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1. INLEDNING 

I den inledande delen presenteras ämnesval och problemområde. Här introduceras även 
läsaren i uppsatsens problemprecisering, syfte och frågeställningar. I slutet av kapitlet 
redogörs för uppsatsens avgränsningar och disposition. 
  
1.1 Ämnesval 
Att kandidatuppsatsens ämne rör Försvarsmakten och Karlskrona garnison är ingen slump. 
Marinbasen, ett förband inom Karlskrona garnison, är den organisation jag som 
samhällsvetarstudent vid Blekinge Tekniska Högskola (BTH) varit knuten till genom 
arbetsplatsanknutna studier. Arbetsplatsanknutna studier är ett återkommande moment inom 
samhällsvetarprogrammet för organisation och samhällsförvaltning vid BTH, med syfte att 
studenten prövar teoretiska kunskaper inom en praktisk verksamhet. Genom de 
arbetsplatsanknutna studierna har jag inhämtat kunskap om organisationen, vilket utgör 
studiens förförståelse.  
   Jag fick kännedom om det förändrade arbetssättet inom Försvarsmakten genom min 
handledare vid Marinbasen i Karlskrona. Mer information delgavs under en utbildningsdag 
vid Karlskrona garnison, där jag deltog som åhörare. Förändringsarbetet kändes aktuellt och 
sociologiskt intressant att studera. 
  
1.2 Problemområde 
I människans liv sker ständiga förändringar, vissa perioder i livet innebär mer förändring än 
andra. Enligt Bo Ahrenfelt är förändring ett tillstånd som vi alltjämt befinner oss i, utan början 
och slut.1 Det finns en hög förändringstakt i samhället som inverkar både i privat- och 
arbetsliv. I arbetslivet genom att det vid vår arbetsplats i flera fall regelbundet sker olika typer 
av förändringsarbeten. Förändringar kan vara nödvändiga för organisationer, då de möter en 
ökad konkurrens från omvärlden, av besparingsskäl eller ur en effektivitetsaspekt. 
Mottagandet av förändringen är till stor del beroende på i vilken utsträckning individen 
upplever delaktighet i förändringsprocessen eller om förändringen upplevs som påtvingad.2         
   Förändringar kan framkalla oro, stress, minskad arbetsglädje, vantrivsel och nedstämdhet 
för individen. En förändring kan generera i konflikt, motstånd och ryktesspridning. Motstånd 
till följd av otrygghet och rädsla för vad förändringen ska leda till. I andra fall välkomnas 
organisationsförändringar. Delaktighet, trygghet och information utgör viktiga delar för att 
uppleva förändringsvilja, vilket är betydelsefullt för förändringsarbetets genomförande.3  
   
1.3  Problemprecisering, syfte och frågeställningar 
I januari år 2009 introduceras system PRIO, ett integrerat affärssystem inom ekonomi, 
personal, ledning och logistik, inom Försvarsmakten. Systemet har möjliggjort införandet av 
HR4- transformeringen och det nya personalförsörjningssystemet, tre fristående delar samtliga 
på samma gång beroende av varandra, vilket resulterar i ett förändrat arbetssätt för 
arbetstagaren inom organisationen. Det förändrade arbetssättet väntas generera en 
centraliserad och effektiv myndighet, där det finns bättre ordning, högre kontroll samt ökad 
flexibilitet i arbetet än tidigare. Syftet med föreliggande studie är att kartlägga 
förändringsarbetet inom Försvarsmakten samt belysa hur det, utifrån ett individperspektiv, 

1 Ahrenfelt, Bo. (2001). Förändring som tillstånd. Lund: Studentlitteratur. s. 9. 
2 Angelöw, Bosse. (1991). Det goda förändringsarbetet. Om individ och organisation i förändring. Lund: 
Studentlitteratur. s. 9. 
3 Angelöw, Bosse. (1991). s. 22-24,41-43. 
4 Human Resource 

 
 

                                                             



 

2 

påverkar en grupp anställda inom HR- avdelningarna vid Karlskrona garnison. Studien utgår 
från följande frågor: 
 

1. Hur upplever arbetstagaren förändringsarbetet som genomförs av Försvarsmakten 
våren år 2009? 

2. I vilken utsträckning upplever arbetstagaren delaktighet i förändringsprocessen? 

1.4 Avgränsningar  
Försvarsmakten är en stor myndighet, en av Sveriges största. Januari år 2009 arbetade totalt 
25 575 personer inom hela Försvarsmakten.5 Det förändrade arbetssättet, som beskrivs ovan, 
inom myndigheten berör hela organisationen. Att involvera hela Försvarsmaktens 
organisation i studien vore en orimlig uppgift med tanke på uppsatsens storlek. Marinbasen i 
Karlskrona är den organisation jag varit knuten till genom arbetsplatsanknutna studier som 
samhällsvetarstudent vid BTH. Marinbasen är ett förband inom Karlskrona garnison 
tillsammans med Tredje Sjöstridsflottiljen, Första Ubåtsflottiljen, Sjöstridskolan, samt 
Försvarsmaktens logistik.6 Uppsatsens omfång har avgränsats till Karlskrona garnison och till 
personal vid HR- avdelningarna. Den grupp som studeras utgörs av nio personer.  
 
1.5 Disposition  
I det inledande avsnittet introduceras läsaren i ämnesval, problemområde, problemprecisering, 
syfte och frågeställningar samt studiens avgränsningar. Uppsatsens andra kapitel, uppsatsens 
bakgrundskapitel, belyser förändring inom organisationer, Försvarsmaktens utformning 
gällande styrning och ledning, Försvarsmaktens uppgifter samt personalstatistik. Information 
om det förändrade arbetssättet inom Försvarsmakten lämnas även här. Därefter följer ett 
teorikapitel där symbolisk interaktionism, symboliskt interaktionism inom organisationer 
samt begreppen delaktighet, kommunikation och information, motivation, motstånd/hinder 
och möjligheter. I forskningsområdets diskurs redogörs för två avhandlingar inom området, 
Bosse Angelöws avhandling Öresundsvarvets nedläggning, och Eric Olssons avhandling 
Förändring och konflikt, vilka avslutas med deras relevans för min studie. Metodavsnittet 
inleds med vetenskapsfilosofi relaterat till samhällsvetenskaplig metod. Vidare följer studiens 
metodval, en kvalitativ metod med kvalitativa intervjuer och en semistrukturerad 
intervjuform. Därefter beskrivs studiens genomförande, urvalsgrupp, utarbetande av 
intervjuguide samt genomförande av den kvalitativa intervjun. I metodkapitlet beskrivs senare 
studiens databearbetning och analys samt framställningen av data. Slutligen förs en 
metoddiskussion där studiens reliabilitet och validitet samt etiska överväganden förklaras. 
Detta följs av ett resultatkapitel där studiens informanter och resultatet presentras. Därefter 
följer studiens analys och i slutavsnittet finner läsaren uppsatsens diskussion.  

 

2. BAKGRUND  

I bakgrundskapitlet introduceras läsaren först i förändring inom organisationer. Senare 
beskrivs organisationen Försvarsmakten, gällande styrning, verksamhetsidé, vision och 
personal. Här ges också information om det förändrade arbetssättet inom Försvarsmakten, 
dess syfte och målsättning. 

 
 

5 http://www.mil.se/sv/Forsvarsmakten/siffror/Personal/, 2009-05-19. 
6 http://www.mil.se/sv/I-Sverige/, 2009-05-19. 
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2.1 Förändring inom organisationer 
Enligt Dag Ingvar Jacobsen och Jan Thorsvik är en organisationsförändring ett av följande 
alternativ: ett utvecklande av nya element, en sammankoppling av befintliga element eller ett 
avskaffande av ett befintligt element. Den organisationsförändring som bedrivs inom 
Försvarsmakten och som utgör grunden för denna uppsats, är enligt min uppfattning, både ett 
utvecklande av ett nytt element och ett avskaffande av ett befintligt element. PRIO/SAP är ett 
nytt affärssystem som introduceras inom Försvarsmakten och som innebär att tidigare system 
ska ersättas. En förändring innebär i flera fall att tänka om och att något nytt inträffar. ”Tänka 
om, göra om”, som en av mina informanter utryckte sig.7  
   Enligt Lars H. Bruzelius och Per- Hugo Skärvad finns det olika typer av förändringar, vissa 
av dem blir bestående medan andra är mer kortvariga. De kan frambringas genom insikten att 
förändringen behövs eller så kan förändringen vara påtvingad. Det finns förändringar som är 
omfattade medans andra snarare innebär en mindre förändringsprocess.8 
    
2.2 Organisationsbeskrivning  
Försvarsmakten är en myndighet som arbetar utifrån de direktiv och riktlinjer som kommer 
från riksdag och regering. Styrningen sker bland annat genom regeringens regleringsbrev, där 
myndighetens verksamhetsuppdrag presenteras. Myndighetschef Sverker Göransson, liksom 
överbefälhavare (ÖB), tjänstgör tillsammans med försvarsmaktsledningen vid Högkvarteret i 
Stockholm. Bredvid ÖB tjänstgör generaldirektören som ställföreträdande myndighetschef. 
Högkvarteret utgör Försvarsmaktens centrala ledning.9  
   Försvarsmakten har till uppgift att försvara Sverige, mer specifikt utryckt att som myndighet 
bevara fred och demokrati. I 2009 års regleringsbrev framhålls myndighetens möjlighet att 
skydda den svenska gränsen. Dem har även en stödjande roll vid kriser. I den proposition som 
lämnats av riksdagen våren år 2009, framhålls att Försvarsmakten har till uppgift att försvara 
Sverige och upprätthålla säkerhet, nationellt som internationellt. Försvarsmakten har även en 
stödjande uppgift gentemot samhälle och myndighet. Myndighetens verksamhetsidé 
framhåller Försvarsmakten som ”Sveriges yttersta säkerhetspolitiska instrument”10, med 
möjlighet till rustad strid. Myndigheten har såväl internationella som nationella åligganden. 
De ska dessutom bistå med resurser vid extra ordinära händelser. Uppgiften kräver utbildade 
soldater inom de tre försvarsgrenarna; armén, marinen och flygvapnet. Visionen är att ha 
utbildade förband som genom sin stridsförmåga kan utföra snabba insatser såväl nationellt 
som internationellt. I myndighetens vision framhålls dessutom att de ska vara uppskattade för 
sina insatser och efterfrågade internationellt. Individen ska av Försvarsmakten behandlas med 
respekt och olikheter betraktas som en styrka. Försvarsmaktens krav på att genomföra 
uppgifter har dock minskat med åren, då risken för militära angrepp mot Sverige anses som 
minimala.11   
   Försvarsmakten är en stor myndighet, en av Sveriges största. Den 1 januari år 2009 var 
antalet anställda inom hela Försvarsmakten, inräknat yrkesofficerare, reservofficerare, 
civilanställda samt soldater i beredskap, 25 575. De civilanställda arbetar inom HR, logistik 
och juridik, för att nämna några områden. Könsfördelningen bland de anställda år 2009 var 
följande; 22 436 män och 3139 kvinnor, vilket ger en procentsats på 87,7 män, varav 

