att 
den ska utvecklas till det bättre. Dessutom är de sidor som upplevs som negativa möjliga att 
åtgärda. Det handlar för det mesta om ledningsfrågor och organisationsstruktur. Det är även 
intressant att konstatera vilka begrepp som inte ger tydliga utslag åt något håll och som visar 
på en otydlighet inom Försvarsmakten. Det är begrepp som ”gasa/ bromsa”, ”resurs/resultat” 
samt ”starkt/svagt”. Vad kännetecknar Försvarsmakten som helhet?

Instämmer (A) Neutral Instämmer (B)A B

Långsiktig planering
Trygghet
Ordning

Satsningar
Snabbt

Långsiktigt
Flexibelt

Starkt
Beslut

Trovärdig
Resultat

EN Försvarsmakt
Tydlighet

Utveckling
Bra

Kvalitet
Kompetens

Respekt
Positivt
Stolthet

Gasa
Öppet

Proffsigt
Ansvar

Målinriktat
Jämställt

Engagemang
Modernt

Mycket information
Framåt

Vilja
Spännande
Kamratskap

Internationellt Nationellt
Splittring
Ospännande
Brist på vilja
Bakåt
Lite information
Omodernt
Oengagemang
Ojämställt
Planlöst
Brist på ansvar
Oproffsigt
Slutet
Bromsa
Brist på stolthet
Negativt
Brist på respekt
Brist på kompetens
Brist på kvalitet
Dåligt
Avveckling
Otydlighet
Flera försvarsgrenar
Resurs
Föga trovärdighet
Brist på beslut
Svagt
Trögt
Kortsiktigt
Långsamt
Besparingar
Rörigt
Oro
Ryckig planering
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35%
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50%

38%
41%
34%

41%
26%
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Figur: Vad kännetecknar Försvarsmakten som helhet.

Oro

Ännu ett halvt decennium efter Försvarsbeslutet 2004 är Försvarsmakten i förändring. Oron 
för såväl det egna arbetet som för Försvarsmaktens totala verksamhet är fortfarande hög. Dess-
utom har den personliga motivationen minskat något. Yrkesofficerare känner mindre stolthet 
och engagemang för sina uppgifter, civila upplever sig som otrygga. Många inom FMLOG har 
under projektperioden oroat sig över att de är på väg att bli outsourcade – vilket i många fall 
också blivit verklighet. Försvarsmakten måste betraktas som en turbulent arbetsplats. Nio av 
tio anställda har de senaste åren varit med om en omorganisation. Andelen som har varit med 
om personalminskningar har varit fortsatt mycket hög och andelen som har upplevt en allvarlig 
konflikt på arbetsplatsen har ökat kraftigt – var tredje anställd har vid de årliga mätningarna 

Om oro: 

”Fänriken har en oro över vem 

han ska jobba ihop med nästa år 

och vilken befattning han kom-

mer att ha då. Min oro är om 

pengar och personal kommer att 

räcka till för de uppgifter vi fått. 

Jag upplever att vi har för lite 

personal just nu.”

Man, 41-50 år, Armen, Militär 
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sagt sig ha varit med om en allvarlig konflikt i arbetet. Försvarsmakten av idag är en organisation 
som under det senaste åren har gjort enorma personalförflyttningar och minskningar med en 
bestående hög grad av oro. Försvarsbeslutet 2004 gav uppenbarligen inte de trygghetssignaler 
som många medarbetare förmodligen hade önskat. Den andel som känt störst oro har också 
varit de som uppgett att de har mindre kunskap om viktiga frågor som gäller ominriktningen. 
Det finns ett klart samband mellan en positiv arbetsupplevelse, trygghet och kunskap samtidigt 
som det motsatta gäller för en negativ arbetsupplevelse av ominriktningen, stark oro samt en 
låg kunskap om den. Acceptans av förändringen, kunskap om varför den görs och trygghet för 
egen del går hand i hand. 

Ominriktningen som påskyndades i och med försvarsbeslutet skulle i första hand inte ses som 
en nedskärning eller avveckling av Försvarsmakten utan som en åtgärd för att få en mer sam-
lad, kompetensbetonad försvarsmakt med uppgifter som var anpassade till en ny säkerhetspo-
litisk omvärldssituation. En granskning av hur de anställda upplevde försvarsbeslutet visar på 
en starkt negativ upplevelse. Nästan 40% av de anställda angav tydligt uttalade negativa kon-
sekvenser, medan endast 12% upplevde innebörden som uttalat positiv. Det som var tänkt att 
bli startskottet för en förändrad Försvarsmakt blev för många istället synonymt med ytterligare 
nedskärningar, avvecklingar och förändringar till det sämre för egen del. Orsakerna kopplas 
av en del anställda till den politiska sfären. Det är Försvarsdepartementet och ytterst riksdag 
och regering som anses ha förorsakat detta. ÖB och förbandsledningarna har däremot haft ett 
fortsatt starkt förtroende och anses aktivt ha försökt tillvarata Försvarsmaktens intressen så 
långt det gått  – trots ett svårt utgångsläge. 

Osynliga kulturgap

Teatermasken är en urgammal symbol som förekommer i kulturer över hela världen. Säg den 
teaterlokal som inte har väggytan ovanför ingångsdörren prydd av en sådan.  Denna dubbel-
mask eller Janusmask har man hittat avbildningar av i såväl romerska som grekiska väggmål-

”För några år sedan var det roligt att gå till jobbet, men det är 
inte lika roligt längre. Jag har visserligen bra arbetskamrater 
och en fast lön varje månad, men den där riktiga glädjen att 
göra det där extra, nej, den har försvunnit. Jag känner inte 
igen mig i Försvarsmakten längre.” 

Mona Forsgren, stabstjänst F17 Kallinge, (som varit med om 
nedläggningen av F4 i Östersund) om Försvarsmaktens planer 

på att lägga ner fler flottiljer. 
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ningar och mosaiker. Förutom glädjen och sorgen kan den sägas föreställa också en tredje bild 
som inte syns; nämligen transitionen, övergången från ett stadium till ett annat – en period 
som avviker från det normala, ett slags varken/eller tillstånd, där ingenting är sig likt. Maskerna 
kan på det sättet symbolisera bryggan mellan två skilda tillstånd (före och efter). Just så har 
också många av Försvarsmaktens anställda beskrivit dagens situation.  Det är definitivt en pe-
riod som avviker från det normala (hur det har varit) och där man ännu inte ser det nya förverk-
ligat i organisation och handlande.  I det stadiet är skillnaderna stora mellan hur det är och hur 
man vill att det ska vara. Dessa kulturgap förekommer på många plan, en del av dem är synliga 
och förhållandevis lätta att mäta och förstå, andra är betydligt mer svårfångade, indirekta, men 
oftast mycket betydelsefulla för organisationens effektivitet och för hur människor mår. 

De kulturgap som analyserats är både synliga och osynliga. De synliga är militär/civil, man/
kvinna, ålder/grad/anställningstid och försvarsgren/förband/ledningsstruktur. De osynliga kul-
turgapen är komplexa och förutsätter ett omfattande statistiskt och kvalitativt analysarbete för 
att komma åt och beräkna styrkan i olika indirekta och bakomliggande faktorer. Några exempel 

De äldsta kända ansiktsmasker-

na är gjorda i sten och kan vara 

upp till 8 000 år gamla. 

I den grekiska teatern användes 

målade masker med överdrivna 

ansiktsuttryck för att hjälpa 

skådespelarna på de enorma 

amfiteatrarna att nå publiken 

med karaktärernas känslobud-

skap. 

Janusmasken – som fått namn 

efter guden med de två ansiktena 

– symboliserar två av de nio 

muserna, Thalia, komedins och 

poesins musa och Melpomene, 

den tragiska musan. När de 

målades i guldfärg, föreställde 

skådespelaren ofta en 

gudomlig karaktär.
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är Försvarsmaktens organisationskultur, förändringströghet och beslutsansvar, förtroende, för-
hållningssätt till ominriktningen och toleransbaserad värdegrund.

Många kulturfrågor är förstås både synliga och osynliga. Ett exempel är diskriminering, där 
vissa delar är synliga och lätta att mäta, till exempel löneskillnader mellan könen, medan andra 
är mer indirekta och svårfångade. Detta gäller också relationen mellan till exempel Högkvar-
teret och förbanden. Högkvarteret (HKV) kan ses som ett förband i raden men också som 
en mer diffus ledningsstruktur. Men gemensamt för dem alla är den stora effekt de har på 
Försvarsmaktens värdegrund. 

I boken ”Kulturgap: militär kultur och civil verklighet” sammanfattade vi de kvalitativa och 
kvantitativa resultaten till en kulturmodell som visar på förekomsten av ett kulturgap mellan 
ledning och verksamhet. Detta kulturgap är en viktig förklaring till den förtroendebrist som 
medarbetarundersökningen påvisat. Verksamheten upplever att ledningen inte ”litar på” sina 
medarbetare då de detaljstyr och ”petar” i verksamhetens olika delar och medarbetarna svarar 
med att uttrycka en brist i förtroende.

Den ledningsfilosofi, uppdragstaktik, som gäller inom Försvarsmakten kolliderar med de cen-
traliseringstendenser som många medarbetare upplever. En officer uttryckte i det öppna fo-
rum för Officersförbundets medlemmar som finns på Internet att:

Ute i linjeorganisationen är det återkommande intrycket att koncernledningen verkar i 
lönndom för att paradigmskiftet: ”frångå uppdragstaktik – anamma kommandotaktik” 
skall träda i kraft. Är det då så konstigt att förtroendet för ledningen viker?  

Det har diskuterats huruvida medarbetare ute i landet har haft kunskap om ÖB Håkan Syréns, 
Försvarsmaktsledningens och Högkvarterets arbete och om deras förtroende för dem har nå-
gon giltighet. Vi bad därför i medarbetarundersökningarna de anställda bedöma sin kunskap 
vad gäller beslutsstrukturen. En analys av kritiken visar att den oftast bottnar i ett missnöje 
mot ledningen på grund av förändrade eller försämrade verksamhetsvillkor. En sådan kritik är 
därmed i allra högsta grad en kritik att ta på allvar för Högkvarteret, Försvarsmaktsledningen 
och ÖB.

Kulturmodellen, beslutströghet

En granskning av Försvarsmaktens organisationskultur utgår från flera till synes motsägelseful-
la fakta. Det finns en mycket stark motivation och stolthet över att arbeta inom Försvarsmakten 
bland de anställda. Stämningen bland arbetskamraterna på förbanden eller inom missionerna 
upplevs som mycket god. Samtidigt är en mycket stor andel av de anställda oroliga både för sin 
egen och för Försvarsmaktens framtid. Det finns en stark orderkultur med tydliga hierarkier 

”
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och stor respekt för den militära graden, men organisationen upplevs som både förändringso-
benägen, beslutströg och förtroendet för Högkvarteret är lågt. Det är en stor skillnad på hur 
viktigt och troligt det är att en order åtlyds, enligt de anställda. För att bättre åskådliggöra hur 
dessa fakta förhåller sig till varandra har nedanstående kulturmodell utvecklats:

FÖRÄNDRINGSTRÖGHET

IDENTITET – GEMENSKAP ORDERKULTUR

ORDER

BESLUTSANSVAR

JARGONG

BEFATTNINGSKULTUR

FÖRTROENDEBRIST
MELLAN

VERKSAMHET
OCH

LEDNING

ORDER VERKSTÄLLS
RESPEKTERAS

UTFÖRS

CIVILAS MÖJLIGHETER

JÄMSTÄLLDHETSARBETE

VERKSAMHET

FOSTRANDE

MILITÄR

VÄRDERINGAR

MILITÄR

VÄRDERINGAR

HIERARKI

ORDER

MAN

KVINNA
MILITÄR

CIVIL
MILITÄR

CIVIL

DEN EGNA FÖRSVARSGRENEN

DE ANDRA FÖRSVARSGRENARNA

BESLUTS-
TRÖGHET

POLITISK
LEDNING

HÖGSTA
LEDNINGEN

FMLOG

 
Försvarsmaktens organisationskultur
Försvarsmaktens kultur är starkt präglad av dess militära verksamhet och tradition. En första 
uppdelning av den kan sedan göras i en verksamhetsbaserad (vit) och en hierarkisk (grå) del. 
De båda delarna av kulturen påverkar individen och organisationen på olika sätt, skapar out-
talade värderingar och har olika effekt på styrningen av Försvarsmakten. Dessa värderingar är 
sammanfattade i ett antal nyckelord. För att visa effekten är en fiktiv ordergång inritad från 
översta högre hörnet (politisk ledning) genom kulturmodellen. De tre största effekterna av 
hur kulturen påverkar Försvarsmakten är sedan förstärkta i form av tre tjocka pilar, en positiv 
(vit) och två negativa (svarta). När allting går som det är tänkt får en order önskad effekt och 
verkställs. I andra fall förhalas och fördröjs en order tills den knappt är aktuell längre. 

Den verksamhetsbaserade delen av försvarsmaktskulturen är den som de flesta anställda iden-
tifierar sig med. Den både formar och fostrar individen under dennes karriär och skapar en 
stark kollegial gemenskap och en stark identifikation med förbandet, försvarsgrenen och yr-
kesrollen. Därför är även stoltheten, motivationen och engagemanget bland de anställda som 
starkast här. Den hierarkiska delen av försvarsmaktskulturen talar om vem som får bestämma 

Ett försök att grafiskt 

beskriva den komplicerade 

organisationskultur som råder 

inom Försvarsmakten. Den 

fiktiva  order som kommer in 

i systemet längst upp i högra 

hörnet har en lång väg att 

vandra innan den verkställs  

(den vita pilen till vänster).

Risken är ofta stor 

att den fastnar på vägen 

eller hinner bli inaktuell

 (svarta pilar).
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över vem. I en orderkultur som Försvarsmaktens finns det ett starkt samband mellan grad och 
beslutsväg. I teorin åtlyds den militära ordern utan ifrågasättande eller diskussion. Samtidigt 
finns det en tendens inom Försvarsmakten att skygga för beslutsansvar och att det är säkrare 
att bolla frågor vidare, både uppåt och neråt i organisationen.

Båda dessa delar av kulturen bär på mer eller mindre uttalade värderingar. Den verksam-
hetsbaserade delen av kulturen är i hög grad förenlig med framför allt officersrollen och kan 
därför sägas vara militär, manlig och lojal mot den egna försvarsgrenen. Orderkulturen och 
dess värderingar är inte bara som tydligast inom den militära verksamheten, den används även 
som skiljebalk mellan de två anställningsformerna. Orsakerna till förändringsobenägenheten, 
beslutströgheten och förtroendebristen mellan ledning och verksamhet beror på en obalans 
inom den egna kulturen. 

Bland de anställda har den verksamhetsbaserade delen ett starkare stöd än den hierarkiska. 
Det innebär bland annat att personalen föredrar att arbeta med frågor som de uppfattar som 
relaterade till verksamheten eller uppdraget framför frågor som de upplever som påtvingade 
utifrån som jämställdhetsarbete eller civilas möjligheter till karriär. 

Förmåga till förändring

Det finns inom Försvarsmakten en stor vilja bland de anställda att ta ansvar för att Försvarsmak-
ten ska förändras i rätt riktning, men det finns även en tydlig skiljelinje mellan vilja och möj-
lighet. Huvuddelen av medarbetarna ser det som viktigt att de själva aktivt bidrar till Försvars-
maktens förändringsarbete. Skillnaden mellan militär och civil personal är liten (82 respektive 
80 %). En tredjedel anser heller inte att det bedrivs ett systematiskt förändringsarbete. Det är 
också svårt att analysera vad förändringen egentligen består i; handlar det om arbetsuppgifter 
som är direkt förankrade i de nya strategiska målen, eller handlar det om rena effekter av av-
veckling och de stora personalomflyttningar som skett? 

2%
13%

49%

36%

Mycket viktigt Ganska viktigt
Inte så viktigt Inte alls viktigt

8%

30%

32%

30%

Ja, definitivt Ja, troligen
Nej, troligen inte Nej, definitivt inte

Figur: Är det viktigt att Du aktivt bidrar till 
Försvarsmaktens förändringsarbete?

Figur: Har Försvarsmaktens 
förändringsarbete påverkat Dina 
arbetsuppgifter?
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Verkställandet av Försvarsbeslutet har resulterat i en stor turbulens inom Försvarsmakten med 
omfattande omorganisationer och personalomflyttningar. Andelen som upplever att föränd-
ringsarbetet har påverkat deras arbetsuppgifter är stor, både bland militärer och civila (64 res-
pektive 61 %). Generellt kan sägas att många har synpunkter på hur förändringen har genom-
förts och i vilken utsträckning åtgärderna har fört Försvarsmakten närmare målet – ett flexibelt 
insatsförsvar. Frågor som rör det egna ansvaret, möjligheter att påverka förändringsarbetet och 

om den egna kompetensen räcker till besvaras nekande av en majoritet av de anställda. 

Andelen som bejakar ominriktningen har efter hand som mätningarna gjorts sjunkit samtidigt 
som andelen kritiska har ökat. Det finns flera förklaringar till detta: den främsta är att ande-
len yngre har sjunkit (av dessa är en större andel för ominriktningen). Ett annat skäl är att 
utlandstjänstgöring för egen del nu är en realitet för betydligt fler och då blir det svårare att 
bara vara ”i princip för”. Ett tredje skäl är att många inom organisationen är kritiska till hur 
förändringsarbetet har bedrivits. Det finns idag en tydligt uttalad inriktning för Försvarsmakten 
mot ett mindre försvar med tonvikten på spetskompetens, där stora grupper har svårt att se 
hur de egna arbetsuppgifterna ska rymmas i den nya, mindre Försvarsmakten. I kulturanalysen 
av Försvarsmakten framkommer det dessutom att den allmänna upplevelsen ute på förbanden 
är att den politiska nivån inte förstår den verksamhet som de flesta anställda ändå anser vara 
kärnverksamheten. Det finns hos medarbetarna också en tydlig vilja att få ta större ansvar.  Be-
slutströgheten inom Försvarsmakten är en starkt bidragande faktor till förändringströgheten, 
men det finns fler faktorer som spelar in. 
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En av dessa är orderkulturen. I den militära kulturen ingår det att en order åtlyds – man ”gil-
lar läget”. I verkligheten är orderkulturen uppluckrad. Som kulturmodellen visar så sker det 
ständigt en prioritering av order inom Försvarsmakten, och det sker på samtliga nivåer. Hu-
vudskälet är att mängden order som strömmar neråt i hierarkin inte motsvaras av tillräckliga 
resurser för att utföra dem. Ett sådant förhållande leder till att vissa order utförs medan andra 
inte utförs alls, halvhjärtat eller bara ”på papperet”. 

Ibland förvärras situationen ytterligare av orderkulturen. En order förväntas bli åtlydd, både av 
den som ger och tar emot den. Då blir det viktigare att något kan visas upp i tid än vad som 
egentligen visas upp, och det skapar brister i uppföljning av beslut och åtgärder. I Försvarsmak-
ten uppstår den starkaste konflikten mellan de båda kulturerna – den verksamhetsbaserade 
och den hierarkiska – i förhållandet mellan förbandsledning och Högkvarteret. 

Det finns ett samband mellan förtroendebristen inom Försvarsmakten gentemot Högkvarte-
ret, mängden order från högre ort och prioriteringen av order. Högkvarteret upplevs inte alltid 
leva som det själv lär. Hur Högkvarteret förhåller sig till order och beslut vägleder då övriga 
organisationen i hur viktiga olika order och beslut är. En annan viktig faktor är hur förändrings-
arbetet bedrivs. Det finns bland de anställda en mycket stor förståelse till varför Försvarsmak-
ten måste förändras och dessutom en stor vilja till att aktivt delta i förändringsarbetet. Den oro 
som fanns inför försvarsbeslutet 2004 har inte heller lagt sig helt och hållet. Då var 56 % av de 
anställda oroliga för sin egen situation inom Försvarsmakten. 2006 var motsvarande siffra 51 %, 
2008 var den nere på 39 %. Oron som tidigare var större bland de civilanställda (59% jämfört 
med 48 % för militärer) har 2008 förändrats till 50 % för militärer och 33 % för civila. Föränd-
ringsarbetet har därför i många anställdas ögon mer kommit att handla om omorganisation, 
personalminskningar och nedskärningar än om förändrade arbetsuppgifter och kompetensut-
veckling mot nya behov. 

Ordet order kommer från fran-

skans ’ordre’, befallning, som 

etymologiskt i sin tur kommer 

från latinets ’ordo’ som 

betyder ordning. 
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uppföljningen av hur en order 

efterlevs.
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Förtroende

Bristerna i beslutsgång och orderlydnad, öppenhet och tydlighet leder till lågt förtroende för 
högsta ledningen. Generellt sjunker förtroendet ju längre upp i ledningen förtroendet avser. 
Därför har de anställda stort förtroende för sin förbandsledning och litet för Högkvarteret och 
Försvarsdepartementet. Samtidigt finns det variationer i förtroendefrågor som är intressanta. 
Att förbandsledningar får ett gott omdöme beror till stor del på dess närhet till verksamheten. 
Det finns förståelse för de beslut som tas på förbandsnivå eftersom behovet ofta är allmänt 
känt och accepterat. 

Högre upp i försvarsmaktshierarkin får inspektörerna ett betydligt högre betyg mycket bero-
ende på deras tydliga band till respektive försvarsgren. Det ger inspektörer ett större förtro-
ende än de som lite mer otydligt kan sorteras in under försvarsmaktsledning eller framför allt 
Högkvarteret. Det är därför olyckligt att avskaffa just inspektörsfunktionen som står för en så 
värdefull kontakt mellan ledning och förband. Det förhållandevis låga förtroendet för Högkvar-
teret står i skarp kontrast till det höga förtroendet för framför allt ÖB, men även inspektörerna. 
En anledning är att de senare alla är personer som man inom Försvarsmakten känner till. Sam-
tidigt upplevs framför allt Högkvarteret som otydligt och avskärmat från verksamheten. 

De anställda upplever varken att den högsta ledningen lyssnar på sina underställda eller att den 
syns ute i verksamheten i så stor utsträckning som den borde göra. Cirkulationen av personal 
och återkommande omorganisationer inom Högkvarteret bidrar till denna otydlighet. Tre fak-
torer som särskilt påverkar förtroendet för ledningen är värdegrund, militär grad och huruvida 
man arbetar inom FMLOG eller inte.

Högkvarteret

Försvarsdepartementet (FÖ)
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Nya och Toleranta har större förtroende för högre ledningsnivåer vars uppgift är att genom-
föra förändringen. För yrkesofficerare påverkas förtroendet av grad, ju högre grad desto större 
förtroende för olika ledningsnivåer. För civila påverkar den centraliserade förbandsledningen 
inom FMLOG negativt på förtroendet för förbandsledningen. Samtidigt finns det ett stort för-
troende för de personer som utgör högsta ledningen och deras kunnande och kompetens. 
Förtroendebristen är därför inte att betrakta som personlig, utan organisatorisk, och är därför 
också starkt kopplad till den besluts- och förändringströghet som diskuterats tidigare. På så sätt 
visar även stödet och förtroendet för ÖB att det finns förståelse för behovet av en förändrad 
Försvarsmakt, men en misstro avseende organisationens förmåga eller metoder att genomföra 
den. När det gäller FMLOG får dess personal som verkar lokalt på förbanden ”klä skott” för 
missnöjesyttringar som egentligen hänförs till lednings- och beslutsordningen. 

Försvarsgrenarna

Det kulturgap som skillnaderna mellan de traditionella försvarsgrenarna utgör är tämligen 
komplicerat. Olikheterna mellan armén, marinen och flygvapnet är djupt rotade i deras res-
pektive uppdrag och verksamhet och är svåra att bortse ifrån. Stoltheten över att arbeta inom 
försvaret, identitet och känsla av tillhörighet är faktorer starkt förbundna med den försvarsgren 
som de anställda ingår i. Det finns betydande skillnader i arbetssätt och arbetsmiljö. Att som 
de anställda i marinen ligga ute till sjöss skiljer sig helt från flygvapnets eller arméns vardag. 
Även arv och traditioner skiljer sig. Flygvapnet är en ung försvarsgren, i alla fall i jämförelse 
med marinen och armén, som har historia och traditioner närmare 450 år tillbaka i tiden. Allt 
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detta påverkar hur försvarsgrenarna uppfattar sig själva, varandra och vilken status de har. Vid 
beskrivningar av försvarsgrenarna sägs armén vara fyrkantig men strukturerad, lågprioriterad 
och tuffare än de andra, flygvapnet upplevs få mer resurser till sitt förfogande, den ses som ”ny” 
och modern men även som slapp och informell. Marinen betraktas som traditionsbunden och 
konservativ. 65 % av de anställda ser det som viktigt att påskynda utvecklingen till en enhetlig 
Försvarsmakt.

Samtidigt ser 54 % det som viktigt att försvarsgrenarna har kvar sina egna identiteter. Dessa två 
ambitioner samverkar således. Det finns dock en distinkt skillnad mellan militärer och civila i 
fråga om hur stora skillnader man anser att det finns mellan de olika försvarsgrenarna. Ur de ci-
vilas synvinkel finns det mycket eller rätt stora kulturella skillnader. Även militärer anser att de 
olika försvarsgrenarna skiljer sig åt, men inte i lika stor utsträckning. Skillnaden i synsätt mellan 
de två grupperna kan förklaras med att civila har svårare att uttala sig om skillnaderna mel-
lan försvarsgrenarna. Yrkesofficerarna har däremot en gemensam grund i och med att de har 
samma utbildning från yrkesofficersprogrammet i botten och ser de underliggande likheterna 
i uppdraget. I sitt värdegrundsarbete strävar organisationen efter att bli en enhetlig Försvars-
makt. Det finns dock ingen motsättning mellan en försvarsmakt och flera tydliga försvarsgre-
nar. Då de olika försvarsgrenarnas arbetsuppgifter, villkor och arbetsmiljö skiljer sig markant är 
det inte lämpligt att eftersträva en utslätning och på så sätt beröva dem deras traditioner och 
identitet. Däremot är det av största vikt att det finns ett gott samarbete mellan försvarsgrenarna 
som baserar sig på en enhetlighet i värdegrund och verksamhetsmål.  

Det är inte bara personalkategorier inom Försvarsmakten som kan sägas utgöra olika kulturer. 
När arbetet med ”Värderingar som styrmedel” startades stod det tidigt klart att de tre gängse 
försvarsgrenarna hade en rikt utvecklad uppfattning om såväl den egna kulturella identiteten 
som de andra försvarsgrenarnas kulturer och skillnaderna dem emellan. När kulturanalysen 
utifrån medarbetarnas svar i de båda baslinjemätningarna stod färdig syntes det dock att två 
förband som inte tillhörde någon enskild försvarsgren särskiljde sig i större utsträckning än de 
tre försvarsgrenarna sinsemellan. Dessa förband var FMLOG och Högkvarteret. Denna analys, 
som återfinns i den tidigare nämnda boken ”Kulturgapen  – militär kultur och civil verklighet” , 
låg även till grund för utformningen av mål 5 i medarbetarundersökningen, där uppfattningen 
om Högkvarteret och FMLOG inkluderas i målet att minska kulturgapen mellan olika delar av 
verksamheten, som till exempel försvarsgrenarna (se figur med målområden sid 57).

Helhetsbedömningen av mål 5 baserar sig på nio frågor där respondenten bedömer huruvida 
samarbetet mellan försvarsgrenarna är viktigt, om det fungerar bra samt huruvida man anser 
att personal inom olika förvarsgrenar är kompetenta eller inte, eller med andra ord om det 
existerar ett förtroende över verksamhetsgränserna. Dessa frågor grundar sig på en ofta förut-
fattad uppfattning om en annan eller andra försvarsgrenar.

När förslaget till ny logotyp för 
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Militär/civil

För att minska klyftan mellan militärer och civila är en viktigt del i arbetet att förändra värde-
grunden i organisationen och det håller två tredjedelar av de anställda med om. Nöjdheten 
med arbetsplatsen bland medarbetarna i Försvarsmakten är stor, men det finns skillnader i 
hur militärer och civila upplever sin arbetssituation. Det handlar om två grupper av anställda 
vars arbetsuppgifter, anställningsvillkor och skyldigheter skiljer sig markant åt. Likaså finns det 
skillnader i status och vilka utvecklingsmöjligheter som står till buds. Militär och civil personal 
anser i lika stor utsträckning att det finns kulturella skillnader dem emellan. När yrkesofficerare 
själva får beskriva de främsta kulturella skillnaderna mellan militär och civil personal så svarar 
de ofta att den militära jargongen, traditionerna och sammanhållningen som skiljer grupperna 
åt. Civilanställda upplever att civila och militärer ibland arbetar mot olika mål, att det finns ett 
A- och B-lag i organisationen och att den civila kompetensen inte tillvaratas och understundom 
ifrågasätts. 

Även synen på vad som är kompetens varierar. Militärerna ser civila som specialister rekrytera-
de för just sin aktuella kompetens och som inte behöver någon ytterligare utbildning. Militärer 
anser sig ha en bred kompetens samt ett större kompetensutvecklingsbehov där utbildningar 
är viktiga för att klara nya arbetsuppgifter. De civila anser att de också har behov av kontinuer-
lig kompetensutveckling för att följa med i utvecklingen inom sina respektive områden. Många 
civila upplever att deras kurser är de som dras in först vid nedskärningar och att militärer får 
befattningar som civila egentligen har större kompetens för. Tillvaratagande och respekt för 
den civila personalens kompetens är en viktig fråga där åsikterna går isär. En majoritet av mili-
tärerna anser att de civilas kompetens och erfarenhet tillvaratas bra samt att det finns samma 
respekt för militär och civil kompetens. Civilanställda uppfattar situationen annorlunda och ser 
att det finns stort utrymme för förbättringar. 
En majoritet av samtliga anställda, 68 %, tycker att militär och civil personal bör ha samma 
karriärmöjligheter, däremot är det endast 8 % som svarar att de två grupperna faktiskt har 
liknande möjligheter. Synen på den militära yrkesrollen som dynamisk och i utveckling kontra 
den civila yrkesrollen som anses vara statisk och begränsad till en enda uppgift är en hämsko 
för förbättringar av utvecklingsmöjligheter för de civilanställda. En betydande strukturell orsak 
är det begränsade antalet oberoende befattningar som leder till att civila inte har samma möj-
lighet att utvecklas och avancera i sitt arbete.  

En granskning av kommentarerna visar att dessa till största delen består av civilanställda som 
upplever Försvarsmakten som orättvis ur ett militär-civilt perspektiv. De upplevda orättvisorna 
kan i sin tur ta många olika former, men ett ofta återkommande argument inom denna grupp, 
oavsett om den svarande är militär eller civil, är att avtalen och villkoren för militär och civil 
personal är för olika för att en rättvisa ska kunna uppnås inom Försvarsmakten. En civilanställd 
inom FMLOG Teknikdivisionen skriver till exempel: 
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Hur skall det bli rättvist mellan civila och militärer när pensionsåldern kan skilja på tio år? 
Lönen kan skilja med flera tusen i månaden för samma arbete.  

En militär inom FMLOG Teknikdivisionen pekar också på olikheterna mellan militär och civil 
personal i avtals- och villkorsfrågor: 

Man kan inte få EN Försvarsmakt: först måste man ha ett och samma avtal för civil och 
militär. De avtal som finns idag är alltför olika. 

Bland civilanställda finns det dock många svarande som antyder att de även känner sig mindre 
uppskattade och lägre värderade än militär personal. En civilanställd på en markverkstad skriver: 

Löner ska vara lika mellan civil och militär. Avdelningschef civil på FMLOG, cirka 26 000 kr. 
Avdelningschef militär på FMLOG, cirka 30-35 000 kr. 

Utöver löne-, avtals- eller karriärmöjligheter är det också vanligt att de anställda kommenterar 
möjligheterna till kompetensutveckling. En civilanställd på FörsE Skaraborg skriver att kompe-
tensutveckling under en längre tid har fått stå tillbaka på grund av ekonomiska skäl, men inte 
för samtliga, utan framför allt för vissa grupper: 

Enorma kompetensklyftor håller på att skapas på grund av att utbildningsmedel på senare 
tid kommit att bli en budgetregulator i FM. 

Kompetensutvecklingsmöjligheter är inte bara en rättvisefråga, utan även en verksamhetsfråga 
för många anställda. En civilanställd på en markverkstad beskriver effekterna av utebliven kom-
petensutveckling, både ur ett rättvise- och ett verksamhetsperspektiv:

När ny materiel kommer har vi inte fått någon utbildning på den. Det är katastrof. Vi har 
höga krav på oss att göra rätt, men hur skall man kunna göra det utan utbildning? Militär 
personal får inte röra ny materiel utan utbildning, men vi förväntas kunna den utan att 
ens ha sett den. 

Förutom lön, pensionsålder, civilas möjligheter till karriär och kompetensutveckling framförs 
också åsikter inom denna grupp rörande den ”allmänna” synen på civilanställda. En civilan-
ställd på en flygflottilj vill till exempel likna det vid olika ”klasser” inom Försvarsmakten: 

Av stor vikt att Försvarsmakten värderar civil personal på samma sätt som militär personal 
både vad gäller lön, utbildning och karriärmöjligheter. Idag är det allt för stora klasskill-
nader.  

Försvarsmaktens 

logistik, FMLOG

hela landet

Försvarsmaktens 

telenät- och 

markteleförband FMTM, 
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En civilanställd på en markverkstad skriver till exempel: 

Så länge högsta ledningen inte ser till att värdegrunden fungerar uppifrån och ner vad 
avser jämställdheten mellan militär och civil personal vad avser löner, förmåner och den 
allmänna synen. 

Vad många civilanställda är noga med att poängtera, är att deras kritik inte i första hand riktar sig 
mot enskilda individers uppträdande, även om sådan kritik också förekommer. Däremot riktar 
många civilanställda istället kritiken mot befattningsstrukturen och Försvarsmaktens personalbe-
fattningssystem. En civilanställd på LEDS, HKV, skriver följande om förhållandet militär/civil: 

För mig finns inget stort problem individ-individ. Däremot är FM problematisk som arbets-
givare till mig som är civil tjänsteman. Jag utför samma arbetsuppgifter som mina officers-
kollegor, men får mycket sämre betalt samt mycket sämre karriärutvecklingsmöjligheter. 
Tacka fan för att man känner sig lite bitter när man ska lära upp en ny officerskollega som 
roterar in! 

En civilanställd på en flygflottilj beskriver en liknande frustration över ett system som denne 
upplever stänga ute civila från karriär- och löneutvecklingsmöjligheter:

Fortfarande är många chefspositioner enbart militära, som mycket väl kunde vara civila. 
Finns inget i tjänsten som man måste ha militär bakgrund för att lösa. Finns även liknande 
tjänster som ej är chefspositioner men även här finns bara möjlighet för militärer att söka. 
Civila tas från andra enheter på förbandet för att tillsätta den enda civila tjänsten. Detta ger 
fel signaler till civila som jobbar på enheten. […] Med tanke på att vi civila inte kan lämna 
enheten så ligger vi långt efter lönemässigt. 

En civilanställd på Försvarsmedicinskt centrum i Göteborg tror att det måste ske en förändring 
av ”kulturen” inom hela Försvarsmakten:

Denna enkät är nog bra, men som erfaren arbetstagare i civil verksamhet kommunal/pri-
vat/stat och landsting så är jag starkt ifrågasättande till hur Försvarsmakten skall kunna 
förändra en enhet med gemensam värdegrund då ”svågerskapet” är så uttalat som i denna 
organisation, [och] i den del av organisationen som ändå äger makten till att ”vilja” för-
ändra. Då talar jag om förbandsnivå. 

Att kompetens- och sökförfarande till tjänster är något som bryter med det gamla tillsättnings-
systemet betyder också att det utmanar den gamla ”kulturen”. En civilanställd på Livgardet 
skriver om svårigheterna att genomföra sådana förändringar på sitt förband:
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Delar av denna ledning har aktivt motsatt sig och på olika obefogade sätt försökt stoppa 
ansökningsförfarande, eller det faktum att viss personal söker utlandsuppdrag. Detsamma 
gäller viss personals möjligheter till karriärutveckling överhuvudtaget. Man kan säga att 
enstaka chefer aktivt motverkar rekrytering för civila, beroende på helt personliga ”tycken” 
eller på negativ människosyn mot civila överhuvudtaget. 

En annan problematik som lyfts fram är huruvida civil personal har samma pondus eller möjlig-
het till påverkan som militär personal i motsvarande befattningar. Det bör poängteras att detta 
även inrymmer frågan om kvinnlig personal har samma tyngd som manlig personal, då den 
stora majoriteten av den kvinnliga personalen i Försvarsmakten är civilanställda. En kvinnlig 
civilanställd på HKV skriver:

Jag anser att som civil akademiker har man inte den ”tyngden” som en officer har i motsva-
rande position. Jag vet också att det finns en jämställdhetsproblematik på [vår enhet] som 
har påtalats men som ignorerats och viftats bort lättvindligt. Framför allt gällande kom-
petens- och karriärutveckling samt lönenivåer. Vår chef har till och med kommit fram till 
den slutsatsen själv att ”vi tjejer” ligger lägre lönemässigt och har aldrig mer påtalat vad de 
tänker göra åt saken. Det bara konstaterades. 

Det bör även poängteras att det inte heller i alla fall rör sig om militär eller civil personal, utan 
om militär respektive civil kompetens. En officer på HKV upplever samma mekanismer angå-
ende hans akademiskt förvärvade kunskaper: 

FM har vissa problem med att ta till sig akademiker och vår kunskap! Allt för många exem-
pel finns där akademiker får stå tillbaka för ”militär” erfarenhet. 

Militär personal som ingår i denna grupp har ofta ett perspektiv som påminner om de civilan-
ställdas, antingen upplever de att deras egen civilt införskaffade kompetens inte värderas eller att 
systemet inte tar tillvara på den kompetens som finns inom organisationen. De har alltså en större 
förståelse för det perspektivet som de civila ger uttryck för. En officer på P 7 skriver att det är :

För mycket ”grad”-fixerat. Det finns många som har hög kompetens inom olika områden 
men graden gör att de inte tas tillvara. 

Förståelsen för de civilanställdas situation i Försvarsmakten kan ökas av situationer i den en-
skildes omgivning. En officer på HKV skriver som förklaring till sitt ställningstagande i mål 4 
och 4K:

Min syn i enkäten har säkert påverkats av att jag i närtid sett en civilt anställd kvinna särbe-
handlas och kränkas. Istället för att ta tag i problemet (officerare och enskilda med en vär-
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degrund som är undermålig) så försöker FM avskilja/avskeda individen. Det var enklare 
för HKV att avskeda/tvinga till avsked än att jobba med chefernas värdegrund. Ett riktigt 
lågvattenmärke för ÖB och FM samt ytterst en trovärdighetsfråga. 

En annan officer på HKV problematiserar såväl frågan om lön som frågan om karriärmöjlighet:

Generellt [ska det ges likvärdiga möjligheter till karriärutveckling], ja, dock anställs man 
kanske under olika förutsättningar. Lönen beror ju även på vad man gjort innan. 

Som kulturanalysen i ”Kulturgap – militär kultur och civil verklighet” visar så finns det ett 
problem med en uppdelning av Försvarsmaktens personal i militär och civil personal, nämli-
gen att militär personal är en betydligt homogenare grupp än civilanställda. En officer på ett 
arméförband skriver också:

Begreppet civil personal är allt för vitt för att kunna användas och dra slutsatser ifrån. Min 
uppfattning är att högutbildad civil personal erhåller positiv särbehandling jämfört med 
militär personal, medan lågutbildad ej särbehandlas. 

En anställd på regementsstaben har sett nyttan med den feedback som enkäten ger till den 
egna verksamheten och hoppas att hela förbandet arbetar med enkäten på samma sätt som 
denne upplever att regementsstaben arbetar med den:

Jag tycker enkäten är bra eftersom jag sett nyttan med resultatet. […] Jag hoppas alla en-
heter jobbar med sin del av enkäten som vi börjat göra på staben. Att man liksom kollar på 
de dåliga resultaten och ifrågasätter. […] Jag tycker det är mycket bra underlag för APT att 
arbeta vidare med och diskutera. 

En faktor som kan ha varit viktig är att SWEDEC i sitt värdegrundsarbete verkar ha satsat på 
uppföljning och delaktighet för att öka insikten i nyttan av arbetet. En enhetschef beskriver vad 
denne tror har varit bra med SWEDEC:s värdegrundsarbete:

Det är viktigt för många att känna sig delaktig i någonting som pågår, så det inte är olika ni-
våer som sköter det utan att det är mer även på djupet i organisationen och att de synpunkter 
som kommer fram verkligen tas till vara. Efter första mätningen, då åkte alla anställda iväg 
och diskuterade och tog fram en väldig mängd åtgärder och sedan så bildade vi en arbetsgrupp 
som tog hand om åtgärderna och stuvade in dem i olika fack, lade dem i prioritetsordning och 
sedan vid de återkommande samlingarna bockade av vad vi hade gjort och vad som pågår. 
Detta gör att man känner att det inte bara ligger platt ned utan att någonting händer. 
Ett annat förband med en kraftigt positiv utveckling är Ing 2. Även på Ing 2 har värdegrundsar-
betet resulterat i ett antal åtgärder som genomfördes under 2007-2008. Framför allt har tonvik-
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ten legat på en ökad kunskap och förståelse för värdegrundsarbetet och har genomförts med 
hjälp av diskussioner och information. Bland åtgärderna märks kanske särskilt en kompetens-
dag för civil personal med tema Ing 2 för att öka kunskapen om Ing 2:s verksamhet bland de ci-
vila och att skapa en större delaktighet. Förbandet har även genomfört ett antal åtgärder för att 
förbättra samarbetet med FMLOG och att öka den ömsesidiga förståelsen mellan förbanden.

Ing 2:s värdegrundsarbete har också  kännetecknats av ett stort engagemang från förbandets 
sida för att personalen och de olika enheterna ska arbeta med värdegrundsfrågor. Bland annat 
sände Ing 2 sju stödpersoner samt förbands- och personalchefen till stödpersonsutbildning. 
Dessutom infördes ett uppföljningssystem för enheternas respektive arbete. En officer upple-
ver också både förbandets och Försvarsmaktens värdegrundsarbete som något positivt: 

Inledningsvis så skall resultaten användas för att analysera eget arbete. Hur har vi det på 
enheterna och avdelningarna? Är jag som chef tillräckligt öppen, tillåter jag tillräckligt bra 
klimat för att vi skall kunna diskutera saker och ting, utbildar jag min personal i det som 
Försvarsmakten säger att jag ska ta hand om? Ställer jag upp på de här delarna? 

Det verkar således finnas ett samband mellan ett kraftfullt och väl bemött värdegrundsar-
bete och en positiv utveckling för målen. Framgångsfaktorer verkar vara ledarskap, kom-
munikation, information, delaktighet samt att se nyttan med enkätresultaten. Gemensamt 
för de förband som utmärker sig positivt är också att de har lämnat in ett mycket seriöst 
åtgärdsprogram. Samtidigt som den positiva andan och viljan är ett återkommande motiv 
i de anställdas resonemang så finns det även inslag av pessimism eller uppgivenhet som är 
som starkast bland militär personal i åldern 25-40 år. En officer inom denna åldersgrupp 
beskriver vad denne upplever som reella ”gränser” för hur långt motivation och vilja att göra 
ett gott jobb räcker:

Alla har en inställning och vilja till att göra det bra. Jag tror att det är vad det handlar om. 
Sedan så tror jag inte att det kommer att bli bra i framtiden om man inte gör någonting åt 
pengarna för då kommer man att märka att det inte blir bra. Nu trollar vi med knäna så nu 
blir det i alla fall skapligt men det är väl viljan att få det så bra som möjligt. 

De öppna svaren i anslutning till medarbetarundersökningarna ger en inblick i vilka faktorer 
som påverkat framför allt den militära delen av personalen negativt i fråga om motivation och 
stolthet. En flygvapenofficer inom åldersspannet 25-40 år skriver följande:

Min teori om att få en bättre arbetsplats är att FM tar kontroll över, och ställer i paritet med 
varandra, målbild och uppgifter med vad vi har i ren fysisk personal, materiel och ekonomi. 
Just nu så trollar arbetstagare med knäna för att få det att gå ihop och har gjort i många 
år. Omplaneringar på omplaneringar, ingen eller felaktig materiel, besparingar med mera. 
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Listan kan göras lång, men man knyter näven i fickan för att man är uppfostrad så i FM att 
alltid vara lojal mot högre chef och ställda mål, så man håller tyst och mår i stället dåligt. 

En annan faktor som påverkar stoltheten och motivationen är att medier oftast beskriver För-
svarsmakten negativt, aktualiserat genom den rad frågor som diskuterades i de olika nyhetsme-
dierna vid tidpunkten för MAU 3. En officer skriver till exempel:

Varenda förband/enhet och sektion går i princip ”på knäna” idag och mycket hänger på ren 
lojalitet från anställda… Som dessutom jämfört med det ansvar och faror som finns tjänar 
dåligt och 100 % av gångerna som FM porträtteras i media är det negativt, vilket leder till 
avsaknad av stolthet och ära i yrket. 

Det finns även ett samband mellan den nuvarande ekonomiska situationen och frågor som be-
rör motivation, stolthet, förtroende och framtidstro. Den ekonomiska krisen påverkar därmed 
inte bara förtroendefrågor utan även den praktiska vardagen. En arméofficer i åldersspannet 
25-40 år skriver följande om sin arbetssituation:

En annan fråga som inte berörs är besparingar och prioriteringar att vi nu ska inför -08 
spara in på värnpliktiga till Pers Q2 och samtidigt lägger pengar på reklam, enkäter etcetera 
är för mig fullständigt vansinnigt. Att ta ett år från de värnpliktiga och sen inte utbilda dem 
fullt ut, att prata om insatsförsvar och spjutspetsar och utbilda till Pers Q2 är skrattretande. 
Ni måste tänka om och i sista hand spara på utbildning av värnpliktiga och de som ska 
utbilda dem. Gör vi inte detta kommer skattebetalarnas förtroende grusas fullständigt. 

En annan arméofficer inom samma ålderskategori skriver:

Att ens ta upp frågor om rekrytering känns smått patetiskt när vi inte klarar av att vidare-
utbilda personal som redan är anställda i FM på grund av ekonomiska besparingar... Hur 
taktar det mot att behålla kompetens? Summan av ovanstående blir:
- Förtroende och stolthet över yrket finns inte längre.
- Vem ska vi rekrytera när vi inte kan presentera en framtid?
- Kollegor slutar/ledsnar/är tjänstlediga/utarbetade.
- Vi lever i en organisation byggd på politiska illusioner!  

Att just militär personal i ålderskategorin 25-40 år är den som tycks ha påverkats starkast i sin 
tilltro till Försvarsmakten visar sig även på frågan om personalen allvarligt övervägt att lämna 
Försvarsmakten under de senaste sex månaderna. Generellt kan det sägas att andelen som 
har instämt i påståendet för Försvarsmakten totalt är 45 %, och militär personal har i större 
utsträckning än civil personal funderat på att sluta. För civil personal minskar viljan att röra 
sig med ålder, medan det för militär personal syns en topp i åldersgrupperna 25-30 år samt 
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31-40 år. En flygvapenofficer i åldern 25-40 år skriver om varför personer i dennes omgivning 
överväger att sluta:

Pressen på FU-kompaniet har bara ökat och ökat med följd att stämningen och acceptans 
minskar. En större och större arbetsbelastning, för låg lön i förhållande till det ansvar och 
den utbildning vi flygtekniker har, samt en tråkigare social situation på jobbet gör att jag 
och en del medarbetare funderar på att sluta. […] Gräset ser inte bara grönare ut på andra 
sidan, utan är det. Våra militära behörigheter är i stort sett identiska med civila. En civil B2-
flygtekniker tjänar 45-55 000 kr i månaden beroende på typer och certifikat som till exempel 
skarvdon, mjuklödning, boroskop och så vidare. Här tjänar vi i bästa fall 26 000 kr. Min 
granne som kör sopbil tjänar 24 000 kr! Jag hoppas att flygvapenledningen inser att detta 
kommer att bli ett stort problem om inte något görs. 

Det är inte bara militär personal i verksamheter där åldersstrukturen är yngre som upplever 
att personalen överväger att lämna Försvarsmakten, utan även personalgrupper som i mindre 
utsträckning för egen del funderar på att lämna Försvarsmakten. En civilanställd på en perso-
nalenhet på ett arméförband ser en oroväckande tendens:

Som det är nu så lämnar många FM för ett civilt yrkesliv och det beror på den tuffa arbets-
situation som idag råder inom FM. Har Försvarsmakten någon strategi för hur man skall få 
personalen att stanna? Med den takt som vi idag kan rekrytera så kommer det dröja länge 
innan vi blir fler. Dessutom betyder mindre pengar färre utbildningsplatser och inställda 
officersutbildningar - kan det vara rätt? 

En annan civilanställd på ett arméförband känner en liknande oro över den framtida personal-
försörjningen:

Upplever stor oro för personalsituationen när många av de yngre officerarna väljer att göra 
annat, och det har inte fyllts på med nya yngre förmågor. De som inte slutar har kommit upp 
i ”köpa hus och skaffa barn”-ålder. 

Det finns även ett samband mellan ålder och tilltron till sin egen förmåga att erhålla anställning 
utanför Försvarsmakten Tilltron till möjligheten att få anställning är generellt hög för såväl 
militär som civil personal upp till och med 40 år, sedan minskar tilltron till de egna förutsätt-
ningarna på arbetsmarknaden. Vidare går det att se att militär personal har ett något större 
självförtroende än civil personal med undantag för åldersgruppen 31-40 år där civila i större 
utsträckning än militärer ser sina förutsättningar som goda.
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Man/kvinna

Att vara kvinna i Försvarsmakten har en stor betydelse för upplevelsen av den egna arbetssitua-
tionen. Till skillnad från andra organisationer spelar dock andra faktorer en minst lika stor roll, 
framför allt den tydliga uppdelningen i militär och civil personal. Majoriteten av kvinnorna i 
organisationen är dessutom civilanställda. Att diskriminering och sexuella trakasserier är en het 
potatis som rör upp starka känslor inom Försvarsmakten försvårar dessutom möjligheten till 
en nyanserad intern debatt. Det finns två stora hinder för en sådan. Det första är att kunskapen 
om vad som är diskriminering på grund av kön generellt är liten. Det andra är att majoriteten 
av de anställda just därför inte anser att diskriminering förekommer.  

Kvinnor i Försvarsmakten ser allvarligare på pro-
blematiken än män. Män tenderar att anse att 
trakasserier inte förekommer och att män och 
kvinnor bemöts med samma respekt. Kvinnor 
upplever sig i större utsträckning ha lägre status 
än män och dessutom i dubbelt så stor utsträck-
ning att de har blivit mobbade eller kränkta under 
det senaste året. Mer än var femte kvinna, oavsett 
anställningsform, har uppgett att de känner så. 
Samtidigt finns det en upprördhet bland män över 
vad de anser vara en kvotering av kvinnor på be-
kostnad av män. Fler män (23 %) anser att kvin-
nor blir bättre behandlade av sina överordnade än 
som anser att män blir det (22 %). Det är en bild 
som skiljer sig avsevärt från kvinnors upplevelser 
(1 respektive 59 %). 

När de anställda försöker berätta vad som är problemet framkommer två mönster. Det ena 
är att de visserligen upplever att arbetsgivaren försöker bedriva ett jämställdhetsarbete, men 
samtidigt att det i sin tur mest består av ord och skrivelser istället för konkreta åtgärder och 
förbättringar. Det andra är att en stor del av problematiken ligger i attityder hos de anställda 
kring vad ett militärt yrke innebär och kräver. Många kvinnliga anställda upplever att det finns 
en outtalad hierarki inom Försvarsmakten. Det är finare att vara militär än civil och att vara man 
än kvinna. Det leder motsägelsefullt nog till att kvinnliga yrkesofficerare befinner sig i en mer 
utsatt situation då de ständigt tvingas bevisa för sin omgivning att de förtjänar sin plats på egna 
meriter. Ett annat problem är definitionen av diskriminering. Diskriminering på grund av kön 
består inte enbart av grabbig jargong eller sexuella trakasserier. Det gäller även löneutveckling, 
karriärmöjligheter och respektfullt bemötande. Sådana frågor kan i längden vara mer frustre-
rande för en kvinnlig anställd än hur yrkesofficerare pratar sinsemellan.  
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Diskriminering

Att jargong förekommer är oundvikligt då den både skapar och skapas ur gemenskap, men i 
vissa fall rymmer den även tvivelaktiga värderingar, till exempel en negativ syn på homosexuali-
tet eller kvinnors lämplighet i det militära. Det är viktigt att poängtera att det är värderingarna 
som är problemet och inte nödvändigtvis jargongen. När jargongen förbjuds tar sig värdering-
arna istället nya uttryck – som att inte se kvinnliga befäl för att slippa göra honnör för dem – 
eller förflyttas till den privata sfären. Arbetsklimatet är uppskattat av majoriteten och beskrivs 
som ”rått men hjärtligt”. Som figuren nedan visar så uppger nästan 40 % av de anställda att 
det förekommer hård jargong, gliringar eller att de upplever sig kränkta. Kvinnor upplever 
generellt arbetsklimatet som hårdare och har framför allt oftare själva blivit kränkta eller blivit 
utsatta för någon av de tre diskrimineringsformerna. Att det är attityder och inte arbetsgivaren 
som ligger till grund för diskriminering bekräftas ytterligare av de anställdas omdömen om 
Försvarsmakten. 
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En majoritet anser att inställningen till olika grupperingar av anställda är generös, även om det 
går att ana olikheter i hur män och kvinnor upplever det. Å andra sidan finns det inget som 
säger att ledningen skulle vara befriad från de attityder som är förhärskande inom Försvars-
makten. Ett annat problem är viljan till att rapportera kränkningar eller diskriminering. Drygt 
hälften av de anställda säger att de kanske eller inte skulle anmäla en kränkning till överordnad 
eller chef. Det har flera orsaker – till exempel kan det vara en överordnad som har begått 
kränkningen. Ytterligare ett skäl kan vara vad framför allt kvinnor upplever; att organisationen 
sluter upp bakom den som har begått ett fel. Dessutom får en anmälan stora konsekvenser för 
vidare karriärmöjligheter. Det skapar en tveksamhet till att rapportera vad som har hänt och 
förflyttar skuldbördan till den som har anmält händelsen.
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Kompetens

Begreppet kompetens är både luddigt och skarpt på samma gång. Försvarsgrenarna innehåller 
många skarpa kompetensområden. Inom armén finns till exempel flera tydliga kompetens-
områden: artilleri, luftvärn, ingenjörsförband och så vidare, samtidigt som det också finns en 
gemensam generell kompetensbas för arméspecifika frågor. Motsvarande gäller för de övriga 
försvarsgrenarna. Dessa kompetensområden finns i sin tur inbäddade i frågor som gäller den 
gemensamma kompetensen för hela Försvarsmakten. Den militärstrategiska doktrinen är ett 
sådant mer formellt uttryck för den kunskap och de föreställningar som är grunden för verk-
samheten. Men för att detta skall bli levande materia, för att de anställda skall leva dessa värden 
behövs en tydlig värdegrund. Därav följer att ett av Försvarsmaktens strategiska mål är just ”en 
gemensam värdegrund – EN Försvarsmakt”.

Det är i allmänhet lätt att vara tydlig i de konkreta verksamhetsgrenarna medan det är betyd-
ligt svårare att fånga den mer generella kompetensen. Denna märks först när den inte finns 
– oftast i form av bristande omdöme hos den enskilde, olika så kallade ”affärer” eller rent av 
kränkande beteenden. 

Kunskapen blir till kompetens först när den är förankrad i organisationens värdegrund och i de 
kodifierade normer som gäller. Medarbetarens egna värderingar märks tydligt i det vardagliga 
handlandet. När dessa är i samklang med värdegrunden går arbetet lätt, det finns ett flyt. När 
de egna värderingarna inte stämmer med de strategiska målen, med uppdraget och med de 
resultat som levereras – genererar det oro. Det är något som inte stämmer. Det är som att 
simma med kläderna på.

Kompetensutvecklingens yttersta mål är att åstadkomma harmoni mellan yttre och inre målbil-
der. Om man lyckas förmedla en känsla av sammanhang, där målen är begripliga, går att han-
tera konkret i vardagen och där de upplevs som meningsfulla för den enskilde medarbetaren, 
då är organisationen kompetensdriven. Det är det yttersta målet för arbetet med ”Värderingar 
som styrmedel”. Det är ett ständigt pågående arbete som engagerar alla i organisationen och 
som ytterst syftar till att bygga inte bara en god försvarsmakt, utan också ett stabilt samhälle.

I den nya Försvarsmakten är kompetensutveckling ett kraftfullt redskap. Förändrade eller nya 
arbetsuppgifter kräver tillförsel av kompetens utifrån eller utveckling av den egna personalen. 
Endast en knapp tredjedel anser sig ha helt rätt kompetens för Försvarsmaktens nya uppgifter. 
På följdfrågan om medarbetarna får den kompetensutveckling som behövs för arbete inom ett 
insatsförsvar svarade ungefär hälften av Försvarsmaktens personal nej och endast en sjättedel 
svarade ja. Det finns således en stark vilja till kompetensutveckling bland medarbetarna som 
inte tillgodoses av organisationen. Att vara officer innebär en konstant yrkesutveckling och det 
svenska grad- och befattningssystemet gör det möjligt att innanför Försvarsmaktens grindar 
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avancera hela vägen från fänrik till general. Motsvarande system saknas för de civila. Åren efter 
försvarsbeslutet 2004 var en turbulent period med många beslut och konsekvenser som har 
upplevts som motsägelsefulla ur ett kompetensperspektiv. Det nya insatsförsvaret krävde en 
föryngring av officerskåren samtidigt som nyutbildade kadetter inte fick anställning. Civilas 
kompetensvillkor skulle förbättras, men många anställda inom FMLOG upplevde att det var 
svårt att få möjlighet till kompetensutveckling. Yrkesofficerare uppmanades att delta i utlands-
tjänst, men på grund av personalpolitiska skäl har de ofta känt ett motstånd från grundorgani-
sationen att bevilja dem tjänstledigt. Många av problemen inom Försvarsmakten som har med 
kompetensfrågor att göra har sin rot i den osäkerhet och otrygghet som skapats i och med 
nedskärningarna inom organisationen. Ett stort antal officerare har tvingats byta försvarsgrenar 
och känner sig otrygga i sin kompetens. Civila och militärer har hamnat i en konkurrenssitua-
tion om krympande kompetensutvecklingsmedel. Försvarsmakten måste av formella skäl prio-
ritera de nivåhöjande utbildningarna på bekostnad av icke nivåhöjande utbildningar. Behovet 
av den bredare gemensamma kompetensen är allmänt erkänd. Hela 91 % anser att man i första 
hand bör påverka människors värderingar genom dialog och utbildning. En tydlig majoritet 
vill att Försvarsmakten ska ge de anställda mer kunskap om hur man arbetar med värderingar, 
att man genomför kontinuerliga mätningar av förändringen och att man ger tillräckligt med 
tid för att diskutera detta vid arbetsplatsträffar och liknande sammanhang. Medarbetarna är 
också drakoniskt tydliga ”byt ut de chefer som inte arbetar för förändringen” (69 %). Kravet på 
värdegrundad kompetensutveckling är således fortsatt stor.

Arbetsvillkoren

Ett genomgående resultat av intervjuer och enkäter har varit hur positivt de allra flesta per-
sonalgrupperna upplevde sin egen arbetsplats. Trots omorganisationer, avvecklingar och oro 
inför framtiden så är de försvarsmaktsanställda fortfarande mycket nöjda med sin arbetsplats. 
Medarbetarna ger en bild av Försvarsmakten där trivseln med både arbetskamrater, chefer och 
arbetsuppgifter är stor. 

Hela 89 % känner att de trivs på sin arbetsplats och 82 % är tillfredsställda med sin övergripande 
arbetssituation. Tre fjärdedelar av medarbetarna upplever att det råder en lugn och behaglig stäm-
ning på deras arbetsplats, ännu fler känner att det är god sammanhållning och att kollegorna stäl-
ler upp för varandra. I intervjuer nämns ofta begreppet ”högt i tak” medarbetare emellan och en 
stor majoritet (90 %) anser att det finns förståelse för att man ibland kan ha en dålig dag. 

Detta är faktorer som är oerhört viktiga för trivseln på en arbetsplats och för medarbetarnas 
välbefinnande. Många har också starka band knutna till sitt arbete, anställningstiden är lång 
och inom många familjer finns en lång tradition av att vara försvarsmaktsanställd. Förutom att 
vara en arbetsplats med bra kamratskap och fin sammanhållning så finns det även en öppenhet 
gentemot olika grupper av anställda som ibland möts av negativa attityder på arbetsmarkna-
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den. Enligt medarbetarna finns det en generös inställning till kvinnliga och manliga anställda, 
medarbetare med små barn, äldre anställda och invandrare. En något lägre andel, men fortfa-
rande en majoritet, anser att det även finns en generös inställning till anställda med fysiska eller 
psykiska svårigheter och med sjukdom. 

Jämförelsen över åren visar att det inte har skett några större försämringar i medarbetarnas 
attityder gentemot arbetsgivaren och arbetsplatsen. Även om det stundtals kan bli stressigt 
så har tre av fyra medarbetare, enligt deras egen bedömning, tillräckligt med tid för att hinna 
med sina arbetsuppgifter. Det finns dock skillnader mellan olika grupper av anställda i den här 
frågan: En tredjedel av Försvarsmaktens anställda känner att de sällan eller aldrig har tillräckligt 
med tid för att hinna med sina arbetsuppgifter, för två tredjedelar räcker tiden till.

Generellt är det civila akademiker och militärer med hög grad som i större utsträckning känner att 
tiden inte räcker till. De som i störst utsträckning hinner med sina arbetsuppgifter är framförallt 
militärer med lägre grad, civila män, personal i de yngsta och de äldsta åldersgrupperna (under 
trettio och över femtio år) samt anställda i yrken som tillhör stöd och service. Högkvarteret utmär-
ker sig bland förbanden som en arbetsplats där man har svårt att hinna med sina arbetsuppgifter 
medan Flygvapnet är den försvarsgren som oftast anger att de har tillräckligt med tid. Administra-
tiv personal och handläggare upplever större stress än övriga personalgrupper. Det bör noteras 
att det inte alltid är odelat positivt att alltid ha tillräckligt med tid för sina arbetsuppgifter, likaledes 
är det inte alltid negativt att inte hinna med. Att alltid ha tillräckligt med tid kan vara ett tecken på 
att det inte finns tillräckligt att göra, vilket kan minska arbetstillfredsställelsen och arbetsmotiva-
tionen. Ett inslag av stress i arbetet kan vara stimulerande och utvecklande och medföra att ens 
arbetsinsats känns betydelsefull. Ett exempel på detta är yrkesofficerare som oftare känner sig 
stressade jämfört med civila men som däremot i större utsträckning känner att deras arbetsupp-
gifter kräver påhittighet och att de får lära sig nya saker. 

Sammanfattningsvis finns det betydande skillnader mellan militärer och civilanställda i upplevd 
respekt och tillvaratagande av den egna kompetensen samt i möjligheter till kompetensut-
veckling och karriär. I dessa frågor har de civila dragit det kortaste strået. Större delen av alla 
anställda anser att militärer och civila inte har samma möjligheter till kompetensutveckling, 
eller samma chans till utveckling i yrkesrollen och karriär. Orsakerna till detta är både kulturella 
och strukturella. 

Den dominerande kulturen i organisationen är militär, vilket ger yrkesofficerare högre status 
och prioritet. Militärers utveckling ses som nödvändig medan den civila kompetensutveck-
lingen ofta får stryka på foten vid resurs- och tidsbrist. Rent strukturellt finns det få karriärvägar 
för civila i organisationen och då de saknar fastställda utbildningar liknande militärernas nivå-
höjande utbildningar är det svårt att utvecklas i yrkesrollen. En annan följd av de civilas lägre 
status i organisationen är att deras kompetens inte respekteras i samma utsträckning som 
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militärernas, deras beslut ifrågasätts och nonchaleras. Även om många yrkesofficerare anser 
att respekten är den samma för båda grupperna och menar att civila tillför viktig kunskap så 
kvarstår mycket arbete på den punkten.

Begreppet kärnverksamhet

Bland militärer, särskilt ute på förbanden finns ett motstånd och en motvilja mot det som 
uppfattas som en ”papperskultur”. Det som räknas in under den beteckningen är allt från 
tidsredovisning inom PALASSO-systemet till ekonomi och andra administrativa uppgifter. Då 
Försvarsmakten är en myndighet måste lagar och förordningar om till exempel jämställdhets-
arbete, drog- och alkoholpolicy och liknande efterlevas. Sådana åtgärder uppfattas av många 
medarbetare som andra uttryck för ”papperskulturen”, de kan liknas vid tidstjuvar som tar 
kraft och resurser från den ordinarie verksamheten. 

Det finns även en rädsla för att Försvarsmakten ska bli för förvaltningsinriktad, att den mili-
tära verksamheten trängs undan av en sorts tjänstemannakultur – en byråkratisering. ”Segla 
skrivbord” är ett uttryck som används. Detta står dock i skarp kontrast till hur läget faktiskt 
konstateras vara i Försvarsmakten vad gäller ekonomisk styrning och förvaltning.

Både militära och civila verksamheter är nödvändiga. Däremot är det av stor betydelse att un-
dersöka och fastställa huruvida de båda kulturerna har funnit sina platser i organisationen, är 
det rätt personer på rätt platser som utför dessa uppgifter? Mycket går att vinna på att granska 
om medarbetarna ägnar sig åt adekvata saker och om allt arbete som utförs är nödvändigt. Det 
finns otaliga exempel på förfrågningar om information och beslutsunderlag som förbanden 
måste producera med kort varsel och som sedan samlas på hög i Högkvarteret eller på För-
svarsdepartementet (FÖ) som så kallad ”bra-att-ha-information” utan att det faktiskt används. 
I gränsytorna mellan olika avdelningar på Högkvarteret och mellan Försvarsmakten och andra 
aktörer som exempelvis Försvarets Materielverk sker dubbelarbete som istället skulle kunna 
samordnas och effektiviseras.

Det finns mycket att göra för att stävja pappersflödet inom Försvarsmakten. Individens eget 
ansvar är en viktig beståndsdel, att ha självdisciplin att inte cirkulera dokument i onödan och 
enbart för sakens skull. Likaså är många dokument omfattande och inte så användarvänliga 
som de skulle kunna vara och förblir därför olästa. Många medarbetare undrar också om så 
många skrivelser behöver uppdateras årligen, sker det verkligen så stora förändringar att nya 
versioner krävs varje år? Det är tydligt att det krävs både en ordentlig genomgång och upp-
städning av pappersflödet inom Försvarsmakten, men ännu viktigare är att förändra attityden 
till vad som upplevs vara viktigt och vad som belönas. Att arbeta med något som inbegriper 
begreppet ”strategiskt” innebär att ladda sitt arbete med status, medan mer jordnära arbets-
uppgifter har lägre status.
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Från planeringskultur till genomförande

Ryckigheten i Försvarsmaktens verksamhet tillsammans med den snabba arbetsrotationen 
bland den militära delen av personalstyrkan har medfört att planering har fått en alldeles för 
stor betydelse medan genomförande har hamnat i skymundan. I en militär organisation där 
det i slutändan handlar om säkerhet och människors liv är ett gott resultat av de ålagda ar-
betsuppgifterna en grundläggande förutsättning. Ändå tillåts planering av verksamheten få 
företräde framför granskning och uppföljning av det som faktiskt har utförts. Kontroller och 
utvärdering av uppnådda resultat är helt enkelt inte lika intressant. Inom förbandsverksamhe-
ten finns rutiner för uppföljning och utvärdering av den operativa verksamheten. Ett exempel 
är Flygvapnets operativa manual där man granskar utförda uppdrag och drar lärdom både av 
det som gick bra och av det som inte fungerade. Även inom den förvaltningsmässiga delen av 
verksamheten finns det system och metoder för uppföljning, däremot har dessa inte haft en 
lika stor genomslagskraft.

En viktig orsak är den snabba rotationen på många befattningar, i synnerhet på chefsnivå. Ofta 
hinner personal byta befattning innan deras arbete har hunnit bära frukt i form av utvärderings-
bara resultat, vilket bidrar till att fokus ligger på planering istället för genomförande. Det är inte 
sällan som planer och förutsättningar för fattade beslut även hinner ändras innan uppgifter 
utförs eller att delar av verksamheten blir inställda av olika orsaker, exempelvis på grund av att 
ekonomiska förutsättningar har ändrats.

Planeringsglädjen är något som är nära förknippat med Högkvarteret, mycket för att planering 
anses vara den mest effektiva vägen till en militär karriär inom Försvarsmakten. I planeringen 
ligger makten; det är ett sätt att synas och vara inblandad i viktiga beslut. Uttrycket ”alla spring-
er på samma boll” illustrerar hur detta fungerar. När ett projekt är omtalat och uppfattas som 
högaktuellt så finns det många som gärna vill förknippas med det, på samma vis är det plötsligt 
ingen som vill kännas vid de projekt som har gått dåligt. När ett projekt bedöms som misslyckat 
så har det dessutom ofta gått så lång tid att de ansvariga befattningsinnehavarna har hunnit gå 
vidare i sin karriär.

Att istället betona vikten av resultat samt att öka spårbarheten i beslutsfattandet skulle bidra 
till att förändra planeringskulturen. I dagsläget är det viktigt att profilera sig genom planering, 
i framtiden är det förhoppningsvis resultaten av arbetet som styr medarbetarnas karriärutveck-
ling.

Karriärkultur

Karriärkulturen inom Försvarsmakten försvårar möjligheterna till uppföljning, kontroll, lång-
siktighet och bidrar till en arbetskultur där det viktiga är uppgiften just nu och inte konsekven-
serna på längre sikt. Ur ett verksamhetsperspektiv försvårar det implementeringen av långsik-
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tiga beslut. En snabb arbetsrotation på olika beslutsnivåer medför att verksamheten ständigt 
måste ”lära upp” sina beslutsfattare, vilket tar tid och resurser i anspråk.

För att uppnå en hållbar utveckling krävs rutiner för uppföljning och återrapportering. Ett 
exempel på hur ett sådant tänkande kan implementeras är de resultatkontrakt som ÖB Håkan 
Syrén upprättade mellan sig och direkt underställda chefer. Värdegrundsarbete och fortsatt im-
plementering av ÖRA är och bör vara en del av en sådan process, som ett led i moderniseringen 
av Försvarsmaktens arbetskultur. Det bygger både intern och extern trovärdighet.

Om Försvarsmakten ska lyckas ändra kulturen i verksamheten från en planeringskultur till resul-
tatinriktad sådan så måste resultat följas upp och premieras med högre precision än vad som sker 
idag. Incitament för samverkan mellan olika subkulturer behöver utvecklas för att åstadkomma en 
mer enhetlig Försvarsmakt. Detta behöver inte innebära att de olika försvarsgrenarnas identiteter 
förtunnas utan istället att de bibehålls men med en gemensam plattform.

Överhuvudtaget bör det finnas en tydligare koppling mellan kompetens och arbetsuppgifter, 
både för militär och civil personal. Att minska kulturgapet mellan militär och civil personal 
handlar inte om att sätta likhetstecken mellan militär och civil, utan att i större utsträckning 
betona och respektera kompetenser, oavsett om den tillhör militär eller civil personal. För-
svarsmakten måste bli bättre på att uppskatta och ta till sig kompetens som förvärvats även 
utanför det interna utbildningssystemet. Om inte karriärkulturen förändras kommer inte För-
svarsmaktens olika delar att kunna fungera optimalt. Det är idag mycket som sitter i väggarna 
som hindrar en effektiv samverkan.

Attraktionskraft

Medborgarnas syn på Sveriges försvar är blandad. En stor andel av befolkningen anser att 
det behövs ett försvar (71 %) men förtroendet för Försvarsmakten är mycket lägre än för 
andra kårmyndigheter (34 % har stort förtroende). Medborgarna är också mindre posi-
tiva till Försvarsmaktens ändrade inriktning och mer än hälften anser det bra att minska 
försvarsutgifterna (57 %). Detta kan bero på att den enskilde medborgaren har svårt att 
uppfatta vad Försvarsmakten faktiskt levererar. Åsikterna hör också ofta ihop med tidigare 
erfarenhet av Försvarsmakten, där de som har mer erfarenhet i regel är mer positiva och 
har större förtroende. En klar majoritet av såväl anställda inom Försvarsmakten som med-
borgare anser att Försvarsmakten ska delta i terroristbekämpning i någon form. Var femte 
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medborgare (20 %) i åldern 18–25 år är intresserad av att ta anställning inom Försvarsmakten. 
Bland unga män är andelen större (27 %) och gäller främst anställning som officerare medan 
det bland unga kvinnor (13 %) främst är civil anställning som är av intresse. Unga medborgare 
tror i första hand att Försvarsmakten efterfrågar olika typer av ledaregenskaper i rekryteringen. 
I den naturliga rekryteringsbasen, bland de unga som fram till nu varit aktuella för värnplikt, är 
över hälften intresserade av en anställning (53 %). I denna grupp är även mer än hälften intres-
serade av en anställning inom snabbinsatsförband för utlandstjänstgöring (54 %). En viktig mo-
tivationsfaktor för att acceptera utlandstjänstgöring eller ta anställning inom Försvarsmakten 
är dock att man får bra betalt.

En stor andel av de anställda (86 %) är stolta över att arbeta inom Försvarsmakten, något 
som hör samman med såväl arbetsplats, försvarsgren, arbetsuppgifter som det internationella 
engagemanget. Viljan att rekommendera Försvarsmakten som arbetsgivare beror bland annat 
på värdegrund, där de Nya är mest och de Traditionella minst villiga. De flesta är nöjda med 
sitt val av yrke vilket inte minst den långa genomsnittliga anställningstiden på 18 år bekräftar, 
men många känner ändå oro både för sin egen del och för Försvarsmaktens totala verksamhet. 
Oron hänger huvudsakligen samman med den pågående omorganisationen – det blir aldrig 
arbetsro.

I en intervju liknade en Försvarsmaktsanställd de gamla värderingarna vid ubåtar i dyklä-
ge. Tyst, avvaktande, väntande på att stormen ska bedarra men utan tanke på att förändra 
sitt sätt att se och tänka. Att arbeta med värdegrund är en process som aldrig får upphöra. 
Gamla idéer som inte passar i en modern försvarsmakt kommer upp till ytan och återeröv-
rar vunnen terräng om organisationen slappnar av.  
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7. Förtroendet för FML och HKV
Lidingövägen 24 – en myrstack…

I en strikt, formell tegelbyggnad byggd 1970 på Östermalm i Stockholm finns Försvarsmak-
tens högkvarter. Av en del beskrivet som Försvarsmaktens stora svarta hål, av andra som ett 
dynamiskt kraftcentrum fyllt av intelligenta, ambitiösa  män och kvinnor. I denna jättekub med 
oändliga rader av mörka fönster arbetar drygt tusentalet medarbetare samlade kring överbefäl-
havaren ÖB och generaldirektören GD. I högkvarteret finns ledningsstaben, produktionsled-
ningen, insatsledningen, militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, juridiska staben, perso-
nalstaben och informationsstaben. Vi har djupintervjuat ett hundratal av alla de som arbetar 
på Högkvarteret om arbetssätt, rutiner och känslorna för myndigheten. Om Försvarsmaktens 
hjärta finns ute på förbanden, är det här hjärnan finns. 

En civil tjänsteman som arbetat många år på just Lidingövägen 24, konstaterar att:
”det skämtas alltid om Högkvarteret, ’Humorkuben’, och den byråkrati som finns här, sam-
tidigt finns det någon form av respekt eller förtroende, trots att vi alla har fastnat i byråkra-
tin häruppe. Men det är ett hånfullt förtroende.”

På frågan vad det kan bero på svarar den intervjuade:
”man vill få ut dokument och papper utan att veta vad de ska vara bra för. Man vill bara 
visa  resultat  på att man är flitig, men ingenting blir gjort egentligen. Jag är skeptisk mot 
mycket, jag tror det bedrivs mycket onödigt arbete här i huset, för jag uppfattar det som att 
inte finns någon som har koll på det som bedrivs”.

Många medarbetare beskriver också svårigheten med att få ett grepp över vad som görs i hu-
set, begrepp som kaotiskt, rörigt, gasa/bromsa återkommer i intervjuerna. Det är ett ständigt 
letande efter var folk eller mötesrum finns. Byggnaden i sig försvårar också kommunikationen. 
– den var ursprungligen planerad för att bli ett sjukhus. En annan bidragande orsak är den 
stora omsättningen av personal. Officerare i karriären måste regelbundet byta arbetsuppgifter 
för att stiga i graderna. Ett par vändor på Lidingövägen 24 är obligatoriskt för en yrkesofficer 
med ambitioner. Detta leder till att den fasta personalen – läs civila – får ett tungt ansvar att 
”lära upp” nykomlingarna, som efter en tid blir riktigt duktiga, men då är det dags att packa 
flyttkartongerna igen.  

Av 873 yrkesofficerare på Högkvarteret år 2008 var bara 19 kvinnor. Enligt statistiken har Hög-
kvarteret lägst andel kvinnliga yrkesofficerare i hela försvaret – 2 %. Det var för övrigt först 
år 1980, efter att riksdagens jämställdhetslagar trätt i kraft, som kvinnor fick rätt att söka till 
militära befattningar inom försvaret.  De många kvinnor som arbetar i Högkvarteret är således 
i regel civilanställda. 

”Min uppfattning är att HKV i en 

internationell jämförelse inte är 

för stort. Det krävs stora staber 

för att klara de uppgifter vi står 

inför. Det är viktigt att det finns 

resurser på HKV, så att vi inte 

underbemannar ledningen. 

Många mindre länder i Europa 

har högkvarter som är flera 

gånger så stora”

Anders Jönsson

Flygförare, F17 Kallinge

”HKV har liknats vid en 

femtiohövdad hydra. Alla 

femtio huvudena ger order ned i 

systemet, och förbandscheferna, 

de bara duckar. Alltså, de kan 

knappt ens ta in informationen, 

än mindre handlägga och utföra 

de här orderna, utan det blir 

ju så att man får sålla de här 

ordrarna. ’Den verkar viktig, 

den tar vi, och det här får vi 

skita i.’ Man får väl göra det som 

verkar viktigast för dagen, eller 

för förbandschefens karriär.”

En röst från djupintervjuerna

handläggare, HKV
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De återkommande organisationsförändringarna försvårar också arbetet. En civil handläggare 
av de internationella verksamheterna konstaterar:
”det som drar ner förtroendet är att man ska hålla på att omorganisera hela tiden och att 
det aldrig kommer till någon riktig genomgående utvärdering.[..] Det skapar osäkerhet hos 
de anställda”. Denna och andra anställda beskriver bristen på struktur och uppföljning som  
”pajaseri”, ”kalabalik” och att det är ”samma klick” som förorsakar och sedan ska åtgärda de 
problem som uppstår.

Dessa olika problem resulterar sammantaget i en bristande helhetssyn. Högsta ledningen har 
svårt att ta in vad som pågår i husets olika moduler och de som befolkar modulerna har vaga 
begrepp om hur beslut fattas högre upp i organisationen. ÖB får dock många positiva omdö-
men över att han tar sig tid att kommunicera både direkt i huset men även också via intern-teve 
och andra medier. Kunskapen om de olika verksamheterna är dock begränsad. På direkt fråga 
hänvisar de flesta till webbplatsen. Problemen som beskrivs i detta kapitel är inte  strukturen i 
sig utan de konskevenser som strukturen får på effektivitet och produktivitet, eller det begrän-
sade ”output” som åstadkoms. Detta leder i sin tur till en förtroendebrist för dels Högkvarteret 
som sådant, dels för ledningen av Försvarsmakten. 

Hur ser då strukturen ut i grova drag?

Chefen för ledningsstaben är även chef för Högkvarteret och tillika ÖB:s stabschef. Inom led-
ningsstaben finns bland annat funktioner för strategisk planering och ekonomistyrning. Led-
ningsstabens chef har vittgående ansvar och befogenhet, exempelvis när det gäller internatio-
nell samverkan och internationella överenskommelser. 

Insatsledningen svarar för genomförandet av verksamheten, på uppdrag eller order av ÖB, 
inom eller utom landet. Det handlar om att planera, leda och följa upp insatser. I insatsledning-
en finns de taktiska cheferna, tillika inspektörerna, för armé- marin- och flygstridskrafterna. In-
satsledningen ska också, med stöd av den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must) 
som också finns i Högkvarteret, följa omvärldsutvecklingen och samordna övervakningen av 
svenskt territorium.

Produktionsledningen svarar för att insatsledningen har alla resurser som kan efterfrågas för en 
insats inom eller utanför landets gränser. Det handlar om allt från rekrytering och utbildning 
av värnpliktiga och officerare, till anskaffning och utveckling av materiel - vapen, fordon, fartyg, 
flygplan med mera.

Till Högkvarteret hör även internrevisionen, säkerhetsinspektionen och generalläkaren med 
sina staber. De flesta av Högkvarterets så kallade stödfunktioner har blivit utlokaliserade till 
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FMV:s lokaler några kvarter bort. För flyttkulturen och den ständiga förändringen är som sagt 
stark på grund av återkommande omorganisationer.

HKV och FML – delar av en parabel

Begreppet parabel kan stå för minst två olika saker: dels kan man mena en bildlig berättelse, en 
liknelse eller en allegori, dels en geometrisk form, som kan vara ett kägelsnitt 
– det vill säga ett snitt av en kon, en båglinje eller en kurva. Som geometrisk 
figur har parabeln en hängmatteliknande form – alltså motsatsen till det som 
alla artillerister och andra som sysslar med ballistik kallar kastparabel. När vi 
analyserat hur förtroendet för olika ledningsgrupper och chefer ser ut inom 
Försvarsmakten uppträder just en sådan båglinje. Båglinjen blir en bildlig be-
rättelse.

Resultaten av medarbetarundersökningarna visar på ett näst intill magiskt 
samband mellan förtroendet för olika grupper inom Försvarsmakten. Förtro-
endet för dåvarande ÖB, Håkan Syrén, var under hela projekttiden stabilt och 
högt, 57 % av de anställda svarade att de hade stort eller mycket stort förtro-
ende för Håkan Syrén. Lika många (eller 59 %) uppgav också att de har stort 
eller mycket stort förtroende för sin avdelningschef. Den närmsta chefen och 
den högsta chefen fick således mycket goda omdömen. Betydligt lägre var 
förtroendet för enhetscheferna ute på förbanden samt för Försvarsmaktsled-
ningen (FML), exkl ÖB, de låg på 45 % respektive 36 %. Allra lägst och mycket 
nära varandra låg stabilt under hela undersökningsperioden förtroendenivå-
erna för förbandscheferna respektive Högkvarteret. (33 % respektive 29 %). 
Vi får således en tydlig u-formad kurva. 71 % ansåg ÖB Håkan Syrén vara 
trovärdig i sitt förändringsarbete. Endast 7 % höll inte med.

Hur skall detta tydliga resultat tolkas? Varför blev det en så symmetrisk för-
troendekurva, hur pass allvarligt är det låga förtroendet för Högkvarteret och hur kan det 
åtgärdas? Normalt i de flesta organisationer är att förtroendet är högre för den närmsta che-
fen och att det sedan avtar uppåt. Så ser det också ut på förbanden. Den egna avdelningens 
chef åtnjuter betydligt större förtroende än den övergripande enhetens chef och ännu lägre 
är förtroendet för förbandschefen. Förbandscheferna har en delikat position, de kommer hu-
vudsakligen från Högkvarteret och betraktas oftast som ledningens representanter. De tillsätts 
genom utnämning från ÖB och ledningen och de sitter i allmänhet på sin tjänst ett fåtal år. Det 
blir därför svårt för medarbetarna att knyta starka band till sin förbandschef. Denne har vid sin 
sida en ställföreträdare och en stabschef. Dessa har i allmänhet större lokal förankring samt 
viss erfarenhet av högkvartersarbete. Förbandscheferna ligger förtroendemässigt mycket nära 
Högkvarteret. Endast fem procent av de Försvarsmaktsanställda stämmer helt och hållet in i 

© Bikupan 2008
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påståendet att de har förtroende för Högkvarteret och hela 28 % har lågt eller inget förtroende 
för den högsta verksamhetsledningen på Lidingövägen 24 i Stockholm, förkortat HKV.

Ansvar och förtroende – en stark allians

Förtroendeparabeln kan förklaras av en bakomliggande parabel som gäller hur ansvaret är 
fördelat inom Försvarsmakten. På ansvarsparabelns ena sida återfinns ÖB med sin starka makt-
ställning, på parabelns andra sida återfinns de som är ansvariga för trupputbildnings- och andra 
verksamhetsinsatser ute på ”fältet” eller ”golvet”. Även de har ett stort ansvar. Skillnaden mel-
lan de två är att ÖB:s ansvar huvudsakligen är exekutivt medan verksamheterna längst ut på 
linan har ett direkt ansvar. 

Mellan dessa två ytterligheter finns flera viktiga nivåer som uppfattar att de har ett ansvar 
men inte befogenheter att utöva detta ansvar. Försvarsmaktsledningens ansvar är begränsat 
eftersom ÖB ensam är beslutande och FML är rådgivande. Inga protokoll förs från FML:s mö-
ten varför deras eventuella ansvar är svårt att fånga. De framstår som ett diffust kollektiv för 
medarbetarna. Högkvarteret med sina tusen anställda inrymmer många olika positioner med 
varierande grad av ansvar. I samband med det ekonomiska besparingsprogrammet vintern 
2008 centraliserades en stor del av ansvaret till ett fåtal personer inom Högkvarteret. Intervjuer 
med dessa och de som formellt leder produktionsprocessen visar dock att de som individer 
inte alltid uppfattar att de har ett så stort ansvar. Chefer för olika större särskilda uppdrag som 
hanterar stora summor uppfattar inte heller alltid att de också har det ekonomiska ansvaret 
för uppdraget.