7 Jacobsen, Dag Ingvar., Thorsvik, Jan. (2002). Hur moderna organisationer fungerar. Lund: Studentlitteratur. s. 
439. 
8 Bruzelius, Lars H., Skärvad, Per- Hugo. (2007). Integrerad organisationslära. Lund: Studentlitteratur. s. 417. 
9 http://www.mil.se/sv/Forsvarsmakten/, 2009-04-25. 
10 http://www.mil.se/sv/Forsvarsmakten/Uppgifter-och-formaga/Vision-och-verksamhetside/, 2009-05-19. 
11 http://www.mil.se/sv/Forsvarsmakten/Uppgifter-och-formaga/, 2009-04-25. 
http://www.mil.se/sv/Forsvarsmakten/Uppgifter-och-formaga/Forbandstyper/, 2009-04-25. 
http://www.mil.se/sv/Forsvarsmakten/Uppgifter-och-formaga/Vision-och-verksamhetside/, 2009-04-25. 
FM i fickformat, 2009. Försvarsmakten. s. 5-7, 11-12. 
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resterande 12,3 procent utgör kvinnor. Antalet värnpliktiga var under år 2008 totalt sett 7908. 
De värnpliktiga utbildas inom förbanden. Myndigheten består därutöver av skolor och centra, 
allt beläget på ett tjugotal platser runt om i Sverige, från Boden i norr till Revingehed i söder. 
Karlskrona garnison består av Marinbasen, Tredje Sjöstridsflottiljen, Första Ubåtsflottiljen, 
Sjöstridsskolan samt Försvarsmaktens logistik.12 

  
2.3 Förändrat arbetssätt inom Försvarsmakten 
Försvarsmakten genomgår i dagsläget stora förändringar i syfte att uppnå de nutida krav som 
ställs på organisationen. I förändringens inledningsskede berörs framför allt HR- 
avdelningarna av förändringsarbetet. Arbetet består av tre fristående delar, PRIO/SAP, HR- 
transformeringen och Nya Personalförsörjningssystemet, samtliga på samma gång beroende 
av varandra.  
   Målsättningen med förändringsarbetet är en tydligare ekonomistyrning, en 
kostnadseffektivare myndighet, bättre kvalité i verksamhetsredovisningen, med en 
förhoppning om att organisationen betraktas som trovärdig och bedöms som en attraktiv 
arbetsgivare. Förändringsarbetet väntas generera bättre ordning och ett snabbare och 
flexiblare arbete där kontroll och tillförlitlighet blir högre. Målbilden är en tydlig, gemensam 
och centraliserad myndighet.  
   Januari år 2009 var startdatumet för införandet av ett nytt affärssystem PRIO/SAP vid 
samtliga förband, skolor och centra inom Försvarsmaktens verksamhet. PRIO står för ett 
integrerat affärssystem där ekonomi, personal, ledning och logistik sammanlänkas till ett 
system, vilket innebär nya processer och nya arbetssätt. System PRIO är ett resurs- och 
ekonomiledningssystem, uppbyggd genom SAP. Ett nytt affärssystem antas generera ett 
minskat pappersanvändande, då merparten av arbetet sker elektroniskt. Arbetet effektiviseras 
och möjligheten till samarbete med andra myndigheter underlättas. System PRIO/SAP 
innebär för den enskilde individen bland annat registrering av kvalifikationer, resebeställning, 
tidrapportering och tidregistrering. För cheferna innebär systemet planering av arbete och 
utbildning, godkännande av resebeställningar med mera. 
   HR Transformeringen innebär ett förändrat HR arbete, där enhetlighet, enkelhet och 
effektivitet är målet. En enhetlig organisation, där bemötande, svar och regler är desamma 
oavsett arbetsplats. Enkelhet uppnås genom en tillgänglig HR Portal och effektivitet genom 
att samla sakkunskapen till en plats. Ett HR Centrum har upprättats i Stockholm med ansvar 
över lokalt administrativt arbete. Det arbete som HR Centrum bedriver har tidigare varit ett 
arbete för de lokala HR- avdelningarna. I och med det förändrade arbetssättet tituleras 
personalen inom HR- avdelningarna nu som HR- chef och HR- generalist, tidigare 
personalchef och personalhandläggare. 
   HR Centrum är ett kompetenscentrum inom området personaltjänst. Det ger stöd till förband 
i frågor gällande rekrytering, administration och arbetsmiljö. HR Centrum ska vara ett stöd 
inom det administrativa området samt bistå med service. Lokal HR får istället en stödjande 
och coachande roll gentemot cheferna. Cheferna får ett större ansvar till personalen, där deras 
delaktighet kring olika personalfrågor gällande rekrytering och rehabilitering ökar. För den 
enskilde individen innebär det nya arbetssättet ett större ansvar gällande egna personuppgifter, 
till exempel adressuppgifter, närmast anhörig, kvalifikationer och utvecklingssamtal. Chefer 

12 http://www.mil.se/sv/Forsvarsmakten/siffror/Personal/, 2009-04-25.  
http://www.mil.se/sv/Forsvarsmakten/siffror/Varnpliktiga/, 2009-04-25. 
http://www.mil.se/sv/I-Sverige/, 2009-05-14.  
http://www.mil.se/sv/Forsvarsmakten/, 2009-05-24. 
Finnborn, Anne-Helené. Marinbasen, Karlskrona. 2009-12-13. 
FM i fickformat, 2009. Försvarsmakten. s. 50.   
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och medarbetare ansvarar i större utsträckning för det egna arbetet med hjälp från självservice 
och HR Portal. 
   Tredje delen avser det Nya Personalförsörjningssystemet, en förändring som måste 
genomföras då Försvarsmakten går från ett invasionsförsvar till ett insatsförsvar. Mål för 
Personalförsörjningen är att se till att operativa krav och behov nås. De operativa kraven och 
behoven är rekrytera, utveckla, använda/nyttja och avveckla personal, där chefen ansvarar för 
rekrytering, bemanning och avveckling.13  
  

3. FORSKNINGSOMRÅDETS DISKURS   

I detta tredje kapitel, med namnet forskningsområdets diskurs, presenteras Bosse Angelöws 
avhandling, Öresundsvarvets nedläggning, och Eric Olssons avhandling Förändring och 
konflikt. Utöver avhandlingarna har Angelöws bok, Det goda förändringsarbetet, används i 
skrivandet. Avhandlingarna utgör min förförståelse avseende organisationsförändring och 
förändringsarbete. I slutet av kapitlet redogörs för studiernas relevans i förhållande till min 
uppsats. 

3.1 Förändring och företagsnedläggning 
Bosse Angelöw poängterar att organisationsförändringar inte alltid ses som något negativt och 
destruktivt, fyllt av motstånd. Förändringar på arbetsplatsen kan snarare väcka positiva 
känslor av nyfikenhet och vara ett välkomnande inslag. Förändring skapar förnyelse och 
utveckling, vilket för individen kan uppfattas som motivationsfaktorer. Motstånd skapas då 
förändring frambringar otrygghet för individen. Förändringar inom organisationen kan 
medföra att individen får byta arbetsuppgifter, vilka kan vara mindre utvecklande och 
kompetenshöjande, och det kan också innebära att individen får byta arbetsplats. 
Arbetstagaren kan mista sitt ansvarsområde och den status han/hon tidigare haft. En ny 
arbetsplats innebär nya arbetskamrater vilket kan betyda att individen mister sina tidigare 
kollegor. Delaktighet samt tidpunkten för införandet är viktiga inslag under ett 
förändringsarbete. Samtidigt kan den som ser positivt på organisationsförändringen förvänta 
sig bättre sociala relationer, nya arbetsuppgifter och bättre lön.14 
   Angelöw menar att det i tidigare undersökningar, som berört företagsnedläggningar, har 
framkommit att en hög eller låg sysselsättning i samhället är av betydelse för hur individen 
mår vid en nedläggning. Är arbetslösheten hög ökar ohälsan i samband med nedläggningen. 
Vidare påverkar ålder, kön och utbildning individens förutsättningar att efter nedläggningen 
skaffa sig ett nytt arbete. Stress, nedstämdhet och chock är förekommande vid en 
arbetsplatsnedläggning med sjukdom som följd. Det kan lätt uppstå ryktesspridning när inte 
tillräcklig information lämnas ut om den väntade förändringen. Förekommande är också att 
någon i gruppen pekas ut som syndabock och skylls för problemet.15 
   De varvsanställda på Öresundsvarvet i Landskrona fick i augusti år 1983 beskedet om 
företagsnedläggningen. Första reaktionen på beskedet skilde sig åt, där den ena gruppen, cirka 
30 procent, inte märkte av någon större förändring på arbetsplatsen och som gärna skämtade 

13 http://www.mil.se/sv/Forsvarsmakten/Ekonomi-och-planering/Projekt-Prio/, 2009-02-21.  
http://www.mil.se/sv/Forsvarsmakten/Ekonomi-och-planering/Projekt-Prio/Mal-med-Prio/, 2009-02-21. 
http://www.mil.se/sv/Forsvarsmakten/Ekonomi-och-planering/Projekt-Prio/Inforandet-av-Prio/, 2009-02-21. 
Informationsdag Projekt Prio, Marinbasen, Karlskrona. 2008-11-03. 
Göransson, Sara. Marinbasen, Karlskrona. 2009-05-05. 
Finnborn, Anne-Helene. Marinbasen, Karlskrona. 2009-05-20. 
FM i fickformat, 2009. Försvarsmakten. s. 34. 
14 Angelöw, Bosse. (1991). s. 19-25. 
15 Angelöw, Bosse. (1991). s. 25, 31-33, 40. 
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om situationen. Den andra gruppen upplevde vantrivsel, minskad arbetsglädje och 
nedstämdhet av beslutet. En minskad anställningstrygghet skapade en utbredd oro för 
långvarig arbetslöshet, vilket resulterade i vantrivsel och minskad arbetsglädje. Engagemang, 
ansvar och utveckling är förutsättningar för arbetsglädje. Detta miste varvsarbetarna då de inte 
längre kunde kontrollera sin arbetssituation. Arbetsgrupper delades, då den som hade 
möjlighet att byta arbetsplats valde att göra detta, och arbetskamrater som arbetat flera år 
tillsammans skildes åt. För många bidrog detta till ytterligare nedstämdhet. Gemenskapen som 
tidigare varit bra mellan de anställda försämrades till följd av beslutet menade vissa. Andra 
påtalade en starkare gemenskap där de anställda delade oro och tankar inför framtiden med 
varandra. En högre sjukfrånvaro och ett ökat antal av allvarliga olyckor var även det påföljder 
som mötte de varvsanställda efter nedläggningsbeskedet. Allt detta med olika grad av 
stressymtom för den enskilde arbetstagaren. Förklaringarna till att Öresundsvarvet fick läggas 
ned var flera, vilket resulterade i ryktesspridning bland de anställda.16  
   Utöver företagsnedläggning i Landskrona har Angelöw studerat Kooperativa Förbundet 
(KF) och deras personalminskning, vilket redogörs i boken Det goda förändringsarbetet. Om 
individ och organisation i förändring. Cirka 20 procent, det vill säga 400 anställda, fick lämna 
sitt arbete på KF. Av undersökningen framgick att de som arbetade kvar inom företaget var de 
som mådde sämst och drabbades hårdast av förändringen. Likt de anställda vid 
Öresundsvarvet upplevde personalen på KF vantrivsel och minskad arbetsglädje. Till skillnad 
från den arbetsminskning som skedde vid Öresundsvarvet gav organisationsförändringen vid 
KF upphov till ökade arbetsuppgifter.17   