På förbandssidan återfinns förbandscheferna flankerade av sina ställföreträdande och stabsche-
fer. De har ett stort formellt ansvar men uppfattar sig överlag som maktlösa, i synnerhet i situa-
tionen med ekonomiska åtstramningar där besluten om besparingsåtgärder fattas av Högkvar-
teret. Förtroendeparabeln är således en spegling av denna bakomliggande ansvarsparabel. 

Verksamhetsuppdraget - VU

Verksamhetsuppdraget är den centrala källan där de planerade uppdragen för ett års verk-
samhet redovisas per förband och för övriga enheter. Det är en diger lunta. När vi började 
vårt arbete bad jag om en papperskopia och möttes av muntra blickar, de bestod då av flera 
tusen sidor, efter fem år hade man lyckats pressa ner sidantalet till kanske hälften. Som styr-
instrument är det förstås förödande samtidigt som det är en central handling som innehåller 
avgörande information om vad som gäller framöver.  Av VU:n framgår vilket ansvarstagande 
som förväntas av respektive förband/enhet. Problemet är dock att detta ansvar inte har sin 
motsvarighet i befogenheter och makt över medlen. Stora delar av ett förbands budget (cirka 
80 %) består till exempel av fasta kostnader som är svåra att påverka. Även de övriga procenten 
är hårt uppknutna, så har till exempel antalet flygtimmar reglerats av Högkvarteret för flygflot-
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tiljerna, sjötid för marinen, reseförbud etc. Just denna begränsning i möjligheterna att ta ansvar 
påverkar starkt förtroendet för ledningen. Förbandsledningarna uppfattas av medarbetarna 
på ett förband som en förlängning av den centrala ledningen. Genom att individerna i dessa 
ledningar byts ut med stor regelbundenhet hinner de heller inte alltid förankra sig i det lokala 
arbetet.

Denna arbetsrotation påverkar i hög grad andra delar av verksamheten. I samband med de 
ekonomiska besparingarna fanns till exempel endast två anställda av 30 på en ekonomiav-
delning inom Högkvarteret kvar som kunde förklara hur man tidigare resonerat (sic!). Dessa 
brister, en avsaknad av ett förvaltningsminne, är ett allvarligt hinder för att bygga långsiktiga 
förtroenden. 

I VU ges mål och riktlinjer såväl generellt som för enskilda förbands verksamheter. Av dessa 
framgår vad som skall uträttas under verksamhetsåret med en hög detaljnivå. Här anges bland 
annat typ av utbildningar/nivå, högvaktsåtaganden och annat som skall genomföras som till 
exempel internationella insatser eller deltagande i Nordic Battlegroup. Där anges också tyd-
ligt ansvarsområden med delegeringsrätt för funktions- och utvecklingsansvar, delfunktioner, 
sakområden osv.

I VU:n finns kodplaner och mallar för olika typer av strukturerade beskrivningar som skall 
redovisas till Högkvarteret kvartalsvis, och i vissa fall månadsvis. Dessa innehåller ett omfat-
tande material där i princip all form av verksamhet redovisas med hög noggrannhet liksom 
alla former av avvikelser från det planerade. Stabs- och förbandsledningarna på förbanden har i 
många intervjuer uttryckt hur omfattande denna redovisningsplikt är och HKV-personal som vi 
intervjuat konstaterar med en uppgiven suck att mycket av det som strömmar in inte används 
utan samlas som ”bra-att-ha-information”. Det är förstås inte särskilt förtroendeskapande i 
relationen mellan förbanden och Högkvarteret.

VU kompletteras sedan under ett verksamhetsår med tillägg och extrauppgifter. Ytterligare 
order och uppgifter tillkommer från överordnade. Denna detaljerade styrning blir problema-
tisk i vardagen där uppdragstaktik sägs råda. Uppdragstaktiken har många goda sidor; den ger 
ansvaret till den enskilde att genomföra en order efter bästa förstånd – ”frihet under ansvar”. 
Men när uppdragen blir så pass många och när antalet befattningar minskar finns en uppen-
bar risk att den enskilde försöker kompensera och maximera genom att slå knut på sig själv. 
Arbetsdagen räcker inte riktigt till. Har man därtill en föreställning om att detta inte är det 
”riktiga” arbetet utan att det finns en kärnverksamhet bortom detta som man hoppas kunna 
nå fram till om man bara först hinner leverera alla efterfrågade papper och redovisningar, då 
är risken stor att man snart finner sig rusa runt i ett ekorrhjul. Denna känsla återges i många 
intervjuer. Dessutom sprider sig pappersarbetet allt längre ner i hierarkin. Det lyser ofta tidigt 
i fönstren på HKV om  morgnarna och det lyser länge om kvällarna… 
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I begreppet ansvar ligger en förväntan om att kunna ta eget ansvar –  över 70 % av alla anställda 
vill att fler beslut fattas lokalt på förbanden. Många saknar förbandens tidigare självständighet 
och förordar ett ökat regionalt ansvar. Lika många anser att man borde ge mer ekonomiskt an-
svar till förbanden (69 %) och drygt 55 % anser att den egna enheten skulle kunna arbeta mer 
effektivt om de fick ökat eget budgetansvar. Fördela ut HKVs ansvarsområden till förbanden 
säger många, 65 % anser att allt för många beslut ”delegeras uppåt”.

Resultatansvar är ett svårtolkat område. Historiskt sett har Försvarsmakten fungerat resursstyrt 
snarare än resultatstyrt. Resurstänkande innebär att se till de medel man får snarare än att se till 
de resultat som presteras. På frågan om det finns för mycket resurstänkande på det egna för-
bandet idag svarar nästan hälften av de anställda att de anser det. En majoritet av de anställda 
anser dock att den egna arbetsplatsen kännetecknas av resultat.

En genomgång av förbandens ekonomiska status vid utgången av 2007 visade att de allra flesta 
förbanden hållit sig inom ramen för sina budgetar. Det största undantaget var Högkvarteret 
som överskred sin budget. Många av dem som utifrån sitt förbandsperspektiv skött ekonomin 

har känt sig besvärade av de stora sparbeting som drabbat dem. Lojaliteten har 
satts på prov.

Bakom parabeln för förtroende döljer sig en tydlig ansvarsparabel liksom en 
öppenhetsparabel. Resultat är däremot ett mer svårfångat begrepp, inte minst 
därför att utan ansvar och förtroende infinner sig inte de eftersträvade resul-
taten. Gemensam värdegrund är en absolut nödvändig förutsättning för både 
Öppenhet, Resultat och Ansvar. 

Förtroendet för olika ledningsnivåer

Kritiken av Försvarsmaktsledningen och Högkvarteret är understundom stark 
och det allvarliga är att även inom Högkvarteret återfinns samma kritik. En av de 
mer kritiska rösterna svarar på frågan om han har förtroende för FML:
Ett snällt svar är att säga att på en skala ett till tio så är det fem för de gör 
så gott de kan och är offer för systemet. Ett annat svar är att säga att det inte 
funkar och frågar sig varför de inte har gjort någonting åt systemet. Är det 
någon som ska kunna göra någonting åt systemet så är det de själva. Ska jag 
ha den inställningen så är domen hård. Försvarsmakten fungerar skitdåligt, 
rent ut sagt, jämfört med många andra företag. Då är det en tvåa på en skala 
från ett till tio. 

Öppenhet
God insyn i Försvarsmaktens verksamhet o
Bra samarbete med politiska ledningen o
Öppet och bra arbetsklimat o
Ingen form av diskriminering tolereras o
Gott samarbete mellan olika delar  o 
av organisationen

Resultat
Försvarsmakten ska uppfylla  o 
verksamhetens övergripande mål 
Tydliga mål för den egna verksamheten o
All verksamhet ska sträva till att  o 
uppnå huvudmålen

Ansvar
Tydlig intern ansvarsfördelning o
Tydlig koppling mellan att ha och  o 
avkrävas ansvar
De anställda ser sin roll i helheten o
De anställda kan arbeta för helheten o

Mycket arbete återstår...






















Efter 34 år i firman kan jag inte säga att 

nån dag har varit dålig. Men det var kul och 

omväxlande att få åka på systemstödsresa till 

Limmasol på Cypern. Vi gjorde underhåll på 

torpederna till HMS Gävle därnere. Det var 

några speciella dagar.

Inge Johansson

Tekniker, Torpedverkstaden, Karlskrona

Min bästa dag inom Försvarsmakten
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När vår intervjuare ber respondenten motivera sitt svar lite mer utförligt, förklarar denne att:

Det är att du varken får någon extern output i form av prestationer samtidigt 
som den interna bilden – identiteten eller vår image inåt – är svag. Det ger 
ingen arbetsglädje eller utvecklingsmöjligheter för de anställda. På något sätt 
så lyckas generalerna åstadkomma så att om det kommer dugligt folk, an-
tingen från förbanden eller utifrån, hit till HKV så är de totalt förstörda efter 
tre år. Det får man faktiskt lasta ledningen för och därför så det kan inte bli 
bättre än en tvåa i min bedömning. 

Kritiken av Högkvarteret handlar till stora delar om att de ”lägger sig i”:

Man måste skilja på uppdrag, ansvar och roller. Vi lever ju så att säga i en 
fredsorganisation och jag tycker att personaladministrativt så kan man ha 
ett förband som Högkvarteret för att se till att personalvård fungerar och lite 
sådana saker men inte styrning och ledning av vår vardag.  

Förbandens bild av högkvarteret, HKV

Det finns ett samband mellan högt förtroende för den egna förbandsledningen 
och högt förtroende för Högkvarteret. Där förtroendet för HKV är lågt finns det 
däremot ofta en negativ upplevelse av beslut som fattats på högre nivå. Förtro-
endet för HKV beror också på hur man upplever öppenheten från HKV. Med 
ökande insyn och kunskap följer samtidigt en dubbelhet. Förtroendet sträcker 
sig i första hand till de delar av HKV som den enskilde har kontakt eller samar-
bete med samtidigt som man kan ha en mer generell kritik mot HKV. Andelen som uppger att 
de saknar förtroende för HKV är relativt konstant över tid. Mer än hälften av de anställda (55 %) 
anser att HKV bör minskas till förmån för övriga förband. 72 % anser att fler beslut bör fattas på 
förbanden och en majoritet (58 %) anser att deras enhet skulle kunna arbeta mer effektivt om 
de fick ett ökat eget budgetansvar. Det är intressant att även Högkvarterets egen personal till 
stora delar instämmer i dessa påståenden. 

Orderflödet sinar aldrig…

Flödet av order, uppdrag och beslut som kommer från olika delar av HKV till förbanden är 
omfattande och sällan koordinerade. Förslag finns om EN väg ut från HKV – att HKV ska tala 
”med en tunga”. Samtidigt betonas att behovet av samordning måste ställas i relation till de 
eventuella fördröjningar av olika ärenden som en sådan ”portvaktsverksamhet” kan medföra. 
Det är helt avgörande att de som får uppdraget att göra dessa prioriteringar också har rätt kom-
petens, det handlar om ett mycket kvalificerat arbete som sker under konstant tidspress. Ett 
större samordningsansvar bör under alla omständigheter tas av de olika staberna inom HKV. 

45%

28%

27%

Högt/mycket högt
Lågt/mycket lågt
Varken eller

Förbandens förtroende
för Högkvarteret

Bästa dagen? Ingen tvekan första gången jag 

fick flyga själv i JAS 39 Gripen. En känsla av 

ansvar, en känsla av att ha nått det mål jag 

kämpat för i många, många år. Ända sen jag 

var liten grabb. Det var inte ett ögonblick av 

lycka kl 15.03 eller så, utan den fanns där från 

att jag steg upp på morgonen tills jag gick och 

lade mig. Det är min bästa dag i Flygvapnet.

Henrik Björling

Flygförare Q Blå, F17 Kallinge

Min bästa dag inom Försvarsmakten



102

7. fÖrtroende fÖr fml och hkV

Personalen inom HKV skiljer sig markant från övriga försvarsmaktspersonalen i sin syn på hur 
viktigt de anser att det är att byta ut chefer som inte verkar för förändring, hur viktigt det är 
vem som är avsändare för hur en order prioriteras eller genomföras samt att antalet order 
och uppdrag som kommer från HKV måste minska. Övrig försvarsmaktspersonal skiljer sig 
från HKV-medarbetarna genom att i större utsträckning uppleva ett behov av att fler beslut 
bör fattas lokalt på förbanden, att deras enhet skulle kunna arbeta effektivare om de hade ett 
större budgetansvar samt att HKV bör minskas till förmån för övriga förband. Däremot verkar 
upplevelsen av att för många beslut delegeras uppåt vara gemensam även om orsakerna som 
uppges är olika:
Förbandspersonalen upplever att Försvarsmakten genomgår en centraliseringsprocess i fråga 

om ekonomiskt och beslutsansvar, och att denna centralisering 
påverkar den egna verksamheten negativt. Inom HKV involverar 
problematiken istället i större utsträckning enstaka chefers bety-
delse samt olika agendor inom Försvarsmakten. En något större 
andel av medarbetarna på HKV än ute på förbanden upplever att 
antalet order och uppdrag från HKV måste minskas samt att en 
dryg tredjedel instämmer i påståendet att HKV bör minskas till för-
mån för förbanden. 

En övervägande majoritet inom såväl HKV som i Försvarsmakten 
har en önskan om decentralisering av ekonomiskt- och beslutsan-
svar. Det råder konsensus om att beslut delegeras onödigt högt 
upp och att fler beslut bör fattas lokalt på förbanden. Det finns 
även en tydlig åsikt att chefer som inte verkar för att förändringen 
av Försvarsmakten ska bli verklig bör bytas ut, en åsikt som är sär-
skilt stark bland personalen inom HKV.

De inom Försvarsmakten som instämmer i påståendet om att fler beslut bör fattas lokalt på 
förbanden har varit påfallande stabilt genom de tre mättillfällena; tre fjärdedelar av personalen 
instämmer i påståendet. Inom HKV är åsikten att fler beslut bör fattas lokalt på förbanden inte 
lika utbredd. 50 % av HKV-personalen instämmer, att jämföra med 72 % av övriga försvars-
maktspersonalen. 

Djupintervjuerna visar att så gott som samtliga på förbanden upplever att det finns både bra 
och dåliga sidor av hur HKV arbetar och fungerar. Högre grad och arbetsledande ställning 
genererar samtidigt djupare resonemang kring vad som inte upplevs fungera, oavsett om de 
för egen del uttrycker ett förtroende mot de delar av och personer i HKV som de själva arbetar 
med. Man kan sammanfatta kritiken från förbanden gentemot HKV som en kritik av systemet 
snarare än de personer som befinner sig i HKV.

Många vittnar om den kulturchock som drabbar officerare som 

just fått en kommendering till Högkvarteret. Slips och lågskor 

är ofta ovant i början för någon som tillbringat flera år med 

trupputbildning ”i verkligheten”. Lilljansskogen bakom Stadion 

är inte alltid ett fullgott substitut. 
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I djupintervjuerna framkommer ännu en förklaring och det är den snabba takten på omor-
ganisationer den senaste tiden. Det är något som har lett till allvarliga konsekvenser för både 
samarbetet och förtroendet för HKV ute på de övriga förbanden. En officer på ett förband inom 
Flygvapnet beskriver hur han upplever att omorganisationerna har påverkat för-
troendet generellt i Försvarsmakten:

Jag tror mycket frustration beror på att Högkvarteret har omorganiserat sig, 
för många gånger de sista åren. Och det tappar ju mycket kraft naturligtvis, 
att de som jobbar i Högkvarteret hela tiden börjar jobba med sin egen orga-
nisation istället för att göra det man egentligen ska. Det tror jag har fört med 
sig lite frustration ute i försvaret som helhet. Att man märker att Högkvarteret 
inte egentligen har kraft att leda Försvarsmakten som de har haft, nu det sista 
året. Det har varit mer internt arbete än utåtriktat arbete. 

Just otydligheten utåt i organisationen är något som även en officer i Flygvapnet 
kommenterar i en diskussion kring omorganisationerna av HKV och de upp-
levda effekterna av dem:

Har Högkvarteret någon gång fått en omorganisation eller omstrukturering 
att verka ut till den grad att man sett effekten för att kunna  dra några slut-
satser förutom att det inte blir bra och måste göras om igen? Man gör om 
och man flyttar runt och det i sig ger massa spinn där folk inte vet vilket ar-
betsområde man har och det tar tid att sätta igång och sedan kommer nästa 
omgång, det skapar ingen trygghet. Man ska tänka till och så ska man gå in i 
en struktur som man kan utvärdera och se vad som var bra och inte bra. 

Även på förbanden anser man att HKV:s arbete i alltför stor utsträckning tas upp 
av internt arbete. En officer beskriver HKV som ett ekorrhjul:

En stab som blir för stor, den har en tendens att sysselsätta sig själv. Man har ett internt liv 
istället för uteffekt. Det är en jättestor risk när det blir en för stor stab. Jag tror vi är på väg 
åt det hållet [i vår stab] också, att den börjar bli för stor. Jag var ju själv stabschef för några 
år sedan, och jag tror att får man en för stor stab, då är det lätt gjort att det blir som ett 
ekorrhjul, att man i stället för att få ut effekt och stötta chefen med beslutsunderlag eller styra 
organisationen som man har under sig, så blir det mycket internt arbete som går åt för att 
hålla igång det interna livet. 

En personalchef på ett förband gör en liknande bedömning och kopplar det vidare till en bris-
tande tydlighet och brist på klara beslut från allra högsta nivå:

Det här kommer låta konstigt, men den bästa 

dagen var när vi för några år sen var ute på 

Nordsjön med Falken på väg mot St Malo i 

Frankrike. Det blev riktigt dåligt väder. Alla 

ombord utom några stycken blev sjösjuka och 

låg längs relingen. Ändå kunde vi få fartyget 

framåt. Att trots allt kunna säkra framgång 

– det var stort, det var speciellt. Jag ska väl 

tillägga att jag var en av dom som inte blev 

sjösjuk.

Kristoffer Ljung

1 kock, HMS Falken

Min bästa dag inom Försvarsmakten
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Det är risk att [HKV] är egengenererande i det hela. Om man blir stor och det inte finns tyd-
lighet så skapar man ju sysselsättning själv, men ingen dömer av om, ja, det här är rätt och 
vi har resurser till det. Det går igång bara. Det är en sjuka vi har i FM. Vi är duktiga på att 
skapa problem och sysselsättning, men vi tänker inte alltid på om det behövs. Där behöver 
man en riktig analys. Problemet är att om man analyserar sig själv, så kanske inte resultatet 
blir så objektivt. 

Djupintervjuerna bekräftar att det finns en negativ jargong om HKV ute på förbanden. Sam-
tidigt visar de på den frustration som finns kring hur ledning och kommunikation fungerar. 
Jargongen kan på så vis ses som en ”ventil”, något som också var tydligt i analysen av Försvars-
maktens kultur. En officer svarar på frågan om han har förtroende för HKV:

Jag vet inte, jag har bara en bild av att det sitter en massa 
generaler där och vänder papper. Lite så känns det faktiskt 
ibland. Sedan så vet jag att de har utvecklat informations-
avdelningen och sådant, och vissa andra jättebra saker, 
men den stora bilden är nog att det sitter en massa perso-
ner och vänder papper där uppe. 

En officer på en utbildningsenhet ger en liknande bild, där 
jargongen gentemot HKV framför allt förklaras med en bris-
tande insikt i HKV:s arbetsvillkor, något som även påminner 
om den jargong som förekommer i Försvarsmakten gente-
mot FMLOG: 

Det är bra folk i Högkvarteret. Även om jag försöker få mina 
underlydande att aldrig skälla på Högkvarteret, för det är 
precis sådana som du och jag som sitter där. De flesta, eller 
alla är duktiga och välutbildade. Det är det synsätt man 
ska ha. Och sedan har de ibland en situation som gör att 
man inte klarar av att lösa alla uppgifter som man borde 

göra i Högkvarteret, men det är turbulensen som har varit som är orsaken till det, tror jag. 

Sett ur ett förbandsverksamhetsperspektiv blir ledningsverksamheten något som sker på be-
kostnad av det som upplevs som kärnverksamhet. I många verksamheter förekommer det 
även vakanser och en underbemanning. Personalbristen i dessa verksamheter påverkar säkert 
synen på HKV:s personaldimensionering. Den nyss citerade officeren får återigen utgöra ett 
exempel för ovanstående åsikt:

Jag tycker fortfarande att kärnverksamheten som vi gör, det är värnpliktsutbildning och det 

Som mest kan en Gripenpilot utsättas för 9 G, alltså kan en normal-

stor pilot på 75 kg plötsligt väga 675 kg. Totalt finns det 134  stycken 

JAS 39 Gripen i det svenska flygvapnet. Den finns i fyra olika grundut-

föranden och har i sin senaste inkarnation såväl lufttankningsutrust-

ning som ett system där information projiceras på pilothjälmvisiret. 

Startsträckan är 400 m och maxfarten överstiger dubbla ljudhas-

tigheten – sträckan Ronneby- Stockholm tar i teorin mindre än 15 

minuter. 
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är anledningen till att jag tycker att man ska trycka ner folk till trupp. Man ska ha massor 
av folk som kan utbilda istället för att skämta om att man vänder papper på Högkvarteret. 

En annat besläktat resonemang som också är vanligt förekommande, gäller inte bara den nu-
merära storleken på HKV kontra storleken på förbanden, utan gäller storleken på arbetsbördan 
för förbanden kontra HKV, och då främst arbetsbördan relaterad till HKV. 

Det är ju ett stort Högkvarter, där alla inte vet vad som skickas ut och allt inte rör samma 
områden, men det är ju samma kategori människor som ska genomföra det. Oavsett om 
det är att köra minibuss eller säkerhetsutbildningar eller IT-utbildningar och så, som inom 
det området säkert är mycket bra, så blir totalen för mycket kanske. Balansen mellan re-
surser och det måste ju vägas av. Ingen har koll på vilken nivå det innebär för den delen av 
förbandet som ska göra det och hur mycket man skjuter in på ytterligare. Det blir många 
order och uppgifter som kommer som förbandet ska genomföra, men som förbandet inte 
kan genomföra. 

Bland personal som har kunskap och insikt i hur HKV fungerar så finns det ofta en större 
förståelse för HKV:s situation, och då framträder också en mer komplex bild. 
Samtidigt kvarstår det faktum att problemen som lyser igenom i de olika reso-
nemangen och exemplen på när det inte fungerar är interrelaterade. Det finns 
en obalans såväl inom HKV som i resultatet av HKV:s kommunikation gentemot 
förbanden. En arméofficer tillhörande regementsledningen svarar representa-
tivt tvekande på påståendet att HKV bör minskas till förmån för förbanden:

Man kan ju alltid säga ja, men jag tvekar för frågar är ju… samtidigt är det 
en väldigt komplex tillvaro som de måste kunna hantera och ja… skall man 
kunna hantera den, då kanske man måste vara ett visst antal människor. Jag 
tror att skall man kunna säga att ja, de skall inte lösa alla de uppgifter som 
ligger på dem, eller de skall lösa med helt nya metoder. Man kan inte bara 
säga att de är för stora. 

Påståendet Det är viktigt att byta ut chefer som inte verkar för förändringen 
ger uttryck för en generell ledarskapskritik medan För många beslut delegeras 
uppåt, liksom Fler beslut bör fattas lokalt på förbanden och Min enhet skulle 
kunna arbeta mer effektivt om vi fick ökat eget budgetansvar tyder på en 
reaktion mot de tendenser till en ökad centralisering av beslutansvaret som 
påpekades i rapporten Kulturgapen – militär kultur och civil verklighet. 

Vad gäller ledarskapskritiken finns det i djupintervjuerna en tendens ute på förbanden att 
instämma i påståendet att chefer ska bytas ut om de inte är lojala mot fattade beslut, men ofta 

Den bästa dagen var nog när jag kom hem 

från min senaste mission. Samtidigt var det 

den sorgligaste när man måste skiljas från 

kamraterna.

Christina Nordling

Logistikutvecklare, FMLOG

Min bästa dag inom Försvarsmakten
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har de svårt att se sådana situationer själva. Samtidigt finns det en frustration som grundar sig 
i ansvarsproblematiken som tidigare har beskrivits. En officer på en regementsstab beskriver 
sin syn på frågan:

Ansvaret är för dåligt, det är [det] i hela Försvarsmakten. [Verkar man inte 
för förändringen] ska man inte vara kvar. Man kan inte vara motstånd. In-
ser man inte det själv så ska någon annan göra det och jag tror vi måste vara 
tuffare där. Det är på alla nivåer, från högsta till lägsta. Accepterar man inte 
det vår organisation säger, så ska man göra något annat. Man måste vara 
mer hård i det ansvaret. Sedan kommer det arbetsrättsliga, men då ska man 
i alla fall inte sitta på den nivån. 

En viktig fråga gäller möjligheten till att ta ansvar, samt när ansvar inte tas. Det 
finns idag på förbanden ett utbrett missnöje med en upplevd centralisering av 
beslutsansvaret. Det har flera konsekvenser för personalen, det upplevs som 
att ledningen inte känner förtroende för verksamheten, att ledningen genom 
att centralisera beslutsansvaret själva ökar beslutströgheten och försvårar kom-
munikationen nedåt, samt generellt försvårar det lokala arbetet. Det finns en 
allmänt utbredd uppfattning att HKV idag i allt större utsträckning detaljstyr 
verksamheten och därmed underminerar förbandets chefer. En officer inom 
Flygvapnet gör en stark koppling mellan förtroende och decentralisering:

Får man en tydlig organisation, […] men inte för stor organisation, så tror jag man vinner 
mycket på det. Och vågar ge, vågar delegera nedåt i organisationen. Ge förbandscheferna 
sitt ansvar och peta inte i detaljer som jag tycker man har gjort ibland från Högkvarterets 
sida. 

Detaljstyrning påverkar även initiativförmågan, då det inte längre finns möjlighet att ta ansvaret 
inom den egna verksamheten. En ökad centralisering av beslutsansvaret ger därför även ett 
ökat behov av styrning från den centrala ledningen. En arméofficer beskriver det som en av 
anledningarna till att det finns en upplevelse av obalans mellan uppgifter och förutsättningar:

Jag tycker generellt att folk tar initiativ på nästan alla nivåer, men det jag tycker, det är ju 
att många gånger har ju förvaltningssverige, eller förvaltningsdelen av Högkvarteret lagt en 
våt filt över initiativförmågan i form av detaljstyrning och detaljbestämmelser som gör att 
man egentligen skapar en anda av att man ger väldigt mycket uppgifter, men egentligen är 
manöverområdet väldigt smalt. 

Ett av de största allmänt upplevda problemen med trenden till centralisering av beslutsansvar 
och detaljstyrning är att avståndet blir för långt mellan den som tar beslutet och den som ska 

Min bästa dag inom Försvarsmakten

Den bästa dagen är när man kommer hem till 

campen från en lång patrull och får duscha 

och käka ordentlig mat.

Fredrik Ejnamn

Kontraktsanställd, NBG08
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utföra det. Det påverkar dels innehållet i beslutet, men samtidigt även snabbheten i att få be-
sked. En officer inom Flygvapnet efterlyser större närhet mellan beslutsansvaret och den som 
ska verkställa det:

[Det mest optimala sättet] är att man i varje nivå har en möjlighet att påverka eller leda sitt 
eget område med givna ramar som inte är för snävt ställda och att man har en beslutsin-
riktning och att det är närmare mellan de som kan fatta beslut och de som ska göra jobbet 
så att man kan få ett snabbare besked. 

Längst ned i systemet framträder problemen med centraliseringen som tydligast, då avstånden 
blir längre än för de som åtminstone verkar gentemot HKV. I värsta fall uppstår där också en 
misstro mot själva systemet. En officer på en utbildningsenhet ger ett exempel på när en verk-
samhetsfråga upplevs gå alltför långt upp i systemet för att vara rimligt:

Jag kan tycka att befogenheter, möjligheter att ta sitt ansvar och ha de fullständiga resur-
serna på rätt nivå, kan vara lite fel ibland. Framför allt om någon någonstans gör bort sig 
och missbrukar förtroendet, eller makten och resurserna, ja då drabbar det alla andra. 
[…] Till exempel tjänstledighetsansökningar för soldaterna. Det har någon fastställt, att om 
soldat kommer in och ska vara tjänstledig för begravning i ett dygn, då får 
inte jag bevilja den. Jag som styr över allt annat. Det får inte jag bevilja, för 
det måste vara en överstelöjtnant. Det innebär att jag måste, i min chain of 
command gå med varje tjänstledighetsansökan […] ända upp till regements-
chefen och hans stab. […] För min närmsta chef, han är bara major just nu. 
Då är det helt dumt, systemet. 

Trots att kunskapen om Försvarsmaktens beslutsprocesser generellt är lägre ute 
på förbanden än på HKV så har den ökande detaljstyrningen från centralt håll 
lett till att HKV:s ledning av Försvarsmakten får tydliga konsekvenser på lägre 
nivåer. På dessa nivåer är kunskapen om HKV mindre men missnöjet större.

Högkvarterets egna medarbetare om sig själva

En tredjedel av de svarande som arbetar inom Högkvarteret anser själva att 
HKV som organisation inte fungerar bra. De interna faktorer som anses orsaka 
detta är personalbrist, otydliga mandat och roller, för snabb personalrotation, 
för stort fokus på planering istället för på genomförande och uppföljning samt 
bristande samordning av och helhetssyn på verksamheten. Mindre än hälften 
av medarbetarna på HKV upplever att samarbetet mellan HKV och förbanden fungerar bra, för 
förbandens del är motsvarande värde 24 %. Insatsledningen, vars relation till förbanden ändra-
des i och med den senaste omorganisationen, är den enhet som i minst utsträckning är nöjd 

Min bästa dag inom Försvarsmakten

Det finns många bra dagar inom 

Försvarsmakten – det är som en resa där man 

ständigt utvecklas. Men den bästa har jag nog 

fortfarande framför mig.

Karl Engelsbrektsson

Force Commander NBG 08
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med samarbetet. Kritiken är i mångt och mycket samstämmig med förbandens. Detaljstyrning 
av förbanden, bristande samordning i styrning och kommunikation samt otydligheter i order 
och direktiv är de största problemen. Även från förbandens sida finns det förbättringar att göra, 
främst att vända sig till rätt person i rätt 
frågor och att inte vidarebefordra frågor 
till HKV där beslut skulle kunna fattas 
lokalt på förbanden. 

Öppenhet är en viktig faktor för förtro-
ende. Det finns ett statistiskt samband 
mellan öppenhet och förtroende där 
upplevd öppenhet från HKV till de an-
ställda ger ett högre förtroende. Öppen-
het innebär för de intervjuade dels att 
det finns utrymme för diskussion men 
även öppenhet i de beslut som fattas, i 
den utsträckning det är möjligt med tan-
ke på Försvarsmaktens uppgifter. Detta 
tillsammans med information, exempel-

vis om orsakerna bakom 
den aktuella ekonomiska 
krisen, och kommunika-
tion mellan enheter är 
områden som behöver 
förbättras då mindre än 
hälften av personalen 
anser att öppenheten 
är tillfredsställande. En 
sambandsanalys har 
gjorts för att ringa in de 
faktorer som påverkar förtroendet. Den visar att de som har lågt förtroende för 
HKV och som har en kritisk hållning i dessa frågor även anser att det förekom-
mer kränkande jargong om HKV, att HKV bör minskas till förmån för övriga 
förband, att antalet order/uppdrag som kommer från HKV bör minska i antal 
samt att det är viktigt att byta ut de chefer som inte verkar för förändringen. 
Sammanfattningsvis ger detta en god indikation om var problemen i fråga om 
förtroendebrist ligger och vilka åtgärder som är viktigast att genomföra.   I sam-

tal och intervjuer har en vanligt förekommande förklaring till det bristande förtroendet för 
Högkvarteret varit att personal vid förbanden inte har tillräcklig kunskap om HKV och besluts-
strukturerna i Försvarsmakten. Den bristande kunskapen om var och hur beslut fattas gör 

Min bästa dag inom Försvarsmakten

Den bästa dagen är varje dag när jag vaknar. 

Att veta att jag har valt det här yrket. Men jag 

har inget sånt där minne; då jäklar var det 

bäst.

Fredrik Svensson

Kapten, F17 Kallinge

Förslag från HKV-anställda:
Övriga Försvarsmakten inom parentes

Fler beslut bör fattas lokalt på förbanden. 
    Instämmer: 50%  (72%) 
    Tar avstånd: 14%  (6%)

Fatta beslut på rätt nivå: ”För många beslut 
delegeras uppåt”

    Instämmer: 62%  (65%) 
    Tar avstånd: 8%    (7%)

Min enhet skulle arbeta mer effektivt om vi  
fick ett ökat eget budgetansvar.

    Instämmer: 34%  (58%) 
    Tar avstånd: 22%  (9%)

Högkvarteret (HKV) bör minskas till  
förmån för övriga förband. 

    Instämmer: 36%  (55%) 
    Tar avstånd: 29%  (10%)

Antalet order/uppdrag som kommer från  
HKV måste minskas. 

    Instämmer: 41%  (34%) 
    Tar avstånd: 14%  (12%)

Byt ut chefer som inte verkar för  
förändringen. 

    Instämmer: 80%  (66%) 
    Tar avstånd: 4%   (12%)

Minska chefernas arbetsrotation. 
    Instämmer: 43%  (27%) 
    Tar avstånd: 12%  (17%)
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det lätt för personalen att se HKV som syndabock för de negativa beslut som påverkar deras 
arbetsplatser.    

Omorganisationen inom HKV

Omorganisationen av Högkvarteret som trädde i kraft den första april 2007 
innebar förändrade roller och ansvarsområden för de olika staberna, vilket en-
ligt många djupintervjuade medarbetare har medfört att mandat och uppgifter 
ibland är otydliga. En anställd vid Insatsledningen ger sin syn på HKV:

Högkvarteret i sina olika beståndsdelar är oerhört kompetent. Det som behö-
ver oljas upp är relationen mellan Högkvarterets olika delar så att det faktiskt 
blir ett Högkvarter och ett Högkvarter som också uppfattas som ett Högkvarter 
av den organisation som vi har att leda. Den valda strukturen tros komma 
till någonting sådant men vi är inte där nu. Men det är ett Högkvarter ändå 
med ÖB i spetsen ytterst som är betydligt mycket mer samordnat idag än vad 
det har varit på mycket, mycket länge. 

Uppdelningen i Insatsledning och Produktionsledning har inneburit en stor för-
ändring i ansvaret för och ledningen av förbanden där Insatsledning numera är 
beställare av förband och har ansvaret för dem under pågående insats medan 
Produktionsledning har ansvaret för förbanden under tiden som de utformas. 
Det dagliga ansvaret för förbanden i Sverige faller därför på Produktionsledning. 
Det råder blandade känslor inför den här uppdelningen. En medarbetare på 
Insatsledningen är kritisk till hur arbetet är organiserat och anser att resurser som exempelvis 
personal inte räcker till för att göra ett bra arbete och ser hellre en tillbakagång till hur ansvaret 
var fördelat tidigare: 

Vi är så få idag, så vi har inte råd att ha en insatsdel och en produktionsdel. Produktionsde-
len kommer att jobba ihjäl sig och vi [Insatsledningen] kommer att fortsätta att ställa krav 
på produktionsdelen. Jag hade hellre sett att man kunde ha en produktionsfunktion och en 
insatsfunktion som terminerade hos inspektörsnivån, som de gamla försvarsgrenscheferna. 
Och sen så får du då direktiv från två håll, du ska göra de här insatserna och här har du det 
som ska produceras, och här har vi de människorna vi har och fördelar arbetsuppgifterna 
där emellan. Då får vi en brandvägg mellan insats och utveckling och verksamhetssäkerhet 
och de rena produktionsbitarna. Vi har ju människor som under ett år gör både produk-
tionsbitar och insatsbitar. Så de får två hussar plötsligt, antingen är det inspektören som ska 
göra någonting för att det hänt någonting, eller ska vi skicka någonting internationellt, eller 
är det utveckling, det vill säga det som ska hända om fem år. Är det en mutter som behövs, 
någonting som har gått sönder, ja då går de till en annan organisation inom Högkvarteret 

Min bästa dag inom Försvarsmakten

Den bästa dagen var nog när vi var på hem 

från Libanon mellan Kreta och Malta och 

surfade på vågorna…stora, långa, långa 

dyningar…vi surfade i över 30 knop med 

fartyget.

Anders Hörnfeldt

Sekond, HMS Gävle
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och då ska de driva det där. Jag tror inte på den konstruktionen i vår försvarsmakt som har 
väldigt mycket kultur och hierarki att ta order sedan i en funktionsstyrning. 

En jämförelse mellan enheter och avdelningar visar att Insatsledning är den enhet som uttryck-
er lägst förtroende överlag på förtroendefrågorna. En officer på Insatsledningen ger exempel 
på vad han upplever inte fungerar i HKV: 

Jag känner förtroende för de medarbetare som jag vet vilka de är. Du känner ju inte tusen 
människor. Du känner kanske igen 600 eller något sådant i och med att du går till och från 
jobbet och du vet ungefär hur de jobbar. Men överlag har jag förtroende och de flesta gör ett 
mycket bra jobb. Däremot i de strukturer och de organisationer som de är satta att verka så 
har jag ibland svårighet att kommunicera, kopplat till de styrningar som finns i Högkvar-
teret. Så enkelt är det. Det tar tid för oss som ny organisation att hitta vem som gör vad och 
vem som fattar vilket beslut. 

Att kommunikationen mellan Högkvarteret och förbanden är en viktig faktor för att samar-
betet ska fungera bra är något som de flesta anställda i Försvarsmakten också är överens om. 
Det som upplevs vara den största bristen i samarbetet mellan HKV och förbanden är inte de 
enskilda kontakterna mellan ett förband och HKV, utan snarare en brist på samordning som 
gör att förbanden får en strid ström av skrivelser, pålagor, order och uppdrag från olika delar 
av HKV. 

Ibland skulle HKV kanske se till att man försökte anstränga sig med att inte vara så många 
som pratar i samma frågor. Nu är det också så att från förbandens sida så väljer man också 
den som man får rätt svar ifrån. Visst gör man det. [Man vet vem man ska vända sig till 
om man vill ha ett ja?] Ja. Eftersom ledningsorganisationen har ändrats så många gånger 
så har det ju varit så att ansvaret för [en chef] har förändrats under tiden men vet man att 
man får det som man vill av honom, även om han idag inte har det ansvaret, så ringer man 
kanske till honom i alla fall och så får man då skit från annat håll efteråt. Man ska inte 
negligera det och säga att det inte finns brister, utan det finns brister på bägge hållen, men 
att man hanterade det så här upptäckte jag först när jag också hade en sådan position.  

Överambitioner i förbandsverksamheten utpekas ofta som en resursslukare inom Försvars-
makten och i detta avseende skiljer sig inte Högkvarteret från resten av organisationen. En 
kvinnlig chef i Högkvarteret beskriver det hon ser som ett problem: 

Nackdelen med att ha så många smarta människor, för det är väl av någon anledning 
som de sitter på Högkvarteret, man tycker väl ändå att det ska vara lite finare än att sitta 
på förband, är att man har ju möjlighet att påverka på ett annat sätt. Men nackdelen med 
att man tar in de här personerna det är att de är så ambitiösa och så engagerade så att de 

Att tyda senaste SMS:ordern 

i motljus kan vara knepigt. 

Särskilt om man är nyuppkliven 

ur det trygga Leopardmörkret. 

47 liters cylindervolym och 1500 

hästkrafter driver upp denna 60 

tonnare i farter på över 30 km/

tim – bakåt, och hela 72 km/tim 

om man färdas i 120 mm-ka-

nonens skjutriktning. Bränsle-

förbrukningen i terräng är 49 

liter per mil. I stadstrafik drar 

”Stridsvagn 122” mer beskedliga 

23 liter milen. Tanken rymmer 

1160 liter diesel.
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inte hinner stanna upp och fundera på vilket sätt det som de gör påverkar andra delar i 
kanske Högkvarteret och på vilket sätt det påverkar förbanden. Man har en idé och så har 
man alldeles för enkelt att få igenom det utan att den prövas, realiserbarhetsprövas eller 
vad sjuttsingen som helst: ”Går det här bra och är det vettigt i ett större perspektiv?”, någon-
stans måste vi höja blicken, vi måste få ett helikopterperspektiv på verksamheten, vad är det 
viktigaste som vi har, jo det är ju insats och insatsförbanden. Hur bidrar vi 
till det med förmågeskapande och förbandsbyggande och vad det nu är för 
någonting. Men det blir mycket som genererar, jag såg något citat att ”Det 
genererar sig själv på något vis, pappersarbetet”. 

Ett annat problem är brister i chefskapet på en del avdelningar, både genom ett 
svagt ledarskap och genom konflikter mellan chefer som påverkar arbetsklima-
tet och de andra medarbetarna negativt. En officer inom Insatsledningen ger en 
mycket allvarlig beskrivning av hur arbetsklimatet är på hans avdelning:

Öppenhet, resultat och ansvar är långt bort på [avdelningsnamn]: Medar-
betare har vid flera tillfällen uppmanats att ej framföra kritik. Medarbetare 
som gör detta exkluderas eller fryses ut. Ett antal medarbetare har slutat eller 
tvingats sluta utan att frågan berörts. Brister i långsiktighet och planering 
har lett till ett förhållandevis omfattande resursslöseri. Två chefer drar åt 
olika håll och är ofta oense vilket framgår framför allt rörande budget. Det 
finns tydliga tecken på ett ledarskap där söndra och härska dominerar. En 
utbredd misstro finns mot medarbetarna och inte sällan utgår man från att 
medarbetare mår bäst av att inte få information. APT genomförs pliktskyldi-
gast utan större engagemang. Problemen är identifierade sedan länge men 
sopas under mattan. Självbilden hos berörda är helt annan och enda sättet 
att nå fram är 360 grader anonym delgivning. Det är utan tvekan så att 
detta faktum noterats av internationella stabsofficerare. Dessa förhållanden har fått mig 
att överväga arbetssituationen. Att negligeras så som officer och yrkesman, ja nästan frysas 
ut, får en att tappa tron på FM. Detta faktum att ha två chefer som ej klarar jobbet har varit 
känt. Tidigare medarbetare vittnar om samma sak på även tidigare tjänsteställen. Mycket 
bygger på okunskap, ovilja till lyhördhet, övertro på egen kapacitet. Det är min förhoppning 
att [avdelningsnamn] enkätsvar och resultat leder till åtgärder. 

De täta omorganisationerna av HKV har resulterat i en splittrad organisation där medarbetarna 
kämpar för att hitta sina platser; vissa försöker att komma in i de nya rollerna och rutinerna 
medan andra fortsätter att arbeta på i gamla invanda hjulspår. Olika delar går in i varandra, 
man beslutar i frågor som man inte har mandat för och skapar ännu mer otydlighet, både 
gentemot förbanden men även internt. Ett Högkvarter som uppfattas vara rörigt, otydligt och 
okoordinerat är en grogrund för missnöje och bristande förtroende från förbanden. En av de 
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främsta förändringarna i den nya organisationen av HKV är de ändrade ansvarsförhållandena 
mellan Produktionsledningen och Insatsledningen, samt inspektörernas förändrade uppgifter 
och ansvar. Insatsledningen har det operativa ansvaret medan Produktionsledningen ansvarar 
för planering och utformning, samt har hand om ekonomiska resurser. Förhållandet mellan 
Produktionsledningen och Insatsledningen kan beskrivas som ett brännande kors som ur för-
bandens synvinkel delar in Högkvarteret i mindre beståndsdelar, det som brukar benämnas 
som att förbanden har ”flera hussar”. 

Ansvaret för och kontakterna med förbanden flyter fram och tillbaka mellan 
dessa två enheter. Insatsledningen är beställare av förband och förmågor, be-
ställningar som de överlämnar till Produktionsledningen. De i sin tur har till 
uppgift att producera och finansiera det som har beställts. När förband och 
förmågor är klara att sättas in i insatser, exempelvis en utlandsstyrka, så går 
ansvaret över till Insatsledningen igen. Det finns en del mindre önskvärda kon-
sekvenser av denna styrmodell, den riskerar framförallt att leda till ytterligare 
brister i det ekonomiska ansvarstagandet.

Dessutom visar förbanden tendenser att bortse från hur den formella föränd-
rade beslutsstrukturen ser ut och kontaktar istället de HKV-företrädare som de 
brukade vända sig till, i värsta fall får de en ”smäll på fingrarna” för att ha gått 
trossvägen men ofta passerar det igenom. För att uppnå en tydlig och enhetlig 
styrning av Försvarsmakten är det nödvändigt att integrera de två funktionerna 
Produktions- och Insatsledning i en och samma enhet, både för ett bättre sam-
arbete inom HKV men även för att underlätta det dagliga arbetet i hela organi-
sationen.

Avståndet och för få kontakter – det stora grundproblemet

En gemensam värdegrund syftar till att skapa en samstämmighet inom organisationen vad gäl-
ler verksamheten och vad som förväntas av medarbetarna. Arbetet med att förändra Försvars-
makten som organisation och anpassa den till de nya uppgifterna pågår kontinuerligt och de 
styrande värderingar som har formulerats är ett stöd i arbetet. 

Förtroende är en viktig del av värdegrunden, utan förtroende för organisationen, dess ledning 
och dess medarbetare är det svårt, om inte omöjligt, att med ett gott resultat genomföra sådana 
genomgripande förändringar som omställningen av Försvarsmakten medför. Upplevda kultu-
rella skillnader mellan HKV och förbanden påverkar både förtroende för och inställningen till 
hur HKV fungerar som organisation. Om HKV uppfattas vara avskiljt från resten av organisa-

Min bästa dag inom Försvarsmakten

I Kosovo fick vi loss en kvinna ur ett hus där 

hon hade hållits mer eler mindre som en slav. 

Då kände jag att det vi gjorde var värt hela 

missionen, sex månader av mitt liv.

Marcus Lukic

Kapten, 312 Luftburna skvadronen
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tionen, som en fristående del med egen kultur som skiljer sig från förbandens, så förlorar det 
något av sin legitimitet i ledningen av Försvarsmakten.  

Den största kulturella skillnaden, som återkommer om och om igen i vår undersökning, beror 
i grunden på en upplevt stor distans mellan den som fattar besluten och den som berörs av 
dessa. HKV upplevs som en administrativ verksamhet ”uppbyggd på papper” vars handgrip-
liga verksamhet består i samarbete med politikerna, Försvarsdepartementet, FMV och andra 
myndigheter, medan förbanden upplevs som verkställande och i högre grad som konkreta i 
jämförelse med HKV. 

En personalchef på ett utbildningsförband instämmer i att det föreligger kulturskillnader mel-
lan HKV och förbanden, och att dessa ”till största delen beror på avstånd”. En enhetschef på 
en flygflottilj berättar om sina erfarenheter av möten med HKV-personal apropå frågan om hur 
samarbetet mellan HKV och förbanden ska förbättras:

Vi kan ta ett exempel där vi bjöd in Högkvarteret och vissa IT-människor. En 
av dem hade jobbat på Högkvarteret i minst två år och […] hade aldrig satt 
sin fot på något förband överhuvudtaget. Man måste ut. 

Den tydligaste kulturskillnaden mellan HKV och förbanden, ur ett förbands-
perspektiv, är just skillnaderna i verksamhetsperspektiv. Det är också denna 
skillnad som de djupintervjuade vill göra HKV uppmärksam på genom ökade 
kontakter och önskemålet att HKV-personal ska se de verksamheter de tar be-
slut om. En civilanställd på ett utbildningsförband inom Armén liknar det vid 
skillnaden mellan teori och praktik:

Högkvarteret är lite för mycket FMV, alltså väldigt teoretiskt. Egentligen är 
det underligt för det är ju många yngre officerare som sitter på Högkvarteret, 
men lik förbannat så är det då teori och här ute är det praktik. De kan regler-
na och allting jättebra. Så här ska det vara när allt är som bäst. Vi vet att det 
här inte går, det blir lite snöre och tejp för att få saker och ting att gå ihop. 

En effekt av de tidigare konstaterade bristerna i kommunikationen och öppen-
heten mellan HKV och förbanden är att HKV, och i förlängningen dess kultur, upplevs som 
arrogant gentemot förbanden. En officer inom regementsledningen på ett marint förband ifrå-
gasätter rent av själva viljan till dialog mellan HKV och förbandet:

Ibland upplever jag att vissa order och saker kommer ut utan att… ”Hade du kunnat haft 
kontakt med mig innan och frågat mig lite i sakfrågan, för du har förmodligen gått in till ge-
neralen och fått det här påskrivet, men du har inte fått med det här, och de här sakerna”. 

Det var när vi kom in i containerbyn i Kosovo 

och hade med oss julklappar. Det låter som 

en klyscha, men när man ser på hur innerligt 

glada familjerna och barnen blir över mat och 

presenter, då känner man: Det här är bra.

Fredrik Toring

Kontraktsanställd, NBG 08

Min bästa dag inom Försvarsmakten
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Då svarar [denne] ”Jag visste inte, jag kan ju inte veta allt”. Nej, svarar jag, men hör av dig 
till mig. Hör av dig till regementet. Jag har 50 stycken här som jag får prioritera arbetet för 
att lägga fram beslutsunderlag för dig som handläggare. Ibland upplever jag att man vill 
sitta där inne och inte vända sig till regementet. 

Det är lite mesigt att vända sig och få lite stöd. […] Vi upplever att vi inte får feedback på det 
underlag som vi har lämnat in, vi får inte avdömt de frågeställningar vi har lämnat in, och 
det underlag som vi sedan blir serverade via VU:n är inte riktigt koordinerade. 

De tidigare konstaterade bristerna i samarbetet mellan HKV och förbanden, i kombination 
med att HKV-personalen upplevs ha höga, interna krav och en stor arbetsbelastning leder till 
att förbanden i större utsträckning upplever sig som toppstyrda. De egna behoven och syn-

punkterna väger lätt jämfört med andra krav inom HKV som väger tyngre. 

Förbandspersonalen upplever också att HKV tar oinitierade beslut på detaljnivå 
långt ner i förbandets egen organisation. Återigen är det inte HKV-personalen 
som upplevs som problemet, utan främst arbetskulturen på HKV. En officer på 
ett marint förband gör tydlig distinktion mellan individerna och arbetsformerna 
som ligger till grund för samarbetet och resultatet:

När man väl har hittat en kontakt som man jobbar med, så fungerar det 
alldeles utmärkt på individnivå. […] När du staplar alla uppgifter på varan-
dra så blir det kanske inte alltid hanterbart och samma sak gäller när man 
hanterar besparingar och förändringar, då vill man gärna ner i detalj och 
plocka. På individnivå ser jag dock inga problem. 

Kulturskillnaderna mellan HKV och förbanden skiljer sig  på ett viktigt sätt från 
kulturskillnaderna mellan försvarsgrenarna. Försvarsgrenskulturerna är forma-
de av traditioner och en stolthet över den egna historiken. HKV har inte samma 
historia eller skapar samma känsla av förbandstillhörighet. HKV:s verksamhet 
skiljer sig också från förbandens. 

Det har vuxit fram en arbetskultur som väsentligen skiljer sig från förbandens. En officer på 
HKV som upplever att det finns stora kulturella skillnader mellan HKV och förbanden får sam-
manfatta: 

För mig är det så märkligt för det är ju samma individer. Det bara slussas runt så jag tycker 
i grunden att det är konstigt att det kan vara så. Från förbandens sida tenderar [man] att 
ta något slags avstånd från Högkvarteret. 

Min bästa dag inom Försvarsmakten

Den största dagen inom det militära…Det 

var den dag jag fick beskedet att jag skulle 

påbörja min flygutbildning i Ljungbyhed. Den 

bästa dagen hade jag alltså redan innan jag 

egentligen påbörjat min militära karriär.

Mats Hakkarainen

Överselöjtnant, Flygchef, F21
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Och omvänt att jag kan tycka att många på Högkvarteret har en nedlåtande hållning gen-
temot förbanden, att de förstår liksom inte. 

Återigen, vi är samma individer. Om ett år så är man tillbaka. Och nej, jag kan faktiskt inte 
förklara vad det är som är speciellt med Högkvarteret. Det är så extremt kar-
riärorienterat på ett sätt som det inte är på förbanden. 

På förbanden är det mycket mer verksamhetsinriktat, det är en uppgift som 
ska lösas. Sedan finns det karriärister där också men det är inte det som do-
minerar, men det gör det på Högkvarteret, på den militära sidan. Det är ju 
många militärer i mellanchefsställning som inte känner verksamhetsansva-
ret utan lojaliteten är primärt mot sig själv och sin närmaste chef. 

Men om det är det som är förklaringen till kulturgapet det vet jag inte riktigt. 
Vi måste hitta mycket bättre vägar, Högkvarteret får inte bara bli en plattform 
för den som ska vidare utan det måste landa i ett verksamhetsfokus. © Bikupan 2008
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8. FMLOG – Logistik för en komplex 
organisation
När Försvarsmaktens logistik (FMLOG) skapades den 1 januari 2002 blev den i ett slag Försvars-
maktens största enhet med sina cirka 4 000 anställda. Syftet var att samordna en mängd spridda 
verksamheter som har med drift/underhåll, service, administration, transporter etc. under en 
enda hatt. Före 2002 var logistiken uppdelad på en mängd olika förband och organisationsen-
heter. FMLOG innebar att ett nytt system för styrning och finansiering av logistiken infördes. 
Förbanden ska fungera som kund eller beställare, FMLOG som leverantör och Försvarsmak-
tens högkvarter som ägare.

Bildandet av FMLOG kritiserades från många håll redan före omorganisationen och kritiken 
har inte tystnat sedan 2002, trots att grundsyftet att samla likartad verksamhet från ett fler-
tal aktörer, genomförts på ett framgångsrikt sätt. Stora rationaliseringar och besparingar har 
kunnat göras. Men priset har varit att verksamheten ute på förbanden i många fall börjat präg-
las av en ”vi och dom”-känsla – framförallt bland de FMLOG-anställda. Den ”kund/beställarori-
enterade” organisationen har ibland lett till ökad byråkrati och ofta skapat onödiga konflikter 
och diskussioner mellan såväl verksamhetsgrenar och individer. Därför är det med extra stor 
ödmjukhet men också nyfikenhet som intervjuare och medarbetarundersökare inom forsk-
ningsprojektet ”Värderingar som styrmedel” närmat sig de FMLOG-anställda. Under projekt-
tiden har FMLOG precis som så många andra enheter inom Försvarsmakten genomgått stora 
förändringar. Staben har flyttats, verksamheter har avvecklats, slagits samman eller utkontrak-
terats. Det frankrikebaserade cateringföretaget Sodexho har blivit arbetsgivare för hundratals 
lokalvårdare, matsals- och mässanställda som tidigare tillhörde FMLOG. SAAB och Kockums är 
nya arbetsgivare för rader av andra tidigare försvarsmaktsanställda tekniker och specialister. 

I FMLOG:s uppdrag ingår att inom Försvarsmakten ansvara för förråd, transporter, verkstäder, 
reservmaterielshantering, IT-stöd, upphandling, ekonomi- och löneredovisning, reseadminis-
tration, expeditioner, tryckeriverksamhet och lokalvård. FMLOG kan beskrivas som en jättelik 
serviceorganisation som i första hand arbetar direkt mot de enskilda förbanden. I Försvarsmak-
tens nya roll där insatsförsvaret satts i fokus är det också FMLOG som praktiskt och logistiskt 
stöder insatserna i exempelvis Kosovo och Afghanistan. 

Att FMLOG är en stor organisation gör sig påmind på många olika sätt i medarbetarundersök-
ningarna. En anställd på Teknikdivisionen formulerar det så här: ”Trots precisering så är det 
ibland mycket svårt att ta ställning till en hel del frågor. FMLOG är ett mycket stort förband, 
ca 4 800 befattningar. Jämfört med förband som kan vara 300 befattningar”.  Då FMLOG 
också skiljer sig från andra förband befattningsmässigt, organisatoriskt, verksamhetsmässigt, 



118

8.fmlog – logIstIk fÖr en komplex organIsatIon

ledningsmässigt samt rutinmässigt är det inte märkligt att FMLOG:s medarbetare upplever För-
svarsmakten annorlunda än de som arbetar inom de mer militära delarna av myndigheten. 

FMLOG och dess tre divisioner Servicedivisionen, Teknikdivisionen och Försörjningsdivisio-
nen (som alla sorterar under FMLOG stab) går under benämningen förband. Men var och en av 
divisionerna är i sig mycket större än ett reguljärt utbildningsförband. Storleken och den långa 
hierarkiska strukturen med såväl divisionsstaber och FMLOG Stab, gör att avståndet inom 
FMLOG mellan personalen längst ut på de olika avdelningarna och FMLOG Stab är mycket 
lång. Avståndet kan mycket väl jämföras med att vara anställd inom en enhet på ett normalt 
förband och försvarsmaktsledningen. Därför är det inte helt fel att tala om en försvarsmakt 
inom Försvarsmakten.

När det gäller värdegrundsarbetet har FMLOG haft en något längre startsträcka 
än Försvarsmakten i övrigt. Just förbandets storlek, det interna kostnadsredo-
visningssystemet och den längre beslutskedjan från förbandsstab till medarbe-
tare har påverkat den tid det tagit att påbörja värdegrundsarbetet. 

En första uppdelning av FMLOG i de olika divisionerna samt FMLOG Stab visar 
att olika divisioner har haft olika förutsättningar i värdegrundsarbetet. Service-
divisionen genomförde till exempel en omfattande omorganisation mellan de 
första mättillfällena 2006 och 2007, vilket försvårade redovisningen av resulta-
ten internt. Utan sådana redovisningar blev det svårt att få till stånd en konkret 
diskussion och därmed inte heller någon utveckling inom förändringsområdet. 
Vid mätningarna 2008 förbättrades detta resultat väsentligt. Även Teknikdivi-
sionen har genomgått en stor omorganisation vilket försvårade eller omöjlig-
gjorde resultatredovisning för en stor del av personalen inom LedTek, vilket 
också kan förklara den blygsamma förändringen mellan de första mätningarna, 
även denna utveckling förbättrades väsentligt till 2008 års mätning. Den divi-
sion som var minst påverkad av omorganisationen var Försörjningsdivisionen 
och där kunde också värdegrundsarbetet påbörjas efter de första mätningarna, 

vilket också kunde ses i 2007 års mätning i form av en positiv utveckling inom samtliga målom-
råden, liksom även 2008. FMLOG Stab som ansvarat för värdegrundsarbetet, är också den del 
av FMLOG där den största positiva utvecklingen har ägt rum.

På enhetsnivå uppvisar samtliga divisioner samt ledningen en positiv utveckling mellan de tre 
mätningarna 2006, 2007 och 2008. Analyserar man de enskilda målen finns dock stora variatio-
ner. Den egna arbetsplatsen kännetecknas enligt en tydlig majoritet av såväl öppenhet, resul-
tat, ansvar som tolerans och respekt. De närmsta cheferna får också goda omdömen, vilket 
däremot inte gäller de högre cheferna. Åtta av tio säger att de vågar ta egna initiativ i sitt arbete 
även om utgången är oviss. Man säger sig heller inte hålla inne med sin åsikt även om den 

På en åker utanför Arboga ligger Försvarsmaktens 

nya centrallager som kommer att leda till att ett 

helt nytt arbetssätt införs från leverantör ut till 

förbanden.100 miljoner kronor per år i minskade 

kostnader är målet för det nya centrallagret när 

verksamheten är intrimmad kring 2013. I lagret 

produceras bland annat olika utrustningssatser för 

sjukvård, verktyg, sambandstjänst med mera.
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avviker från majoritetens åsikt (65 %), eller från ledningens åsikt (56 %) eller från högsta för-
svarsledningen (54 %). Motsvarande värden återfinns också hos Försvarsmakten som helhet. 
Samtidigt är det intressant att cirka en tredjedel både inom FMLOG och Försvarsmakten i 
sin helhet anser att Försvarsmakten inte är en organisation som främjar diskussion och som 
respekterar avvikande åsikter. Hos FMLOG blir dock skillnaden betydligt större när man frågar 
om civil och militär personal bemöts med samma respekt; 52 % anser att det inte är så bland 
FMLOG-personalen medan motsvarande värde för hela Försvarsmakten är 36 %. Förändring-
arna mellan de olika mätningarna är också mycket begränsade, nästan ingen alls.  

Man får inte glömma att det finns stora likheter inom hela Försvarsmakten vad gäller värde-
grund och att synen inom FMLOG inte skiljer sig dramatiskt från vad gäller förhållandet mellan 
civil och militär personal inom andra förband. Där civila inom FMLOG som ju är i dominans i 
många frågor delar civilas värdegrund inom andra förband. Genom den stora andelen civila får 
dessa svar större genomslag inom FMLOG än inom andra förband.

FMLOG och förbanden

På frågan om FMLOG bör skiljas ut från förbanden (utkontrakteras) är divisionerna eniga i och 
med att 77 % tar avstånd från en sådan process. Men även inom Försvarsmakten totalt är den 
stora majoriten emot detta (68 %). Däremot anser en klar majoritet såväl inom FMLOG som 
inom Försvarsmakten i sin helhet att FMLOG bör knytas starkare till förbanden - 70 % inom 
FMLOG och 69 % inom FM. På frågan om det förekommer meningsskiljaktligheter mellan 
FMLOG-personal och övrig personal är skillnadena små. 

Skillnader förekommer naturligtvis. De skillnader som är gemensamma mellan divisionerna å 
ena sidan och FM å den andra, handlar till exempel om synen på FMLOG:s servicegrad, öppet-
hållande, löne- och resebeställningsservice, där 68 % av de FMLOG-anställda anser att detta 
fungerar bra medan 54 % av de FM-anställda tycker likadant. 80 % av FMLOG:s medarbetare 
anser att FMLOG-personalen gör ett bra jobb, motsvarande värde när hela 
FM tillfrågas är 64 %. När vi ber om FMLOG-medarbetarnas förklaring när 
det inte fungerar svarar man att ”det handlar om att materiel inte finns på 
plats när det efterfrågas”. 57 % av de FMLOG-anställda anser att samarbe-
tet mellan FMLOG och förbanden fungerar bra, 41% av de Försvarsmakts-
anställda svarar likadant. En tredjedel av Försvarsmaktens alla anställda 
anser att FMLOG-personalens arbete nedvärderas, nästan hälften av de 
FMLOG-anställda svarar så. En majoritet av de båda grupperna anser att 
FMLOG:s intäktsfinansiering försvårar samarbetet (49 % FMLOG, 58 % 
FM). Endast 20 % av hela FM anser att FMLOG som organisation fungerar 
bra, medan däremot nästan hälften av de FMLOG anställda själva anser att 
organisationen fungerar bra (47 %). 

”Man vore korkad om man inte 

tittar på kompetens före grad. 

Människor ska respekteras efter 

vad de faktiskt utför och inget 

annat. När det gäller tekniska 

frågor – där jag jobbar – är 

samarbetet och respekten för 

varandra stort”.

Tehrese Andersson

Systemingenjör staben, 

Ubåtsflottiljen Karlskrona
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Det bör påpekas att precis såsom divisionerna skiljer sig åt resultatmässigt så spänner de olika 
enheterna och avdelningarna över vida fält på resultatpaletten. Det finns verksamheter inom 
FMLOG som i helhetsbedömningen bedöms lika gröna som de förband med störst procentan-
del grönt i helhetsbedömningen.

FMLOG och traditionerna

I identitetsfrågor är det svårt att jämföra FMLOG med övriga förband inom Försvarsmakten. 
Den stora majoriteten förband har traditioner och anor som kan gå flera hundra år tillbaka i 
tiden medan FMLOG är något nyskapat och av vissa delar av dess personal uppfattat som en 
påtvingad identitet. Till detta tillkommer dilemmat med FMLOG:s verksamhetsidentitet. Som 
en anställd i Försörjningsdivisionen uttrycker det: ”Vad är FMLOG? Är FMLOG fortfarande ett 
nedläggningsförband eller ett serviceförband för framtiden.” Detta återspeglas naturligtvis i 
hur FMLOG-personal ser på sig själva och hur andra i FM ser på FMLOG-personal.

FMLOG som organisation upplevs av de egna medarbetarna inte lika positivt som övriga förband 
uppfattas av sina anställda. Självbilden har varit relativt svag men har stärkts över tid. För stora 
delar av FMLOG-personalen upplever sin egen arbetsplats som positiv. Denna tudelade bild anty-
der att den identitet som FMLOG:s personal känner i första hand inte bygger på samhörighet med 
FMLOG som förband utan mot den nära gruppen. Som kulturanalysen av Försvarsmakten visar 
så byggs en positiv identitet genom verksamhets- och kamrattillhörighet och är betydligt svårare 
att skapa ovanifrån. 

När FMLOG bildades och personalen förflyttades dit så infann sig inte genast en FMLOG-identitet. 
Tvärtom har vår kulturstudie visat att de civilanställda som tidigare hade tillhört förbanden och 
sedan FMLOG i ganska stor utsträckning såg förflyttningen som något negativt. En granskning av 
förtroendet för FMLOG bland FMLOG:s anställda visar också att en viktig faktor för såväl uttalat 
förtroende som brist på förtroende för FMLOG är anställningstiden inom Försvarsmakten.

Resultaten visar att de gruppindelningar där samtliga eller större delen av de indelade var anställda 
vid tiden för skapandet av FMLOG innehåller färre medarbetare med förtroende och fler medar-
betare som uttrycker en brist på förtroende än de grupper där medarbetarna började arbeta efter 
skapandet av FMLOG. En jämförelse mellan mättillfällena visar dock att personalen uttrycker ett 
allt större förtroende för FMLOG i mätningen år 2007 än året dessförinnan, en utveckling som 
också fortsatte år 2008. 

Ett annat exempel på att FMLOG alltmer fått en egen identitet bland de egna medarbetarna, är 
när vi ställt frågan om FMLOG bör integreras mer med de övriga förbanden. Det tycker 53 % av 
FMLOG:s personal jämfört med 59 % för Försvarsmakten som helhet. Förbandet FMLOG trivs 
uppenbarligen hyfsat i sin roll trots att anorna inte sträcker sig längre tillbaka än 2002.

”Personalen i köket kan man 

sätta sig på, dom kan man köra 

över som man vill. Militären är 

van vid att peka med hela han-

den, medan vi civila vill ha en 

dialog och diskutera saker. Då 

blir det krock - då blir det svårt 

att förstå varann”              

Ylva Svennerby, mässen,

  Livgardet
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Divisionerna

Servicedivisionen utmärker sig på flera sätt i resultaten från medarbetarunder-
sökningarna. I första hand för att divisionen i större utsträckning än de andra 
utsatts för omorganisering och konkurrensutsättning. De anställda klagar i 
sina svar ofta över bristen på kommunikation inom divisionen. I mätningarna 
yttrar sig förändringarna i att förtroendet för ledningsnivåerna inom Servicedi-
visionen i motsats till de andra divisionerna minskat mellan mätningstillfällena. 
Flera resultat ger intrycket av att personalen upplever sig bortglömd, nedvär-
derad och nedprioriterad av den egna förbandsledningen. Däremot har med-
arbetarna inom Servicedivisionen blivit alltmer positiva när det gäller tolerans 
och diskriminering.

Försörjningsdivisionen är den division som förändrats minst av omorganisationer mellan mät-
ningarna. Ändå uttrycker medarbetarna inte större känsla för FMLOG som helhet än till exempel 
Teknikdivisionen. Däremot har Försörjningsdivisionen haft en positiv tendens mellan mätnings-
tillfällena framförallt när det gäller tolerans och skillnaden mellan civil och militär personal. På 
många områden svarar Försörjningsdivisionen i stort sett lika med Försvarsmaktens personal i 
övrigt förutom vad gäller synen på ominriktningen där man har en mer avvaktande hållning.

Teknikdivisionen har en positivare bild av FMLOG än både  Servicedivisionen och Försörj-
ningsdivisionen. Det finns också en mer positiv trend mellan mättillfällena i frågor som tole-
rans, skillnaderna mellan civil och militär personal samt när det gäller förtroendet för den 
lokala ledningen. Även Teknikdivisionen är avvaktande till Försvarsmaktens ominriktning. 
Trots förändringarna och den positiva trenden är det inom Teknikdivisionen man tydligast 
upplever att det görs skillnad på militär och civil personal. Ett citat från en medarbetare på 
Teknikdivisionen: ”Civil och militär personal lika värda – en lögn. Själv civil”.

FMLOG Stabs verksamhet skiljer sig på många sätt från de övriga divisionernas. Gruppen är 
mycket mindre numerärt och man utgör ledningsnivå över divisionsstaberna. FMLOG Stabs 
resultat skiljer sig främst från de tre andra divisionerna i en positivare upplevelse av FMLOG. 
Medarbetarna är också mer positiva till Försvarsmaktens ominriktning och tycker sig ha stor 
kunskap om den. I de flesta frågor liknar svaren de från Försvarsmakten i övrigt med ett undan-
tag i det att personalen inte upplever att Försvarsmakten är en ”jämställd och jämlik arbets-
plats”. En annan avvikelse är att hela 30 % av medarbetarna inom FMLOG Stab tycker att de har 
fått utstå nedsättande kommentarer på grund av att de tillhör FMLOG.

ÖRA

ÖB Håkan Syrén lanserade som tidigare nämnts den trefotade devisen Öppenhet, Resultat, 
Ansvar eller ÖRA. De tre orden utgjorde för Håkan Syrén kärnan i värdegrundsarbetet där det 

”ÖRA? Ja, här gäller öppenhet 

både till frukost, lunch och mid-

dag. Och resultat uppnår vi väl 

ibland, tycker jag, när maten 

är färdig. Och ansvar har vi ju 

för att allt ska vara klart i tid..

Tycker dom sen att det är gott är 

det bara ett plus...”              

Eva Söderkvist, Marinbasen,

Karlskrona
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FMLOG-personalens arbete nedvärderas. 
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Varken eller
Stämmer inte

29%

39%

32%
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uttalade målet var att alla medarbetare inom Försvarsmakten måste dra åt samma håll för att nå 
resultat. Det går inte om ”det finns murar mellan olika personalgrupper […] om det finns ett 
kulturgap mellan civil och militär personal”, som Håkan Syrén formulerade det.

Han gav flera exempel på vad han menade med ett aktivt värdegrundsarbete utifrån ÖRA-
begreppet. ”Säg ifrån om någon uttrycker sig kränkande eller förnedrande. Acceptera inte 
dåliga ordval eller plumpa skämt. Om du uppfattar ett beteende som olämpligt, markera 

det. Ta eget ansvar. Bekämpa fördomar. Stå upp för dig själv och kamra-
terna. Släta inte över – ta tag i problemet”.

Det som har mätts inom projektet ”Värderingar som styrmedel” var hur 
medarbetarna upplevt sådant som öppenhet och kommunikation på den 
egna arbetsplatsen; det upplevda resultatet i det egna arbetet liksom det 
totala resultattänkandet i verksamheten samt upplevelsen av ansvarstagan-
det i arbetet – för egen del och från den närmsta omgivningens. De anställda 
inom FMLOG skiljer sig inte nämnvärt från Försvarsmakten i övrigt. Vid en 
uppdelning på olika enheter visar det sig dock att det för samtliga tre ledord 
finns stora skillnader mellan enheterna. Spännvidden är stor: från enheter 
där en stor majoritet svarar instämmande, till enheter där ungefär hälften 
av medarbetarna i en sammanvägning förhåller sig kritisk till de olika påstå-
endena.

Generellt kan sägas att ÖRA utvecklats mycket positivt över tid inom 
FMLOG - mellan de olika medarbetarundersökningarna. Öppenheten har 
ökat, liksom beredvilligheten att stödja målen vad gäller resultat och ansvar. 
Enligt medarbetarna inom FMLOG finns det dock fortfarande ett alltför stort 

resurstänkande inom den egna enheten.  På samma sätt anser man att utvecklingen varit nega-
tiv när det gäller möjligheterna att ta ansvar för sin egen kompetensutveckling. Många anser att 
de utför arbetsuppgifter som de inte har tillräcklig kompetens för.

De frågor som engagerat de tillfrågade mest i det omfattande batteri av frågor som ställts i 
medarbetarundersökningarna, har varit de som handlar om skillnaderna mellan militär och 
civil personal. Detta är ett laddat ämne som dock samtidigt klingat av något lite i betydelse 
ju längre tiden gått sedan FMLOG bildades 2002. Omorganisationen har hunnit sätta sig, den 
civila personalen har möjligen i större utsträckning funnit sina nya roller samtidigt som det 
aktiva arbetet med värdegrunden pågått ute i organisationen. När frågan om ”civil och militär 
personal bemöts med lika stor respekt” ställdes hösten 2006 svarade endast 3 procent av de 
civilanställda att så helt och hållet var fallet. Hela åtta av tio inom FMLOG tyckte då inte att civil 
och militär personal bemöts med lika stor respekt.

FMLOG-personal på plats i Afghanistan hösten 2008 för 

att göra tillsyn på en av alla de Toyota Landcruisers 

som finns i Mazar-e Sharif. Det är viktigt att bilarna 

är i trim inför vintern som är lika kall som hemma i 

Sverige. Vägarna blir ofta rena lervällingen och någon 

gatubelysning finns inte. Bilden från FS15 dagarna 

innan utrikesminister Carl Bildt kom på besök. 
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Några dramatiska förändringar över tid har vi alltså inte kunnat finna. Såväl 2007 och 2008 ansåg 
bara var tjugonde civilanställd (5 %) att påståendet ”civila och militära bemöts med samma 
respekt” stämmer mycket bra. När frågeställningen utvidgats och kompletterats med ett antal 
kontrollfrågor som handlat om upplevda kulturskillnader mellan civil och militär personal har 
samma mönster framkommit. Det gäller också synen på huruvida de båda personalgrupperna 
bedöms efter samma kriterier när det gäller lönesättningen (där de civilanställda tycker att de 
hamnar i strykklass).

När man studerar resultaten av samma frågor för Försvarsmakten som helhet är det en absolut 
majoritet av de anställda som bekräftar bilden av att de civila bemöts med mindre respekt. Bara 
var tionde försvarsmaktanställd anser att personalgrupperna bemöts med samma respekt.

A-laget och B-laget

I intervjuerna bekräftas den här bilden där flera av de civilanställda vi talat med sagt att För-
svarsmakten är uppdelat i ett ”A-lag och ett B-lag”.  Många av militärer som bekräftar bilden 
förklarar att det kanske måste vara så, eftersom FMLOG till sin karaktär är en stödorganisation. 
”Systemet är ju byggt för oss militärer”, säger en ung löjtnant på HMS Stockholm medan en 
förrådsmästare i Karlskrona tycker att det finns mycket att göra för att jämställa den civila och 
militära delen i verksamheten: ”Allting som är fel är FMLOG:s fel, trots att mycket är likadant 
som innan FMLOG bildades”.

Knappt hälften (48 %) av medarbetarna inom FMLOG anser att arbetsgivaren tillvaratar deras 
kompetens på ett bra sätt – det är några procentenheter lägre än för Försvarsmakten som 
helhet. Medarbetarna inom Servicedivisionen är de som uppfattar att deras kompetens tillvara-
tas minst (41 %). Det är också inom Servicedivisionen man finner flest medarbetare som tycker 
att arbetet kräver att de jobbar hårt och fort och det är också här man finner flest medarbetare 
som inte tycker sig ha möjlighet att kunna påverka sin egen utveckling inom Försvarsmakten.

Annars tycker de FMLOG-anställda att deras arbetsplats präglas av en lugn och behaglig stäm-
ning, där man har stor frihet att själva bestämma över hur man ska utföra sina arbetsuppgifter. 
Man känner stor tillit till sina arbetskamrater och tycker sig komma bra överens med sina 
chefer. Kort sagt trivs man både på sin arbetsplats och med sina arbetskamrater – siffrorna 
är snarlika mellan divisionerna, dock någon procentenhet lägre än för Försvarsmakten som 
helhet (95 % respektive 96 %)

Den egna kompetensen skulle kunna tillvaratas bättre av arbetsgivaren menar alltså hälften av 
de anställda inom FMLOG, lika många (50 %) anser att den egna kompetensutvecklingen är 
deras eget ansvar, vilket är något färre än för Försvarsmakten som helhet (58 %) där medar-
betarna i mindre utsträckning tycker att kompetensutvecklingsansvaret vilar på cheferna. På 

Chefer på alla nivåer borde 

komma förbi lite oftare. Att ÖB 

inte kan synas överallt kan jag 

förstå, men förbandsledningen 

kunde gärna hälsa på {i 

förrådet} lite oftare. Visa sig för 

personalen och prata då och då. 

Det behövs inga formella möten, 

det är bara att slinka in. Alla 

skulle ha nytta av det.

Per Eriksson

Förrådsmästare I19, Boden



124

8.fmlog – logIstIk fÖr en komplex organIsatIon

samma sätt är FMLOG:s medarbetare missnöjda över möjligheterna till kompetensutveckling 
(37% jämfört med 29% FM som helhet).

Av den ”Krav-kontroll-stöd” modell som nyttjats inom ”Värderingar som styrmedel” framgår att 
den egenupplevda kravnivån inom FMLOG är jämförlig med den som gäller Försvarsmakten 
i sin helhet. Detta gäller även kontrollmomentet med ett undantag: betydligt fler anser att 
deras arbete karaktäriseras av att de gör samma saker om och om igen. På frågan om de anser 

att deras arbete kräver en för stor arbetsinsats svarar 6 av 10 ja, medan 4 av 10 
svarar nej, så gott som aldrig eller sällan. Arbetsbelastningen är således mycket 
ojämnt fördelad mellan olika medarbetare. Ett annat bekymmer är den höga 
förekomsten av motstridiga krav i arbetet; 57% inom FMLOG och 62 % inom 
hela FM.

I frågor som gäller tolerans och diskriminering har mätningarna visat att perso-
nal inom FMLOG har något mer konservativa värderingar än Försvarsmaktens 
personal som helhet. Det gäller framförallt Teknikdivisionens och Försörjnings-
divisionens personal. Det som i första hand skiljer dessa grupper från Försvars-
makten generellt, är att en något större andel av personalen i dessa divisioner 
uttrycker att de inte har full förståelse för alla de olikheter som mätningarna 
undersöker. Det handlar framförallt om respekten för andra människors reli-
giösa tro och sexuella läggning.

Servicedivisionen är den division som mest tydligt är förändringsinriktad i hel-
hetsbedömningen av dessa frågor. Enheterna har visat såväl en positiv trend 
som höga resultat överlag. Resultaten visar att det värdegrundsarbete som har 

genomförts inom Servicedivisionen sannolikt främst har inriktat sig på toleransfrågorna. Samti-
digt finns det inom Servicedivisionen ett större missnöje med toleransen och respekten på den 
egna arbetsplatsen. Det verkar som att det inom vissa verksamhetsområden finns ett missnöje 
riktat mot ledarskapet och kommunikationen inom FMLOG.

Inom FMLOG Stab uttrycker medarbetarna en stor öppenhet när det gäller toleransfrågorna 
rent generellt. Det gäller däremot inte när frågorna riktas mot hur man upplever jämställdhet, 
jämlikhet och tolerans inom den egna myndigheten. Medarbetarna inom FMLOG Stab upple-
ver inte att Försvarsmakten är en jämställd och jämlik arbetsplats. Samtidigt visar resultaten att 
förekomsten av trakasserier eller nedsättande kommentarer inte är högre inom FMLOG än i 
Försvarsmakten generellt.

Normalt brukar man hävda att det inom Försvarsmakten som helhet är den militära, manliga 
dominansen som lett till en ogynnsam situation när det gäller jämställdheten inom organisatio-
nen. Inom FMLOG är förhållandet det motsatta. Det är en mycket stark civil dominans (93%). 

Sergant Terese Andersson, till vardags vid FMLOG, 

var chef för huvudförrådet (HF) i Pristina under 

KS18. I tältet försvaras allt det som kan tänkas 

behövas under missionen. 8 personer arbetar här 

med att serva bataljonen med allt vad de behöver. 

HF har ansvar för bränsledistributionen men 

också att ordna med allehanda transporter av 

fordon och utrustning som går sönder.
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Huvuddelen av dessa civila är dock män (71%). Det är således inte så enkelt att yrkesofficerare 
diskriminerar kvinnor – mönstret är djupare än så. Till detta ska läggas att över 40 procent av 
FMLOG:s personal är över 50 år – endast 2 procent är under 25.

FMLOG:s ledning har betydligt lägre andel i läge grönt än vad övriga för-
bandsledningar uppvisar. Det betyder till exempel att färre medarbetare 
inom FMLOG uppfattar att de högsta cheferna är lyhörda för synpunkter 
och idéer (27 %, FM som helhet 41 %); att man i lägre grad uppfattar 
cheferna i förbandsledningen som kunniga och kompetenta (41 %, FM 
som helhet 59 %)

Ju närmare den egna arbetsplatsen man kommer, desto högre rankas 
dock cheferna. Enhetschefer och avdelningschefer uppfattas i regel som 
ganska kompetenta och kunniga (54 % respektive 65 %) – motsvarande 
siffra för Försvarsmakten som helhet är dock avgjort högre (67 % respek-
tive 73 %).

De flesta medarbetarna väljer dock att lägga sig i läge grått – ”stämmer varken bra eller dåligt” - 
snarare än läge grönt utom vad gäller frågan om ledningen ofta syns ute i verksamheten, vilket 
inte medarbetarna anser att de gör. Endast 15% svarar positivt på den frågan medan hela 60% 
svarar negativt. Medarbetarna inom Servicedivisionen har ett mycket lågt förtroende för FMLOGs 
ledning samt därtill en negativ utveckling mellan mättillfällena, de övriga divisionerna har en posi-
tiv utveckling. Vad medarbetarna särskilt efterlyser är möjligheten att regelbundet få reda på vad 
den närmaste chefen tycker om den egna arbetsinsatsen. Detta gäller överlag inom hela Försvars-
makten men är särskilt betonat inom FMLOG: 39 % anser att de inte får en sådan feedback att 
jämföras med 24 % fört hela Försvarsmakten. Bedömningen av ledarskapet är alltså överlag lägre 
än för Försvarsmakten i sin helhet men utvecklingen mellan mättillfällena har ändå varit positiv. 

En fråga där utvecklingen inte varit positiv är följande: ”Vi får ofta order eller direktiv om något 
som ska förändras men inte alltid redskapen för hur det ska ske”, hela 61 % av FMLOGs perso-
nal anser att det är så. Detta är dock ett problem som gäller för hela Försvarsmakten, där 50 % 
anser att det är så. Förtroendet för högsta Försvarsmaktsledningen har sjunkit samtidigt som 
förtroendet för FMLOG i dess helhet ökat (+8% mellan mättillfällena 2007 och 2008).  92 % 
av FMLOG-personalen uppger att de kommer bra överens med sina chefer vilket är jämförbart 
med Försvarsmakten i övrigt.

Stolta medarbetare som inte alltid känner uppskattning

En mycket klar majoritet av de FMLOG anställda är stolta (58 %) över att arbeta inom Försvars-
makten. De (11 %) som inte är särskilt stolta är färre än de anställda inom Försvarsmakten 

”Inte känner jag att det.är någon 

skillnad mellan militärt och ci-

vilt anställda. Men det är många 

revir som är inpinkade 

både här och där”

Conney Öhberg,  

brandskyddsmaterielansvarig, 

Karlskrona

15%

37% 25%

18%

5%

Civil och militär personal bemöts med lika stor respekt

Stämmer helt
Stämmer ganska bra
Varken eller
Stämmer dåligt
Stämmer inte alls

8%

28%

27%

28%

10%

Stämmer helt
Stämmer ganska bra
Varken eller
Stämmer dåligt
Stämmer inte alls

FMLOG Försvarsmakten
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som helhet som inte är stolta (13 %). Medarbetarna inom FMLOG känner sig också precis lika 
motiverade för sitt arbete som Försvarsmakten som helhet (FMLOG 65 %, FM 64 %)). För med-
arbetarna inom FMLOG upplevs dock den egna förbandshierarkin försvinna upp i det tomma 
intet – förtroendet för förbandschef och enhetschefer är lägre än inom FM, samtidigt som den 
dagliga kontakten med förbanden upplevs fungera väl. En medarbetare gör till exempel tydlig 
skillnad på att arbeta inom Försvarsmakten och inom FMLOG: ”Jag är stolt över att arbeta i 
FM, men inte stolt över FMLOG:s ledning.”

Det missnöje som finns är av olika karaktär inom de olika divisionerna, men 
det finns ändå vissa gemensamma punkter. En stor del av personalen upp-
lever ledningen inom FMLOG som tyst, alternativt oförstående. Turbulen-
sen med omorganisationer inom FMLOG har i viss mån spätt på missnöjet. 
Samtidigt har det skett en förändring av resultaten mellan mätningarna som 
tyder på att omorganisationen kan ha lagt sig något, och att personalen har 
börjat vänja sig vid den nya verksamhetsstrukturen.

Något som framkommer tydligt av resultaten från FMLOG är att förbandets 
medarbetare oftare än andra delar av Försvarsmakten upplever sig som ned-
värderade, alternativt bemötta med mindre respekt och främst på grund av 
sin organisatoriska tillhörighet, dvs att de arbetar inom FMLOG. Det går 
inom FMLOG att prata om en upplevelse av organisatorisk diskriminering.