3.2 Förändring och konflikt  
Eric Olsson har i sin avhandling studerat den organisationsförändring som skedde vid en 
psykiatrisk avdelning, det vill säga Västläns mentalsjukhus. Organisationsförändringen 
innehöll både personalomflyttning och ett förändrat arbetssätt. Olsson påtalar likt Angelöw att 
förändring ofta förknippas med motstånd, till följd av rädsla och osäkerhet för det nya. 
Motståndare var framför allt den personal som arbetat på Västläns mentalsjukhus under en 
längre tid. Läkarna, personalens ”chefer”, var de som var mest positiva till förändringarnas 
resultat.  
   Det tidigare arbetssättet som nu förändrades mot ett nytt på Västläns mentalsjukhus hade sin 
utgångspunkt i de konflikter som var framträdande bland personalen. Konflikter mellan 
personalen var det som Olsson kunde identifiera under den första tiden i forskningen. De 
konflikter som fanns bland personalen på Västläns mentalsjukhus var i och för sig en viktig 
del i förändringsutvecklingen men var samtidigt hämmande för utvecklingen. Konflikterna 
mellan personalen resulterade i att dessa även berörde patienterna. Förändringarna skapade 
även ryktesspridning bland personalen och de anställda kände sig allt mer splittrade. 
Syndabockar utpekades bland personalen till följd av förändringen. Att 
organisationsförändringen inom Västläns mentalsjukhus fick denna utgång kan till viss del 
förklaras till att det fanns en otydlig organisering där personalen tolkat förändringens syfte på 
skilda sätt.18  
 
3.3 Avhandlingarnas relevans för min studie 
Då jag i uppsatsen ämna studera det förändringsarbete som bedrivs inom Försvarsmakten 
anser jag det vara betydelsefullt att fördjupa mig i avhandlingar som studerat 
förändringsarbete. Angelöws avhandling berör en företagsnedläggning, dock berörs även 

16 Angelöw, Bosse. (1991). s. 41-58.  
Angelöw, Bosse. (1983) Öresundsvarvets nedläggning. Lunds universitet, sociologiska institutionen. s. 1-54, 77. 
17 Angelöw, Bosse. (1991). s. 59-71.    
18 Olsson, Eric. (1988). Förändring och konflikt. Lund: Studentlitteratur. s. 9-234. 
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förändringsarbetet, vilket gör den intressant att studera. Angelöw använder sig dessutom av 
ett socialpsykologiskt perspektiv, där individen är central. I förhållande till min studie är det 
intressant eftersom jag i uppsatsen belyser förändringsarbetet inom Försvarsmakten, utifrån 
ett individperspektiv, samt att uppsatsens teoretiska utgångspunkt är symbolisk 
interaktionism, ett perspektiv inom socialpsykologin. Olssons fokus är konflikter vid en 
förändring, även om konflikter inte är uppsatsens område anser jag den vara intressant att 
belysa. Genom en fördjupning i ämnesområdet har jag blivit medveten om vad som tidigare 
studerats, vilket har varit en bra grund i det fortsatta uppsatsskrivandet.  
 
 
4. TEORI 

Teoriavsnittet inleds med en redogörelse för valet av teori. Teorin utgör den symboliska 
interaktionismen, ett perspektiv inom socialpsykologin. Symbolisk interaktionism anläggs 
därefter inom organisationer, där begreppen kultur och symboler framhålls. Slutligen 
presentras delaktighet, kommunikation och information, motivation, motstånd/hinder och 
möjligheter.  

4.1 Val av teori  
Uppsatsens syfte är att studera hur arbetstagaren upplever och känner delaktighet i det 
förändringsarbete som genomförs inom Försvarsmakten. I syftet konkretiseras att 
förändringsarbetet belyses utifrån ett individperspektiv. Att använda perspektivet symbolisk 
interaktionism ansåg jag intressant, med hänseende till perspektivets fokus på individen i 
förhållande till symboler och interaktion. Jan Trost och Irene Levin anser, likt Herbert 
Blumer, att perspektivet är användbart vid studerandet av individens beteende och individen i 
grupp.19 Att presentera symbolisk interaktionism inom organisationer anses betydelsefullt 
eftersom symboler genomsyrar organisationer. Symboler och kultur inom en organisation 
inverkar på genomförandet av en organisationsförändring. Senare i kapitlet redogörs för 
delaktighet, kommunikation och information, motstånd/hinder och möjligheter, samtliga 
begrepp av betydelse vid ett förändringsarbete. 
 
4.2 Symbolisk interaktionism 
Symboliskt interaktionism är ett perspektiv inom socialpsykologin. Perspektivet utvecklades 
under 1900-talet i Chicago med företrädare som Herbert Blumer och George Herbert Mead. 
Den symboliska interaktionismen har en kvalitativ inriktning, där samhället studeras utifrån 
individens perspektiv. Symbolisk interaktionism är ett analysverktyg av den sociala 
verkligheten.20   
  Den symboliska interaktionismen studerar individen utifrån begreppen symboler och 
interaktion. Handlingar och beteende är symboliska, dit hör bland annat rörelser och tankar. 
Genom symboler tolkar vi omvärlden och det är genom symbolanvändning som vi 
kommunicerar. Interaktionen är samspelet mellan människor. Den symboliska 
interaktionismen anser att symboler och språk är viktiga för det mänskliga skapandet och 
utvecklandet. Människan skapar sin identitet i samspelet med andra människor, när hon 
interagerar med andra.21 

19 Trost, Jan., Levin, Irene. (2004). Att förstå vardagen - med ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv. Lund: 
Studentlitteratur. s. 10. 
20 Hughes, John A., Månsson, Sven-Axel. (1988). Kvalitativ sociologi.  Lund: Studentlitteratur. s. 59, 61.: 
Johansson, Thomas. (2004).  s. 81: Trost, Jan., Levin, Irene. (2004). s. 10. 
21Angelöw, Bosse., Jonsson, Thom. (2000).  s. 18-19.: Johansson, Thomas. (2004). s. 81. 
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   Interaktion är, utöver verbalt tal, gester och rörelser som förmedlas. Interaktion sker således 
både när två människor möts och samtalar med varandra samt interagerar människan med sig 
själv när hon tänker. Då en individ interagerar med sig själv, genom att tänka, aktiveras 
symboler och känslor. Symboler är ord som förmedlar en mening för oss. Först när 
omgivningen definierar meningen på ett liknade sätt uppstår symboler.22   
   Blumer anser att symbolisk interaktionism kan sammanfattas utifrån följande förklaringar, 
att människan tolkar andra i sin omgivning och drar slutsatser som senare kanske inte är 
sanna, hur vi uppfattar vår omvärld bygger på den interaktion som vi har med andra och 
slutligen är människan en skapande varelse som tolkar sin omgivning.23 
   Kritik som riktas mot den symboliska interaktionismen gäller bland annat brister i metoden, 
en ostrukturerad framställning och ett negativt förhållningssätt. Den symboliska 
interaktionismen anses dessutom inte ta hänsyn till det strukturella inflytandet samt den 
maktmässiga åtskillnaden.24 
   
4.3 Symbolisk interaktionism inom organisationer 
Lee G. Bolman och Terrence Deal presenterar fyra organisationsperspektiv där det 
symboliska perspektivets fokus är symbolanvändning och kultur inom organisationer. 
Symboler, som genomsyrar organisationer, synliggör organisationens kultur. 
Organisationskultur är bestående av gemensamma värderingar och uppfattningar som 
tillsammans utgör grunden för hur de anställda genomför sina arbetsuppgifter. Åsikter och 
värderingar inom en organisation kan av individen uppfattas som givna eller för individen 
vara omedvetna. Kultur anses sammanföra organisation och individ till en gemenskap.25  
   Bolman och Deal presenterar även begreppen myter, visioner och värderingar samt ritualer 
och ceremonier. Dessa begrepp anses vara sammanlänkade med varandra. Varje organisation 
förhåller sig till myter, vilket upprättar sammanhållning och är förklarande.  Myter 
upprätthålls genom att historier återberättas, där identitet och värderingar förmedlas både i 
organisationen och utanför. Myter sammanbinder värderingar, vilka är identitetsskapande, 
inom en organisation. Värderingar får organisationer att skilja sig från varandra. 
Organisationsmedlemmar förmedlar organisationens värderingar vidare till nya medlemmar. 
På samma gång är nya medlemmars idéskapande en förutsättning för en organisations 
förnyelse. Vision är organisationens framtidssyn, med vilken organisationens ideologi 
framställs.26  
   Ritualer och ceremonier är ordningsskapande i en oförstålig värld. Ritualer är rutiner som 
sker dagligen och är, i jämförelse med ceremonier, mindre och enklare. Ceremonier är större 
och inträffar inte lika ofta. Ritualer förmedlar stuktur och är meningsskapade för individen. 
Ritualer skapar gruppsamhörighet inom en organisation, vilket får gruppen att arbeta efter de 
mål som organisationen har. Ceremoni är en större händelse som inträffar och har till uppgift 
att förmedla ett budskap som ger stabilitet och trygghet samt socialiserar individen. 
Ceremonier kan förmedla tro gentemot organisationen eller i andra fall skapa olustkänslor hos 
individen. Ritualer och ceremonier kan vara meningsskapande och bidra till ett kreativt 
tänkande, men kan också hindra utvecklingen.27  
   Kultur sammanförs även av Jacobsen och Thorsvik till symboler, som används av 
människan när hon kommunicerar eller inhämtar kunskap. När en individ socialiseras in i en 