Försvarsmakten har distribuerat en informationsbroschyr om kränkande sär-
behandling, trakasserier eller diskriminering och där går det att läsa följande 
definition av trakasserier grundat på kön: ”osynliggöranden, förnedrande 

kommentarer, undanhållande av information samt inte komma ifråga för viss befattning”. 
Dessa punkter kan med lätthet appliceras på FMLOG-personalens upplevelse av att tillhöra 
FMLOG, eller av att vara civilanställd inom Försvarsmakten, eller en kombination av dessa. Att 
tillhöra FMLOG upplevs alltför ofta som att vara mindre värd, alternativt ett utanförskap. En stor 
del av personalen upplever inte att deras arbete, och i förlängningen därmed FMLOG, får den 
uppskattning det förtjänar för det arbete som genomförs i linje med omorganisationen. 

FMLOG, det största och yngsta förbandet inom Försvarsmakten håller på att finna sin plats 
inom myndighetens nya organisation. Mätningarna inom forskningsprojektet ”Värderingar som 
styrmedel” har visat på ett förband med över tid växande självförtroende och större självkänsla. 
Dock kvarstår att medarbetarna överlag saknar uppskattning från övriga delar av Försvarsmak-
ten – ”man utgör ju inte kärnverksamheten”, som många konstaterat. En personalhandläg-
gare i Boden vill vända på perspektivet: Eftersom militärerna hela tiden skyndar vidare till nya 
platser, nya befattningar, nya förordnanden och de civila oftast blir kvar, menar hon att det är 
FMLOG-medarbetarna som utgör kärnan i verksamheten.

Högtidlig invigning av FMLOG:s nya centralager i 

Arboga. Chefen för Försvarsmaktens produktionsenhet 

Göran Mårtensson invigningstalar flankerad av Ar-

méns musikkår. Härifrån skall olika slags förnödenhe-

ter såsom kläder, personlig utrustning och gruppmate-

riel distribueras. Den delvis helautomatiserade driften 

säkrar både en hög hanteringseffektivitet och en hög 

kvalitet på förnödenhetsflödet ut till förbanden. 
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Mätningarna visar nu inte att Försvarsmakten i sin helhet är kritiska till FMLOG, snarare finns 
det ett store- och lillebrorsperspektiv på förhållandet. Och kritiken är långt ifrån ensidig. 
Många kommentarer har skrivits där medarbetare inom FMLOG suckat över Försvarsmaktens 
byråkrati, självgodhet och senfärdighet. Ett exempel: ”Kuggarna snurrar i ultrarapid inom 
Försvarsmakten. Att behöva vänta på ett svar i en till två månader i bästa fall, känns segt. 
Samma fråga inom ’civil verksamhet’ tar MAX en vecka”.

Det som uttrycks i personalens enkätsvar och öppna kommentarer vittnar ofta om en bristande 
kommunikation internt inom myndigheten och en ofta upplevd oförståelse mellan FMLOG’s 
verksamhet och beställarnas verklighet. Samtidigt anser många medarbetare  inom FMLOG att 
styrningen inom det egna förbandet också är trög, senfärdig och otillräcklig vad gäller beslut 
som rör den egna verksamheten. Den ständigt förekommande personalrotationen inom de 
högre försvarsmaktsinstanserna är till exempel en källa till ständig irritation: ”Ute på förban-
den märker vi av att handläggare vid HKV byts ut alldeles för ofta. Det är först efter ett par 
år, då de har byggt upp sin kompetens som det fungerar, och då slutar de”.

När det gäller de strategiskt prioriterade målen inom Försvarsmakten vittnar många medarbe-
tare inom FMLOG att de i mindre grad än övriga förband tycker dessa är så viktiga. På samma 
sätt är villigheten att själva delta i en internationell insats mindre än bland personalen inom 
andra delar av Försvarsmakten. Kanske är denna distans till myndighetens nya fokus ett uttryck 
för att man känner ett utanförskap gentemot övriga Försvarsmakten. De sista mätningarna som 
gjordes inom ”Värderingar som styrmedel” vittnar dock om en allt större samsyn och en större 
ömsesidig respekt mellan den civila och militära delen av Försvarsmakten.
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9. NBG 08  
– stridsgruppstänkandet, kvintessensen av 
Försvarsmaktens nya roll

Sedan den 1 januari 2007 har EU två insatsbataljoner i ständig beredskap enligt ett roterande 
schema. Stridsgrupperna ska snabbt kunna inställa sig var som helst i världen för att ingripa el-
ler bistå vid någon uppblossande kris eller konflikt. De två bataljonerna ska vara insatsberedda 
halvårsvis enligt det roterande schemat.  Inom 10 dagar efter klartecken från EU, ska bataljo-
nen kunna vara på plats i insatsområdet under minst 30 dagar med en möjlighet att förlänga insat-
sen till 120 dagar. Sverige fick uppdraget att leda Nordic Battlegroup första halvåret 2008. Sverige 
har också tagit på sig huvudansvaret för nästa beredskap första halvåret 2011. Erfarenheterna från 
NBG 2008 kommer att ha mycket stor betydelse för hur Europas försvar ska reformeras, eftersom 
snabbinsatsstyrkor och samarbete mellan olika typer av förband innebär ett helt nytt tänkande. Idén 
med stridsgrupper kommer också att bli kärnan i det framtida svenska försvaret.

Sammanlagt ingick 2 800 soldater i Nordic Battlegroup. Utöver Sveriges ca 2 300 personer ingick 
Finland med cirka 200 deltagare, Norge 150, Irland med 80 samt Estland med 80 personer. Cirka 
2 000 av de svenskar som ingick i bataljonens kärna deltog i någon eller flera av de medarbetarun-
dersökningar som gjordes inför insatsen i december 2007, under beredskapen feb-mars 2008 samt 
i samband med att bataljonen avvecklades under juni månad. Flera intervjuer och djupintervjuer 
genomfördes också under perioden. Av sammanlagt 1 946 personer ingick 1 436 i undersökning-
en, svarsfrekvens 74 %. 

Det blev aldrig någon insats för Nordic Battlegroup. Ett faktum som efterhand ledde till en hel del 
frustration och irritation bland deltagarna. De ville så gärna göra en insats, de var utbildade och 
förberedda på att ge sig iväg, deras nära och kära likaså. Istället blev det långa dagar i beredskap 
vintern och våren 2008. Besvikelsen över att inte ha gjort någon mission färgar påtagligt svaren i 
de medarbetarintervjuer som gjordes i juni 2008. Eftersom insatsen uteblev är undersökningsma-
terialet på många punkter inte avstämbart gentemot de intervjuserier som gjorts med de andra 
utlandsstyrkorna. Alla frågor som gäller erfarenheter av själva insatsen, livet på campen, hemresor, 
villkor, kontakt med lokalbefolkning etc. fick av naturliga skäl således inte några svar.

Det faktum att insatsbataljonerna hittills aldrig satts in är ett problem som på svenskt initiativ 
också diskuteras inom EU. Det krävs beslut både av EU-kommisionen och deltagarländer-
nas regeringar innan en insats kan verkställas - det finns således många inbyggda trösklar 
som måste passeras. Det har efteråt framkommit att svenska UD under Nordic Battlegroups 
beredskapsperiod förgäves försökte få EU:s klartecken för en insats antingen i Tchad eller i 
Centralfrikanska Republiken.
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I skrivande stund saknas en gemensam hållning inom EU och deltagarländerna när det gäller 
insatsstyrkorna. Sverige och ett antal andra EU-länder driver på för att stridsgrupperna verk-
ligen ska kunna sättas in snabbt och utan onödiga förseningar på grund av taktiska, politiska 
eller nationella hänsyn. Och oavsett utgången av diskussionerna finns många erfarenheter att 
dra av NBG08 och de intervjuer och enkäter som gjordes under beredskapen.

Hur gick rekryteringen till, hur förbereddes utbildningen, hur fungerade utbildningen, vilka är 
erfarenheterna av övningar och beredskap, hurpass smidigt gick samarbetet mellan olika grup-
per, hur var mixen militär/kontraktsanställda/unga/äldre, hur fungerade ledarskapet, hur pass 
meningsfull upplevdes beredskapstiden, hur kunde man gjort annorlunda? Några av svaren 
redovisas i det här kapitlet.

Hur ska mixen se ut?

Mixen 75 % värnpliktiga 25 % yrkessoldater, som var det uttalade målet för bemanningsförsla-
get av Nordic Battlegroup, var inte bra tycker en majoritet av de försvarsmaktsanställda. Bara 
var femte officer tycker att en mix av ”innevarande årskull av 3:e terminssoldater” (alltså de 
värnpliktiga) och dem själva skulle vara bra. Hela två tredjedelar uttrycker sitt missnöje med 
förslaget och sju av tio tycker att man hellre ska locka äldre årskullar att delta. Det ideala vore 
om ungefär hälften av de kontraktsanställda skulle komma från äldre årskullar, tycker de flesta 
försvarsmaktsanställda.

Inte heller de kontraktsanställda själva tycker att 75/25 mixen bra. Bara var tionde av dem tycker 
det är en bra blandning och nio av tio skulle hellre se att rekryteringen sker från äldre årskul-
lar. En av dessa tredjeterminssoldater formulerar sig så här: ”många i min egen ålder har inte 
hittat sig själva än och bryr sig mer om att supa än fysisk och psykisk fostran”. Nyttan av att 
ha med fler soldater med livserfarenheter och rentav en utlandsmission i bagaget är ett uttalat 
önskemål från de kontraktsanställda själva: ”Folk med livserfarenhet behövs i internationell 
tjänst, både vid camparbeten och i möten med lokalbefolkning”. En yrkesofficer efterlyser 
större erfarenhet inom framförallt underhållsområdet: ”typ reparationspluton kräver”...”att 
andra kompetenser efterfrågas, bland annat erfarenheter från mekanikerarbete”. En kollega 
instämmer: ”Många nymuckade är alldeles för omogna” och fortsätter: ”det är direkt olämp-
ligt att bygga förband med så stor andel unga och oerfarna”.

Varför sökte man sig till NBG?

De försvarsmaktsanställda yrkesofficerarna uppger oftast att de vill ha nya erfarenheter, ut-
veckla sig själva eller kort och gott ”göra det jag är utbildad för”. Man vill helt enkelt göra 
en internationell insats och dessutom få ”lite erfarenhet av en skarp miljö”. Flera talar om 
önskan att vara med i det som idag är ”prioriterad verksamhet inom Försvarsmakten”. En 
yrkesofficer uppger att han ”vill uppleva FM:s nya inriktning med ’nya ögon’ och därefter 

Man kan inte bara sitta i TV-

soffan hemma och ha synpunkter 

på att det är en massa elände 

utomlands. Det här är vårt sätt 

att hjälpa till”             

Marcus Lukic, kapten, NBG 08
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värdera om jag ska fortsätta som yrkesofficer”.
Pengar är en morot för bara några få procent av yrkesofficerarna. ”Med beredskapstillägget får 
jag en lön som gör det värt att stanna”, säger en ung officer. En kollega till honom talar om 
att ekonomiskt slippa ”gå på roten”. Men pengar är alltså ingen viktig drivkraft jämfört med 
önskan att få nya intryck eller få meriter för en fortsatt karriär inom Försvarsmakten vilket 
närmare en tredje del av officerarna uppger. En trupputbildare säger att han inte gärna kan 
fortsätta ”att med trovärdighet utbilda soldater utan att ha varit på utlandstjänst”.

Det finns därtill ett flertal yrkesofficerare som uppger andra professionella skäl till varför de 
sökt till NBG. En specialist säger att han vill utveckla och förbättra det system han varit med 
att utveckla: ”tror att mitt system behövs och är till nytta för våra internationella uppdrag”. 
En kollega säger sig vilja testa inarbetade ”system och metodik i praktiken”. Här finns också 
officerare som talar om viljan att ”göra gott i världen” och ”att hjälpa andra människor” 
eller att det är viktigt att vara med och visa ”att Europa tar ansvar”. 

När de kontraktsanställda får frågan om varför de sökt sig till NBG, är det en bedövande 
majoritet som uttrycker mer idealistiska huvudskäl till deltagande. Tre av fyra uppger att man 
vill göra en internationell insats och bidra till att lösa konflikter. Många talar om att ”hjälpa 
människor”, ”göra nytta i världen”, ”bidra till att lösa konflikter”, ”bidra till en säkrare 
omvärld”, ”göra en insats för freden”, ”hjälpa folk”, ”göra verklig nytta”, ”hjälpa människor 
i nöd”, ”stödja demokrati och mänskliga rättigheter”, ”att skicka hundra kronor till Röda 
Korset är bara en undanflykt”, ”jag är less på rubriker om folkmord, tortyr och svältande 
barn”, ”vissa ger pengar, andra demonstrerar, jag åker iväg”, är bara ett axplock av alla de 
skäl som de kontraktsanställda uppgivit för att söka sig till NBG. En ung f.d. värnpliktig skrev 
med versaler: ”JAG VILL GE ANDRA MÄNNISKOR MÖJLIGHETEN ATT UPPLEVA DEN FRIHET 
JAG TAR FÖR GIVEN”.

Varken de försvarsmaktsanställda eller kontraktsanställda tycker att förberedelserna för den 
första NBG-bataljonen fungerade friktionsfritt. Bara 2 % uppger att de fungerat mycket bra 
medan 14 % säger att de fungerat mycket dåligt, för att redovisa ytterligheterna. Slår man sam-
man å ena sidan de som tycker att förberedelserna fungerat ”mycket bra” och ”ganska bra” 
och de som uppgett ”ganska dåligt” och ”mycket dåligt” blir motsvarande siffror 24 % mycket/
ganska bra respektive 45 % mycket/ganska dåligt. Det innebär ett betydligt sämre resultat för 
NBG än för övriga internationella insatser där motsvarande siffror är 45 % mycket/ganska bra 
och 18 % mycket/ganska dåligt.

De som varit mycket positiva till NBG, talar om motiverade, duktiga, kompetenta och engage-
rade kollegor och om den ödmjukhet som deltagarna har inför uppgiften. En kontraktsanställd 
soldat är imponerad över ambitionsnivån med många föreläsningar och lektioner med folk som 
tidigare varit ute: ”det har getts mycket tid till att lära sig till exempel folkrätt”. Men även bland 

”Nåja, den där värdegrunden är 

nog i grund och botten den-

samma här inom de nordiska 

länderna. Visserligen finns det 

små nyanser, men i det stora 

hela talar vi om samma värde-

grund”             

Jan Magnusson, kapten i finska 

Försvarsmakten,  NBG08



132

9. nBg 08 – strIdsgruppstänkandet, kVIntessensen aV fÖrsVarsmaktens nya roll

dem som prisar förberedelserna finns synpunkter: ”Bra utbildning men tiden är knapp. Alla 
utbildningar går i 180 km i timmen och det finns ingen tid till reflektion”. Andra något mer kri-
tiska omdömen handlar framförallt om brist på materiel: En yrkesofficer klagar: ”Gränssättande 
materielsystem har levererats för sent eller inte alls”. Andra säger: ”sena materielleveranser”, 
”hann ej utbildas i tid”, ”stor brist på materiel”, ”bristen på materiel är klart problematisk och 
har fått konsekvenser för gruppens utveckling”.

Vad har man saknat?

En helikopterförare som väntat månader på en modifierad helikopter konstaterar: ”kunde varit 
på hemmaförbandet och flugit tre gånger så mycket och känt mig trygg i roll/befattningen”. Hela 
nio av tio av yrkesofficerarna tycker att det råder konkurrens om materielen mellan NBG och den 
ordinarie förbandsverksamheten. Åtta av tio upplever konkurrens när det gäller ekonomin. Andra 
kritiska kollegor tycker att det satsats för mycket på ”utbildning mot värnplikt, ej utlandstjänst”. 
En officer sammanfattar förberedelsearbetet: ”Hattig, ostrukturerad, saknar röd tråd”. Många 
kontraktsanställda tycker sig se brister framförallt hos ledning och stab: ”Allt är typ dåligt pla-
nerat”, ”det är som att göra lumpen för pengar – mycket dötid”. En kontraktsanställd kvinnlig 
akademiker tycker man skulle sett mer till vad de olika individerna har i bagaget: ”Min kompetens 
kunde använts till annat än att bygga/riva tält med mera. Dåligt att en kvinna 50+ ska bo/
arbeta kollektivt med ungdomar”.

Som en konsekvens av resonemangen i det förra avsnittet har de svarande när frågan ställts om 
vad som saknas i utbildningen ofta relaterat till bristen av materiel. Några exempel: ”Materiel och 
experter som kan grejerna”, ”materiel och kompetenta instruktörer”, ”materiel, kurser och 
bättre organiserat”, ”rätt utrustning och utbildning på den”, ”materiel och brandutbildning”, 
”vi saknar utrustning”, ”rätta fordon, tillräckligt med radioapparater, detektionsutrustning, 
utrustning för kombinationsskadade, förläggningsutrustning” 

De tillfrågade vill ha mer tid för tillämpade utbildningar för de skilda uppgifter man förväntas lösa 
under en mission. En yrkesofficer konstaterar att ”befattningsutbildningsplaner saknas helt”. Ra-
der av kolleger uttrycker liknande behov när de säger sig sakna: ”utbildning med rätt materiel, de 
rätta förutsättningarna”, ”olika fordonsutbildningar, sambandsutbildning, utbildning i strid – 
ja, så här kan jag räkna upp olika saker i oändlighet”, ”en utbildningsorganisation, vi får i stort 
sett själva stå för all utbildning”, ”specialinstruktörer samt föreläsare inom specifika områden”, 
”minutbildning, mörkerutbildning, IMF-, SiB/MOUT- och IFF-utbildning”, ”mer vapenutbildning, 
exempelvis gruppstrid”, ”utbildning på alla dom olika fordon vi förväntas hantera”. En sjukskö-
terska efterlyser bättre övning i att handha krigsskador och konstaterar helt enkelt att hon i mars 
2008 ”därför inte uppnår kraven”. Annars är baskunskaper i sjukvård något som många efterlyser. 
Åter andra vill ha specialiserade utbildningar av de mest skilda slag: i närkamp, att hantera media, 
köra fordonet Galten, approachutbildning, mine awareness, social patrol, CrowdControl m.m. 

”Bra värderingar - det är att jag 

ska vara en god medmänniska, 

ha en hög moral  och etik. Jag 

ska inte bära mig åt som en buse 

[...] Det är inga självklarheter 

utan någonting vi måste gå och 

tänka på varje dag”.              

Mats Hakkarinen, överstelöjtnant 

NBG08
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Repetition är all kunskaps moder…

Efter materiel och utbildning uttrycker deltagarna i Nordic Battlegroup behovet av övningar. 
Främst handlar det om skjutövningar för att bli ”vän med sitt vapen”, som någon formulerade 
det. En soldat vill öva att handskas med sitt vapen ”i stressade miljöer”. Ett flertal såväl yrkesmili-
tärer som kontraktsanställda efterlyser ”fys- och skjutövningar”. En pilot säger: ”vi har fått allde-
les för lite tid att öva vår huvudtjänst – flyguppdrag”. Soldater vill samöva mer med andra plu-
toner, öva patrulltjänst, närstrid och folkhantering, eller som någon formulerar det: ”jag vill öva 
situationer när det hettar till”. En handfull av de intervjuade säger att de vill ha mer kunskaper 
i ”överlevnad på olika platser”. Andra talar om behov av utbildning i ”worst-case-scenarios”. 
Här finns också de som vill ha mer ”utbildning i kultur, språk samt möta andra som varit 
ute på utlandsmission”.

Många är förvånade över att man trots så lång framförhållning saknat så stor del av utrustningen. 
Soldater konstaterar: ”Materiel och utrustning skulle man beställt i förväg så att allt fanns när 
vi ryckte in!”, ”NBG bestämdes för tre år sen och fortfarande saknas stora delar”. Bristen på 
materiel har gjort att man många gånger inte kunnat utbilda sig alls eller fått utbilda med fel ut-
rustning – ännu mindre öva med den: ”Substitutmaterielen är sällan likvärdig med den skarpa 
materielen”, säger en soldat och får medhåll av en yrkesofficer: ”Gammal uttjänt materiel har 
använts som substitut, vilket skapar dålig motivation och lågt förtroende för ens förmåga”. 

När materielen väl kom förändrades det mesta: ”Den utrustning som vi har är den bästa och 
vi har bra koll på den”, säger en kontraktsanställd skyttesoldat. En kollega konstaterar nöjt: 
[...]”vi har fått ut all ny materiel som vi blivit lovade, exempelvis AK5C, Monovar, IGR och har 
fått bra utbildning på dessa”. Och utrustningen prisas av många för att vara ny och av absolut 
bästa kvalité: ”bra och modern utrustning”, ”ny fräsch vagn”, ”viss materiel och utrustning är 
mycket bra”, ”mycket bra materiel när vi väl fick den”. De yrkesofficerare som är nöjda med 
den förberedande utbildningen prisar samarbetet med FMV. Andra skriver att ”flygbasjägarsko-
lan har varit jävligt duktiga”. Av de positiva är det flera som tycker att när allt kommer omkring 
så har utbildningen ”bedrivits av kunnigt folk”, ”det är hög kompetens på instruktörerna”, 
”bra utbildning med tanke på omständigheterna”. 

Värdeomdömena är mycket hårdare och adjektiven är många fler efter avslutat åtagande än när 
frågorna ställs under pågående beredskap: ”kass” ”urdåligt”, ”allt kan förbättras”, ”under all 
kritik”, ”katastrofalt”. Kritiken är också mer rättfram och konstruktiv efter att Nordic Battle-
group avvecklats: ”Jag saknar någon på beslutsfattande nivå som förstår att ny, avancerad 
materiel tar tid att beställa”. Andra efterlyser mer samordning fråm beslutsfattande nivåer ”[Vi 
fick bara] 20 % av den utrustning vi skulle haft. När utrustningen väl kom fick vi inte an-
vända den på grund av BOA” ,”Flygvapnets alla olika enheter försöker ’pinka revir’: alla tycker 
att just deras tjänst är den viktigaste” [...] ”vilket inte FMV klarat av”. En sjukvårdare konstaterar 

”Här på sjukhuset har det funkat 

fantastiskt bra [...] Stämningen 

när vi hade vår första övning på 

den norska campen - då kände 

jag att: ’det här blir bra’. Vi blev 

direkt ett väl intrimmat gäng 

därför att vi är så stabila i våra 

yrkesroller”.

Erika Alfredsson, sjuksköterska, 

NBG08
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uppgivet att under större delen av tiden saknades mycket materiel: ”Det sista som vi fick tilldelat 
var fyra veckor från slutet. Det var till exempel defibrillatorer och vakuummadrasser. All ut-
rustning måste finnas på plats från början – speciellt när det gäller sjukvårdsutrustning”.

Samverkan och behov av gemensam värdegrund

Alla utländska insatser bygger på samarbete och samverkan med andra länders förband, insats-
styrkor eller organisationer. Hela stridgruppskonceptet – som ju är den bärande idén för hela 
den framtida svenska Försvarsmakten som ju i grunden ska bygga på 8 stycken fasta nationella 

stridsgrupper – handlar om flernationsinsatser som ska ge-
nomföras i främmande länder. Multinationella styrkor kräver 
samordning med regelbundna möten på olika nivåer. Inför 
NBG hölls ett stort antal möten, på såväl militär som civil 
nivå mellan de olika deltagarländerna. När det till exempel 
gäller sjukhuset, som den norska försvarsmakten ansvarade 
för, samlades personalen som rekryterats från både Norge 
och Sverige vid flera tillfällen bara för att lära känna varann 
och diskutera begrepp, metoder och rutiner. ”Det hela var 
mycket seriöst och ambitiöst upplagt”, kommenterar en 
kontraktsanställd läkare från västra Götaland. 

De tillfrågade instämmer nästa undantagslöst om vikten 
av att samverkan med andra länders personal fungerar frik-
tionsfritt. Hela 97 % av NBG-styrkan säger att det är viktigt 
eller mycket viktigt att svensk och utländsk militär övar till-
sammans för att kunna delta i FN- eller EU-ledda operatio-
ner. De flesta hade dock gärna sett mer samövning, men 
också förberedelse i form av utbildning inför de kulturella 
skillnader som finns mellan de deltagande länderna i NBG. 

Några vittnar om att det förekommit kommunikationsmissar som helt och hållet beror på att en 
del deltagare från några länder generellt sett helt enkelt var för dåliga på engelska. Ett kunskaps-
test i engelska, samma för alla länder, ”kan vara ett sätt att sålla bort de som knappt ens kan 
presentera sig på engelska”
.
En yrkesofficer som ser denna samverkan som mycket viktig anser till exempel: ”för att få ett 
smidigt samarbete behövs utbildning för att lära sig hur andra verkar och gör”. En annan ar-
méofficer säger ”att samövning och utbildning är viktigt för att uppnå interoperabilitet” och 
en kollega ser utbildning som nödvändig för att alls kunna fungera tillsammans. Samövningar 
är nödvändiga och ”en ren förutsättning för att kunna verka i multinationella förband”. Ett 
antal officerare berättar om ”friktioner” på olika nivåer som hade kunnat undvikas om man hade 

Kärnan i en Battlegroup består i regel av en lätt mekaniserad infante-

ribataljon bestående av tre skyttekompanier och ett stabskompani. Till 

detta kommer Combat Support, vilket innebär till exempel artilleri, luft-

värn, ingenjörsförband och underrättelseenheter. I stridsgruppen ingår 

även Combat Service Support, som inbegriper sjukvård och logistik. En 

stridsgrupp beräknas bestå av cirka 1 500-2 000 soldater. Här övas luft-

buren försörjning inför NBG 11
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utbildats i samverkan länderna emellan: ”flera kulturkrockar rörande framförallt värdegrund 
hade kunnat undvikas om vi i förväg vetat mer (läs: någonting) om estnisk militär kultur”. 
Några efterlyser regelrätt utbildning ”för att förstå och kunna överbrygga eventuella kulturella 
problem samt olika sätt att tänka”. Andra pekar på faror om man inte har tillräcklig kunskap 
om de värderingar som gäller i de olika deltagarländerna: ”Kan vi inte våra kolleger utan och 
innan, hur ska vi då kunna jobba under press i ett främmande land?”

Sju av tio av deltagarna i NBG utrycker stor eller mycket stor stolthet över att ha varit med i insat-
sen. Var femte tycker att påståendet stämmer varken bra eller dåligt, medan var tionde tycker att 
påståendet stämmer dåligt eller inte alls. Något färre av de tillfrågade skulle dock rekommendera 
andra att anmäla sig till nästa NBG (2011): 55 % instämmer helt, 24 % är mer avvaktande medan 
22% inte vill rekommendera andra att delta i nästa NBG. När vi frågat om de skulle kunna tänka sig 
att själva delta i någon annan typ av utlandstjänst inom Försvarsmaktens ram blir det ett rungande 
ja, eller 92 %. När vi bett dem motivera sina svar säger en ung f.d. värnpliktig: ”Målet med att söka 
NBG var ju att få åka iväg, så det är klart man vill”. En läkare som aldrig ”kom iväg” säger att 
han kommer att söka sig till annan utlandsmission eftersom han menar att utlandstjänsten gör att 
han: ”utvecklar mig som lärare, kirurg och människa. Till nytta för mitt civila liv”. Flera säger 
att de gärna åker ut på någon annan mission, inte nästa NBG, men däremot: ”en mission som 
redan rullar och är ordning på. I NBG kändes det som jag var en försökskanin”. 

De kontraktsanställda som inte tänker pröva en utlandsmission på nytt uttrycker mycket stor 
besvikelse på hur avvecklingen av NBG skedde. De känner sig svikna: ”Uppsägningen i förtid 
gör mig tveksam till hur mycket man kan lita på Försvarsmakten”. ”NBG var kass. Aldrig 
raka svar och sen sparken. Inte igen”. ”Jag blev uppsagd fem månader innan jag skulle slutat, 
fem månader tjänstledig från annat jobb utan lön ”. En yrkesofficer som är tveksam till att 
söka en annan utlandsmission ger den här bakgrunden till sin tveksamhet: ”Har följt TV/media 
noggrant under beredskapstiden och uppfattat att vi kunde göra stor nytta lite varstans i 
världen men ändå inte blivit insatta. Man kan undra vad vi skall ha NBG till? Bara ett makt-
medel på papperet?”  På frågan om vad som skulle behövas för att på nytt söka utlandstjänst vill 
många ha bättre villkor, framförallt när det gäller lönen. Andra talar om bättre försäkringar och 
stöd till hemmavarande familjer. Kortare och framförallt mer flexibla missionstider – 2 till 3 må-
nader skulle göra stor skillnad, säger många av de Försvarsmaktsanställda. Och fler hemresor. 
Officerare vill att utlandstjänsten tydligare ska bli meriterande. Varför inte dela ut fler ”förtjänst-
tecken på att man varit ute”. En kollega som aldrig kommit iväg formulerar det ironiskt: ”Fler 
medaljer! Inte till de som åkt ut utan till beredskapsförband – likadan medalj till alla som 
stått i beredskap”. En annan yrkesofficer säger med en blandning av skämt och allvar: ”Någon typ 
av klapp på axeln eller annat tack [...] ett tecken på uppskattning”.

Ju mer vi får veta om förutsätt-

ningarna dit vi kommer, desto 

snabbare och bättre kan vi börja 

fungera, var en reflektion från 

en sjukvårdare inom NBG 08.
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utlandsmissioner?

48%

52%

Ja Nej

Är Du positiv till att tjänst-
göra inom Försvarsmaktens 

utlandsstyrka?

10. Utlandsstyrkorna – kulturens 
betydelse blir uppenbar

Svenskarna är i grunden positiva till det svenska försvarets ominriktning. Endast var fjärde 
medborgare tycker att vi borde avstå från att göra internationella insatser. För vår värld har krympt, 
samtidigt som konflikterna i den fattiga delen av denna värld ökat. Och Sverige har en lång tradition 
av internationella insatser, i första hand i FN-regi. Därför var det inte helt överraskande när 1996 
års försvarsbeslut fastslog att den svenska Försvarsmaktens fokus i fortsättningen skulle vara 
internationella insatser, inte enbart ett invasionsförsvar. Många enheter lades ner eller i malpåse 
som en följd av riksdagsbeslutet som ju skedde under det nittiotal som bevittnat Sovjetunionens 
kollaps och upplevt hur den forna järnridån helt enkelt försvunnit. Men i 1996 års försvarsbeslut 
övergavs inte invasionsförsvaret helt. Om det säkerhetspolitiska läget förändrades skulle full 
krigsduglighet återuppnås inom ett år hette det. Men tärningen var kastad – vägen mot en helt ny 
roll för den svenska Försvarsmakten var utstakad. Avvecklingsplaner gjordes upp och insikten om 
att världen i grunden förändrats styrde idéer, tankar och beslut. 

Den offentliga debatten om Försvarsmaktens nya inriktning under tidigt 2000-tal bekräftade på 
det hela taget den nya inriktningen även om många kritiker fanns som menade att vi kastar ut 
barnet med badvattnet. Men tankegångarna slog rot under de följande åren – och inför beslutet 
om den nya, radikalt förändrade försvarspolitiken i december 2004 handlade diskussionen 
bland annat om vilka utöver de redan försvarsmaktsanställda som skulle rekryteras till de 
nya snabbinsatsstyrkorna och andra utlandsuppdrag. Vissa debattörer ville omedelbart lägga 
ner värnplikten och istället uppmuntra frivilliga att söka sig till utlandstjänst. Skeptikerna 
till att i praktiken göra värnplikten frivillig och till ett instrument för att värva yrkessoldater, 
uttryckte en oro för att Försvarsmakten skulle dra till sig krigsromantiker och vapentokiga. 
Försvarsmakten såg problemet och har därför satsat mycket på att informera de som mönstrar 
vad internationell tjänst innebär. Psykologsamtalen under mönstringen har också syftat till att 
sålla bort de mindre lämpliga. 

Som framkommit i tidigare kapitel är de försvarsmaktsanställda positivt inställda till det 
svenska försvarets ominriktning – en överväldigande majoritet anser att Försvarsmakten 
ska delta i internationella oroshärdar. En något mindre andel är positiva till att delta i en 
utlandsstyrka, men missionens natur spelar en stor roll för inställningen. 61 % är positiva till 
att själva delta i fredsbevarande aktioner, 46 % till att delta i Nordic Battle Group och 39 % 
till att delta i fredsframtvingande aktioner. En ännu mindre andel har tjänstgjort en längre 
tid i utlandsmissioner, endast 25 % av yrkesofficerarna och 12 % av de civila har någon gång 
deltagit. Samtidigt som den egna erfarenheten av utlandstjänst är relativt liten har dessutom 
hotbilden för internationell verksamhet förstärkts.
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Per Ove Holgersson från FMV 

har varit med och utvecklat 

det dieseldrivna elverket HES 

i Mazar-i-Sharif som försörjer 

de 250 svenskarna och deras 

kolleger från Finland, Danmark, 

Rumänien med ström.

Det stora problemet har varit 

att utveckla effektiva filter som 

förhindrar blåsande ökensand 

att komma in i motorerna.

24 utlandsmissioner studerades i detalj

Under tre år – mellan 2006 och 2008 – gjorde Bikupan intervjuer och enkäter om 
värdegrundsarbetet i samband med 24 olika utlandsmissioner; dels under utbildningen inför 
missionen, men också efter avslutad insats. Såväl fast anställda som tillfälligt kontraktsanställda 
har gett sin syn på värdegrundsarbetet. Frågorna har handlat om förberedelserna inför ett 
uppdrag, erfarenheterna från missionsområdet, vad fungerade bra och vad fungerade mindre 
bra, förslag till åtgärder, vilken nytta anser de enskilda att missionen bidragit med, hur har 
kontakterna med lokalbefolkningen fungerat, vilka risker har man blivit utsatta för och sist 
men inte minst hur har den egna gruppen fungerat; dels i förhållande till andra länders styrkor 
dels internt. Samtliga frågor har ställts och besvarats utifrån ett värdegrundsperspektiv där 
deltagarna ombetts värdera villkor och händelser som de varit en del av. De missioner som 
undersökts är dels den sista Liberia-insatsen (LA05), samtliga Afghanistaninsatser mellan 
sommaren 2006 till slutet av 2008 (FS11-15), Bosnieninsatsens avslutning från 2006-2008 
(EB04-07), Kosovo från 2006 till 2008 års utgång (KS14-17), korvetterna utanför Libanons 
kust under 2007 (ML01-02) samt Tchad 2008 (TD01- TD01F). Deltagarna kom ofta hem i små 
grupper vid många olika tillfällen och totalt har fyra av fem (80 %) deltagit i undersökningen. 
Sammanlagt har 2 870 personer varit med i intervjuundersökningen som pågått under tre års 
tid, 2006-2008. Därutöver tillkommer ett stort antal mätningar som gjorts vid utbildningar inför 
utlandsmissionerna samt förstås de stora NBG-mätningarna. Separata rapporter finns för varje 
mission eller utbildning.

Utlandstjänst är en viktig del i de försvarsmaktsanställdas arbete samt för de kontraktsanställda 
som på så vis knutits till Försvarsmakten. Många deltagare har en bred erfarenhet av både FN-
arbete samt deltagande i olika internationella övningar. Andelen civila och kvinnor har ökat 
stadigt. Två av de nya insatserna; korvetterna utanför Libanons kust samt tältlägret i Tchad 
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Andel som upplevde problem pga skillnader 
mellan egna och lokalbefolkningens värderingar

Afghanistan 14 %

Kosovo/Bosnien 9 %

Libanon 10 %

Liberia 23 %

Tchad 17 %

Andel som i tjänst har haft kontakt med  
lokalbefolkning under missionen

Afghanistan 92 %

Kosovo/Bosnien 88 %

Libanon 64 %

Liberia 95 %

Tchad 86 %

representerar ett nytt sätt att arbeta för svensk Försvarsmakt parallellt med de kontinuerliga 
insatser som successivt byggts upp i framförallt Afghanistan och i Kosovo.

Deltagarna har vid hemkomsten ombetts besvara bland annat följande fråga: ”Anser 
Du att missionen bidragit till fred och säkerhet inom bevakningsområdet?” De två nya 
missionsområdena, korvetterna utanför Libanons kust respektive insatsen i Tchad ger två helt 
olika svar och exemplifierar även sina olika ställningstaganden. Deltagarna i marinens insats 
är övertygade om nyttan i insatsen. Mycket få av deltagarna var tveksamma eller negativa till 
det meningsfulla i insatsen. Vanliga svar när de ombetts ge exempel på hur de bidragit är 
följande:

Blockad av hamnar har upphört, libanesiska flottans kompetens har ökat. • 
Befolkningen ser att andra länder bryr sig. • 
Vi har stabiliserat hela regionen till sjöss• 
Vi har eliminerat vapensmuggling sjövägen• 
Inga bomber har fallit över Libanon och inga raketer har skjutits mot Israel• 

För Tchadstyrkans del var värdena de omvända. Få såg insatsen som mycket positiv och hela 
38 % ansåg att den inte hade varit till någon nytta. Några vanliga svar när deltagarna ombetts 
motivera sina svar är:

Vi har mest vaktat oss själva men självklart bidragit lite i området• 
Jag åkte ner för att skydda flyktingar... vi fick som närmast passera [flyktinglägren] på en • 
mils avstånd
För dyrt och för lite output, både för EUFOR och TD01• 
Vi ville göra så otroligt mycket mer än vad fransmännen lät oss göra• 
Rebellerna och regeringsstyrkor får något svårare att röra sig fritt när de bevakas.• 

I de mer etablerade missionsområdena Afghanistan, Kosovo och Bosnien har deltagarna 
däremot en mycket en stark känsla av att de gör nytta, mycket få besvarar denna fråga negativt. 
Detta gäller i synnerhet för Kosovoinsatsen.

Förberedande utbildning

Insatsernas deltagare har mycket olika bakgrunder och därmed också skilda kunskaper och 
erfarenheter. 27 % av de undersökta är civila och 69 % är yrkesofficerare , 42 % har fast anställning 
inom Försvarsmakten och 55 % har kontraktsanställning för den specifika missionen. Med tanke 
på att deltagarnas bakgrund är så disparat ställs höga krav på den förberedande utbildningen, 
vissa moment upplevdes därför av somliga som självklara och onödiga men som viktiga och 
meningsfulla för andra. Efter genomförd mission ställdes därför frågor om hur deltagarna 
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Tchad
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Varken eller
Ganska negativ
Mycket negativ

såg på den förberedande utbildningen, vad var bra och vad var dåligt? Fick deltagarna någon 
förberedande utbildning om landets kultur, religion och livsvillkor? Vidare ställdes frågor om 
utbildningen på materiel och utrustning, samt om man under missionen använde materiel 
eller utrustning som de inte fått öva tillräckligt på. Här ställdes även frågor om utbildning på 
plats och vad man saknade i kunskapsinhämtning. Det är viktigt att här uppmärksamma att 

en stor andel av deltagarna i samtliga missioner har gett 
den förberedande utbildningen låga betyg, vilket borde ge 
anledning till eftertanke. 

För Afghanistanstyrkorna som ju utbildats under många år 
är det anmärkningsvärt att så långt fram som vid den 11:e 
-15:e insatsen anser i genomsnitt 42 % att utbildningen 
var dålig. Hos vissa insatser (FS13, FS15) anser hälften av 
deltagarna att utbildningen varit dålig. Samma gäller även 
för Kosovo, där 17 insatser genomförts. I KS16 (2008) 
ansåg var femte deltagare att den var mycket dålig och 
sammanlagt 58 % att den var ganska eller mycket dålig. Det 
som framför allt kritiserades var bristen på planering, många 
ändringar, alltför lite befattningsanpassad utbildning samt 
brister i den information som gavs. Mycket väntetid under 

utbildningsmomenten på Livgardet samt att många befäl saknade utlandserfarenhet anfördes 
också. På den positiva sidan betonades värdefull träning och att sjukvårdsutbildningen var bra 
liksom strids- och skjutmomenten. Den förberedande utbildningen på materiel och utrustning 
är förhållandevis god men många var missnöjda med att den utrustning som sedan användes 
på plats delvis var en annan än den de utbildats för. Många efterlyste också mer och spetsigare 
utbildning om landets kultur, religion och livsvillkor.

Livet på campen

Skillnaderna är stora mellan de olika uppdragsområdena. I Kosovo och Afghanistan är 
campen väl utvecklad med höga säkerhetsrutiner medan det av naturliga skäl inte hunnit 
bli så i de nya insatsområdena – i synnerhet vad gäller Tchad där säkerhetsläget varit mer 
osäkert. De allra flesta deltagarna har innan de åkte erhållit utbildning i landets kultur, 
religion och livsvillkor och de flesta uppfattar denna som i stort sett bra, om än otillräcklig 
och allt för generell. Många saknar specifik utbildning om just det område missionen avser. 
Undantag är korvetterna (ML01-02) där var femte deltagare uppger att utbildningen varit 
dålig. Av uppenbara skäl har sjöfolket heller inte haft en så tät kontakt med lokalbefolkningen 
i Libanon. Eftersom basen låg på Cypern efterlyste många deltagare istället mer, djupare och 
bättre förberedande utbildning om läget där. Även i Kosovo och Afghanistan ansåg var sjätte 
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person att denna utbildningsdel var otillräcklig och i Tchadstyrkan (TD01) ansåg nästan 
hälften av deltagarna att den rentav var dålig. 

Kontakterna med lokalbefolkningen har varit omfattande. I genomsnitt svarade 89 % ja på 
frågan dock med stora variationer från 100 % för den IA07-grupp som deltog en begränsad tid i 
Afghanistan (FS15) till 49 % för korvetten Sundsvall (ML02). I Kosovo och Afghanistan handlar 
det ofta om hembesök, fordonskontroller, prata, lösa problem, informationsinhämtning, 
kontakt med byledare, poliser, tolkar samt de lokalanställda på campen. 

Korvetternas kontakter handlar mera om affärskontakter, bunkring av diesel, besök av 
libanesiska officerare och vardagliga kontakter med cyprioter samt enstaka besök i Beirut. I 
Tchadstyrkan tycker de flesta att kontakten med lokalbefolkningen fungerat bra (83 %). Det 
handlade om formella och informella möten i underrättelsesyfte men också dagliga möten i 
samband med inköp, förflyttningar, lokalanställda, besök på skolor och ”social patroling”. De 
problem som uppstod berodde enligt deltagarna på allmänna kulturkrockar, ”de lever i en 
helt annan värld med totalt andra värderingar”. Inställningen till lokalbefolkningens kultur och 
religion var överlag positiv (43 %) medan 7 % var negativa innan missionen. Efter genomförd 
mission hade inställningen förändrats; 19 % var då mer positiva, 24 % mer negativa och övriga 
oförändrade. Hot mot förläggningen och upplevd fara för eget liv varierar starkt mellan de olika 
insatserna, från Tchad där mer än hälften anser att de upplevt hot mot förläggningen och där 
de flesta (97 %) uppgivit att det funnits situationer som inneburit fara för det egna livet, till det 
betydligt lugnare Bosnien där mycket få deltagare upplevt något sådant. 