22 Trost, Jan., Levin, Irene. (2004). s. 17-19.   
23 Angelöw, Bosse., Jonsson, Thom. (2000). s. 20-21. 
24 Augustsson, Gunnar. (2005). Socialpsykologins ansikten. Lund: Studentlitteratur. s. 90. 
25 Bolman, Lee G., Deal, Terrence E. (2005). Nya perspektiv på organisation och ledarskap. Lund: 
Studentlitteratur. s. 295-306. 
26 Bolman, Lee G., Deal, Terrence E. (2005). s. 306-308, 315, 318. 
27 Bolman, Lee G., Deal, Terrence E. (2005). s. 315-325.  
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organisation anammar hon organisationskulturen. Genom socialisationen skapar individen en 
identitet. Identifikation inom en organisation skapar en gemensam organisationskultur. 
Genom den kulturella socialisationen medvetandegörs för individen hur hon ska agera och 
förhålla sig i en viss situation. Kultur kan sammanföras med gemenskap, för att återknyta till 
Bolman och Deal, och innebär ett liknande språk och symboltolkning. Förståelsen mellan 
individerna ökar om de använder ett språk som är likartat och behovet av kommunikation 
minimeras. Organisationskulturen kan skapa gemenskap och samhörighet inom 
arbetsgruppen. Gemenskap och identitet kan vara motiverande för det individuella arbetet, då 
individen upplever individuella framgångar även vid kollektiva prestationer.28  
   Värderingar är, enligt Jacobsen och Thorsvik, det som är eftersträvansvärt och är bra. 
Värderingar är inte synliga utan bygger på individens antaganden, vilket inom en organisation 
är beroende på beslut och planer som tagits i bruk. Jacobsen och Thorsvik, beskriver även 
riter och ceremonier. Till skillnad från Bolman och Deal gör de ingen åtskillnad mellan de 
båda begreppen utan förklarar dem båda som ”planerade och organiserade aktiviteter” som 
uppmärksammar en händelse.29 Genom riter och ceremonier uppmärksammans prestation och 
samhörigheten inom gruppen stärks. Utöver riter och ceremonier konkretiserar Jacobsen och 
Thorsvik tre andra strategier för en starkare organisationskultur. För det första är 
historieberättande avgörande för att organisationens värderingar ska hållas levande. 
Historierna är ofta relaterade till någon person som betraktas som hjälte. Berättandet inverkar 
positivt på organisationen och det arbete som bedrivs. För det andra utvecklas inom 
organisationer ett speciellt språk med vilket organisationsmedlemmarna kommunicerar. För 
det tredje förmedlas organisationskultur genom att ledningen är symbolisk och 
värdebaserad.30 
   Enligt Kerstin Ljungström har varje organisation sin specifika kultur. Den militära roll 
Försvarsmakten har i samhället inverkar på deras kultur. Det språk som används inom 
organisationen utrycks gärna genom förkortningar, vilket för utomstående kan vara svårt att 
förstå. Organisationskulturen är bestående av ideologi, värderingar och ritualer som påverkar 
det förändringsarbete som bedrivs. Gemensamma värderingar inom organisationen inverkar 
på arbetet, således även på förändringsarbete. Att därmed konkretisera det symboliska 
perspektivet i uppsatsen ansågs därför betydelsefullt.31  
 
4.4 Teoretiska begrepp 
För att tydliggöra organisationsförändring konkretiseras i teoriavsnittet begrepp som anses 
betydelsefulla för ett bra förändringsarbete; delaktighet, kommunikation och information, 
motivation, motstånd/hinder och möjligheter. Med den symboliska interaktionismen i åtanke 
kan ett samband till begreppen synliggöras. Symbolisk interaktionism använder symboler och 
interaktion i sin framställning. Symboler använder vi när vi kommunicerar, det vill säga 
interagerar med andra människor.32 Kommunikation och information är viktiga instrument i 
ett förändringsarbete, det är avgörande för att delaktighet ska vara möjligt och för att 
individen ska känna motivation och möjligheter i samband med förändringsarbetet och inte 
blir motståndare till arbetet som bedrivs. 
  
 
 

28 Jacobsen, Dag Ingvar., Thorsvik, Jan. (2002). s. 146-159, 167. 
29 Jacobsen, Dag Ingvar., Thorsvik, Jan. (2002). s. 165. 
30 Jacobsen, Dag Ingvar., Thorsvik, Jan. (2002). s. 160, 165-166.  
31 Ljungström, Kerstin. (1996). Förändring som leder vidare. Uppsala: Konsultförlaget AB. s. 57. 
32 Johansson, Thomas. (2004). Socialpsykologi. Lund: Studentlitteratur. s. 81.: Angelöw, Bosse., Jonsson, Thom. 
(2000). Introduktion till socialpsykologi. Lund: Studentlitteratur.  s. 18-19. 
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4.4.1 Delaktighet 
De anställdas delaktighet är betydelsefullt för att förändringsarbetet ska bli bra, ju fler som är 
delaktiga desto bättre. Enligt Bo Ahrenfelt är delaktiga medarbetare av betydelse för att 
förändringen ska kunna genomföras och målen uppnås.33 Redan i förändringens inledningsfas 
bör de berörda vara delaktiga, enligt Angelöw. Medverkan och diskussion avseende 
förändringens syfte och förändringstakten är av betydelse. Utestängs anställda från delaktighet 
och medverkan i förändringsprocessen leder detta i flera fall till motstånd. Anledningarna till 
att förändringsarbetet ska integrera delaktiga anställda är flera. Den demokratiska 
delaktigheten är en aspekt, där alla berörda ska vara delaktiga i förändringsprocessen. En 
gemensam delaktighet inom organisationen, ger kunskap om det nuvarande arbetet som kan 
användas i syfte att utveckla arbetet mot ett bättre.34 Såväl Angelöw som Ann Hägerfors och 
Bengt Brattgård utgår från Björn Gustavsens argument till varför medverkan är viktigt i ett 
förändringsarbete. Björn Gustavsen har som forskare följt LOM-programmet, Ledning, 
organisation och medbestämmande, ett program initierat av Arbetsmiljöfonden. Gustavsen har 
genom projektet erfarit betydelsen av medverkan: för det första bygger ett utvecklingsarbete 
på en demokratisk och deltagande syn, där allas medverkan är nödvändig inom ett projekt. 
För det andra har projekt som visats sig ogenomförda, eller som möts av hinder, inte lämnat 
samtliga berörda delaktighet i förändringsprocessen. För det tredje finns det idag en 
medvetenhet om att medverkan är en viktig del för att ett projekt ska kunna genomföras och 
det anses betydelsefullt att uppslutningen är bred.35  
   För att återknyta till Gustavsens modell presenteras här Angelöws tre förändringsstrategier, 
den toppstyrda, den representativa samt den delaktiga.  
   Inom den toppstyrda förändringsstrategin samverkar organisationens ledning tillsammans 
med en extern aktör, för att enligt denna strategi utföra ett förändringsarbete. Få delaktiga i 
förändringsprocessen bygger på tanken om ett effektivt arbetssätt där beslut kan fattas snabbt. 
För att inte förändringsprocessen ska genera i motstånd är information viktigt till de anställda. 
Motstånd är i flera fall en reaktion vid ett toppstyrt förändringsarbete, då de anställdas åsikter 
inte tas tillvara genom en delaktig diskussion. Motståndet genererar konflikter och 
samarbetssvårigheter, vilket anses vara ett individuellt problem snarare än ett strukturellt. 
Problem, till följd av förändringen, utreds först då de uppkommit, vilket försvårar 
stödinsatser. Uppföljning av förändringsarbetet genomförs inte i någon större utsträckning 
inom den toppstyrda förändringsstrategin. 
   Den representativa förändringsstrategin utgår från av en projektgrupp, där de mest berörda 
inom ledningen och personalorganisationer utgör projektgruppen. I förändringens planering 
och genomförande involveras projektgruppen och övrig personal ges kontinuerligt 
information om förändringen. Vid den representativa förändringsstrategin är inte de anställda 
direkt berörda av förändringsarbetet, utan endast delaktiga genom någon enkätundersökning 
eller liknande. Strategin kan leda till förbättring eller i annat fall enbart till ett resultat som 
inte används i någon större bemärkelse.  
   Den delaktiga förändringsstrategin involverar samtliga berörda av förändringen. Samtliga 
är delaktiga i förändringens planering och genomförande. När samtliga anställda medverkar i 
arbetet innebär det å ena sidan att tiden för genomförandet blir långt, men å andra sidan till att 
samtliga berörda blir delaktiga och därmed ökar viljan till engagemang. Förändringsarbetet 

33 Ahrenfelt, Bo. (2001). s. 21.  
34Angelöw, Bosse. (1991). s. 93, 98.: Hägerfors, Ann., Brattgård, Bengt. (1992).  Bred delaktighet i 
förändringsarbete. Uppsala: Ord & Form AB. s. 10-11. 
35 Gustavsen, Björn. (1990). Vägen till bättre arbetsliv - strategier och arbetsformer i ett utvecklingsarbete. 
Falköping: Gummessons tryckeri AB. s. 17-18. 
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leder, vid användandet av den delaktiga förändringsstrategin, i flertalet fall till att det 
förändrade arbetssättet blir naturligt att använda.36 
  
4.4.2 Kommunikation och information 
Hägerfors och Brattgård beskriver kommunikation utifrån begreppen öppen, verbal, icke-
verbal, fakta och känslor. För att åstadkomma delaktighet i förändringsarbetet är det 
betydelsefullt att föra en öppen och direkt kommunikation. Den kommunikativa processen ska 
fungera öppet både verbalt och icke-verbalt för att bidra till delaktighet. Vid en fungerande 
kommunikation underlättas samordning och samarbete inom ett förändringsarbete. Utan en 
fungerande kommunikation kan viktig information gå förlorad. Att arbeta med fakta och 
känslor i kommunikationen är gynnsamt för ett delaktigt förändringsarbete. Förståelsen 
underlättas om information och känslointryck samordnas. En ökad förståelse ger möjlighet att 
klargöra och utreda problem i arbetsgången. Organisationer kan, enligt Hägerfors och 
Brattgård, skapa ett delaktigt förändringsarbete genom en förbättrad kommunikation, 
lättillgänglig information, bättre kunskaper samt diskussionsmöjligheter, involverat fakta och 
känslor.37  
   Angelöw talar om vikten av att delge information för ett fullgott förändringsarbete. Den 
information som lämnas under ett förändringsarbete ska vara omfattande och kommuniceras 
direkt till de berörda, görs detta kan oklarheter och ryktesspridning undvikas. Även 
otillräcklig information kan ge upphov till rykten och ryktesspridning. Rykten inom 
organisationer kan gälla obekräftade uppgifter kring förändringen, ofta i förhållande till 
organisationsledningen. Okunskap kring en organisationsförändring låter ryktet spridas i fler 
riktningar, missförstånd som genom mer information hade kunnat undvikas. Förändringar kan 
ge upphov till ovisshet för vad den ska leda till, där rykten kan få berörda personer att känna 
gemenskap och samhörighet med varandra. Rykten förstoras när de som berörs inte tillåts 
vara delaktiga i förändringsprocessen. Kommunikation och delaktighet i samband med en 
förändring minimerar ryktesspridningen.38 
 
4.4.3 Motivation 
Bruzelius och Skärvad sammankopplar begreppen motiv och motivation. Motiv är den 
individuella drivkraften som påverkar handlingarna i en viss riktning. När motiven driver 
individens handlingar uppstår motivation. Motivation är viljan att utföra en viss handling. En 
individs utförande av en handling påverkas av hur stark motivationen är.39 Angelöw talar även 
han om motivation som en individuell drivkraft. Motivation sammanförs till mål och 
målsättning, vilka anses vara sammankopplade begrepp. Det finns både individuella mål och 
gemensamma mål inom en organisation.40 
   Det är viktigt att de anställda är motiverade inför förändringsarbetet. Desto fler som 
upplever motivation i förändringsprocessen, desto lättare blir det att genomföra förändringen. 
Angelöw har upprättat en motivationsmodell utifrån begreppen vilja, delaktighet, tilltro, 
självförtroende, information, kunskap samt trygghet.  
   Finns det en vilja hos individen att genomföra en förändring är det enklare att driva igenom 
förändringen. Förändringsviljan består av insikten att förändringen är nödvändig. Om 
resultatet av förändringen förväntar leda till en förbättring, har den enskilde lättare för att 
uppleva förändringsvilja och motivation i arbetet fram till slutresultatet.  

36 Angelöw, Bosse. (1991). s. 93-96. 
37 Hägerfors, Ann., Brattgård, Bengt. (1993). s. 38-40. 
38 Angelöw, Bosse. (1991). s. 109-112. 
39 Bruzelius, Lars H., Skärvad, Per- Hugo. (2007). s. 289. 
40 Angelöw, Bosse. (1991). s. 87. 
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   Delaktighet ökar förändringsviljan. De anställdas motivation ökar om de ges möjlighet att 
vara aktiva i den diskussion som förs kring förändringen och förändringstakten. Är inflytandet 
över processen svagt påverkar det motivationen negativt.  
   Tilltro till övriga medarbetares arbetsvilja ökar den individuella motivationen. Finns en hög 
tilltro inom organisationen bidrar det till att en förändring är lättare att driva igenom.  
   Självförtroende och självkänsla är betydelsefullt för att den individuella prestationen och 
motivationen ska vara hög under ett pågående förändringsarbete. Tror individen på sig själv 
och på att arbetet ska lyckas ökar viljan till förändring.  
   Information och kunskap kring vilka förutsättningar organisationen har till förändring 
underlättar individens förståelse. Delmål under förändringsprocessen ökar förändringsviljan. 
På så sätt kan vilja och motivation upprätthållas genom hela processen och resultaten 
tydliggöras.  
   Trygghet handlar om självförtroende och tillit, vilket påverkar förändringsviljan. Både 
trygghet och otrygghet kan ge upphov till en förändringsvilja. Förändringar leder dock i flera 
fall till otrygghet hos individen, där självförtroende och tillit hos individen är avgörande för 
att bibehålla trygghet.41  
 
4.4.4 Motstånd/hinder 
Ahrenfelt anser att motstånd är bra i en förändringsprocess eftersom det skapar delaktiga och 
engagerade individer, det är informativt och ger kunskap om förändringen, frigör energi som 
kan användas i arbetet samt är tidsbesparade.42 
  Människan förhåller sig till förändringar på skilda sätt, där vissa är mer motståndare än 
andra. En individ som inte är delaktig i en förändringsprocess och som inte lämnas tillräcklig 
information om förändring blir i flera fall motståndare till det nya arbetssättet. Såväl Jacobsen 
och Thorsvik som Angelöw förklarar orsakerna eller skälen till varför motstånd uppstår vid ett 
förändringsarbete. Nedan presenteras några av Jacobsen och Thorsviks förklaringar parallellt 
med Angelöws. 
   Fruktan för det okända är Jacobsen och Thorsviks första orsaksförklaring. Förändringen 
innebär att individen går från en trygg och säker tillvaro till något nytt och främmande som 
upplevs som osäkert.   
   Förlust av identitet, det arbete som individen har ägnat sig åt en längre tid är 
identitetsskapade, en identitet som individen kan mista vid en förändring. 
   Den symboliska ordningen förändras då den anställda kan bli tvungen att byta arbetsplats 
och mister en plats som är symbolisk och meningsskapande. 
   Ändrade maktförhållanden, där möjligheten till inflytande blir mindre. 
   Sociala band bryts, om förändringen innebär att kontakten med kollegorna upphör och att 
individen får nya kollegor. 
   Hot mot personlig förlust, kan innefatta att individen mister sitt jobb och blir arbetslös.43 
 
Angelöws första skäl, trygghet, kan liknas vid fruktan för det okända. Förändringen påverkar 
anställningstryggheten för den enskilde, där förändringen kan betyda arbetslöshet, vilket 
skapar oroskänslor för individen. Angelöws skäl sociala kontakter liknas vid Jacobsen och 
Thorsviks sociala band. Utöver trygghet och sociala kontakter presenterar Angelöw fler skäl 
till varför motstånd uppstår, till exempel låg motivation hos den enskilde i relation till 
förändringen, individen ges inte möjlighet att var delaktig i förändringsprocessen, felaktig 

41 Angelöw, Bosse. (1991). s. 87-92.  
42 Ahrenfelt, Bo. (2001). s. 11. 
43 Jacobsen, Dag Ingvar., Thorsvik, Jan. (2002). s. 447-450. 
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tidpunkt för förändringen och att ingen direkt information lämnas i samband med 
förändringen.44  
  Ljungström framhåller även hon betydelsen av delaktighet. Den som inte tillåts att vara 
delaktig under en förändringsprocess genom att diskutera protesterar genom att göra 
motstånd. Genom en diskussion kan individens tankar och känslor kring en förändring 
uppdagas. Motståndarens energi kan omvandlas till positiv energi som driver 
förändringsarbetet framåt. En aktiv motståndare är den som protesterar, medan den passiva 
snarare är en motståndare som agerar i tystnad.45  
 
4.4.5 Möjligheter 
Det som upplevs som möjligheter för individen i förändringsarbetet är i stort sett motsatt till 
det som beskrivs som motstånd/hinder. Angelöw beskriver flera skäl till att en förändring kan 
upplevas som positiv. En förändring kan innebära att arbetet i större utsträckning upplevs som 
tryggt och att utvecklingsmöjligheterna blir större. Förändringen kan även upplevas positiv då 
arbetsuppgifterna kan genomföras på ett enklare och bättre sätt. När arbetet innebär nya 
befogenheter och detta arbete kan ge högre lön ses förändringen som en möjlighet. Nya 
sociala kontakter eller bättre kontakter med kollegor innebär även möjligheter i ett 
förändringsarbete.  
   Faktorerna delaktighet, information och tidpunkt påverkar även på vilket sätt förändringen 
bemöts. Om den individ som berörs av förändringen tillåts av vara delaktig i arbetet ökar 
individens positiva tankar. Detsamma gäller informationen, om direkt information lämnas är 
de positiva reaktionerna desto fler. Rätt tidpunkt för förändringsarbetet är även avgörande. 
   En positiv inställning till förändringen är också beroende på den enskildes vilja till 
förändring och synen på förändringen. Personens självkänsla är avgörande för hur den 
upplever förändringen. Förändringen kan dock öka personens självkänsla då den ger 
utvecklingsmöjligheter.46 
 
4.5 Teorins relevans för min studie 
Inledningsvis nämnde jag att symbolisk interaktionism ansågs vara ett intressant perspektiv att 
använda i uppsatsen. Symboler finns inom organisationer, med vilka Försvarsmaktens kultur 
framträder. Interaktion är tal, gester och rörelser som människan förmedlar i samspelet med 
andra människor. Interaktion handlar om kommunikation, vilket i sig är ett viktigt redskap vid 
ett förändringsarbete. Delaktighet är även det av betydelse för att förändringsarbetet ska bli 
bra. Ett delaktigt förändringsarbete skapas genom bra kommunikation och lättillgänglig 
information. Den som inte fått tillräcklig information blir lätt motståndare till det nya 
arbetssättet. Det är viktigt att de anställda är motiverade inför ett förändringsarbete, eftersom 
det är lättare att genomföra förändringen om fler är motiverade.47  
      
5. METOD   

I metodkapitlet presenteras inledningsvis vetenskapsfilosofi relaterat till samhällsvetenskaplig 
metod. Uppsatsens metod är kvalitativ och en kvalitativ intervjuform med en semistrukturerad 
intervjuguide har använts. Därefter beskrivs studiens genomförande, urvalsgrupp, 
utarbetande av intervjuguide och genomförande av den kvalitativa intervjun. I kapitlet 
beskrivs även studiens databearbetning och analys samt framställningen av data. Slutligen 

44 Angelöw, Bosse. (1991). s. 22-25. 
45 Ljungström, Kerstin. (1996).  s. 21-24. 
46 Angelöw, Bosse. (1991). s. 22-25.  
47 Bolman, Lee G., Deal, Terrence E. (2005). s. 297. : Trost, Jan., Levin, Irene. (2004). s. 17-19.: Hägerfors, 
Ann., Brattgård, Bengt. (1993). s. 38-40. : Angelöw, Bosse. (1991). s. 24-25, 87. 
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förs en metoddiskussion där studiens reliabilitet och validitet samt etiska överväganden 
belyses.  