Löner och avtal

Överlag är deltagarna nöjda med villkoren under den förberedande utbildningen, både vad 
gäller arbetstid och lön. Däremot är bedömningen av arbetsmiljön under den förberedande 
utbildningen att den försämrats. Det finns enskilda missioner där hälften av deltagarna 
bedömer arbetsmiljön som dålig under utbildningstiden (KS16). När det gäller insatsområden 
är det främst bristen på integritet och möjligheterna till att kommunicera med Sverige, tillgång 
till Internetuppkopplingar och liknande som anförs. Utlandsstyrkans alkoholregler med en 
tvåölsregel väcker irritation hos somliga men stöds av många. De som stödjer policyn irriteras 
över att den inte efterlevs från ledarnas sida. Synen på lönen varierar kraftigt från de som ser 
den som bra till de som ser den som urusel. 38 % ansåg den vara dålig, 47 % ansåg den vara 
bra. Bland de positiva konstaterades att pengarna inte kunde spenderas och att det var bra med 
risktillägg, samtidigt var det dock många som påpekade att skattetabellen för utlandstjänstgöring 
borde vara lindrigare. Många kommenterar också att lönen ligger lågt i förhållande till andra 
länders styrkor och att inte tillräcklig hänsyn tas till de risker som förekommer. Lönen på 
specialistbefattningar behöver öka, vissa beskriver hur de får gå ner i lön för att åka på 
utlandstjänst. Villkoren för hemresor uppskattas av de flesta (74 %). Kritiken gäller främst att 

De första större fredsbevarande 

styrkorna under FN-flagg tjänst-

gjorde under Suezkrisen 1956 på 

dåvarande generalsekreteraren 

Dag Hammarskjölds initiativ. 

Sedan dess har mer än 50 

operationer inletts – Sverige har 

deltagit i flertalet av dessa. 

Mer än 80 000 svenskar har gjort 

FN-tjänst. 81 av dessa har förlo-

rat livet, 16 av dem i strid.
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tiden på leave är för kort. Welfare är ett annat diskussionsområde, 24 % uppger att denna 
fungerat dåligt, 52 % svarar bra. ”För den misären vi levde i var det bra”, ”vi fick telefon 
och Internet efter två månader”, ”postgången var under all kritik”, ”vi har inte utnyttjat 
welfare-pengarna alls”, ”De har inte ens bekostat bouleklot” är några av kommentarerna. 
”Att få se landet utanför murarna vore trevligt” är en ironisk kommentar från en soldat inom 
Tchadstyrkan. Egna förslag till förändringar av villkor och welfare: 

• Skattefria tillägg samt synka lönerna mellan missionerna. 
• Ge traktamenten fullt ut om man äter ur burk och bor i en sovsäck. 
• Samkväm, teambuilding mellan enheter, spel och aktiviteter. 
• Skapa en bättre och genomtänkt plan för vilket materiel som ska finnas som standardutrustning   
för alla missioner.

Ledarskap och förtroende

Försvarsmakten är känd för sina fina ledarskapsutbildningar. Samtidigt kan man av 
intervjusvaren från deltagarna i de olika missionerna konstatera att viss kritik förekommer vad 
gäller just ledarskapet. Det är framförallt de högre cheferna som kritiseras, att de inte ”lever 
som de lär”. Kritik förekommer även vad gäller officerarna där mera ödmjukhet efterlyses från 
dem som tidigare inte gjort utlandstjänstgöring. De som varit positiva lyfter fram avsaknaden 
av krångel och betonar de lägre nivåernas styrka och att ledarskapet varit tydligt med fokus på 
uppgift och mål, ”chefen och vi jobbade mot samma mål, respekterade varandras åsikter 
och tog hänsyn”, ”svårt att leda ett förband som är grupperat på olika platser, men målet 
blev uppnått”. De som är mer kritiska säger till exempel att ”det har funnits vissa i ledande 
befattningar som har en stresströskel långt under norm och ett kontrollbehov över norm. 
Detta har resulterat i en tröghet i systemet och i en dålig arbetsmiljö”, ”plutonsnivån har 
fungerat mycket bra (grymt bra), viss arrogans på högre nivå.” ”För många kockar, många 
olika direktiv.” ”Ledarskapet var svagt med ambition att vara starkt.” 57 % anser att det ofta 
eller ibland förekommit konflikter under missionen. Det kan handla om ledarskapsproblem 
eller personalproblem på grund av oklara och otydliga regler. Man betonar överlag att 
konflikterna är mellan chefer och underställda, ”inga konflikter inom gruppen”. Dålig stämning 
mellan ledning och kompani anförs för en del missioner (se missionsrapporterna). För vissa 
insatsstyrkor betonas att konflikterna beror på att man bott tätt samman under en längre tid 
i ett tufft klimat, vanligt tjafs, gnabb är uttryck som förekommer. En annan fråga som tär på 
förtroendet är diskrepansen mellan missionens uttalade mål och de faktiska arbetsuppgifterna 
som skulle utföras. För korvetterna (ML01-02), för den sista Liberiamissionen (LA05) och för 
Bosnien är överensstämmelsen hög, något lägre för Afghanistan och Kosovo samt mycket låg 
för Tchad. Hela 60 % av TD01 ansåg att de faktiska arbetsuppgifterna på plats inte överstämde 
med missionens uttalade mål. Viktigt för framtiden, i synnerhet vid nya missioner, är att 
deltagarna har målbilden klar för sig så att förtroendet för ledningen förblir obrutet.

I januari 2008 beslutar EU:s 

utrikesministrar att EU ska 

skicka 3 500 man för att skydda 

flyktingläger och skydda 

hjälptransporter i Tchad. Sverige 

bidrar med insatsstyrkan TD01; 

det här är vad det ominriktade 

försvaret ska syssla med 

framdeles. I FMLOG-lagret i 

Barkarby börjar materielen 

packas för missionen. 30 

kokböcker på CD-ROM väger lika 

mycket som en enda traditionell 

tryckt Kokbok. Men vad som var 

mest praktiskt i Tchad skulle 

komma att visa sig…
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Att vilja göra utlandstjänst

Få ångrar sitt deltagande i missionen (2 %) och viljan att åter göra 
utlandstjänst är mycket hög bland deltagarna (78 %). De motiv som 
nämns är många gånger gemensamma oavsett missionsområde. De som 
inte ångrar sig och som kan tänka sig att delta i fler insatser konstaterar 
att:
 
– vi har gjort nytta, viktigt att hjälpa andra som har det sämre än en   

själv, vill bidra till frihet och trygghet för andra, känner mig motiverad,  
uppskattar att få ta del av en annan kultur, utvecklande att få se och 
möta folk från andra länder, organisationer och lokalbefolkningen, 
genom att lära sig mer får man en bättre bild av andra och en bättre 
förståelse för de olika problem som finns, 

– personlig utveckling, fått insikt om mig själv, växte som människa,   
ledarskapserfarenhet, livserfarenhet, enormt utvecklande, giv-
ande och lärorikt, ett minne för livet, pengar och omväxling, 
inkomstbringande, arbetskamrater, kollegor och vänner, gemen-
skapen, bra stämning, den bästa tiden i mitt liv, vi har haft kul, 
givande trots en hård arbetsbelastning, en naturlig del av mitt 
yrkesval.

Även om de allra flesta inte ångrar sig och vill genomföra fler missioner 
betyder det inte att de är helt nöjda. Vanlig kritik som återkommer för 
de flesta av missionerna är följande:

– för mycket regler och dåligt organiserat,
– gjort för lite skillnad, vill till ett högriskområde där man får en mer distinkt känsla av att
   göra skillnad, vill göra något mer spännande, söker fler utmaningar,
– skulle kunnat tänka mig en ny omgång men Livgardet vill man inte vara för mycket på...
– saknat kvalificerade uppgifter, träligt jobb, ”vilken apa som helst skulle kunnat lösa min
   arbetsuppgift”, blev hunsad och dåligt behandlad,
– varit för få personer för att lösa de uppgifter som vi fick, gått på knäna många gånger,
– trött på att inte lärdomar tas tillvara, omöjligt att framföra kritik mot organisationen
   samt på hur verksamheten bedrivs,
– mina arbetsuppgifter hemmavid ”försvann” när jag var borta,
– förlorade min sambo under tiden, känns hårt,
– FM får hela tiden nya sparkrav, känner inte stödet från Sverige, Försvarsmakten är en
   firma med för många chefer och styrningar vilket leder till att det inte är möjligt att göra
   ett proffsigt arbete.

Sjukvårdsutbildningen i Göteborg, FöMedC får toppbetyg 

av i princip alla som intervjuats och som haft med organi-

sationen att göra. Försvarsmedicincentrum ansvarar för 

rekrytering och utbildning av sjukvårdspersonal till bland 

annat utlandsstyrkorna. Nära 200 personer (lika många 

civila som yrkesofficerare) arbetar i nära samarbete med 

Sahlgrenska universitetssjukhuset. Deras credo är ’Vita 

praeponitur’ – livet främst! 
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Afghanistan

Insatserna i Afghanistan är Sveriges största internationella åtagande. Sedan 2002 deltar Sverige 
i den Nato-ledda FN-styrkan ISAF (International Security Assistance Force) vars uppdrag är att 
bidra till ökad fred och säkerhet, stödja den demokratiska processen samt att återuppbygga 
landets infrastruktur efter decenniers inbördeskrig. Talibanrörelsen och islamistisk gerilla tog 
makten i landet 1992 och som mest kontrollerade talibanerna 90 procent av landets yta. Man 
införde sharialagar, stängde skolor och tvingade kvinnor att gå i heltäckande så kallade burkor. 

Landet utvecklades till en fristad för militanta islamister. I oktober 2001 angrep USA Afghanistan 
vilket ledde till att talibanregimen två månader senare avsattes och en interimistisk regering 
under Hamid Karzai bildades. FN:s säkerhetsråd tog samtidigt initiativet till ISAF-styrkan. Totalt 
deltar 42 länder i insatsen med sammanlagt drygt 50 000 soldater. 

Den svenska styrkan på omkring 450 personer, är ansvarig för ett Provincial Reconstruction 
Team (PRT) baserat i Camp Northern Lights i Mazar-e Sharif i norra Afghanistan. De svenska 
soldaterna samarbetar med styrkor från flera olika nationer, i första hand Finland vars 50 soldater 
man delar camp med, men också med Norge och Tyskland. Uppgiften är att stödja olika lokala 
aktörer i fyra provinser runt Mazar-e Sharif med en sammanlagd landarea motsvarande en 
femtedel av Sveriges yta. Det finns två välutrustade satellitposteringar – Provincial Offices eller 
PO:s – i Sheberghan 2,5 timmars bilfärd västerut och i Aybak, drygt 2 timmar i östlig riktning. 
En grupp svenska officerare och soldater är grupperade på den amerikanska basen Camp 
Mike Spann, 12 km sydväst om Mazar-e Sharif där de fungerar som mentorer åt den afghanska 
armén. Ytterligare några svenskar tjänstgör på regionstaben Camp Marmal vid flygplatsen i 
Mazar-e Sharif samt vid Isaf:s högkvarter i huvudstaden Kabul. 

”Afghanistan har ett utpräglat 

bergslandskap. Den helt 

dominerande bergskedjan är 

Hindukush, som sträcker sig i 

form av en mäktig barriär (med 

högsta punkten 7 690 m ö.h.). 

Endast längst i norr och i sydväst 

finns lägre områden av slätt- 

respektive platåkaraktär. Klimatet 

är till stor del ett stäppklimat 

med stora temperaturskillnader 

mellan sommar och vinter 

och mellan dag och natt. 

Nederbörden är låg”.

Ur Nationalencyklopedin
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Talibanrörelsen som under flera år gick under jorden, har sedan 2008 åter blivit aktiva och 
kontrollerar cirka 10 procent av Afghanistans yta. Beväpnade grupper attackerar afghansk polis 
och militär på ensliga vägar och självmordsbombare är inte ovanligt. Genom utbildning och 
sampatrullering stödjer svenska soldater den afghanska polisen och militären och bidrar även 
i olika former av civilt stöd, till exempel skydd av civila och ideella organisationers arbete, 
dagliga kontakter med lokalbefolkningen samt informationsinhämtning. Inom ramen för 
Bikupans uppdrag undersöktes fem olika missioner i Afghanistan  – FS11-15, 2006-2008, samt 
stödmissionen IA07 2008.

Utbildning

Med tanke på att hela tio missioner genomförts innan dessa mätningar påbörjades är det något 
förvånande att utbildningen inför avresan inte uppfattas som välplanerad och att innehållet inte 
har upplevts som avstämt mot de uppgifter som sedan förekommer på plats i missionsområdet. 
Många är kritiska till att utbildningen var för allmän och för lite missionsspecifik. Det blev 
för mycket om sådant som inte hörde till tjänsten eller befattningen. Några talar om rörig 
organisation, brist på materiel och rutinföreläsningar utan innehåll. Även de som i övrigt är 
nöjda med grundutbildningen saknar fördjupade kunskaper om språk, kultur och geopolitik 
– för några missioner uppges kulturutbildning helt ha saknats. Kritiken gäller även träning 
på och bedömd ändamålsenlighet vad gäller utrustningen. Utbildningen ansågs sakna 
”verklighetsförankring”, ”För lite samverkan – för mycket strid”, ”Mycket trams, dötid, fel 
fokus”. Andra tyckte att utbildningen inte var ”missionsanpassad”, ”För mycket irrelevant 
utbildning exempelvis IMF (ingripande mot folkmassa), då utrustning inte ens finns på plats 
i Afghanistan”. Somliga kritiserar också att det blev för mycket repetition av gamla kunskaper 
där alla – oavsett tidigare erfarenhet och befattning – om och om igen skulle göra ”patron ur”. 
Någon nämner att övningarna med plutonanfall på Utö kändes verklighetsfrämmande om man 
ska åka till Afghanistan. Ironin i följande citat går inte att ta miste på: ”[Det är dåligt] att det 
inte finns afghanistanskt damm på svenska vägar – allt blir annorlunda när man varken 
ser fordonen framför eller bakom”. En signalist tyckte att utbildarna på Livgardet överdrev 
hotnivån vilket gjorde att stressnivån blev onödigt hög: ”Allt var bättre i Arvidsjaur med 
bra övningar, bra och kompetenta instruktörer där vi lärde oss det viktigaste så vi kände 
trygghet i vårt agerande”.

De som var positiva uppskattade att mycket tid ägnades åt stridsövningar och att 
grupprocessen startade tidigt. Också samverkans- och samtalsutbildningarna får höga betyg 
liksom sjukvårdsutbildningen som bedrivs av FöMedC i Göteborg, som lovordas för att vara 
”adekvat och verklighetsbaserad”. Man uttrycker också uppskattning över att så pass många 
instruktörer och föreläsare faktiskt själva haft erfarenheter av utlandsmissioner: ”Men varför 
var alla [föreläsare] befäl”, undrade en soldat som hellre hade sett lite fler vanliga soldater 

”Tjänsten som ammunitionsrö-

jare kräver hög teknisk förståelse 

och personlig mognad [...]Du har 

under dina uppdrag inte många 

att fråga utom dina soldater och 

måste vara beredd att själv göra 

riskbedömningar och fatta beslut 

om val av röjningsmetod”

Ur arbetsbeskrivning för spe-

cialistofficersutbildningen vid 

Marskridsskolan, Ing 2.
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i katedern. Och varför inte sådana ”som just kommit hem från en mission” med färska 
intryck? Livgardestiden uppfattades som för lång och utdragen och såväl kontraktsanställda, 
reservofficerare och yrkesofficerare menar att man skulle kunna komprimera utbildningstiden 
avsevärt. ”Mycket dötid där till ingen nytta”, sa en yrkesofficer. De Försvarsmaktsanställda 
uppfattar för övrigt sina avtal under utbildningstiden som dåliga där de betalar maten själva, 
saknar traktamente och tvingas bo på logement.

42 % av deltagarna i missionerna tyckte att informationen innan avresa stämde väl med de faktiska 
förhållandena, 30 % varken eller och 27 % ansåg att den stämde dåligt. De egna göromålen 
som för många bestod av vakt och patrulltjänst, uppfattas av många som väl rutinmässiga. 
Den höga arbetsbelastningen, avsaknad av sömn, brister i ledarskapet, brister i den personliga 
utrustningen liksom dåligt utrustade fordon är exempel på sådant som deltagarna inte var 
förberedda på.

Vi vill ha en husse – inte tio

Det är i många fall stora skillnader mellan de Afghanistanmissioner som undersökts. En sådan 
gäller framförallt brister i ledarskapet – där nästan varannan deltagare (46 %) i FS13 tyckte att 
ledarskapet fungerade dåligt eller mycket dåligt medan motsvarande siffror för FS14 och FS15 
var 24 % respektive 30 %. Bland deltagarna i FS13 uttrycktes många gånger kritik av den högsta 
missionsledningen även bland dem som sagt att ledarskapet som helhet fungerat mycket bra. 
En iakttagelse som gäller samtliga missioner är att såväl yrkesmilitärer som kontraktsanställda 
tycker att ledarskapet ofta fungerar bra eller mycket bra på patrull-, grupp- och plutonsnivå, 
medan bristerna visar sig högre upp i hierarkin. En ung kontraktsanställd spaningssoldat 
på en av missionerna – som även han säger sig vara ganska nöjd med ledarskapet i stort – 

Svensk afghanistansoldat 

omringad av en grupp kvinnor 

som undrar om det är möjligt 

att få hjälp med lite mat. En 

kollega till honom berättade i 

intervjuerna att ’unga flickor 

kunde få stryk och skäll av 

lokala män för att de var i 

närheten av oss’. Bild från FS14 

våren 2008 i Sar-e-Pol.
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sammanfattar sina erfarenheter så här: ”Majorer och högre har en irriterande förmåga att 
detaljstyra fruktansvärt onödiga struntsaker, gärna saker som de har dålig koll på”.  Han får 
medhåll av flera yrkesofficerare som särskilt under FS13 irriterade sig på svårigheterna för många 
högre befäl att skilja på stort och smått. En säger: ”Stor tid läggs på att kontrollera oväsentliga 
saker. Till exempel tofflor och t-shirts när saker som mål för förbandet och säkerheten hos 
soldater nedprioriteras. Svåra beslut undviks och kraften läggs på ’lättare’ frågor”. En annan 
yrkesofficer påtalar det han kallar ett ledarskap som på många nivåer präglas av svaghet och 
avsaknad av fokus, och beskriver: ”en stor brist på föregångsmannaskap och chefer som leder 
från täten”. Många yrkesofficerare riktar kritik mot beslutsstrukturen i campen där man tycker 
att det finns för många chefer: ”Vi vill ha en husse, inte tio”. Och den chef som ska vara chef 
måste ha större erfarenhet av andra utlandsmissioner, vara snabb att fatta beslut och styra 
mot tydliga mål. Idealchefen måste också ha bättre koll på vad som händer ute på fältet; se, 
möta och tala med de enskilda soldaterna och få förstahandsinformation om deras behov. Man 
efterlyser också bättre språkkunskaper av den högsta missionsledningen; ”jag skäms över hur 
kass engelska de har”, säger en gruppchef om två överstar – en gruppchef som annars var 
ganska nöjd med hur ledningen fungerat. 

En kontraktsanställd vakt/eskort-soldat ute på sin fjärde mission säger om en av missionerna att 
han mötte en ”stjärngosseklubb som jag aldrig upplevt under tidigare missioner”. Hans intryck 
är att det verkar vara fler officerare som åker ut för ”att de måste, snarare än för att de vill”. Av 
de yrkesofficerare som är mycket kritiska till hur ledarskapet fungerat talar flera om den stora 
bristen på kontakt med deltagarna under sin mission. ”Högsta ledningen saknar helt och hållet 
någon uppfattning om hur förbandet mår och fungerar.  Flera antyder att ledningen gjort allt 
för att missionen skulle flyta så friktionsfritt som möjligt, utan incidenter och därmed med en 
”ickevilja att ta risker”.  Det ledde till att ledningen höll tillbaka sina soldater när dessa som bäst 
hade behövts i missionsområdet. En kontraktsanställd militärpolis sammanfattar: ”Den svenska 
staben var feg. Hände det något ’intressant’ blev vi inlåsta på campen”.

När det gäller synpunkterna på ledarskapet inom FS13 är det lätt att ana revirstrider mellan 
de olika försvarsgrenarna. Kontraktsanställda jägarsoldater är öppet mycket kritiska till att 
ledningen inte kom från armén:  ”Flygvapnet ska inte ha hand om större markoperationer”, 
eller för att citera en grönklädd yrkesofficer:”Piloter ska flyga, inte leda underrättelsesoldater”.
Kritiken mot den egna ledningen formuleras något annorlunda under FS14 och FS15, som överlag 
har betydligt fler deltagare som tycker ledarskapet under missionen fungerat bra eller mycket bra  
(60 % respektive 51 %) jämfört med FS13 (35 %). Många beskriver den högsta ledningen under 
FS15 i termer som ”Överlägset bra”,” Bra ledning ger bra förband”, ”Utomordentligt duktiga 
befäl, från CO och nedåt med öppen och trevlig stämning på förbandet”.

Under FS14 och FS15 är kritiken istället desto hårdare mot pluton- och kompanichefer som 
ofta uppträtt onödigt auktoritärt och okänsligt. En kontraktsanställd soldat berättar om sin 

-’Det finns ett jättebehov i 

Afghanistan och också en vilja 

hos befolkningen att bygga upp 

sitt land’, säger en yrkesofficer 

i FS14-insatsen våren 2008. ’Vi 

gör skillnad, trots att vi gör det 

på ett fumligt vis är vår närvaro 

välkommen till 95% av alla’. 

Här levererar finska och svenska 

soldater ris, kol, och olja till ett 

flyktingläger i Chemtal. 



148

10. utlandsstyrkorna – kulturens Betydelse BlIr uppenBar

kompanichef under FS15 att denne var mycket strikt, bestämd och envis: ”Vägrade lyssna och 
omvärdera sina beslut – om det inte var chefens beslut var det ett dåligt beslut”. 

En gemensam kommentar som återkommer i många berättelser från de olika 
Afghanistanmissionerna gäller så kallade ”pinky-chefer” som är ute på sin första mission. De 
håller alldeles för hårt på regler, detaljstyr, har överdrivna synpunkter på klädsel, är konflikträdda 
och inkonsekventa och vägrar lyssna på erfarenheter från gruppen. En kontraktsanställd soldat 
under FS15 som jobbat fem år som polis i det civila är mycket kritisk till hur hans ”pinky-
major” agerade: ”Sorgligt att se en major göra taffliga försök till hussök – helt kaotiskt på 
platsen”.

Mindre chefsrotation – effektivare och mer nöjda soldater?

Det finns flera intressanta jämförelser att göra mellan FS11-FS15 och den något kortare 
Afghanistanmission som gjordes under 2008 av 411.meksskyttekompaniet vid P4 i Skaraborg. 
Kompaniet som även kallades IA07 var en specialutbildad insatsstyrka på 168 soldater som 
stod i beredskap under större delen av 2008. Under tio veckor sensommaren och hösten 
förstärkte IA07 den då pågående missionen i Afghanistan. Soldaterna i IA07 hade sex 
månaders förberedande utbildning istället för tre månader för de andra Isaf-missionerna och 
befälsrotationen var betydligt mindre än för andra styrkor. Undersökningsresultaten skiljer sig 
mycket jämfört med de andra missionerna – låt vara att IA07 var en kortare mission av ett 
kompani mycket motiverade soldater. På frågan om hur ledarskapet fungerat under missionen 
anser hela 85 % av deltagarna i IA07 att ledarskapet fungerat mycket bra eller bra. Ingen enda 
tycker att det fungerat mycket dåligt. Deltagarna i IA07 är överlag mycket eller ganska nöjda 
med kvaliteten på utbildningen (85 %) jämfört med mellan 50 % och 66 % på FS11 – FS15. Den 
förberedande utbildningen samt utbildningen på materiel och utrustning får också betydligt 
högre betyg än för de andra missionerna. Däremot är deltagarna i IA07 betydligt mer missnöjda 
med såväl tillgången på och kvaliteten på den materiel som användes i Afghanistan. Deltagarna 
i IA07 är ungefär lika nöjda med sin insats som de i de andra missionerna och tillsammans med 
deltagarna i FS14 är dessa soldater de som är mest sugna på at göra utlandstjänst igen. Men 
inte en enda av de tillfrågade soldaterna i IA07 ångrar sitt deltagande i missionen. I alla andra 
missioner finns det några upp till en handfull soldater som ångrat att de gav sig iväg.

Samverkan med andra länder – bra och dåligt

Den svenska Afghanistaninsatsen i Mazar-e Sharif samordnas med en rad andra länder. I första 
hand Finland, Norge och Tyskland, men samarbete finns också med afghanska, amerikanska, 
ungerska, polska, danska, nyzeeländska, brittiska, kroatiska, lettiska och spanska förband. En 
mycket stor majoritet av deltagarna tycker att samverkan med de andra ländernas förband och 
organisationer fungerat bra eller mycket bra. ”Vi är alla proffs även om vi har olika agendor”, 
säger en yrkesofficer som tyckte samarbetet fungerade mycket bra. En av hans kolleger som 
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inte var fullt lika entusiastisk klagar på att somliga nationer är påfallande dåliga på engelska, 
bland dessa fanns förvånande nog många tyska soldater.  Just språkförbistringen är något som 
nämns av många deltagare i Afghanistanmissionerna. Därför uppstår ibland missförstånd – de 
länder som nämns där engelskakunskaperna kunde vara bättre utöver Tyskland är Ungern, 
Kroatien, Polen och Finland. En soldat konstaterar att de hade ”en tolk med  jämt även vid 
samverkan med andra förband, till exempel tyskar”. Framförallt har det varit svårt när olika 
förkortningar och fackuttryck ska användas. En yrkesofficer klappar sig själv på bröstet och 
säger: ”Svenska förband och officerare håller hög klass i en internationell jämförelse. Många 
länder inom Nato är mycket dåliga – språkförmågan är undermålig”. 

Annars fungerade samverkan enligt somliga överraskande bra eftersom ”det fanns en 
gemensam vilja till samarbete”. ”Det ger omväxling att jobba tillsammans med andra 
länder”, konstaterade en sjukvårdare som talade om vikten av att de internationella styrkorna 
”visar ett gemensamt ansikte mot lokalbefolkningen”. Det leder till bättre förståelse för 
varandras olika bakgrund och kultur ”och förhindrar mytbildning”. En vagnchef på en Patria 
hyllade samarbetet med personalen i det amerikanska Blackwater samtidigt som han beskrev 
vissa kolleger från Polen som ”fullständigt okvalificerade att lösa uppgifter”.  

Av svaren kan man konstatera att viljan till samarbete oftast fungerar utmärkt på individnivå 
medan organisationerna är mer tröga och byråkratiska. Flera officerare talar om begränsande 
nationella regler som minskar både informationsutbyte och samverkan. Andra talar om 
deltagarnationernas skilda policies och metoder visavi lokalbefolkningen: ”Tyskarna sköt på 
en bil som försökte köra om deras kolonn, sen kommer vi svenskar i oskyddade bilar och 
vinkar”. En officer talar om skilda värderingar hos deltagarländernas styrkor: ”Vår attityd utåt 
är helt annorlunda. Vi har en friendly force-attityd, medan många av de andra inte jobbar 
för att skapa bra kontakt med de civila”. 

Flera av de intervjuade tycker det varit roligt att få ta del av andra länders metoder, synpunkter 
och kunskaper. Andra uttrycker förvåning över hur bra samarbetet trots allt fungerade med 
den afghanska armén: ”Dom dök ju upp i tid”, konstaterar en yrkesofficer och antyder att 
det gjorde inte alltid soldaterna från andra nationer. Många betonade möjligheterna till att 
lära sig mer om andras kulturella synsätt och arbetssätt: ”Solidaritet med uppgiften, delande 
av information, förståelse för varandras begränsningar och styrkor utan prestige.” De som 
inte tycker att samverkan fungerade särskilt bra talar om ”kulturkrockar, finsk alkoholpolicy, 
begränsande nationella regler, andra länders dåliga attityd mot lokalbefolkningen, spattiga 
amerikaner och arbetssystem som ibland krockade”.
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Mål och verklighet

På frågan om de faktiska arbetsuppgifterna på plats överensstämde med missionens uttalade mål 
svarade 53 % att så var fallet och 18 % att det var dåligt med överensstämmelsen, övriga svarade 
varken eller på samma fråga. Som jämförelse ansåg 67 % av de Kosovomissioner som analyserats 
(KS14-17), samt 76 % av de som tjänstgjort i Bosnien (EB04-07) och 79 % av korvettsstyrkorna 
(ML01-02) att överensstämmelsen var bra eller mycket bra. Så vad har då denna relativt sett dåliga 
överensstämmelse mellan missionens mål och verkligheten berott på? 

En allvarlig invändning var vad som benämns ”för mycket krigsturism”, ”allt hemlighetsmakeri 
till och med för det egna förbandet”, ”alla konstiga beslut från någon i Sverige (ATSÖ)”, 
”Politik och lite verkstad i insatsområdet – dålig uppfattning inom försvaret om hur läget 
är”. Samtidigt anser nästan nio av tio deltagare att de har bidragit till fred och säkerhet i området 
(11 % svarade nej). Det som anförs var närvaron i sig, säkerhetsarbetet, röjning av ammunition, 
infångande av kriminella, ”Skurkarna har sett att vi är där!” På det personliga planet lyfts den 
fina kamratskapen fram: ”Träffat nya människor för livet. Lärt mig att uppskatta saker på ett 
helt annat sätt än innan. Utvecklats positivt som människa”, ”att lära känna Afghanistan, 
att få en sådan här möjlighet att tjänstgöra där. Kamratskapen har varit suverän, roligt har 
vi haft även när arbetsbelastningen varit mycket hög”.

Risk och fara för det egna livet är något som ingår i en missionsverksamhet. Skillnaderna mellan 
typen av incidenter är inte särskilt stor mellan de olika missionerna, det handlar om risker 
i samband med patrullering såsom IED:er (improvised explosive devise, t ex hemmagjorda 
bomber) beskjutningar, farlig trafik, minor, självmordsbombare osv men även raketanfall mot 
den egna campen: ”varje gång Du lämnar campen är det med fara för det egna livet”. 

Kosovo

Kosovo är ett område ungefär lika stort som Skåne som ligger inklämt mellan Serbien, 
Makedonien, Albanien och Montenegro. Här bor 2 miljoner människor – de flesta albaner. Under 
slutet av 1990-talet slog Serbien till mot kosovoalbanerna sedan dessa gjort uppror och krävt 
självständighet. Omkring 10 000 civila dödades och närmare en miljon människor tvingades lämna 
sina hem under den serbiska offensiven. Trots vädjanden från det internationella samfundet och 
FN vägrade Serbien att stoppa sin offensiv. Som en följd genomförde Nato under elva veckor 
våren 1999 – för första gången i organisationens historia – krigshandlingar. Det skulle utveckla 
sig till den första större flygkampanjen i Europa sedan andra världskriget. Det handlade dels om 
strategisk bombning av infrastrukturen i Jugoslavien, dels taktisk bombning av militära mål i bland 
annat Kosovo. 

Bakgrunden var den jugoslaviska federationens kollaps efter järnridåns fall och president Josip 
Titos död ett decennium tidigare, då det började knaka i fogarna i den Jugoslaviska socialistiska 
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federationen. En federation som under andra världskrigets slutskede hade uppstått ur resterna 
av Kungariket Jugoslavien. Den Jugoslaviska socialistiska federationen bestod av de sex 
republikerna Slovenien, Kroatien, Serbien, Bosnien-Hercegovina, Montenegro och Makedonien. 
De två självstyrande provinserna Kosovo och Vojvodina som tillhörde delrepubliken Serbien 
ingick också i federationen. I Kosovo var mer än 80 procent av befolkningen albaner (i dag 
92 %). Jugoslavien bestod av många olika folkgrupper – serber, kroater, montenegriner, 
bosniska muslimer, slovener och makedoner (utöver albanerna i Kosovo och ungrarna i 
Vojvodia), man hade tre officiella talade språk; serbokroatiska, makedonska och slovenska och 
två officiella skriftspråk; det kyrilliska och latinska alfabetet. Federationen var en konstruktion 
med gott om inbyggda slitningar och konflikter. Få var därför förvånade när delrepubliken 
Slovenien utropade sin självständighet den 27 juni 1991. Det s.k. tiodagarskriget utbröt där det 
jugoslaviska flygvapnet bombade den slovenska huvudstaden Ljubljana. 18 slovenska soldater 
och 44 jugoslaviska hade stupat när Jugoslaviens president Slobodan Milošević accepterade 
den slovenska självständigheten den 6 juli 1991. Tiodagarskriget blev startskottet för de 
Jugoslaviska krigen som kom att pågå fram till 2001 och som i praktiken föregrep den slutliga 
upplösningen av Jugoslavien år 2006.

Kosovokonflikten var vid sidan om den i Bosnien-Hercegovina kanske den svåraste att lösa 
eftersom den har så många bottnar. Ur ett serbiskt perspektiv var det händelser år 1389 i 
Kosovo som formade den serbiska identiteten. Då förlorade serberna ett stort fältslag mot 
turkiska härar på en plats kallad Trastfälten utanför Pristina. Trots förlusten, där den serbiske 
kungen Lazar stupade, har slaget vid Trastfälten kommit att få en enorm betydelse för många 
serber. På 600-årsdagen av slaget deltog uppemot 1 miljon människor i ett nationalistiskt 
massmöte på platsen som skickligt leddes av den blivande presidenten Slobodan Milošević.

Ibland har det visat sig att orden i 

ett främmande språk inte räcker till 

under en multinationell mission. Då 

kan det vara bra att ha en dammig 

Kosovotoyota som ’dustboard’. 

Just svårigheten att kommunicera 

är något det flesta i utlandstjänst 

klagat över. ’Det finns soldatkolleger 

från flera länder som inte verkar 

kunna ett enda ord engelska’, 

säger en av de intervjuade. Bildens 

irländare har dock inga problem 

att kommunicera med kollegerna 

från Svedala – så länge de inte talar 

keltiska förstås.
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Precis som i Kroatien och Makedonien uttryckte en folkmajoritet i Kosovo 1991 en önskan om 
självständighet, något som blankt avvisades av president Milošević. Istället drev Serbien igenom 
en politik som innebar kränkningar av kosovoalbanernas frihet och mänskliga rättigheter. En 
pacifistisk motståndsrörelse mot det serbiska styret växte fram. 1996 inledde kosovoalbanerna en 
väpnad kamp som eskalerade till ett inbördeskrig med enorma folkförflyttningar och 10 000-tals 
döda som konsekvens. Efter Natos bombningar 1999, har Kosovo i praktiken fungerat självständigt 
från Serbien. Denna självständighet har övervakats av den Nato-ledda KFOR-styrka som i oktober 
1999 bildades på FN:s uppdrag. Den 17 februari 2008 antog parlamentet i Kosovo en deklaration 
om att utropa självständighet. Redan nästa dag erkändes Kosovo som en självständig stat av ett 
antal länder. Två veckor senare, den 4 mars erkände också Sveriges Kosovo som självständig stat. 
En självständighet som bevakas av KFOR-styrkorna.

Den svenska Försvarsmakten bidrar med personal till KFOR-styrkan som totalt uppgår till 
omkring 15 000 soldater. Inom projektet ”Värderingar som styrmedel” undersöktes fyra svenska 
insatser (KS14-17) för åren 2006-2008. Sammanlagt har 991 personer direkt vid hemkomsten 
redovisat sina intryck och erfarenheter (73 % svarsfrekvens). En majoritet av deltagarna (58 %) 
har varit kontraktsanställda, 27 % av de fyra Kosovostyrkorna har bestått av civila. Större delen 
av den ca 250 personer starka svenska kontingenten är förlagd till den tidigare basen för de 
jugoslaviska inrikestrupperna, Camp Victoria i byn Aijvalia strax utanför Pristina.

De allra flesta har en positiv bild av missionen (82 %), endast 5 % lämnade med en negativ 
syn. Kontakten med lokalbefolkningen har varit god och så gott som alla som deltagit i 
Kosovomissionerna anser att de bidragit till fred och säkerhet inom bevakningsområdet. 

– Eftersom vi visar konstant närvaro bidrar vi till andra människors säkerhet och får   
undan mycket av brottsligheten. 
– Vi har fått bort många av de vapen som tidigare cirkulerade.
 – Vi arbetar långsiktigt för stabiliteten samt påverkar med värderingar och attityder. Vi 
hjälper landet på fötter från grunden.
 – Underrättelseinhämtning mot bovar har gett bra underlag för eventuella gripanden. 
– Vi ger en trygghet som den lokala polisen inte kan visa, vi är opartiska. 

Patrullering var det vanligaste dagliga göromålet, vilket också lett till omfattande kontakter 
med lokalbefolkningen. Därför fann också många att den förberedande utbildningen inte 
riktigt stämde.  Den var ”för aggressiv, krigsinriktad, med för lite samverkansövningar”. 
Någon kommenterar att det inte kändes som om utbildningen var relaterad till det som 
verkligen händer i Kosovo – läget man utbildade för var inte det aktuella: ”Man målade upp 
ett hot mot oss, men i själva verket var läget väldigt lugnt i missionsområdet”. Därför talar 
många om utbildning och föreberedelse på hur man bäst agerar och samverkar ”både mot och 
med lokalbefolkningen. Det om något är en brist i den förberedande utbildningen”. Alltså 

Sedan juni 1999 har svenska 

soldater verkat i ett sexnationers 

samarbete förlagt till Camp 

Victoria utanför Pristina.

Fram till 2004 ingick ca 850 

personer i missionen, sedan dess 

har kontingenten dragits ner till 

ca 250 personer. På sikt ska hela 

KFOR insatsen avvecklas enligt 

FN:s planer.
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kunskaper i mjuka frågor som snarare fordrar social kompetens, lyhördhet och språkkänsla. 
En kontraktsanställd söksoldat menar att detta var den största bristen i utbildningen; ”det som 
blev vardagen under missionen, det vill säga kontakten med folk, prata via tolk, kunna 
seder och traditioner för att lättare förstå folk”. Man efterlyser också mer utbildning om 
politik och om konfliktens bakgrund. Därtill vill många ha en mer grundläggande utbildning 
i språket eftersom så mycket av arbetet just bygger på kontakter med lokalbefolkningen 
och att visa närvaro. Andra har synpunkter på utbildningens längd: ”Själva utbildningen för 
Kosovo varade effektivt sett bara i ungefär 2 veckor så Livgardet måste lära sig att deras 
sätt att arbeta kanske inte alltid är det bästa även om SoldF tycker så”. Många har åsikter 
just om tidsanvändningen på Livgardet som många beskrev som allt för värnpliktslik. Andra 
säger att de uppskattade grundligheten hos utbildarna och att utbildningen faktiskt tilläts ta 
tid: ”Utbildningen lade grunden till en hög ambitionsnivå”, kommenterar en uppskattande 
fordonsförare som dock gärna sett att fler utbildningsbefäl själva haft mer utlandserfarenhet. 
En stabsassistent som inte uppskattade den långa utbildningstiden 
dristade sig att säga att ”utbildningen på Livgardet inte kändes riktigt 
professionell”. 

Risker och faror

Risk och fara för det egna livet handlar i Kosovo huvudsakligen om 
trafikolyckor, att avväpna beväpnade män samt sporadisk skottlossning. 
”Folk kör som dårar, så fort man står på vägen och dirigerar trafik så är 
det med fara för sitt eget liv”. Nästan utan undantag nämner deltagarna 
den extrema vårdslösheten i trafiken med dåliga bilar som förs fram på 
fel sida vägen av nonchalanta förare i hög fart utan hänsyn till andra trafikanter. Många har varit 
med om olyckor och allvarliga tillbud, andra talar om ”änglavakt”. Flera deltagare efterlyser 
reflexvästar och blinklampor som en del av den personliga utrustningen. En sjukvårdare hade 
gärna sett att utbildningen hade ”mer inriktning på trafikolyckor, fallolyckor och sådant som 
sannolikt är störst risk att man råkar ut för i missionsområdet”.

Kontakt med lokalbefolkningen 

Deltagarna i svenska insatsen upplevde sig som välkomna och uppskattade, även om många 
kände en viss spänning i luften i samband med Sveriges godkännade av ett självständigt Kosovo 
i februari 2008. Några beskrev misshandel i hem, bristande hänsyn till människor och djur 
som svåra lägen att hantera både som soldat och människa. Annars berättar många om varma 
och goda kontakter med lokalbefolkningen; om vardagsmöten på banken eller under patrull, 
med lokalanställda på mässen eller tvätteriet. Kosovo-missionerna är också de missioner där 
deltagarna upplevt minst problem när det gäller skillnader i värderingar mellan deltagarna och 
lokalbefolkningen. I snitt har bara var tionde deltagare  (10 %) upplevt sådana problem jämfört 
med Afghanistanmissionernas 16 %. Kosovo-missionens deltagare är också de vars inställning 
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till lokalbefolkningens religion och kultur förändrats minst under missionens gång (67 %) 
mot afghanistanmissionernas där hälften av deltagarna (52 %) höll kvar vid sin ursprungliga 
uppfattning. En förklaring är förstås att det är närmare till Kosovo än till Afghanistan – 
kulturen är helt enkelt inte lika främmande. Och exemplen är många på goda kontakter 
med lokalbefolkningen; deltagare som jobbat med uppsyn av civila hjälparbeten vittnar om 
återkommande möten med byggare och ingenjörer som lett till personlig vänskap. Flera 
kvinnliga missionsdeltagare har kommit den lokala verkligheten närmare i olika humanitära 
projekt som drivits och följts. Det handlar om sjukhusbesök, studiebesök, återkommande 
möten med skolklasser på olika nivåer för att tala om framtiden för dem själva och för Kosovo. 
En officer i KS16-missionen beskriver det som stimulerande att ha fått möta ”en serbisk 

skolklass för att undersöka deras uppfattning om livet”.

När det gäller samarbetet med andra länder  upprepas 
språkförbistringen som det största hindret för god kommunikation. 
“De militära systemen fungerar väl ungefär likadant, det dåliga 
är språkförståelsen från andra länders håll”. Flera deltagare vittnar 
om improviserad kommunikation via teckenspråk eller papper och 
penna. Men om bara viljan att kommunicera finns kan man trots 
allt jobba tillsammans: “Tjeckerna var riktigt dåliga på engelska 
men vi jobbade bra ihop ändå”. Många har i sina kommentarer 
påpekat riskerna med de dåliga språkkunskaperna – särskilt när 
organisationen, kulturen och värderingarna skiljer sig åt så mycket 
mellan de deltagande nationerna: “Signalister på bataljonsnivå som 
har engelska som signalspråk måste förstås kunna engelska. Brister 

i larmrutiner och språkkunskaper gjorde det väldigt svårt att arbeta i en räddningsenhet”, 
konstaterar en frustrerad signalist. En yrkesofficer konstaterar att lokalbefolkningen i regel talar 
bättre engelska än många militära kolleger inom Nato som han anser generellt har mycket dåliga 
språkkunskaper. En sambandsofficer ser mycket allvarligt på kommunikationssvårigheterna: 
“Språkproblem leder till samarbetssvårigheter, en del officerare med mycket dålig engelska 
har befattningar som ställer mycket höga krav på språkkunskaper”.  