5.1 Vetenskapsfilosofi  
Vetenskapsfilosofi är ett vetenskapligt studerande av kunskap och aktivitet, där forskarens 
tillvägagångssätt för att nå kunskap och kunskapernas förutsättningar sätts i fokus. 
Vetenskapen studerar snarare empiri och sinnesintryck. Den samhällsvetenskapliga 
forskningen studerar organisation, institution och individ.48 
   Inom samhällsvetenskapen försöker forskaren finna förståelse och kunskap om den sociala 
verkligheten. Ontologiska frågeställningar är frågor om hur verkligheten ser ut. Frågor om hur 
vi skaffar oss kunskap om verkligheten kallas epistemologiska. Verkligheten kan skilja sig åt 
utifrån hur den betraktas och tolkas. För att nå det slutliga målet i forskningen används en 
metod. Metoden ger oss information om verkligheten och hur informationen ska analyseras. 
Metodvalet ska vara förankrat i de antaganden som forskaren har om verkligheten för att 
kunna bevisa att antaganden är korrekta. Till skillnad från den naturvetenskapliga forskaren är 
den samhällsvetenskapliga delaktig i den sociala verklighet som studeras, då hon/han lever i 
det samhälle som studeras.49  
   En samhällsvetenskaplig forskare gör antaganden utifrån erfarenhetsmässig kunskap om 
människan tankar och känslor i relation till samhällets normer. Medvetenheten om forskarens 
antaganden kan påverka individens beteende och handlingar i en annorlunda riktning. 
Dessutom kan individens tankar och kunskaper om verkligheten förändras över tid, vilket 
skapar problem inom den samhällsvetenskapliga forskningen. När individens tankar 
förändras, förändrar sig även individens personlighet. Enligt Nils Gilje och Harald Grimen 
står samhällsvetenskapen inför problemet att människan inte alltid handlar efter det som av 
dem uppfattas som det rätta. Samhällsforskare måste även tolka den uppfattning som 
individen har om verkligheten. Detta tolkningsförfarande kallas hermeneutik, en väsentlig 
disciplin inom samhällsvetenskapen.50 
   Hermeneutiken lyfter fram två frågeställningar. Vad förståelse är för något? Vilken metod 
som är användbar för att finna förståelse? De hermeneutiska frågeställningarna konstrueras av 
den förförståelse som finns inom forskningsområdet. Förförståelsen utgör våra fördomar, med 
vilka vi betraktar och tolkar vår omvärld. Den hermeneutiska cirkeln är ett begrepp som 
förklarar förståelsens förnyelse, där helhetsförståelsen utgör grunder för ny delförståelse. Vi 
införskaffar oss med tiden ny kunskap, vilket utvecklar oss som människor och påverkar vår 
förståelse. Att använda hermeneutiken inom vetenskapen anses av Jacob Birkler vara 
betydelsefullt. Forskaren ska vara medveten om att förförståelsen i alla sammanhang 
avspeglar sig i undersökningen. Innan undersökningen påbörjas är det därför bra att ha 
förförståelsen i åtanke.51  
   De hermeneutiska tankegångarna har anammats i uppsatsskrivandet. Den förförståelse jag 
har kring organisationen Försvarsmakten, genom att under tre år bedrivit arbetsplatsanknutna 
studier vid Marinbasen i Karlskrona, och till förändringar genom uppsatsens 
diskursgenomgång är viktig att ha i beaktande. Förförståelsen kan påverka uppsatsen och då 
framför allt analysdelen. I uppsatsen inledning och i forskningsområdets diskurs förklaras kort 
om min förförståelse.  
 

48 Gilje, Nils., Grimen, Harald. (2000). Samhällsvetenskapernas förutsättningar. Göteborg: Daidalos AB. s. 13, 
20-21. 
49 Johannessen, Asbjorn., Tufte, Per Arne. (2003). Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. Malmö: Liber 
AB. s. 16-19. 
50 Gilje, Nils., Grimen, Harald. (2000). s. 156-169,176-179. 
51 Birkler, Jacob. (2008). Vetenskapsteori. Stockholm: Liber AB. s. 100-109. 
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5.2 Val av metod 
Då jag är intresserad av att studera hur arbetstagaren upplever organisationsförändringen och 
sin delaktighet i förändringsprocessen anser jag en kvalitativ studie vara lämpligast. Valet av 
kvalitativ metod ger en förhoppning om att få innehållsrika svar med informantens egna ord. 
Den kvalitativa metodens motsats, den kvantitativa metoden, ansåg jag inte vara en metod 
som gav mig detaljrika svar på forskningsfrågorna. Med den kvalitativa metoden önskar jag 
nå en djupare förståelse av min forskningsfråga. Symboliskt interaktionism påtalar att 
kvalitativ metod är passande då forskaren önskar finna förståelse om det mänskliga 
beteendet.52 Närhet nås då metodens flexibilitet gör intervjun anpassningsbar. Valet av en 
semistrukturerad intervju grundas på en önskan om en intervjuform där både flexibilitet och 
struktur involveras.  
 
5.3 Kvalitativ metod  
Den kvalitativa metoden bygger på ord, är förståelseorienterad och tolkande. Kvalitativa 
forskare är intresserade av informantens åsikter och beteenden för att finna förståelse, enligt 
kvalitativa förespråkare en djupare förståelse. Metoden syftar till att få uppfattning om sociala 
företeelser genom att forskaren undersöker den miljö som är naturlig. Forskarens detaljerade 
och innehållsrika redogörelse av miljön är betydelsefull för analyserandet. Karaktäristiskt är 
att kvalitativ forskning, jämfört med kvantitativ forskning, till sin form mer flexibel och 
mindre strukturerad. En mindre strukturerad metod antas ge ett större utrymme åt informanten 
att beskriva sin verklighet, vilket ger forskaren ökad förståelse i sin studie. Flexibiliteten ger 
forskaren möjlighet att frångå sin intervjuguide och ställa uppföljningsfrågor. Det flexibla 
tillvägagångssättet gör att forskningen blir anpassningsbar. Metoden låter studien utformas av 
informanten och vad den anser vara intressant att belysa. Den kvalitativa forskningsmetoden 
bidrar till närhet mellan forskaren och informanten.53  
   Kvalitativa forskare har fått kritik för att de anses välja ut sådant som är av betydelse för 
forskningen. Denna uppfattning kan leda forskningen i en viss riktning efter intresse och ge 
forskaren önskade svar. Det resultat som framkommer i en undersökning av en viss given 
miljö, anses inte av kritikerna vara liktydigt med en studie av en annan miljö. Analysen 
bygger på den tolkning som forskaren låter göra av undersökningen. Hur forskaren 
analyserade och drog slutsatser kan vara svårt att utläsa. Att forskaren har en tendens att välja 
de exempel från intervjun som passar bäst för forskningen möter även kritik.54  
   Jag har förhållit mig till kritiken genom att jag i metodavsnittet redogör för metodens 
databearbetning och analys samt genomförande, för att läsaren ska kunna utläsa på vilka 
grunder analysen är byggd. Jag har också i åtanke att i resultatet presentera citat som visar på 
skilda uppfattningar och åsikter i en fråga, allt för att öka forskningens reliabilitet.  
   Det finns flera kvalitativa metoder, vanligt förekommande är observationer, intervjuer och 
fokusgrupper. För uppsatsen har valts en kvalitativ intervjuform.55 

 
5.4 Kvalitativ intervju  
Inom den kvalitativa forskningen är intervju en förekommande forskningsmetod. I jämförelse 
med intervjuer inom kvantitativ forskning är den kvalitativa intervjun en flexibel och mindre 
strukturerad metod. Flexibiliteten inom den kvalitativa intervjun tillåter forskaren att göra 
avvikelser från intervjumallen och ställa uppföljande frågor, detta då intresset är att fånga 
informantens tankar och åsikter. Den flexibla metoden gör intervjun anpassningsbar efter 

52 Angelöw, Bosse., Jonsson, Thom. (2000). s. 24.  
53Bryman, Alan. (2006). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber. s. 249-252, 264-268, 272-273.: Ryen, 
Anne.(2004). Kvalitativ intervju – från vetenskapsteori till fältstudier. Malmö: Liber. s. 15. 
54 Bryman, Alan.(2006). s. 269-272.: Ryen, Anne.(2004). s. 17.  
55 Bryman, Alan.(2006). s. 251.  
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informantens svar. Kvalitativa intervjuer låter informanten ge en vidare redogörelse och 
innehållsrika svar.56  
   Alan Bryman presenterar två vanligt förekommande intervjutyper, ostrukturerade och 
semistrukturerade intervjuer. För kandidatuppsatsen har valts en semistrukturerad intervju. 
Till den semistrukturerade intervjun finns ett antal utvalda och genomarbetade teman sedan 
tidigare färdigställda (se bilaga B). Intervjuformen är flexibel och låter informanten ge svar 
efter eget intresse. Forskaren kan välja att ställa nya frågor under intervjun och frågornas 
ordningsföljd kan variera.57  
   Den kvalitativa intervjun har mött kritik, kritikernas ståndpunkter som här nämns bygger på 
Steinar Kvales beskrivning. Kritiker anser den kvalitativa intervjun vara individualistisk och 
bortse från hur personen fungerar i gemenskap med andra. Den är dessutom idealistisk, 
eftersom den inte ser individen ur en social och materiell aspekt. Hur individen känslomässigt 
mår eller reagerar under intervjun utesluts vilket möter kritik, Kvale beskriver det som 
intellektualistiskt. Att dessutom intervjun äger rum på en plats som inte är naturlig eller 
kopplad till den aktuella situationen anses kritiskt. Individen rör sig inte i sin naturliga miljö, 
utan är orörlig. Kritiker menar att individens handling utesluts och istället inriktar sig 
intervjun på den enskildes tankar, tekniken är kognitivistisk. Tekniken låter enbart texten 
framkomma vid själva transkriberingen och hur individen kroppsligt förmedlar svaren 
utesluts, den är verbaliserande och alingvistisk. Kritiker anser att det saknas en koppling till 
den teori som utgör själva undersökningens kärna, intervjun är ateoretisk. Kvale har även 
sammanfattat de kritiska synpunkterna i orden aretorisk och irrelevant då resultatet inte 
presenterar några nyheter och framställningen inte är intresseväckande.58 
   Jag förhåller mig till kritiken genom att vid transkriberingen ta hänsyn till individens 
känslor och kroppsuttryck, redovisar längre pauser och så vidare. Detta för att analyserandet 
inte endast ska bygga på informantens ord. Den kvalitativa intervjun har fått kritik för att 
intervjun inte äger rum i den naturliga miljön. I min studie kommer informanterna att 
intervjuas i sin naturliga arbetsmiljö, det vill säga på sin arbetsplats. Kritiker anser att det 
saknas en teoretisk koppling till intervjun. I teoriavsnittet presenteras fem teman, delaktighet, 
kommunikation och information, motivation, motstånd/hinder och möjligheter, dessa teman 
framträder även i intervjuguiden (se bilaga B). 
 
5.5 Studiens genomförande 
I studiens genomförandedel redovisas urval, utarbetande av intervjuguide och genomförandet 
av den kvalitativa intervjun. 
 
5.5.1 Urval 
Urvalsgruppen för studien utgörs av nio personer, två HR- chefer och sju HR- generalister, 
samtliga tjänstgörande inom HR- avdelningarna vid Karlskrona garnison. Gruppen ansågs 
vara tillräckligt omfångsrik för att uppnå reliabilitet. För studien ansågs det intressant att 
intervjua de personer som var mest berörda av förändringen. Information om vilka, inom 
organisationen, som är mest berörda av förändringsarbetet har lämnats av min handledare vid 
Marinbasen i Karlskrona, som gav mig en lista över personal vid HR- avdelningarna vid 
Karlskrona garnison. I första skedet kontaktades enbart personal vid Marinbasen, eftersom jag 
ur denna grupp fick ett bortfall på tre personer vidgades urvalet till fler förband inom 
Karlskrona garnison. I nästa skede, då ytterligare tre personer kontaktades, blev bortfallet två 

56 Bryman, Alan.(2006). s. 299-300. 
57 Bryman, Alan.(2006). s. 301-304. 
58 Kvale, Steinar.(1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. s. 263-266.:Ryen, 
Anne.(2004). s. 96-98. 
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personer. Därefter kontaktades ytterligare två personer, vilket sammantaget utgjorde en 
urvalsgrupp på nio personer.59  
   Vid ett strategiskt urval består urvalsgruppen av ett fall som är litet till antalet. Populationen 
välj efter studiens intresseområde och utifrån populationen väljs sedermera ett antal fall.60 Det 
selektiva urvalet består av de mest lämpade personerna för undersökningen att intervjua. Fall 
väljs efter sin lämplighet och inte på någon slumpmässig grund. Forskaren väljer fall utifrån 
kvaliteter, i mitt fall efter hur berörd arbetstagaren är av förändringsarbetet.61 Vid inläsningen 
av de båda urvalsförfaranden insåg jag att likheterna mellan dem båda var stora och 
skillnaderna minimala. För uppsatsen valdes sedermera ett selektivt urval där de mest berörda, 
det vill säga personal från HR- avdelningarna inom Karlskrona garnison utgjorde 
urvalsgruppen. 
 
5.5.2 Utarbetande av intervjuguide 
En intervjuguide (se bilaga B) utarbetades efter de fem teman som är för uppgiften centrala, 
delaktighet, kommunikation och information, motivation, motstånd/hinder samt möjligheter. 
Dessa teman utarbetades utifrån det material som presenteras i teorikapitlet. Under varje tema 
formulerades frågor som ansågs relevanta att belysa. Det ansågs även vara av betydelse att 
belysa individen i relation till förändringen och därmed upprättades några frågor under 
rubriken förändring/förändringsprocess. Innan de tematiserade frågeställningarna ställdes 
följde några inledande frågor, sammantaget ställdes 24 frågor till informanterna. Fastställda 
teman och flera frågor i intervjuguiden innebar en semistrukturerad intervju. Frågorna ställdes 
efter fastställd struktur och näst intill ordagrant.  
 
5.5.3 Genomförandet av den kvalitativa intervjun 
Min handledare vid Marinbasen i Karlskrona satte samman en lista över de personer som 
bedömdes vara mest berörda av förändringsarbetet som bedrivs. Denna lista innehöll namn 
och kontaktuppgifter till berörd personal. Ur denna lista kontaktades sammanlagt tretton 
personer, varav nio av dem blev aktuella för intervju. Informanterna kontaktades via e- brev 
där de informerades om studien och om studiens syfte, vilket beskrevs i det följebrev (se 
bilaga A) som bifogades. De kontaktades även via telefon för inbokning av intervjutid. 
Därefter skickades ytterligare ett e-brev med intervjufrågorna och där de återigen upplystes 
om tid och datum för intervjun. 
   I det följebrev som skickats till informanterna informerades de om att intervjun skulle spelas 
in på ljudband. Samtliga informanter godkände detta. Det bandade materialet transkriberades 
sedan för vidare analys. Fördelen med transkription är att material finns nedskrivit och inget 
av det sagda går förlorat, vilket ger möjlighet till granskning av materialet vid flera tillfällen. 
Ett transkriberat material är således lättare att analysera. Nackdelen är att informanten kan 
hämmas av vetskapen att bli inspelad.62 
   Intervjuerna genomfördes på informanternas arbetsplats och under arbetstid. Detta var 
tidsbesparande, då flera intervjuer kunde genomföras efter varandra. Det var även bra att 
intervjua på en plats som för informanterna var bekant.  
    
 
 

59 Finnborn, Anne- Helené, Marinbasen, Karlskrona. 2009-04-07.  
60 Esaiasson, Peter m fl. (2003). Metodpraktikan – konsten att studera samhälle, individ och marknad. 
Stockholm: Nordstedts Juridik AB. s. 174-177. 
61 Svenning, Conny. (1999).  Metodboken – samhällsvetenskaplig metod och metodutveckling. Lorentz förlag. s. 
103. 
62 Bryman, Alan. (2006).  s. 310. 
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5.6 Databearbetning och analys 
För att få en överblick av undersökningens kvalitativa data är ett analyserande betydelsefullt. 
Asbjorn Johannessen och Per Arne Tufte presenterar en analys som baseras på 
meningsinnehåll. Analysen bygger på det material som insamlats, i mitt fall genom kvalitativa 
intervjuer. Den meningsbärande analysen indelas av Johannessen och Tufte i fyra faser, i den 
första läses allt material igenom och centrala teman för studien utarbetas. Materialet läses här 
överskådligt utan någon närmare detaljredogörelse. Relevant information från informanterna 
sammanfattas för att ge forskaren en förståelse av materialet. I den andra fasen utmarkernas 
för texten viktiga kodord, en arbetsgång vilken fått namnet kodning.  Kodningen låter texten 
struktureras för att i ett senare skede analyseras. Utifrån studiens begrepp kategoriseras texten. 
I den tredje fasen används kodningen för att hitta ett meningsinnehåll. Det material som finns 
sorteras efter kodord och därefter grupperas de kodord som är liknande. I fas nummer fyra 
sammanfattas materialet till en beskrivning som presenteras för läsaren. Sammanfattningen 
utgår från de kodord som tidigare framställts.63 
   Conny Svenning presenterar ett kodningsförfarande bestående av tre faser, öppen, axiell 
samt selektiv kodning.  I den första fasen läser forskaren igenom det material som insamlats i 
studien. Här utarbetas mönster i texten och anteckningar lämnas i materialet. I den andra fasen 
är genomgången av materialet djupare. Koderna som utarbetats i första fasen används i fas 
två, här försöker forskaren finna likheter mellan kodorden. I den tredje och sista fasen 
försöker forskaren finna fall, som visar tidigare framkomna teman från kodningen.64 
   Det går att finna likheter mellan författarnas analyser. De talar båda om att forskaren i 
analyseringens inledningsfas ska läsa igenom hela sitt material, senare utarbetas koder eller 
kodord, inom vika forskaren försöker finna gemensamma nämnare. Jag anser likheterna 
mellan dem vara flera, även om min uppfattning är att Johannessen och Tuftes förklaring är 
mer detaljrik. I min studie har jag haft de båda analyseringsförfarandena i åtanke vid 
resultatredovisningen.  
  Inledningsvis lästes allt transkriberat materiel från de semistrukturerade intervjuerna. 
Därefter gjorde jag anteckningar i materialet och hittade sammantaget 22 kodord i texten, 
dessa var ledarskap, makt, delaktighet, påverkan, ansvar, kultur, identitet, information, tillit, 
hinder, rädsla, motstånd, oro, osäkerhet, opersonligt, anonymt, motivation, trygghet, 
otrygghet, ålder, enkelhet, effektivitet och enhetlighet. Senare kom jag att använda begreppen 
delaktighet, kommunikation och information, motivation, motstånd/hinder och möjligheter 
som teman och rubriker, med tanke på att dessa teman varit centrala i såväl intervjuguiden 
som i teoriavsnittet. Därefter kom övriga begrepp att framträda under de utvalda rubrikerna. 
Påverkan relaterade jag till delaktighet och osäkerhet till motivation. Till motstånd/hinder 
knöts kodorden: rädsla, oro, opersonligt, anonymt, identitet, otrygghet, ålder och ledarskap. 
Kodorden som användes under rubriken möjligheter var följande: ansvar, trygghet, 
enhetlighet, effektivitet och rädsla.   
  
5.7 Framställning av data 
Enligt Ulrica Nylén finns det fyra olika modeller för att presentera kvalitativa data, den 
sammanhållna fallbeskrivningen, den självbiografiska berättelsen, det fragmentiserade pusslet 
och den unika konversationen. Vid en sammanhållen fallbeskrivning är utgångsläget ett fall, 
en organisation eller en samling informanter. I den sammanhållna fallbeskrivningen visar 
forskaren läsaren informantens åsikt genom en citatpresentation från intervjun. Den 
strukturerade fallbeskrivningen utarbetas på ett sådant sätt att den därefter kan utvecklas i 
studiens analys. Framställningen bör vara strukturerad för att tydligt framhäva studiens 
innebörd och syfte. Den sammanhållna fallbeskrivningen avser att skapa en analys som 

63 Johannessen, Asbjorn., Tufte, Per Arne. (2003). s. 109-115. 
64 Svenning, Conny. (1999). s. 151-152. 
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uppfattas som sanningsenlig genom att i framställningen presentera citat från intervjun. 
Presentationen visar informantens sociala verklighet genom närhet och detaljrikedom.65 
   I min studie används en sammanhållen fallbeskrivning i framställningen av resultatet. 
Studiens informanter utgör undersökningens fall, där informanternas intervjusvar flitigt 
citeras i resultatet. I resultatbeskrivningen används de teman som varit centrala i uppsatsen, 
det vill säga delaktighet, kommunikation och information, motivation, motstånd/hinder samt 
möjligheter. Tanken med återkommande teman i uppsatsen är ett strukturerat arbete som för 
läsaren är lättare att överblicka. Förhoppningen är att jag på så vis tydliggör uppsatsens syfte 
och frågeställningar.  
 
5.8 Metoddiskussion 
I metoddiskussionen redogörs för studiens reliabilitet och validitet samt etiska 
ställningstaganden. 
 
5.8.1 Reliabilitet och validitet  
Reliabilitet gäller undersökningens tillförlitlighet, att undersökningen visar ett liknande 
resultat även vid en senare studie. Uppsatsens resultat bygger på uppsatsens frågeställningar 
och informanternas svar. Dessa bygger på de åsikter och tankar vid den aktuella tidpunkten. 
Enligt symbolisk interaktionism anser att resultatet skiljer sig över tid, då förändring sker 
kontinuerligt. Människan ändrar åsikter och därmed svar, vilket medför att resultatet skiljer 
sig från en gång till en annan. Det bör dock finnas likheter mellan det resultat som 
framkommer i min uppsats och de resultat som framkommit i tidigare studier.66  
   Validiteten gäller giltigheten i undersökningen, att vald metod undersöker studiens syfte. 
Det bör finnas en god förankring mellan syfte och frågeställningar. Uppsatsens intervjuguide 
bör vara utformad på ett sätt att den undersöker det avsedda. I en bilaga till uppsatsen (se 
bilaga B) väljer jag att presentera den aktuella intervjuguiden för att läsaren ska kunna utläsa 
uppsatsens validitet. Kvale anser att en giltig argumentation ska grunda sig i riktigheter och 
vara hållbar för att visa trovärdighet. Uppsatsens giltighet bygger på att det framkomna 
resultatet är riktigt för att analys och diskussion ska bedömas trovärdigt. Att resultatet även 
visar avvikande åsikter anser jag vara bra för att öka uppsatsens trovärdighet.67  
  Validitet presenteras i flera fall i yttre respektive inre validitet. Den inre handlar om 
innehållet i studien, hur materialet presenteras. Denna form handlar således även om att 
urvalsgruppen är utvald på korrekta grunder och att metoden i studien varit den mest lämpade. 
Den yttre validiteten berör det insamlade materialet från intervjuerna och att det materialet är 
trovärdigt.68 För mig har det varit viktigt att arbetet är strukturerat och innehåller en röd tråd 
vilket även är av betydelse för uppsatsens inre validitet. Urvalsgruppen är bestående av dem 
som av förändringsarbetet är mest berörda, information om vilka som var mest berörda 
lämnades av min handledare vid Marinbasen i Karlskrona. Att använda en kvalitativ metod 
ansågs vara mest lämpat i studien då metoden är flexibel och möjliggör för informanten att 
lämna en vidare redogörelse av sin situation med egna ord.  
   Sammantaget gäller det att undersökningen uppfattas som trovärdig, att underlaget har 
insamlats på ett sådant vis att analysen bör anses som trovärdig. Uppsatsens trovärdighet rör 
även de etiska ställningstaganden som forskaren anlagt i sin studie.69  
 