Inom KS15 fanns det tolkar som behärskade ryska, vilket gjorde att de svenska soldaterna 
hjälpligt kunde kommunicera med de slovakiska soldaterna “som nästan utan undantag inte 
kunde engelska”. Även de deltagare som tyckte att samverkan med andra länder fungerade 
ganska bra talar om “bristfällig interoperabilitet med tjecker, slovaker och ryssar. Fransmän 
och italienare har problem med engelskan”. Men åtskilliga är de som verkligen uppskattat att 
samverka och arbeta med andra nationer. Ord som stimulerande, roligt, kul, givande, lärorikt, 
intressant återkommer i intervjuerna.  Andra uttrycker det som mycket positivt att få delta i KFOR-
samarbetet – även om det ibland varit svårt att få tillgång till viss information eftersom Sverige inte 
är med i Nato.

Svenska, norska, finska och amerikanska soldater samövar. 

Många säger att det är just samarbetet med kolleger från 

andra länder som gör en mission så stimulerande och 

givande.
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Bosnien-Herzegovina

Under den Nato-ledda styrkan SFOR (Stabilization Force) och EUFOR (European Union Military 
Force) har Försvarsmaktens styrkor deltagit i fredsbevarande och samhällsuppbyggande 
insatser i Bosnien och Herzegovina i enlighet med Daytonavtalet. I april 2007 återvände 
EB05, den sista stora svenska styrkan från Tuzla. Kvar i Bosnien fanns fram till april 2008 ett 
svenskt samverkansteam, ett s.k. Liason and Observation Team, som inom ramen för EUFOR 
samarbetade med lokalbefolkningen och lokala makthavare. I och med EB07 avslutades ett 16 
år långt militärt engagemang i Bosnien. Sammanlagt gjorde mer än 15 000 svenska soldater en 
insats i Bosnien, i huvudsak förlagda till Camp Butmir i den bosniska huvudstaden Sarajevo.

Många menar att de första erfarenheterna från Bosnieninsatsen, som inleddes mitt under 
brinnande inbördeskrig 1992, var startpunkten för en ny epok när det gäller Försvarsmaktens 
internationella uppdrag. Det var här embryot till dagens insatsförsvar började formas. 
Inbördeskriget i Bosnien-Herzegovina var ett exempel på den nya tidens konflikter med 
etniska och religiösa förtecken, klantänkande, gränstvister, irreguljära förband och brott mot 
folkrätten. De var ett krig med flera nya aktörer, i andra dimensioner och ett krig som inte 
nödvändigtvis fördes med traditionella vapen. 

Det var också från Bosnienkriget som Försvarsmakten fick nya lärdomar om hur man ska ta 
hand om de soldater som kommer hem med traumatiska upplevelser från ett brutalt krig. 
I början fanns ingen större beredskap för hur man skulle bemöta soldater som genomgått 
psykiska och moraliska kriser. Bosnientrupperna blev pionjärer i detta avseende och idag 
upplevs hemkomsttagandet som mycket bra av flertalet soldater i utlandsmissionerna.

När det gäller deltagarna i de fyra missioner vi intervjuat (EB04-07, 2006-2008), ger dessa en 
mycket positiv bild av insatsen. Ingen enda av de svarande såg negativt på missionen – nio av 
tio anser att deras insatser bidragit till att bygga fred och säkerhet i området. 

Utbildningen

Den förberedande utbildningen på åtta veckor uppfattades av många som onödigt lång. 
Visserligen var de flesta nöjda med utbildningens innehåll men utbildningsplanen beskrevs 
som rörig och ostrukturerad av flera deltagare.  Det blev ibland mycket väntan – en civil 
försvarsmaktsanställd säger att hon tillbringade två av de åtta veckorna i hemmet på grund av 
brister i planeringen. Andra konstaterar att det är ”mycket varierande kvalitet både när det 
gäller innehåll och föredragshållare”. Sjukvårdsutbildningen i Göteborg får som regel höga 
betyg. Några efterlyser mer djuplodande kunskaper om landet och dess kultur och samtid. En 
försvarsmaktsanställd civil tekniker sammanfattar så här: ”Det var för mycket historia och för 
lite om dagsläget. Skulle varit bra med språkutbildning”. En yrkesofficer hade velat ha mer 
kunskaper om landet och människorna: ”För lite kultur och för mycket om campen”. Ändå är 
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deltagarna i de fyra missionerna på det hela taget mer nöjda med sin utbildning än alla andra 
undersökta insatser – hela 75 % tycker utbildningen fungerat bra eller ganska bra. 

Kontakterna med lokalbefolkningen var styrkans uttalade huvuduppgift. Och följande citat 
från en kontraktsanställd tolk under EB07 är ett vittnesbörd om hur en deltagare tycker sig 
ha lyckats med uppgiften: ”Människor i gemen gav ofta uttryck för det positiva med [vår] 
närvaro. Myndighetspersoner gjordes medvetna om att det europeiska rättssamhället har 
sina ögon på Bosnien. Enskilda individer informerades om andra kanaler och utvägar för 
problemlösning än enbart till exempel polis och rättsinstanser i Bosnien”   

Kontakterna med människor handlade om samverkansmöten, måltider, ”walk-in”-personer, 
observation, ge lokal sjukvård, informationsinhämtning, besök på olika företag och myndigheter, 
besök hos bönder, samtal med lokala polisen osv. Flera deltagare berättar att de på fritiden 
umgicks privat med flera av de dryga tjugotalet lokalanställda vid campen. Man besökte vidare 
bönder, bagerier, lokala läkare och markägare som bodde i närheten av campen. Andra hade 
kontakter med lokala verkstäder och inköpsställen för olika reservdelar.
 
Ingen av de intervjuade uppfattade heller att det uppstod några särskilda problem på 

grund av skillnader mellan den egna och lokalbefolkningens 
värderingar (96 % nej, 4 % ja). En reflekterande kommentar var 
dock ”lokalbefolkningen borde fokusera mer på vad som är bra 
för Bosnien och tänka mindre på sig själva, den egna etniska 
gruppen och familjen/klanen” (EB04). En annan kommentar som 
visar att det trots allt fanns anledning att beakta värderingsskillnader 
i mötet med lokalbefolkningen: ”ja, p.g.a. religionen, olika sätt att 
se på saker” (EB07). 

Det faktum att Bosnien-Herzegovina tillhör en ex-kommunistisk 
federation kommenteras inte direkt av de intervjuade. Men bakom 
många kommentarer går det att uppfatta att det tidigare statsskicket 
satt sina spår; det kan handla om överdriven auktoritetstro, rädsla 
att säga vad man tycker och en oförståelse för medias roll och 
vad det innebär att leva i en demokrati – att det inte bara handlar 

om rättigheter utan också skyldigheter. Korruptionen är ett annat utbrett fenomen. Just 
kombinationen av klantänkande och det ex-kommunistiska bagaget gör att svårigheterna 
inte får underskattas. Många konstaterar att vi gör nytta på Balkan och att det ännu behövs 
en lång tids ”inskolning” innan dessa samhällen fungerar som demokratier förväntas göra.

När det gäller oro eller upplevda faror var dessa nästa utan undantag relaterade till 
trafiksituationen i Bosnien där flera deltagare var inblandade i tillbud eller olyckor. Vägarnas 

Det är ofta svårt att locka sjuksköterskor och läkare till 

utlandsmissionerna. Här försöker några medarbetare vid 

Försvarsmedicincentrum i Göteborg göra det på den årliga 

Vårdstämman i Älvsjö utanför Stockholm.
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standard lämnade också övrigt att önska med vägras och stup bredvid kurvor som saknade 
räcke.

De faktiska arbetsuppgifterna överensstämde i hög grad med missionens uttalade mål. 
Samverkan med andra länders förband och organisationer upptog en stor del av tiden 
och samverkan ansågs överlag fungera bra, även om språkförbistring också här ledde till 
kommunikationsproblem och missförstånd.  Alla EU-länder samt Turkiet och Chile som också 
deltog gjorde att det ibland fanns soldater från uppemot ett 30-tal nationer om man räknar in 
EU:s polismission, OSCE, FN med flera. Civila inrättningar som banker, domstolar mm ingick 
även i olika samverkansprojekt. Detta ledde till många värdefulla kontakter och inblickar 
i andra länders organisationer och försvarsmakter – som en försvarsmaktsanställd officer 
kommenterade det: ”det gav perspektiv på den egna organisationen”.

Liberia

1980 inleddes en flera decennier lång tid av politisk oro i Liberia i västafrika. 
Den sittande presidenten William Tolbert avrättades tillsammans med 13 
av sina ministrar. Även om den avrättade presidenten var ökänd för såväl 
förtryck som korruption, var efterträdaren inte bättre. Sergeant Doe som 
han hette, styrde landet som en militärdiktatur och blev senare själv 
mördad i en ny statskupp. En av Does tidigare ministrar, Charles Taylor tog 
makten och utlovade fred i Liberia och grannlandet Sierra Leone. Men hans 
ambition att få kontroll över grannlandets diamantgruvor ledde till fortsatt 
konflikt. En konflikt mellan rebellgrupper och regeringssoldater som år 2000 eskalerade till 
regelrätt inbördeskrig. Enligt vissa uppgifter dödades uppemot 200 000 människor under 
inbördeskrigen, tusen och åter tusen skadades eller fördrevs från sina hem, unga pojkar och 
flickor lemlästades. Inbördeskrig pågick i Liberia till 2003 då vapenvila slöts. Taylor flydde till 
grannlandet, men fördes senare till den internationella domstolen i Haag där han anklagades 
för brott mot de mänskliga rättigheterna.

FN-styrkan United Missions i Liberia (UNMIL) som bestod av 15 000 personer etablerades i 
oktober 2003. FN-styrkans uppdrag var att stödja vapenvilan och fredsprocessen, skydda 
civilbefolkningen och FN-personal samt att bygga upp den nationella säkerheten. Den svenska 
styrkan sattes upp våren 2004 och ingick i UNMIL:s svensk-irländska bataljon. Efter riksdagsbeslut 
avvecklades den svenska Liberiastyrkan efter LA05 hösten 2006. 80 % av deltagarna var yngre än 
30 år och för två tredjedelar av dem var detta den första missionen som de deltog i. 

Utbildningen

Kritiken av den förberedande utbildningen ligger i nivå med den som gäller flera andra 
missioner (37 % tyckte den var dålig). Många efterlyste större individanpassning, mer och 

  Svenska patruller på dammiga djungelvägar i Liberia  2006.
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spetsigare utbildning i Liberias kultur, religion och livsvillkor anpassad till det aktuella läget. 
Flera efterlyste instruktörer som själva har erfarenhet av utlandstjänst och särskilt de med 
erfarenhet från missionsområdet. Sjukvårdsutbildningen på FSC i Göteborg fick mycket goda 
vitsord av deltagarna, men även de som tycker grundutbildningen var bra har synpunkter 
på att ”somliga officerare som höll i utbildningar var opedagogiska och behandlade oss 
som värnpliktiga”. Mekanikerkursen i Halmstad får toppoäng av dem som gick den liksom 
förarutbildningen på Patria 203. Känslan att bli behandlad som ung och nyinryckt direkt efter 
gymnasiet, är en känsla som åtskilliga kontraktsanställda uttrycker. Varför kan inte de som 
ska ut på mission ”få en egen mäss och matsal till exempel”, undrar en bilförare/vaktsoldat 
som tyckte det var jobbigt att stångas med ungdomar som gjorde sin grundutbildning. 
Veckorna på Livgardet uppskattades inte av alla: ”Utbildningen i Kungsängen gav för 
mycket värnpliktskänsla”, säger en spaningssoldat/sjuksköterska. ”60 personer ligger en hel 
förmiddag på mage på en kall skjutbana och väntar på att få skjuta ett enda magasin”. En 
kontraktsanställd civil med stabstjänst säger att ”det var för mycket fokus på krigande och för 
lite på gruppsammanhållning och specifik missionsutbildning”.

Klagomålen gäller också bristen på riktig utrustning att träna på. Och rätt utrustning: ”Man 
kan inte omutbilda på materiel efter utbildningen, man skall vara utbildad på helt rätt 
materiel med alla tillbehör under GU”. En sjukvårdare formulerade det som att han tyckte sig 
tillhöra något slags B-lag inom Försvarsmakten: ”Alldeles för mycket dötid, för få instruktörer, 
utlandsstyrkan ska ju vara Prio 1, men det är helt fel”.

Risker och faror

Jämfört med andra missioner får Liberia räknas som en av de säkrare, även om det förvisso 
förekom risker. De risker som oftast nämns handlar om livsfarliga trafikmiljöer med 
undermåliga fordon och hänsynslösa förare, broar som brast, nattliga lynchmobbar av drogade 
unga män, hotfulla folkmassor, tjuvar tagna på bar gärning.  Campen som var placerat alldeles 
i närheten av ett gammalt turisthotell var lätt att forcera för ’”locals” som gjorde inbrott och 
stal utrustning. ”Vi anmälde bristerna redan första dagen”, berättar en skyttesoldat, ”men 
ingenting hände under hela missionen. Folk från tidigare LA-missioner säger samma sak”. 
Många stölder begicks enligt många av de intervjuade inne på campen av lokalanställda: 
”Sophämtningsfirmans folk sprang överallt – det var otrevligt”. 

Allvarliga incidenter där svensk missionspersonal blev hotad av andra länders FN-styrkor som i 
nattmörkret osäkrat sina vapen har påverkat inställningen till FN negativt, hela två tredjedelar 
av Liberiastyrkan svarar att de har en mer negativ inställning till FN efter missionen, ”övrig 
FN-personal osäkrade vapen när vi var på patrull”. Däremot har 99 % en mer positiv eller 
oförändrad inställning till Nato. 
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Socialt snack

Kontakterna med lokalbefolkningen bestod av allt från fotbollsmatcher till rådgivning, ”socialt 
snack” och samverkan. Några gick i kyrkan eller mötte folk i samband med posthämtning 
eller inköp i staden. Många samtalade och diskuterade med lokalanställda på campen. Andra 
skojade med barn och ungdomar nära campen och formulerade det som hände som: ”samtal, 
hopp och lek”.

Många problem som uppstod kunde hänföras till skillnader i värdesystem, ”de tigger och 
bråkar som dagisbarn”, ”Man slår inte kvinnor och barn i Sverige – det är vana i Liberia. 
Dålig respekt för medmänniskor i landet”, ”de vill plundra, bränna och våldta”. En fjärdedel 
av deltagarna fick en mer negativ bild av lokalbefolkningen än vad de hade innan. Samtidigt har 
lika många (25 %) fått en mer positiv bild av lokalbefolkningen och 50 % uppgav oförändrad 
syn. De positiva visar stor förståelse för de kulturkrockar som förekommer. Problemen 
beror ”kanske inte så mycket på skilda värderingar, snarare på grund av missförstånd, 
dock av ringa art”, ”Mycket små problem, men synsättet på arbete (ta egna initiativ m.m.), 
tillvaratagande av slängda saker (det vill säga rotande i soptunnor).” Utlandstjänst är en 
speciell upplevelse som enligt deltagarna har förändrat dem på ett positivt sätt. Intresset för 
ytterligare missioner är stort, hela 83 % vill göra utlandstjänst igen och endast 4 % svarade nej 
på frågan.

Libanon

Den 12 juli 2006 utbröt strider i gränstrakterna mellan Israel och Libanon. Den shiamuslimska 
organisationen Hizbollah besköt norra Israel med granater och raketer. I samband med en 
attack mot flera militärfordon tillfångatogs två israeliska soldater. Israel svarade med luftangrepp 
mot södra Libanon och huvudstaden Beirut. Striderna trappades upp och Hizbollah svarade HMS Gävle, den ena av de två 

korvetter som under 2006/2007 

ingick i den fredsfrämjande 

UNIFIL-styrkan i Libanon. 

Styrkan bestod av 69 personer 

varav 41 utgjorde besättning. 

Missionen pågick för HMS Gävles 

del från oktober 2006 till april 

2007, då HMS Sundsvall tog vid. 

HMS Gävle är 57 m lång, väger 

380 ton, sjösattes vid Karlskrona-

varvet 1990 och har en maxfart 

på 26 knop.Men på hemresan 

surfade man ibland i dryga 30 

knop i de långa medelhavsdy-

ningarna.
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med raketangrepp mot norra Israel. Närmare 1 miljon libaneser kom att drivas på flykt liksom 
cirka 300 000 israeler. En majoritet av medlemmarna av FN:s säkerhetsråd kritiserade snabbt 
i skarpa ordalag Israels snabba upptrappning av konflikten och hävdade att man använde 
”oproportionerligt våld”. USA motsatte sig ett förslag till en FN-resolution som fördömde 
Israels agerande, och menade istället att Israel hade ”rätt till självförsvar”. Men när israeliskt 
stridsflyg i slutet av juli besköt basen för en FN-observatörsgrupp i södra Libanon, där fyra FN-
observatörer dödades ändrades opinionen och även USA började svänga. På franskt initiativ 
arbetade USA och Frankrike fram ett förslag till en resolution som antogs den 11 augusti av 
FN:s säkerhetsråd. Det krävde ett ”omedelbart stopp på Hizbollahs attacker” samt att Israel 
”omedelbart drar tillbaka sina styrkor från södra Libanon”. Parallellt med tillbakadragandet 
skulle Israels trupper ersättas av styrkor från Libanon och FN:s UNIFIL-styrka. I enlighet med 
resolutionen beslöt säkerhetsrådet också att en marin styrka för övervakning till havs skulle 
inrättas. Sverige hade redan i slutet av juli sagt ja på en preliminär förfrågan från FN:s dåvarande 
generalsekretare Kofi Annan om vi skulle kunna bidra. 

Sverige har sedan flera decennier varit verksamt i södra Libanon, framför allt inom FN:s 
interimistiska styrka i Libanon, UNIFIL. Sverige har bemannat sjukhus, deltagit i den 
internationella militärpolisenheten, ingått i en underhållsbataljon samt innehaft olika ledande 
poster inom UNIFIL.

Nu beslöts snabbt att Sverige skulle bidra med två korvetter till den marina styrkan till havs. 
Uppgiften var att bevaka sjörummet utanför Libanons kust med två halvårsvisa insatser – 
ML01 med korvetten Gävle våren 2007 och ML02 med systerfartyget Sundsvall hösten 2007. 
Limasol på Cypern utgjorde basläger. Ungefär 60 % av personalstyrkan (70 pers för ML01, 60 
pers för ML02) tjänstgjorde på Gävle och resterande i landteamet (Cypern) samt på UNIFIL:s 
högkvarter.

Förberedelsetiden var kort, i synnerhet för den första missionen och deltagarna har uttryckt 
viss kritik mot bristerna i den information som gavs. Hälften av deltagarna ansåg att det var 
dålig överensstämmelse mellan den information som gavs och de faktiska förhållandena. 
Utbildningen inför avresan blev också kompakt. ”Ett tappert och på det hela taget lyckat 
initiativ att på kort tid gå igenom en otroligt lång och komplicerad konflikt” var ett av de 
mer välvilliga omdömena avseende utbildningen i landets kultur och värderingar.

Många var unga och inte beredda på att kommunikationerna med Sverige, t ex Internet, inte 
fungerade förrän efter ett antal månader. Korvetterna är kompakt byggda och deltagarna bor 
tätt inpå varandra vilket också ledde till konflikter. En kontraktsanställd sjöman konstaterar att 
det kunde handla om ”allt ifrån hur luftkonditioneringens inställning till att folk väsnas när 
man vill sova till att man stör sig på olika individers arbetsinsats. Helt enkelt när man bor 
41 personer kan minsta lilla leda till världskrig”.
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Trots detta upplevde 97 % av besättningen på Gävle och 86 % på Sundsvall boendemiljön som 
positiv. Kamratskapen lyfts fram som det främsta skälet och att man hjälptes åt med de olika 
göromålen. Det fanns också stor förståelse för det som på marin jargong benämns plåtsjuka.
”Man äter, jobbar, sover och har fritid tillsammans utan att kunna påverka sin vardag. 
Arbetsuttaget var för stort, 80-120 timmar/vecka.” Många föreslog längre tider i land 
mellan ”sjöpullarna” med möjlighet till containerboende eller liknande (71 %), privata 
kommunikationsmöjligheter ombord var ett annat starkt önskemål liksom en önskan om ett 
lägre arbetsuttag. Många tröttades av de ständiga puts- och städarbetena ombord, ”rengöring 
och åter rengöring, samtidigt som vissa officerare ägnat tiden till att leka med sina 
radiostyrda bilar och allmänt hålla sig undan.” Andra beskriver ”möten, möten, möten” 
samt pappersarbete även ombord på korvetterna. Landteamet ägnade sig åt ett brett spektrum 
av göromål, från inköp, administration, kommunikation till signalhantering, reparationer, 
reservdelshantering samt drift och underhåll av IT och sambandssystem.

Även inom landteamet förekom konflikter, det handlade om vardagliga order som inte 
efterlevts, alkoholpolicyn, klädsel men också ledarskapsproblem och kulturkrockar. Personalen 
blandades från två registerförband samt FNSU och IKS. Viss friktion förekom även mellan de 
som kom från Karlskrona respektive Stockholm såväl på korvetterna som i landteamen.

När det gäller alkoholpolicyn så anser inte besättningarna att den är för sträng under tjänst 
Däremot anser 67 % att den är för sträng under ledighet. Många hänvisar till andra länders policy 
vid ledighet och de svårigheter som då uppstår vid samkväm. ”Till sjöss är det alkoholförbud. 
Detta är inget problem. Däremot borde det ha funnits utrymme för besättningen att vara 
lediga mer under kajfaserna och därmed ’friare tyglar’ med alkoholpolicyn då”. En majoritet 
av deltagarna ansåg att missionstiden var för lång (6 månader) och att welfare skulle behövt 
komma igång tidigare än vad som skedde. Även om kritiken delvis varit omfattande är det ändå 
med tanke på att det är en 01:a de positiva omdömena som dominerar: ”Sammanhållningen 
på fartyget och allt vi upplevt tillsammans och att vi övat på rätt saker de senaste sju-åtta 
åren, det vill säga vi var förberedda på uppgiften. Underhållsfunktionen har fungerat bra. 
Personalchefen var fantastisk, utan henne hade det inte fungerat överhuvudtaget inom 
landdelen.”

Tchad

Tchad – ett savann och ökenland, tre gånger så stort som Sverige – ligger rakt söder om Libyen 
och väster om Sudan. Tchad med sina 9 miljoner invånare är ett av världens minst utvecklade 
länder och hamnar på 171 plats av 177 länder på UNDP:s utvecklingslista. Landet har mer än 
200 etniska grupper och för de flesta tchadier är det regionala eller lokala samhället det viktigaste 
vid sidan av den egna klanen. Landets officiella språk är franska och arabiska, men därutöver talas 
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över 100 språk och dialekter. På grund av den viktiga roll som spelas av kringresande arabiska 
handelsmän och bofasta köpmän i lokalsamhällen och då Tchad under en lång tid har haft ett 
kommersiellt och religiöst utbyte med Sudan och Egypten har många i landets norra delar blivit 
mer och mer arabifierade, och många talar ”tchadarabiska”, eller tourkou.  Länge var det bomull 
som var landets viktigaste exportinkomst – i dag är det råolja där Världsbanken bidragit med att 
finansiera en 170 mil lång pipeline till atlanthamnen Douala i grannlandet Kamerun. Makten och 

kontrollen över oljefyndigheterna i sydöstra delarna av landet anses av en del bedömare vara en 
viktig del av den pågående konflikten. Huvudexploatör av tchadisk olja är amerikanska Exxon.

Fram till 1960 var Tchad en del av Franska Ekvatorialafrika. Den förste presidentens politik 
väckte missnöje i de norra, muslimska delarna av landet vilket ledde till att ett långvarigt 
inbördeskrig bröt ut 1965. Först efter 14 års strider intog rebellerna huvudstaden N’Djamena. 
Olika rebelledare stred om makten, men sedan en militärkupp 1990 leder den f.d. stridpiloten 
general Idriss Déby och hans parti ”Mouvement patriotique du Salut” (ungefär Patriotiska 
Räddningsrörelsen) förkortat MPS landet. President Déby är en före detta rebelledare från 
en etnisk grupp med rötter i Darfur. Bland annat på grund av en avsaknad av demokratiskt 
utrymme har oppositionen militariserats och flera rebellgrupper, ofta sprungna från andra 
etniska grupper än Débys, har hotat regeringen från sina baser i östra och norra Tchad. I april 
2006 spred sig detta våld också mot sydväst när en grupp som kallar sig ”Le Front uni pour le 
changement démocratique” (Gemensam front för demokratisk förändring ) förkortat FUC, 
tågade in i huvudstaden N’Djamena. Attacken slogs tillbaka av regeringen bland annat med 
hjälp av de franska styrkor som är stationerade i landet. 

Sverige skickade  amfibiesoldater 

till det kustlösa Tchad…

Men sand och vatten kanske 

är utbytbara element när det 

verkligen gäller.
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Respekten för mänskliga rättigheter är mycket bristfällig i landet som plågas av politiskt våld 
och återkommande försök till statskupper. Det är fortsatt ett av världens fattigaste och mest 
korrumperade länder. Det finns över 400 000 flyktingar och internflyktingar i östra Tchad idag 
som ett resultat av den inhemska etniskt-politiska konflikten men också därför att konflikten i 
den sudanska provinsen Darfur gjort att många har flytt därifrån till Tchad. Stridigheter under 
de senaste åren har orsakat en omfattande humanitär katastrof där antalet drabbade nu är 
över en miljon – främst i östra Tchad. För en hållbar fred är det internationella samfundet 
enigt om att det måste hittas en långvarig lösning för dessa människor och tanken är att de 
bör återvända till sina ursprungsbyar. En FN-insats med uppgift att skydda de drabbade mot 
ytterligare övergrepp har ansetts kunna bidra till en förändring i en positiv riktning. Sverige var 
länge pådrivande för en sådan FN-insats. 

Den 25 september 2007 beslutade FN:s säkerhetsråd genom resolution 1778 att tillåta en 
multidimensionell närvaro i Centralafrikanska republiken och Tchad. Detta för att förbättra 
säkerheten för de drygt 400 000 flyktingarna och arbetsmöjligheterna för de humanitära orga-
nisationerna i området. I januari 2008 gav också EU klartecken till att sätta in 3 500 soldater i 
Tchad – EU:s dittills största militära ingripande. Sveriges bidrag uppgick till cirka 200 soldater 
från beredskapsförbandet Internationella amfibieregementet vid Amf 1 som utgjorde förban-
det TD01. Förbandet flög direkt till Tchad, medan materielen transporterades med fartyget 
M/S Gute till hamnstaden Douala i Kamerun, varifrån den sedan transporterades vidare till 
Tchads huvudstad N’Djamena.

Förbandets uppgifter var bland annat att bygga två camper, skydda hjälparbetare, eskortera vat-
tenborrare och andra förband och patrullera i staden Abéché. Till en början var insatsen endast 

Vare sig en mission gjort 

slutövningen inför avresan i 

Arvidsjaur, på Gotland eller 

i Revingehed, stämmer aldrig 

förutsättningarna till hundra 

procent när man väl kommer 

på plats i ’verkligheten’. Många 

av de intervjuade vill under 

utbildningsperioden veta mer om 

förhållandena i insatsområdet. 

När det gällde TD01 i Tchad 2008, 

är kritiken massiv när det gällde 

förberedelserna. De som hade 

’rekat’ hade till och med missat 

vilken valuta som används i 

det av inbördesstrider  härjade 

landet. Sandstormen vid Camp 

Neptun i Abéché i västra Tchad 

slog till utan förvarning – 10 

minuter tidigare hade det varit 

strålande solsken.
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avsedd att pågå till slutet av juni, men efter mycket kritik om den stora relativa kostnaden för en 
sådan kort insats, 380 miljoner kronor, beslutade regeringen att förlänga den med tre månader 
till en kostnad av ytterligare 45 miljoner kronor. I juli 2008 lämnade TD01 över till TD01/F, där 

F stod för ”fortsättning”. TD01/F hade som främsta uppgift att packa ihop och 
transportera hem allt materiel och i andra hand skulle man fortsätta att utföra 
de uppgifter som TD01 tidigare utfört. Under den sista veckan i september läm-
nade den sista konvojen Camp Europa.

De två svenska Tchadstyrkorna, TD01 samt TD01F återvände till Sverige vid 
sammanlagt fem olika omgångar under sommaren och hösten 2008. Bikupan 
genomförde dessa mätningar direkt vid hemkomsten som en del i den 
debriefing som genomfördes. Av sammanlagt 337 hemvändande har 72 % 
besvarat enkät- och intervjufrågorna. 

Viktigt är att konstatera att detta var en 01-mission, det vill säga att det är första 
gången missionen etablerar sig i ett område. Att vara ”först på plan” är att vara 
pionjär och skaffa de första – ofta dyrköpta – erfarenheterna. De två rapporterna 
TD01 och TD01F bör ses som en helhet, dock skiljer sig såväl personal som 
ledning och enskilda händelser åt. En annan viktig del är att TD01 hade 
omfattande anläggningsarbete att genomföra och att detta under sommaren/
hösten var betydligt bättre fungerande. Klimatet liksom enskilda händelser 
var även olika mellan de två grupperna. Sammanlagt deltog 3700 soldater från 

inte mindre än 19 länder. Huvuddelen av såväl försvarsmaktsanställda som kontraktsanställda 
kom från Amf1, 90 % av de kontraktsanställda var under 30 år. Åldern var något högre bland 
de försvarsmaktsanställda och flera av dessa var kvinnor. Styrkan var huvudsakligen förlagd i 
anslutning till städerna N’Djamena och Abéché, intill flygplatserna men långt från flyktinglägren.

Utbildning

Många är mycket kritiska till den utbildning som genomfördes inför missionen. Flera yrkesofficerare 
tycker att den utbildning som gavs var på alldeles för låg och basal nivå och väldigt lite anpassad 
för den verklighet man skulle möta i Tchad: ”Svårt att öva i ett kallt Sverige under vintern för 
att sedan åka till ett land med femtio graders värme, ger inte de rätta förutsättningarna”. En 
reservofficer säger att han saknade en helhetsbild av den insats man skulle göra och att annat 
hamnade i fokus: ”Utbildning fick stryka på foten för rena logistikförberedelser”. Just brist på bra 
information och kunskap om missionsområdet skapade frustration hos många före avresan. Och 
när man väl kom på plats stämde väldigt lite av det man faktiskt utbildats för och tränat: ”Faror 
och risker överdrivna som vanligt. Riktigt dåliga underrättelser och obefintligt rek.”, formulerar 
sig en skyttesoldat som var ute på sin tredje mission. På frågan om hur väl informationen man fått 
inför resan stämde med de faktiska förhållandena säger hela 26 % att den stämde mycket dåligt – 

Den vanligaste sysslan under Tchadmissionen 2008 

var patrulltjänst. Här i huvudstaden N’djamena. 

I januari 2008 tågade flera tusen gerillasoldater 

genom huvudstaden i protest mot riggade val och att 

president Déby genom en ifrågasatt folkomröstning 

avskaffat begränsningen av möjligheterna att 

omväljas. Men oppositionen är djupt splittrad 

sinsemellan och regeringen Déby står för någon 

slags stabilitet i landet. Trots ansträngda relationer 

har Frankrike och därmed också EU, valt att stödja 

regimen..
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snittsiffran för samtliga övriga undersökta missioner är 5 %. De som gjorde rekognoseringsresan 
till Tchad får mycket kritik för att inte ha varit tillräckligt grundliga: ”De missade en hel del 
uppenbara saker som till exempel landets faktiska valuta, hur mycket farliga ormar och 
insekter det finns”. Överhuvudtaget efterlystes bättre förberedande utbildning från människor 
som verkligen varit i området, som kunde dela med sig med kunskaper inte bara om praktiska ting 
utan även om språk, sedvänjor och kultur. Kanske ska inte bara uttalat militär personal göra dessa 
rekognoseringsresor; kanske finns det andra kunskapare som med andra ögon kan komplettera 
bilden. Ett exempel är att många uttryckte sin uppskattning över en föreläsning av Tom Metcalf 
som levt i Tchad. Ett flertal andra föreläsningar kommenterades som intressanta i sig men många 
gånger helt irrelevanta för det område TD01 skulle verka i: ”En del information var direkt 
felaktig”, säger till exempel en gruppchef och får medhåll av en yrkesofficer: ”Informationen 
var bristfällig och i många fall stämde den inte med verkligheten”.  Andra kontraktsanställda 
efterlyste ”fler praktiska övningar och färre power-pointpresentationer”. Det som uppskatttades 
av många var att utbildningstiden var så pass långt tilltagen att deltagarna fick tillräckligt med tid 
på sig för att lära känna varandra: ”Vi hade en bra gemenskap redan när vi åkte ner”, säger en 
kvinnlig soldat.

Faror och risker

”Upplevt risk och fara för det egna livet” var hela 97 % på TD01 men sjönk till 31 % för TD01F. 
Exempel som ges är beskjutning under eskorter vid byar där lokalbefolkningen var aggressiva, 
s.k. ”happy shooting” med rikoschettrisk, knivhot, vådaskjutning i tält, uppretad folkmassa 
under eskortuppdrag, rånförsök, drogade vakter vid checkpoints från landets regeringsstyrkor, 
drogpåverkade barnsoldater, farliga ormar, trafikolyckor, övergång med fordon vid vattenfyllda 
”wadis”. En soldat beskrev det som att man ständigt befann sig i fara under missionen – vid minst 
20 tillfällen kände han fara för sitt eget liv: ”Man var konstant omgiven av drogpåverkade idioter 
med vapen i händerna och ingenting i huvudet”. En annan berättar hur en knytnävsstor sten 
flög några centimeter från hans huvud under ett patrulluppdrag. En tredje flög tillsammans med 
några kolleger med ett civilflygplan de 80 svenska milen mellan campen i N’Djamena och den i 
Abéché: ”planet var sunkigt och piloterna stank alkohol”.

Hot mot förläggningen har likaså sjunkit från 57 % för den första gruppen till 28 % för den 
senare (TD01F). Händelser som inträffat handlade om risker i samband med stöld av materiel, 
FAS-soldater och ”locals” som smög in nattetid på campen – en camp som saknade fungerande 
skalskydd, skärmytslingar med kriminella gäng, helikopter som höll på att krascha i förläggningen, 
beskjutning av campen, rikoschetter och det riskabla läget intill flygplatsen som var ett viktigt mål 
för rebellerna. På frågan om övervaknings- och skyddssystemen på förläggningen varit tillräckliga 
svarade 65 % att det stämmer dåligt. Endast 18 % ansåg det stämma ganska bra och 1 % mycket 
bra. 34 % ansåg att förläggningen hade tillräckligt med bemanning för att klara uppdraget och 
ungefär lika många, eller 38 % hävdade motsatsen.
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Samarbete med andra länder

De 203 soldaterna (varav tio kvinnor) i TD01 ingick i den EU-ledda styrkan EUFOR med 
sammanlagt 3 700 soldater från Frankrike, Irland, Italien, Belgien, Polen, Spanien, Portugal, 
Holland, Bulgarien, Rumänien, Grekland, Finland och Sverige. FN:s mandat var ettårigt och 
leddes av den franske brigadgeneralen Jean-Philippe Ganascia. Operationshögkvarteret var 
placerat i Paris. Således var kontakterna med de franska kollegerna kanske de viktigaste under 
missionen. De flesta yrkesofficerarna talar om goda relationer med de franska kollegerna; 
de var ”professionella, samarbetsvilliga, vänliga, hjälpsamma”. En yrkesofficer i staben 
konstaterar dock diplomatiskt att ”vi är mer flexibla och öppna mot andra kulturer”. En 
annan uppskattade ”erfarenhetsutbytet och övningar i andra metoder och så vidare”. 
Men det stora problemet gällde språket vare sig det gäller soldater eller officerare. En major 
beklagar sig över språkbarriären: ”fransmännen talade bristfällig engelska och vi talade ingen 
franska”. En officerskollega tycker att ribban måste sättas högt när det gäller språkkunskaper 
vid multinationella insatser: ”Det borde ställas högre krav i andra länder än Sverige avseende 
engelskakunskaper när just det ska vara gemensamt språk”.

En sjukvårdare med dåliga erfarenheter av samarbetet med andra länder är inne på samma 
spår när han säger: ”EUFOR ska officiellt vara engelskspråkigt, men fransmännen som utgör 
en majoritet inser inte det”. De kontraktsanställda är mer kritiska till hur samarbetet flöt: ”Den 
franska ordervägen är mer tydlig än den svenska. Franska soldater tar inga egna initiativ 
utan måste få order av en chef. Detta gör att samarbete kan ta tid. Dessutom kan fransmän 
bara franska”. Åtskilliga är de soldater som klagar över denna språkförbistring parad med 
kommentarer om fransk osmidighet, nonchalans och arrogans: ”Samverkan med högre franska 
officerare fungerade generellt sett dåligt. De har ej vana att lyssna på den med lägre rang”, 
konstaterar en vaktsoldat som dessutom uppfattar det som att flertalet soldater från andra länder 
har en generellt sett lägre utbildningsnivå. Han får delvis medhåll från en skyttesoldat som 
”upplevde franska soldater i stridande befattning som trevliga, intresserade och kompetenta. 
Deras stabs-gösar upplevde jag som nedlåtande och dryga”.

När det gäller språket handlade det om att gilla läget – att rådbråka och använda de kunskaper i 
franska man hade konstaterade en Försvarsmaktsanställd civil: ”I början var det stora problem 
att samarbeta med fransmännen som upplevdes som svåra och lite dryga. På lägre nivå – till 
exempel på flygplatsen – gick det lättare”.

Ledarskapet

När vi bett deltagarna lista vad som varit dåligt under missionen är det många av yrkesofficerarna 
som inleder med att kritisera ledarskapet under missionen – vilket för övrigt gäller de flesta 
missionerna vi undersökt. Men när det gäller Tchad-styrkan är dock kritiken mer uttalad, utbredd 
och samstämmig. Det visar sig också när vi jämför siffrorna med andra missioner. Var tredje 
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deltagare (34 %) tycker att ledarskapet fungerat mycket dåligt under TD01. Snittsiffran för samtliga 
övriga undersökta missioner är drygt 6 %. De exempel som anförs handlar om bristande planering 
och dåligt utnyttjande av resurser, avsaknad av beslut och allmän låt-gå-anda. Ogenomtänkt 
organisation och kompisrekrytering när det gäller nyckelpositioner. En löjtnant säger: ”Det 
viktigaste var att ledningen fungerade dåligt, många ”inte beslut” och passivitet”. Han får 
medhåll av en kollega som klagar på ”bristen på struktur från kompaniledningen, ovilja att 
fatta beslut där man avvaktat och tvekat för mycket”. En fänrikkollega säger att ”hela missionen 
har präglats av ”tillräckligt bra”, det duger inte, jag är 100 procent människa”. En av soldaterna 
skräder inte med orden när han kritiserar det han kallar ledningens ”svågerpolitik”. Han fortsätter 

sin kritik och menar att det var en ”ständig inkompetens och amatörmässighet medan man 
gjorde allt för att bibehålla en positiv bild av förbandet ur ett massmedialt perspektiv”.

Att missionen skulle se bra ut i mediarapporteringen är också en återkommande kommentar. 
Deras ledarskap har ”kännetecknats av en rädsla för löpsedlar”, säger en soldat som ändå är 
ganska nöjd med ledningens insats. En kritisk civil försvarsmaktsanställd säger att fokus har funnits 
på mediarapporteringen i Sverige: ”Allt har handlat om hur det ska se ut hemma i TV-soffan”. 
I kommentarerna tycker många soldater att deras kompetens underutnyttjades kraftigt. Någon 
beskrev det som ”skattepengar rätt i sjön” när missionens huvuduppgift verkade vara att bevaka 
sig själva. Flera anser att man kunde gjort mycket mer under missionen men att fransmännen 
stoppade alla initiativ: ”Svenskarna vek sig för lätt för fransmännen trots att vi hade ett eget 
mandat”. En annan skrev: ”Resursslöseri att sätta ’the Swedish Marines’ som har ett så gott 
renommé och gensvar att posta och bevaka. Fantastisk kapitalförstöring”.

Svenska Tchadsoldater övar i 

och urlastning med sina franska 

kolleger och deras helikopter vid 

Franska Camp Croci. Det blev si 

och så med kommunikationen 

eftersom fransmännen inte 

gärna talar engelska.
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En ung soldat som var ute på sin första mission formulerar sig så här: ”Det må vara lätt att 
kritisera [ledningen] när man är längst ner i kedjan, men jag är mäkta förvånad över hur 
man kan rekrytera och skicka iväg så många inkompetenta chefer – finns det verkligen ingen 
kvalitetskontroll på officerare anställda inom FM?”.

Officerare och soldater från Amf 1 är omvittnat krävande medarbetare som gärna vill ha 
ordning och struktur i tillvaron. Att improvisera fram en fungerande camp, delvis motarbetade 
och bokstavligen missförstådda av de franska kollegerna, kostade på för dem som ledde TD01.  
När vi intervjuade deltagarna TD01F, var kritiken mot ledningen mer nedtonad – bara 6 % av 
deltagarna tyckte att ledarskapet fungerat mycket dåligt under den delen av missionen. 

Människomöten

Mötena med lokalbefolkningen har varken varit fler eller färre under Tchadmission än 
under de andra undersökta missionerna. Deltagarna i missionen har träffat folk i byar, vid 
vägkanten, i butiker och depåer, skolor och lokalpoliskontor, myndighetspersoner och 
flygplatspersonal. Samtalen har handlat om allt från ”väder och vind och allmänt kallprat” till 
allvarliga moraldiskussioner (se nedan), men sjukvårdare har också hjälpt till att ta hand om 
småkrämpor och sår. Soldaterna har haft en del kontakter med lokalanställda på campen och 
man har omsvärmats av glada, stojande barn som har tiggt godis när man varit ute på patrull. 
Så här beskriver en soldat ett typiskt möte:
-”Gateau, gateau! (godis, godis)
- ”Nous ne sommes pas francais, nous sommes suedois” (vi är inte fransmän, vi är svenskar)
Värderingsrelaterade problem handlar om kulturella olikheter och fattigdom: ”vi har mött 

En svensk soldat jonglerar för 

några barn längs en väg där 

några tunga trupptransport-

fordon  färdas. Genom att leka 

håller han barnen borta från 

konvojen. 
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Den juli 2008 kom den första 

gruppen soldater från TD01 

tillbaka till Sverige. Bikupans 

personal som hade följt 

soldaterna från utbildningen i 

Kungsängen, var på plats med 

frågeformulär och intervjuare. 

Bara någon procent av 

deltagarna ångrade missionen: 

’Jag vill åka ut igen med bra 

folk som har bra värderingar’, 

sa en av de kontraktsanställda 

vi träffade.  En av hans kolleger 

som sa sig fått ut mycket av 

missionen på ett personligt plan 

var mer kritisk till vad han 

uträttat: ’Jag är djupt missnöjd 

med vad vi levererat i fred och 

säkerhet, men det beror mest på 

EUFOR’.

människor som varit fastkedjade i marken på grund av att de ansågs mentalt sjuka 
eller farliga. När vi konfronterade byledaren varför man gjort så har det varit svårt att 
förstå varandra. Incidenter med knivar har förekommit då man drar kniv för att visa 
sig vara modig”. Kvinnorna var rädda att tala med manliga soldater, ”de har en annan syn 
på barnmisshandel/människoliv”, ”hur djuren behandlades och kommunikation vid 
hanteringen av vårt material”, ”allt kostar pengar!”, ”helt olika syn på rätt och fel – skyldig 
och icke skyldig”. ”Sakresonemang och händelseförlopp etcetera kunde vi vara överens om, 
men inte bedömningar, besluten etcetera.”

Alkoholpolicyn

Man har inte hållit stenhårt på tvåölsregeln under Tchadmissionen vilket irriterat somliga. En 
majoritet tycker regeln är för hård och stelbent. Antingen en treölsregel eller varför inte följa 
tjänstbarhetsprincipen som hemma på förbandet: ”Man ska vara nykter på jobbet”, säger en 
yrkesofficer. En kollega håller med: ”Alla vet att alkoholpolicyn inte kommer att följas när 
dom åker, få följer den, inte ens cheferna. Den bör förändras om man inte bara ska ha en 
papperslösning. Tjänsbarhetspincipen bör råda!” Andra vill att var och en ska följa sitt eget 
omdöme eftersom olika människor tål olika mycket. Åter andra vill helt och hållet förbjuda 
alkohol. En yrkesofficer hävdar att ”ingen har följt alkoholpolicyn utan druckit så mycket 
eller så lite som de vill, detta har gjorts av chefer och soldater vid flera tillfällen”. 
Både den 6 juni och vid midsommar 2008 klirrade det i glasen hos Tchadstyrkan. En 
försvarsmaktsanställd civil berättar: ”På midsommarafton utbröt skottlossning vid vår 
camp. Vi trodde först det var ett anfall mot oss, men det var endast överskjutningar. 
Dock var många ganska kraftigt berusade vilket gjorde att situationen kändes extra 
obehaglig. Hade det varit en attack mot campen hade vi fått problem eftersom folk var så 
berusade”.

Åka ut igen?

Mycket få ångrar sitt deltagande (ja 2 %, nej 94 %, ) och en tung majoritet kan tänka sig att 
göra utlandstjänst igen (ja 77 %, nej 1 %). En yrkesofficer sammanfattar: ”Det har varit ett 
äventyr, jag har verkligen fått se Afrika och det ’riktiga Tchad’. Arbetet med fransmännen 
har varit utvecklande. Att få arbeta ’på riktigt’ i missionsområdet är alltid bättre än 
att hålla på med fredsutbildning”. En kollega formulerar det något annorlunda: ”På ett 
personligt plan var missionen okej. Fick se ett nytt land och ny kultur. Anser dock inte 
att vi fått något konkret för den stora summa operationen kostat. Vi har flyttat oss själva 
från A till B och sedan tillbaka till A igen”. En kontraksanställd soldat sammanfattar: ”En 
grym upplevelse och erfarenhet! Har utvecklats enormt personligen – mycket tack var den 
mycket diffusa ledningen på missionen”.
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11. Värdegrundsprocessen – vägval 
för framtiden, förslag till åtgärder
Vad kom  vi då fram till – sammanfattningsvis

En rad olika rapporter och resultat kommunicerades runt om inom myndigheten under hela 
forskningsprojektet. Resultaten sammanfattades i  ett 18-punktsprogram med åtgärder av mer 
strukturell, principiell karaktär. Programmet bygger på de resultat som medarbetarundersök-
ningar och intervjuer givit (se kap. 6-10). De arton punkterna är följande:

• Reducera för att komma i balans 

Uppdrag har inom Försvarsmakten en tendens att svälla till följd av att ambitionsnivåerna är 
höga och att man sällan tar bort gamla uppgifter när nya tillkommer. Att det finns ett enga-
gemang och en vilja att göra ett i grunden bra jobb får inte stå i vägen för konstaterandet att 
Försvarsmakten idag lider av en brist på balans mellan uppgifter och resurser. Den föränd-
rade verksamheten har inneburit större kostnader än vad som från början förutsågs, samtidigt 
som förbanden värnar om sina verksamheter och har en hög ambitionsnivå. Det skadar även 
Försvarsmaktens trovärdighet externt att Försvarsmaktens budget är så stor, men att de värn-
pliktiga inte får någon ammunition att öva med, att man inte har råd att flyga JAS 39 Gripen i 
utbildningssyfte, att båtarna måste ligga vid kaj, etc.

• Tydlighet, stringens, tala med en tunga (få ihop processerna)

Flertydig, motstridig eller dubbel kommunikation försämrar möjligheten till att Försvarsmak-
tens ledarskap ska uppfattas som trovärdigt. Det finns även flera exempel på att förband eller 
verksamheter utnyttjar att vetskapen om beslut över enhetsgränser inom HKV är liten och 
vänder sig till den person, enhet eller avdelning där de tror sig ha störst chans att få ett svar 
som överensstämmer med deras egna önskemål.

• Motverka subgrupper och lokalt tänk, se till hela Försvarsmaktens 
bästa

Det finns tendenser till att Försvarsmaktens verksamhet kännetecknas av subgruppsidentifika-
tion och en lojalitet som i större utsträckning riktar sig till den egna verksamhetens behov än 
till Försvarsmaktens övergripande behov. I vissa fall leder detta till att konflikter skapas mel-
lan verksamheter som borde samarbeta och samverka för att uppnå ett gemensamt mål. När 
kommunikationen inte fungerar tillfredsställande och helhetssynen saknas i en organisation 
skapas informella nätverk och lokala agendor. Om enheter eller avdelningar arbetar i sin egen 
isolerade verksamhet ökar i vissa fall den lokala lojaliteten gentemot den egna arbetsuppgiften 
på bekostnad av förståelse för andra delar av Försvarsmakten.
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• Ordning och reda samt att följa regelverk och arbetsordning

Planeringskulturen i  Försvarsmakten är starkare än genomförandekulturen och det finns en 
obalans mellan mängden dokumentation i förhållande till personalen som ska efterleva de 
order och beslut som fattas. Dokumentflödet är mycket stort, sändlistorna omfattande och 
samtidigt finns det en otydlighet i ansvarsförhållanden, vilket leder till att spårbarheten i be-
slutsfattandet är låg. När mängden information når en viss volym och det ständigt förväntas 
av den enskilde att söka upp informationen själv så är det i Försvarsmakten, som i det övriga 
samhället, många individer som väljer att inte söka överhuvudtaget. 

• Vem har mandat för vad? (Rutinhandbok) 

I Försvarsmakten är lydnadsförhållanden i organisationen ofta utförligt beskrivna, men när 
mandat ges att utföra en uppgift saknas ofta en ”gräns vänster, gräns höger”. I kombination 
med hög ambitionsnivå, arbetskultur, okunskap om andra enheters mandat och ett lokalt tän-
kande som är överordnat ett helhetsperspektiv kan det därför uppstå konkurrens om särskilda 
uppdrag vilket leder till att det förekommer såväl dubbelarbete som revirstrider. Det kan även 
leda till att en begränsad uppgift växer sig större och plötsligt tar mer och mer resurser i an-
språk. Separata stuprör ner till förbandsverksamhet skapar vid vissa tillfällen Kafka-liknande 
situationer då förbanden jagar efter vem det är som har ansvar för en fråga, i djupintervjuerna 
framkommer det att svaren ibland kan dröja i över ett år.

• Uppstramning av mötesformer, dialog, kommunikation

Mötes- och projektkulturen är omfattande, ”alla” måste informeras, chefernas tid tas i anspråk 
för långa föredragningar – ofta i grupp. Den effektiva mötestiden blir då liten för var och en av 
de tillkallade cheferna. Våra analyser visar att Högkvarteret som förband präglas av en mötes-
kultur som är mer omfattande än vad deltagarna mäktar med. Som Ekonomistyrningsverkets 
rapport visar så var höga chefer inte närvarande på möten där de borde ha deltagit.  I den 
kulturanalys som har gjorts av de övriga förbandens verksamhet går det även där att se ett 
missnöje med en ökande administrativ och mötesorienterad arbetsordning. Samtidigt visar 
förtroendeanalysen att förtroende till stor del grundas genom kontakt och kommunikation. 
Förbanden efterlyser i stor utsträckning att de som har ansvar i olika frågor inom HKV borde 
besöka förbanden i större utsträckning, då personlig kontakt underlättar kommunikationen 
och skapar förtroende samt möjliggör en större verksamhetsförståelse för den som fattar be-
slutet.

• Lojal mot helheten, mot sin arbetsgivare, mot sin försvarsgren, 
mot sina arbetskamrater och mot gjorda prioriteringar

Försvarsmakten kännetecknas idag av en lojalitetsproblematik. Medarbetarnas lojalitet tillhör 
först och främst den nuvarande befattningen. Samtidigt strävar värdegrundsarbetet mot en 
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större lojalitet gentemot övergripande verksamhetsmål. Denna problematik är särskilt före-
kommande inom HKV. Trots att den militära personalen genom befattningsrotation och be-
manningsuppdrag med jämna mellanrum byter plats inom Försvarsmakten skapas ändå inte 
ett organisatoriskt helhetstänkande utan snarare ett kortsiktigt band där den enskilde medar-
betaren ”ärver” och inordnar sig i enhetens verksamhetsuppfattning. På så vis blir det möjligt 
för den enskilde att arbeta inom Insatsledning och tycka att Produktionsledning inte fungerar väl, 
för att två år senare arbeta inom Produktionsledning och tycka att Insatsledning inte fungerar, 
eller att arbeta inom en regementsstab och tycka att HKV inte fungerar för att sedan under två år 
arbeta inom HKV och tycka att förbanden inte sköter sig. På denna punkt måste det ske en för-
ändring inom hela Försvarsmakten. Samverkan måste ersätta revirstrider och en lojalitet mot det 
övergripande uppdraget måste komplettera lojaliteten gentemot den egna verksamheten. 

• Bättre former för kompetensöverföring när medarbetare slutar

Försvarsmakten kännetecknas av en hög arbetsrotation, framför allt för den militära persona-
len. Om överlämningsrutinerna är svaga eller bristfälliga bidrar det till att värdefull kompetens 
och tid förloras. Även om bättre överlämningsformer är en konkret praktisk åtgärd, så finns 
det vissa aspekter av den rådande arbetskulturen som påverkar hur kompetensöverföring sker 
inom Försvarsmakten, dessa aspekter bör tas i beaktande för att skapa bättre rutiner för över-
föring av kompetens. Projekt som startades under föregående chef eller handläggare stannar 
upp för att startas upp på nytt under den tillträdande chefen eller handläggaren. I båda fallen 
kan en frustration skapas där individer upplever att Försvarsmakten inte fungerar optimalt. Ett 
exempel är när personalen som har tjänstgjort i Utlandsstyrkan återvänder till sitt ordinarie 
förband och upplever att deras kompetenser och erfarenheter från det som ska vara Försvars-
maktens huvuduppgift varken efterfrågas eller används till kvalitetsförbättrande åtgärder.

• En ständig kvalitetsutveckling

De kvalitetsutvecklingssystem som finns i Försvarsmakten är huvudsakligen inriktade på regel-
verk och förordningar, medan det saknas utvecklingssystem för att få verksamheten att fung-
era smidigare, effektivare och mer kostnadsmedvetet. Detta har lett till att Försvarsmakten i 
medarbetarnas ögon kännetecknas av en ökande administration som upplevs försvårande och 
besvärlig istället för något som underlättar i verksamheten och skapar tydlighet. Samtidigt upp-
lever Försvarsmaktens personal att den dagliga verksamheten framför allt kännetecknas av att 
det ”jagas” nedskärningar och att kvalitet, uteffekt eller efterfrågad förmåga inte är det primära. 
Det finns förmodligen både intentioner och system för kvalitetsutveckling som det saknas re-
surser för eller möjlighet till att genomföra i Försvarsmaktens nuvarande finansiella situation.
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• Avföra order som inte längre gäller och återkalla uppdrag

Den oordning som råder idag avseende beslutsmandat och ansvarsområden skulle kunna re-
das upp med hjälp av en kontinuerlig översyn och eventuell avregistrering av order och upp-
gifter som inte längre är aktuella. Verksamhetsuppdraget, i dess nuvarande form, är otympligt 
och fungerar inte optimalt. I översynen av antalet uppgifter bör det ingå en granskning av 
vilka order som inte längre gäller och att dessa även formellt rensas bort ur systemet. För att 
en översyn av antalet order ska bli så effektiv och verkningsfull som möjligt är det av största 
vikt att den sker i dialog mellan förbanden och HKV, för att en sådan verkligen ska leda till en 
bättre balans mellan uppgifter och resurser. Det finns annars en risk att avförandet av en order 
istället leder till ytterligare merarbete för förbanden, då ett återkallat beslut lämnar förbandet i 
ett beslutsvakuum; behovet av uppgiften finns kvar, men ordern för den saknas. 

• Genomför fattade beslut, bättre uppföljning och utvärdering

Det faktum att genomförandekulturen inte är lika stark som planeringskulturen har lett till 
svaga uppföljningsrutiner som bidrar till att obalansen mellan uppgifter och resurser vidmakt-
hålls. Det finns en tendens till att många beslut tas, vilka av resursskäl eller gjorda prioriteringar 
sedan inte genomförs. Samtidigt finns det inte någon kontrollfunktion för att se vilka beslut 
som faktiskt genomförs samt vilken effekt dessa hade. När konsekvenserna av ett beslut aldrig 
bokförs är det lätt att fatta beslut. För de som ska genomföra besluten går bokslutet däremot 
inte ihop resursmässigt med konsekvensen att allt inte genomförs så som det faktiskt var pla-
nerat eller beslutat.  Av uppdragstaktiken framgår att ledarskap i fredstid ska vara en övning 
för militärt ledarskap i händelse av kristillstånd. I syfte att öva personalen så framstår det som 
önskvärt att öva sig på att fatta beslut utifrån en överblick av det aktuella läget. Detta, i samband 
med den rådande befattningsgångens incitament att utmärka sig för vitsord, har lett till en ar-
betskultur som kännetecknas av att göra avtryck i form av nya beslut framför att följa upp eller 
kvalitativt utveckla tidigare beslut.

• Skapa vi-känsla i hela Försvarsmakten 

För att en övergripande vi-känsla ska slå rot i hela Försvarsmakten krävs det att Försvarsmakten 
arbetar mot att öka förståelsen för de beslut som tas. En motiverande kommunikation åtföljer 
sällan ett beslut eller en uppgift, vilket leder till att olika delar av Försvarsmakten ofta läser in 
motiv i besluten som det i många fall inte finns fog för. Denna ovana, som också underlättas 
av den allmänt rådande uppfattningen att Försvarsmakten är en orderstyrd organisation där 
medarbetarna utför det som har beslutats utan att ifrågasätta, är en betydande orsak till de 
missnöjesyttringar mot den övergripande ledningen av Försvarsmakten som bland annat tar 
formen av ett lågt förtroende. Bristen på en sådan kommunikation kan leda till en uppdelning i 
vi-och-dem och uppfattningen att ledningen inte förstår villkoren för de verksamheter som på-
verkas av olika beslut eller uppgifter. Inom FMLOG är det särskilt tydligt att personalen reage-
rat negativt på den jargong som förekommer inom Försvarsmakten om FMLOG som förband. 
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Den negativa jargongen måste ersättas av konstruktiv kritik och ett bättre samarbete för att 
komma till rätta med de problem som ger upphov till jargongen. Att Försvarsmakten i så pass 
stor utsträckning kännetecknas av jargong kan även sägas bero på att en stor del av personalen 
upplever liten till ingen möjlighet att åstadkomma förändringar ur ett verksamhetsperspektiv. 
Jargongen blir på så vis en ventil för den frustration som av olika anledningar förekommer på 
olika arbetsplatser.

• Mer enhetlig HKV-kultur

Att skapa en lika stark lokal kultur som det finns på förbanden är svårt inom HKV. En bety-
dande orsak till detta är att HKV av naturliga skäl saknar en stark försvarsgrensidentitet, något 
som är fundamentet för förbandsidentiteten. Samtidigt är inte en enhetlig kultur inom HKV 
eftersträvansvärt på samma sätt som i förbandsverksamheten. Däremot behöver man skapa 
en starkare intern sammanhållning. Tyvärr finns det tendenser till ovilja att samarbeta mellan 
enheter och avdelningar. Prioriterade uppgifter blir särskilt viktiga, då dessa genererar resurser 
och status, och sådana uppgifter kämpar olika delar av Försvarsmakten för att behålla eller få 
tilldelat sig. Detta kan innebära att olika enheter inom HKV arbetar med samma saker utan att 
informera varandra.  Informationsbytet är otillräckligt och kommunikationen mellan de olika 
avdelningarna behöver stärkas. Det förekommer både misstro mot och bristande respekt för 
varandras verksamheter, något som lägger ytterligare hinder i vägen för ett gott samarbete.

• Att verka på fältet

Analysen av förtroendefrågor visar att det finns en stark efterfrågan på direkt ledarskap inom 
Försvarsmakten. Därför efterfrågar personalen ofta en större synlighet från chefer. Även om 
höga chefer inte kan synas överallt finns det ändå ett behov av och ett ansvar att förklara och 
motivera så att organisationens alla delar förstår inriktningen på det arbete som ska genom-
föras. I analysen av hur ledarskapet inom Försvarsmakten upplevs visar resultaten entydigt på 
att kommunikation är en betydande faktor i byggandet av förtroende. Det finns starka sam-
band mellan synen på kommunikation, uppföljning och öppenhet och ett starkt förtroende. 
Samtidigt visar analysen att bristen på kommunikation även är en starkt bidragande faktor till 
förtroendebrist. Det är när olika verksamheter känner sig överkörda utan att bli lyssnade till 
eller när kommunikation eller tydlighet brister som förband eller enheter reagerar negativt 
i förtroendefrågor. Kommunikationsforskning visar att trots teknikens framsteg så finns det 
inte något som får ett lika starkt genomslag som personlig kommunikation. Att verka på fäl-
tet behöver inte betyda att chefen ska ikläda sig blå- eller grönställ och försumma sina andra 
plikter, men om Försvarsmakten vill skapa en obruten förtroendekedja är det viktigt att chefer 
uppmuntras till och att det skapas möjligheter till att synas i verksamheter för att förbättra 
kommunikationen internt.
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• Förklara helheten, se sammanhangen

När det 2004 sades att Försvarsmakten skulle gå från ”det förrådsställda invasionsförsvaret” till 
”det insatta insatsförsvaret” så åsyftades hela Försvarsmakten. Idag, sex år senare, är det tydligt 
att insatsförsvaret till stor del har blivit synonymt med den internationella verksamheten. De 
delar av Försvarsmakten som inte arbetar direkt mot internationell verksamhet känner sig inte 
heller som en del av den helhet som försvarsmaktsledningen önskar. Dessutom finns det i vissa 
fall i dessa verksamheter en avog misstänksamhet mot det internationella då den delen av För-
svarsmaktens uppdrag upplevs som resursslukande på nationella verksamheters bekostnad. 
Kommunikationen av helhetsbilden och skapandet av tydliga roller är viktigt för att minska den 
oro som finns bland personalen. Det finns tendenser till att oron för den egna framtiden inom 
Försvarsmakten är på väg att stiga, och det finns ett samband mellan att känna sig orolig för 
egen del och att uppleva Försvarsmakten, samt ominriktningen av den, negativt. 

• Strukturella förändringar, 

Det finns ett antal mer principiella strukturella förändringar som Försvarsmakten inte ensamt 
kan genomföra. Vårt lands försvarspolitiska ledning måste bli tydligare i mål- och resultatstyr-
ningen. Styrmedlen är idag många, här finns ekonomisk styrning, strategisk styrning, operativ 
styrning, organisationsstyrning och inte minst värderingar som styrmedel. Idealt ska dessa styr-
medel samverka för att Försvarsmakten ska möta de krav politikerna ställer på Försvarsmakten, 
både ekonomiskt och verksamhetsmässigt. Medarbetarna upplever inte att dessa styrmedel 
samverkar utan att de i många fall lever sina egna liv och ibland även konkurrerar med varan-
dra.

• Gemensam värdegrund, EN försvarsmakt

Värdegrundens nytta avgörs av i vilken grad den fungerar just som ett styrmedel i det dagliga 
arbetet och som underlag för åtgärder. Värdegrunden måste kopplas till det dagliga livet, våra 
handlingar och förhållningssätt. Målen i värdegrundsarbetet behöver också återkommande 
förklaras och motiveras från ledningens sida. Värdegrundsarbete är en process (Är–Bör–Gör) 
som ytterst styrs av de beslut som fattas av riksdag och regering vad gäller mänskliga rättighe-
ter, demokrati och säkerhetspolitik.

• Balansen militär/civil personal 

Utgångspunkten är att all anställd personal behövs i verksamheten och förtjänar respekt. Det 
finns en stor förståelse för betydelsen för samverkan mellan civil och militär personal, men 
redskapen för hur detta ska ske är svagt utvecklad och behöver initieras från fackligt- och led-
ningshåll samt implementeras i styrsystemen.
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Utöver 18-punktersprogrammets mer principiella förslag sammanställde  vi en lista på ett antal 
mer specifika åtgärder som borde genomföras. Dessa ”äger” inte bara Försvarsmakten som 
myndighet, utan detta är också  frågor som varje enskild medarbetare inom myndigheten själv 
kan ta tag i och arbeta med. Lyckas man genomföra dem så vinner organisationen mycket i 
tydlighet och effektivitet. Då går ÖRA från vision till verklighet:

Från papperskultur till kärnverksamhet
All nödvändig verksamhet som krävs för Försvarsmaktens genomförande av uppdrag från re-
geringen och riksdag är kärnverksamhet, såväl militära som civila göromål. Däremot finns ett 
omfattande pappersflöde på många nivåer som måste begränsas.

Från planeringskultur till genomförande (ÄR – BÖR – GÖR)
I dagens Försvarsmakt premieras planeringsarbete, i morgondagens Försvarsmakt är
fokus på genomförande – att göra skillnad i de insatser som Försvarsmakten genomför.

Tydlighet i hur ekonomiskt ansvar och ledarskap hör ihop (ÖRA)
Ledorden Öppenhet, Resultat och Ansvar förutsätter att medarbetare på alla nivåer verkligen 
lever dessa värden. Chefer har alltid ett ekonomi- och resultatansvar.

Modernisera karriärkulturen: befordringsgång, vitsordssystem och förändrad arbetsrota-
tion bland chefer – längre tid i befattning. 
Om inte karriärkulturen förändras kommer inte Försvarsmaktens olika delar att kunna fungera 
optimalt. Det är mycket som sitter i väggarna som hindrar en effektiv samverkan.

Höjd funktionalitet på HKV som organisation. 
Organisationsstrukturen är komplex, det är svårt att arbeta och kommunicera horisontellt. Det 
mesta går i stuprör med begränsad funktionalitet som följd. Därför är det viktigt att skapa struk-
turer för samverkan både inom HKV och i förhållande till andra förband, skolor och centra, så 
att förtroendet byggs upp och man får förståelse för och acceptans av andras arbetsuppgifter.

Tydlighet i relationen mellan Insats och Produktion. 
Det är en absolut nödvändighet att dessa två delar integreras för att åstadkomma en
enhetlig ledning av verksamheten i det dagliga arbetet, på alla nivåer. 

Förstärk förbandens mandat
Planera och led försvaret även från  förbanden med regionala staber och geografisk sprid-
ning.
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Från ord till handling på alla förband och insatser

Forskningen har gett Försvarsmakten en stor självkännedom vilket gör att förändringsarbe-
tet kan grundas på kunskap i stället för gissningar. Det är positivt att ÖB Sverker Göransson 
givit tydliga besked om att värdegrundsarbetet inom myndigheten fortsätter, om än i något 
andra former. Av figuren här ned framgår hur starkt medarbetarna stöder ett gemensamt vär-
degrundsarbete både när det gäller säkerhetskulturen och för att minska kulturgapet mellan 
civil och militär personal.

Det är också viktigt att påminna om allt det arbete som skett och alltjämt sker inom Försvars-
makten. Många förband, för att inte säga de allra flesta, har noggrant analyserat hur deras egen 
personal svarat, vad man ansett vara bra och mindre bra. Ibland har skillnaderna varit stora mel-
lan olika delar inom det egna förbandet. Då har särskilda strategier lagts upp för att åtgärda det 
som varit mindre bra på den specifika enheten. Mätningsresultaten gav underlag för åtgärder, 
många av de nödvändiga åtgärderna tar tid att genomföra, det handlar om kultur och vanor, 
annat har varit betydligt lättare att åtgärda.

ÖRA lever vidare inom Försvarsmakten, med begrepp som betyder något för de anställda. 
För credon är starka bärare av idéer – tänk bara på det som formulerades i Paris 1789. En hel 
världsbild formades utifrån de tre orden: Frihet, Jämlikhet, Broderskap. Men det är också lätt 
att tappa bort innebörder, att utholka dem, eller rent av förvanska dem. Medarbetarna stöder 
arbetet med en gemensam värdegrund – givet att orden blir till  handling på alla förband och 
insatser.

FM total HKV

7%6%

15%13%

78%81%

Det är viktigt att minska kulturgapet 
mellan civil och militär personal för 

att skapa en gemensam värdegrund 
inom Försvarsmakten

Stämmer helt och hållet/ganska bra
Varken eller
Stämmer inte alls/ganska dåligt

FM total HKV

6%5%

18%24%

76%71%

En fungerande säkerhetskultur inom
 Försvarsmakten förutsätter en 

gemensam värdegrund

Stämmer mycket bra/ganska bra
Varken eller
Stämmer mycket/ganska dåligt
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12. Avslutning

Några handfasta råd

Många har efterlyst handfasta och konkreta råd till hur man ute i den praktiska verkligheten ska 
fortsätta att arbeta med värderingar. Det är nu Försvarsmaktens uppgift att forma det fortsatta 
arbetet med de viktiga värdegrundsfrågorna så att de blir till en självklar del av myndighetens-
dagliga verksamhet. Några principer för det fortsatta arbetet skulle kunna vara:

Målen för värdegrundsarbetet måste återkommande förklaras och motiveras från ledning-• 
ens sida. Varför arbetar Försvarsmakten med sin värdegrund och vad vill man uppnå med 
de uppsatta målen?
Öppenhet, Resultat och Ansvar är tre kärnbegrepp inom värdegrunden som också bör ha • 
en verklig innebörd i det dagliga arbetet.
Många problem inom Försvarsmakten är av lokal karaktär.  De frågor som behöver åtgär-• 
das på ett förband, en skola eller i en mission bör följdaktligen också lösas lokalt. Värde-
grundsarbetets framgång bestäms därför i det ’nära’, dagliga arbetet.
Värdegrundsarbetet bör sträva mot att öka lojaliteten gentemot övergripande verksam-• 
hetsmål – en förutsättning är att man förstår den egna rollen och befattningen också i ett 
större perspektiv. 
Utgångspunkten är att all anställd personal behövs i verksamheten och förtjänar respekt.• 
Formalisera värdegrundsarbetet genom att tillskapa en kurs om Försvarsmaktens värde-• 
grund och låt genomgången utbildning bli meriterande.
Arbeta fram ett utbildningskompendium med konkreta frågor som gäller den verklighet • 
som svenska soldater möter i utlandstjänst och de dilemman de ställs inför.
Skapa ett grafiskt utbildningstecken som bevis på genomgången utbildning som till exem-• 
pel visar ett handslag och bokstäverna VG.
Arrangera en årlig värdegrundsdag – varför inte på Alla Hjärtans Dag – en dag för reflek-• 
tion och diskussion. 
Gör kontinuerliga medarbetarundersökningar  – dessa är en viktig källa till kunskap och • 
säkrar medarbetarnas möjlighet att säga sin mening under skydd av anonymitet.
Håll fast vid det system med stödpersoner som utbildats på förbanden (nära 700 personer), • 
säkra kontinuiteten i deras arbete genom återkommande träffar där de senaste resultaten 
diskuteras och åtgärder föreslås. Använd arbetsplatsträffarna (APT) för levande samtal.
Skapa en vi-känsla i hela Försvarsmakten med hjälp av motiverande kommunikation. Be-• 
slut, order eller uppgifter skall så ofta som möjligt åtföljas av en förklaring till varför beslu-
tet tagits. Inte för att ordern/beslutet ska ifrågasättas utan för att den skall förstås.
Värna om uppdragstaktiken som innebär frihet under ansvar. Den är en värdefull del av • 
värdegrunden.

Ett utbildningstecken efter avslutad 
värdegrundsutbildning skulle kunna 
se ut så här – ett Försvarsmaktens 
“simborgarmärke” som visar att 
man behärskar ett av grundkraven 
för att vara anställd i myndigheten. 
En årligen återkommande värde-
grundsdag för reflektion och diskus-
sion är ett annat förslag.



182

12. aVslutnIng

Stelbenta hierarkier och så kallad kadaverdisciplin som riskerar frånkänna den enskilde sitt • 
ansvar hör inte hemma i Försvarsmaktnes värdegrund.
Riv konserverande revir men med bibehållen respekt för historia och traditioner.• 
Skapa kanaler för snabbare feedback från • ”golvet” tillbaka till dem som fattar besluten. 
Skapa naturliga mötesplatser både på Högkvarteret och ute på förbanden där olika yrkesgrup-• 
per och verksamhetsgrenar kan ses och ta del av varandras verklighet på ett informellt sätt. 
Verka för att cheferna avsätter mer tid för att synas mer ute i verksamheten. EMIL kan inte • 
ersätta det personliga mötet. 
Modernisera karriärkulturen och ge cheferna längre tid inom sina befattningar.• 
Utveckla bättre rutiner för kompetensöverföring  när  medarbetare slutar.• 
Morgondagens Försvarsmakt bör ha mer fokus på genomförande snarare än planeringsar-• 
bete.
Chefer har alltid ett ekonomi- och resultatansvar.• 

Alla dessa förslag finns närmare beskrivna i de olika rapporter som producerats under projektets 
gång. Förslagen ovan är en blandning  av stort och smått. Men de  bygger på de analyser som gjorts 
av de omfattande intervjuerna och enkäterna som genomförts under projektets gång. Det är viktigt 
att komma ihåg att kärnan i dessa förslag härhör från Försvarsmaktens egna medarbetare. 

Men konkreta handlingsförslag bygger på att man vet vad man talar om. Det går knappast att vara 
konkret i åtgärder om man inte lyssnar på medarbetarna, det i sin tur förutsätter kontinuerliga 
medarbetarundersökningar. Det är lätt att ta genvägen via små urval (sample, t ex telefonutfrågning 
i tio minuter av ett litet antal anställda), men det betyder att alla specifika problem på enskilda av-
delningar sopas under mattan. Då kan man inte genomföra konkreta åtgärdsprogram som är direkt 
anpassade just för den egna enheten eller förbandet. Därför blir det lite meningslöst att föreslå 
åtgärder som bygger på en seriös kunskap om det kunskapsunderlaget inte finns.

Detaljerna i hur dessa ovan skisserade idéer ska omsättas i praktisk verklighet tarvar förstås också 
en hel del fortsatt arbete. Men mycket handlar om kommunikation med och utbildning av de 
egna medarbetarna kring frågor om värdegrunden. Utbildningarna kan göras i form av seminarier 
med grupparbeten med exempel hämtade från den egna verksamheten. I de många intervjuer 
som gjorts med medarbetare i utlandstjänst finns ett stort antal exempel på besvärliga konkreta 
situationer man kan komma att ställas inför: Vad ska en svensk soldat göra när han ser en man slå 
sin fru. Eller hittar fastkedjade människor under patrull? Eller där man ser människor slå och pina 
djur. Hur ingriper man då?  

Vad ska en svensk militärpolis göra när han möter en motorcyklist som kommer körande som en 
galning i trånga gränder bland kvinnor och barn?  Vad ska man göra när man ser tydliga exempel 
på korruption bland lokala makthavare? Eller om man ser hur biståndsmedel eller annan materiel 
hamnar i fel händer? 

Varför ”vann” överste Nicholson 
(Alec Guiness) den moraliska envi-
gen mot överste Saito i ”Bron över 
floden Kwai?” Är överste Nicholsons 
agerande en typ av stoiskt hjältemod 
som uppmuntras inom Försvars-
makten? Skulle situationen kunna 
uppstå idag? Var? I vilket samman-
hang?  Hur skulle den lösas bäst?

I filmen Black Hawk Down skildras 
en verklighet som har helt andra 
förtecken. Den utspelar sig i ett 
klanlett Somalia där våld, godtycke 
och irrationalitet är legio. Black 
Hawk Down är också en moralistisk 
skildring med hjältemod på agen-
dan. Diskutera huvudpersonens 
agerande? Hur skulle du gjort? 
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Men värdegrunden handlar inte bara om hur man beter sig utomlands – det handlar också om det 
dagliga arbetet i Sverige. Hur tar man i frågor som handlar om trakasserier, mobbning, inkompe-
tenta eller oförstående chefer, smygalkoholism, slarv med säkerhet. I grupparbetsform kan man 
göra rollspel med exempel från den egna verkligheten.

Krigsfilmer är mycket populära ute på missionerna. De flesta som gjort utlandstjänst vittnar om att 
de sett de flesta filmerna inte bara en gång utan många gånger. Den som bläddrat i olika soldatfora 
på nätet kan se att krigsfilmer är populära och det förs många, långa intensiva diskussioner om 
realismen, sannolikheten, mansbilden etc. i rader av filmer med militära eller krigiska förtecken. 
Åtskilliga är de soldater som kan relatera handlingen på minst 20 krigsfilmer nästintill i sömnen. 
Att därför använda dessa filmer som utgångspunkt för värdegrundsrelaterade diskussioner torde 
vara tacksamt. I grupparbetsform skulle man till exempel få uppdraget hitta på alternativa scenarier 
till kända filmer. Gärna där ord skulle kunna ersätta våld för att lösa en konflikt. Därtill kan man 
förslagsvis diskutera filmer med krig och konfliktteman från olika epoker – som hur förenklade och 
stereotypa de än är inbjuder till många moraliska och etiska överväganden. Två exempel:

Varför ”vann” överste Nicholson (Alec Guiness) den moraliska envigen mot överste Saito i ”Bron 
över floden Kwai?” Är överste Nicholsons agerande en typ av stoiskt hjältemod vi uppmuntrar inom 
Försvarsmakten? Skulle situationen kunna uppstå idag? Var? I vilket sammanhang?  Hur skulle den 
lösas bäst? 
I filmen Black Hawk Down skildras en verklighet som har helt andra förtecken. Den utspelar sig 
i ett klanlett Somalia där våld, godtycke och irrationalitet är legio. Black Hawk Down är också en 
moralistisk skildring med hjältemod på agendan. Diskutera huvudpersonens agerande? Hur skulle 
du gjort? 

Läs och diskutera skönlitteratur med krig som tema; vilka är de eviga moraliska grundfrågorna, 
hur skulle huvudpersonerna kunna ha agerat annorlunda, skulle en gemensam värdegrund hos de 
inblandade gjort skillnad? Vilka förebilder finns i krig? För böckerna är många, många gånger fler 
och mer djuplodande än filmerna: Sun Zi:s krigskonst – 383 maximer om att segra och besegra, 
von Clausewitz’ Om Kriget, Karl den XII:s levnad, Poltava, Den tappre soldaten Svejk, På västfronten 
intet nytt, Tid att älska dags att dö, Den längsta Dagen, Farväl till vapnen, Moment 22, De nakna 
och de döda, Patriots, the Vietnam war remembered from all sides, Rumor of War, My War: Killing 
Time in Iraq, Vägen till kaos, Imperial Hubris, Förbannade Fred, Bokhandlaren i Kabul, Det nya 
kalla kriget: Vart går Ryssland? etc, etc. Alla går att använda för en diskussion om värdegrunden 
inom Försvarsmakten.

De strukturella förändringar som  skissas ovan med syfte att förnya karriärkulturen, minska antalet 
order och att riva revir, är sådant som fordrar ett starkt och tydligt ledarskap. Men inget av dessa för-
slag blir verkningsfulla med mindre än att såväl förbandsledningarna som försvarsmaktsledningen 
tydligt ger sitt stöd åt värdegrundsarbetet. Stafettpinnen innehas just nu av ÖB Sverker Görans-
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son... 

Ett år av reflektion

De fem intensiva år då projektet “Värderingar som styrmedel” pågått har avslutats med ett 
år av syntes och reflektion i samband med att statistik, rapporter, broschyrer och den här 
boken har färdigställts. Närmare 100 000 ifyllda frågeformulär arkiveras för framtida forskning; 
tusentals utskrivna intervjuer har sparats i avidentifierad form. Statistik, filmer, bild- och grafik-
bibliotek har överlämnats till Försvarsmaktens personalavdelning varifrån värdegrundsarbetet 
fortsätter inom myndigheten. Begreppet ÖRA – Öppenhet, Resultat, Ansvar lever vidare.

Projektet är unikt och förmodligen det mest ambitiösa värdegrundsarbete som bedrivits inom 
någon myndighet. Det mest spännande är just hur Öppenhet har präglat vårt arbete.  Vi har 
haft tillgång till så gott som alla delar av Försvarsmakten; vi har kunnat vrida och vända på varje 
sten inom organisationen, utan några som helst förbehåll. Så även inom den Militära underrät-
telse- och säkerhetstjänsten, Must. Vi har deltagit i Försvarsmaktens ledningsmöten, resonerat 
med ÖB, GD och generalerna men i lika hög grad med de fackliga företrädarna och medarbe-
tarna på skolor, förband och i utlandsstyrkorna. I backspegeln är det nästan otroligt att detta 
varit möjligt inom en Försvarsmakt.

Alla förband har varit med och överallt, på alla nivåer, har det funnits en vilja att bidra till värde-
grundsarbetet och förstå den egna rollen i processen – både på organisations- och individnivå, 
för att tala forskarspråk. Mest spännande har kanske varit de många och långa intervjuer vi 
genomfört på Högkvarteret på Lidingövägen i Stockholm, med i princip hela Försvarsmakts-
ledningen. Men minst lika viktiga har alla möten ute i organisationen varit och med alla hem-
komna från utlandstjänst. Trötta efter en lång flygning har de ändå varit beredda att dela med 
sig av sina erfarenher och föreslå förbättringar. De flesta har reagerat med förvåning och res-
pekt över att ha blivit tillfrågade, lyssnade på.

Det är också en reaktion som vi mött inom Högkvarteret. Också här har rått stor öppenhet, 
också här finns en beredvillighet till förändring och förnyelse. På Högkvarteret är de flesta 
mycket resultatinriktade och det är lätt att inse vilken draghjälp värdegrundsarbetet kan ge. 
Men en del rester av ett gammalmodigt tänkande måste man fortfarande ta itu med inom 
organisationen. Det handlar till exempel om att alla delar av myndigheten måste se mer till 
helheten och inte bara till det egna reviret. Vi har träffat generaler som sett oss rakt i ögonen 
och på fullaste allvar sagt att ”det där med ekonomi, det får andra hålla på med, sånt kan 
inte jag ägna min tid åt”.

Andra har vittnat om en orderkultur som producerar order på order som matas neråt i hie-
rarkin, och som till slut blir så många att en del helt enkelt försvinner i mängden. Det finns 
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dessutom fortfarande en hel del skrankor och revir att ta itu med inom Försvarsmakten. Men 
man må betänka att det handlar om en kulturrevolution av tidigare icke skådat slag, som un-
der 2000-talets första decennium genomförts inom myndigheten. Allt kan inte ändras över en 
natt.

Man får heller inte glömma att Försvarsmakten är en militär organisation, en organisation med 
rätt att använda våld och att döda; som ägnar sig åt omvärldsbevakning och som dessutom 
är starkt politiskt styrd - ytterst av Försvarsdepartement, riksdag och regering. Av dessa skäl 
bevakas också Försvarsmakten av medierna.

Den grupp inom Försvarsmakten och de fackliga företrädarna  som lett arbetet konstaterar att 
”vi  har deltagit i ett unikt projekt där vi har insamlat en enorm kunskap om organisationen 
under en mycket turbulent period inom Försvarsmakten” . Och visst finns det anledning att 
vara positiv och att blicka framåt. Mycket har skett och mycket kommer att ske. 

Vi har i olika enkäter under många år frågat svenska folket: ”hur stort förtroende har du för 
följande yrkesgrupper” och listar ett 30-tal olika yrken. Folk som arbetar inom räddningstjänst 
hamnar i topp tätt följda av piloter, läkare och forskare. I botten i samma undersökning hamnar 
journalister, PR-folk och politiker. Militärer hamnar ungefär mitt på skalan omgivna av präster 
och jurister. På samma sätt har vi frågat vilka institutioner man har störst förtroende för. Då 
hamnar Försvarsmakten ungefär mitt på listan som toppas av Räddningstjänsten, Kustbevak-
ningen och Sjukvården. I botten ligger energi- och försäkringsbolagen, AMS, kommuner och 
dagspress i allmänhet. 

I ett annat frågebatteri har vi ställt frågan om vilket förtroende svenska folket har för hur veten-
skapliga fakta presenteras i olika sammanhang. I topp ligger forskarna själva följda av fackpress 
och böcker. Radio och TV hamnar i mitten på skalan (8 % av medborgarna har mycket litet eller 
inget förtroende alls för etermedia) medan kvällspressen hamnar i botten (47 % har mycket 
litet eller inget förtroende alls för det som skrivs i kvällspress). 

Svensk Försvarsmakt har anledning att vara stolta – man åtnjuter ett stort förtroende bland 
svenska folket. Och i de internationella studierna inom World Values Survey (samma frågor 
ställs till flera tusen personer i varje land i 85 länder motsvarande 90% av jordens befolkning) 
ligger svenskarna i topp när det gäller viljan att kämpa för sitt land och att värna frihet och 
demokrati. Detta görs idag både hemma i Sverige och genom att skydda fredlig civilbefolkning 
mot talibaner och andra odemokratiska krafter. Försvarsmaktens nya roll med samverkan mel-
lan kårmyndigheter och andra länder ligger mycket långt fram med internationella mått mätt. 
Den svenska Försvarsmakten utgörs av människor som är sanna banbrytare som det har varit 
synnerligen stimulerande att samarbeta med.
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