65 Nylén, Ulrica. (2006). Att presentera kvalitativa data- framställningsstrategier för empiriredovisning. Malmö: 
Liber. s. 70-72. 
66 Trost, Jan. (2005). Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur. s. 111-112. 
67 Kvale, Steinar. (1997). s. 215.   
68 Svenning, Conny. (1999). s. 61-62. 
69 Trost, Jan. (2005). s. 113. 
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5.8.2 Etiska ställningstaganden 
Vid en undersökning har forskaren etiska frågeställningar att ta hänsyn till. Etik diskuteras 
inom den samhällsvetenskapliga forskningen, där gemensamma ståndpunkter går att utläsa. 
Bryman talar om fyra generella etiska krav som gäller. Informationskravet innebär att 
information ska lämnas till deltagaren. Deltagaren ska informeras om undersökningen och vad 
den syftar till. Deltagaren ska få avbryta en undersökning om och när den önskar. 
Samtyckeskravet anger att samtycke ska lämnas av deltagaren, som ska vara medvetenhen om 
sin frivillighet av att delta. Konfidentialitet ska råda, det vill säg forskningen ska förmedla 
tillit och förtroende, det så kallade konfidentialitetskravet. Vad som framkommer i 
undersökningen får endast användas för det sedan tidigare fastställda syftet. Framkomna 
uppgifter under intervjun får endast nyttjas till uppgiften, som av deltagarna ska vara känd, 
vilket av Bryman benämns nyttjandekravet.70 Även Vetenskapsrådet använder sig av 
begreppen informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
Den information Vetenskapsrådet lämnar är i jämförelse med Brymans liknande, men mer 
detaljerad. Vetenskapsrådet anger, gällande informationskravet, att kontaktuppgifter ska 
lämnas vid första kontakttillfället. Information ska lämnas angående eventuella risker 
forskningen kan medföra. Dessutom ska deltagandet i undersökningen motiveras genom att 
ange vad medverkandet har för positiv inverkan i forskningen. Hur undersökningen sedan 
redovisas och presenteras kan för deltagaren vara viktigt att känna till. Samtyckeskravet är av 
Vetenskapsrådet indelat i tre generella regler, första regeln anger att samtycke ska lämnas av 
deltagaren, andra regeln att medverkan är frivillig och att deltagaren har rätt att avbryta när 
den så vill, och den tredje och sista regeln säger att det inte är tillåtet att inverka på 
deltagarens uppfattning av att delta eller ej och eventuella beslut från deltagaren att avbryta 
sitt deltagande i undersökningen. Vetenskapsrådet poängterar tystnadsplikt och anonymitet 
kring konfidentialitetskravet. Utöver vad Bryman anger kring nyttjandekravet uppger 
Vetenskapsrådet att det insamlade materialet för undersökningen inte kan användas till en 
annan undersökning eller för till exempel enskilda vårdbeslut.71 
   Därutöver får inte forskningen skada deltagaren. Informantens deltagande i studien bör väga 
för- med nackdelar. Läsaren ska inte kunna utläsa vem som deltagit i studien, varför forskaren 
ska se till att identifiering av deltagaren inte är möjlig. Forskaren kan välja att fingera namnet 
på deltagaren för att minimera identifikation. Anonymitet är viktigt för att inte skada 
deltagaren, särskilt gällande intervjufrågor som kan anses som privata. Detta kallar Kvale för 
undersökningens konsekvenser. Kvale anser det vara bra att ha dessa etiska frågor i åtanke 
redan innan forskningen inleds, detta för att vara uppmärksam på de svårigheter som 
forskningen kan stå inför. Med de ovan presenterade etiska riktlinjerna i åtanke formades 
nästa stycke. Jag har under uppsatsarbetet tagit de etiska ställningstagandena i beaktning.72 
   Första kontakten med informanterna skedde genom ett e-brev, där de informeras om 
undersökningen och om uppsatsens syfte. Här lämnas kontaktuppgifter till mig som 
intervjuare för eventuella frågor. Genom e-brevet tillfrågas de om sitt intresse av att delta och 
upplyses om sin frivillighet i deltagandet och att de har rätt att när som helst avbryta sin 
medverkan. I informationen framgår även att konfidentialitet råder. Att intervjun kommer att 
spelas in på ljudband upplystes de blivande informanterna om. Intervjun inleddes sedan med 
en utökande redogörelse av det som framkommit i e-brevet. Informanterna fick återigen 
kännedom om att konfidentialitet råder och att namn kommer att fingeras. Informanterna 
tillfrågades om de hade något önskemål om namn vilket ingen av dem direkt hade. Innan 
intervjustunden påbörjades fick informanterna dessutom veta hur materialet skulle redovisas, 

70 Bryman, Alan. (2006). s. 440-441,446. 
71 http://www.vr.se/download/18.7f7bb63a11eb5b697f3800012802/forskningsetiska_principer_tf_2002.pdf, 
2009-04-20. 
72 Bryman, Alan.(2006). s. 443-446,448.: Kvale, Steinar.(1997). s. 106,110. 
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det vill säga genom en skriftlig del i en uppsats samt muntligt vid ett öppet seminarium vid 
BTH.  
  

6. RESULTAT 

I resultatdelen beskrivs först studiens informanter och därefter studiens resultat efter 
begreppen delaktighet, kommunikation och information, motivation, motstånd/hinder och 
möjligheter. 
 
6.1 Studiens informanter 
Jag har valt att fingera namnen på informanterna. Informanterna kommer i undersökningen att 
kallas för Malin, Karin, Elisabet, Emma, Christina, Johan, Erik, Anders och Peter. Erik och 
Anders arbetar som HR- chefer och resterade som HR- generalister.  
 
6.2 Studiens resultat 
Uppsatsens resultat presenteras under fyra underrubriker: delaktighet, kommunikation och 
information, motivation, motstånd/hinder och möjligheter. Under respektive underrubrik finns 
dessutom de så kallade kodorden markerade med kursiverad stil.  
 
6.2.1 Delaktighet 
Delaktighet och påverkan framkom i intervjuerna. De finns både de som anser att delaktighet 
och påverkan har varit genomgående i förändringsarbetet som bedrivs och de som inte tycker 
det. HR- generalisterna svarar i större utsträckning att delaktigheten varit låg, medan de båda 
HR- cheferna anser att delaktigheten varit kontinuerlig. På frågan om delaktighet svarar 
Emma följande: ”Ja eller nej. Jag vill säga nej för jag har inte kunnat påverka nånting, jag har 
inte kunnat räcka upp handen och säga att hör ni är det här inte lite korkat. […] jag har varit 
med i arbetet för förändringen men jag har inte kunnat påverka den.” På den frågan svarar 
även Johan och Elisabet nej. Medan Anders uttrycker sig så här: 
 
 Så från att ha liksom fått köpa ett färdigt koncept kan man säga då, när det här kom, 

så har vi kommit in väldigt mycket i centrala processer och kan påverka väldigt 
mycket. […] Men just i den här delen, processen, då har vi stor påverkan eller jag 
har stor påverkan. (Intervju 5, Anders) 

 
HR- generalisten Peter anser dock att delaktighet har varit genomgående under hela 
processen, vilket kan ha ett samband med hans arbetsuppgifter: 
 

[…]delaktighet och påverkansgrad den har varit väldigt hög tycker jag. Nu följer jag 
ju med (nämner chefens namn) på nästan alla dom här mötena, det är ju han och jag 
som åker på dom här bemanningsmötena. […] och det gör ju att jag kanske är mer 
med än övriga på (nämner avdelningens namn). (Intervju 7, Peter) 

 
Peter anser även att delaktigheten begränsas med tanke på att Försvarsmakten har kulturella 
skillnader mellan de olika försvarsgrenarna och att verksamheten är utspridd över landet. 
   Karin upplever det som om organisationen gärna vill ha delaktiga medlemmar men att hon 
inte upplever sig så delaktig och att ”dom inte bryr sig om vad man säger”. Erik nämner att 
delaktighet fortfarande är genomgående i förändringsarbetet som bedrivs men att 
påverkansgraden inte är så stor, utan att det snarare är en process där medlemmarna 
medvetandegörs om förändringen: ”Nu handlar det om att processa det med människorna så att 
dom gör vad dom blir tillsagda, det kanske inte riktigt är delaktighet då”. Erik fortsätter att 
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berätta att han har haft möjlighet att lämna förslag och på så vis påverka men han tror inte att 
förslagen har fått något större genomslag.  
   Delaktighet beskrivs som toppstyrt och som något som försiggått på en högre nivå. Johan 
berättar: ”Vi är toppstyrda, dom talar ju om vad dom ska göra och vad vi ska göra. Det är ingen 
form av delaktighet eller form av utbyte av erfarenheter överhuvudtaget.” Samtidigt menar 
Johan att en toppstyrd implementering är den enda möjliga. ”…det hade ju inte gått att ha en 
polsk riksdag om detta naturligtvis, därför blir det ju toppstyrt, så här ska vi göra, så ska det 
genomföras och så här ska det implementeras och så här ska det fungera och gillar du inte det 
så får du packa och åka i så fall, det finns inga andra alternativ egentligen”. Erik uppfattar även 
att förändringsarbetet har varit toppstyrt, ”…så det har varit en stor delaktighet från förbanden 
men med ganska hårda styrningar. Rent ut sagt, vi har blivit toppstyrda i detaljer och det är en 
svaghet då kan man säga”. Malin berättar: ”Personligen kan jag väl inte säga att jag har haft 
möjlighet att vara jättedelaktig så om jag ska vara ärlig, detta har ju skett på en mycket högre 
nivå än vad vi har befunnit oss på så att säga”. 
   Det finns även en uppfattning om att delaktighet inte är möjligt då systemet anses vara ett 
färdigt system från hyllan. Enligt Johan är delaktighet svårt att ha när Försvarsmakten har köpt 
ett färdigt system som finns på hyllan. Karin utrycker det på följande sätt: 
 

[…] vi har fått utrycka oss men att det känns mera som det redan är färdigt, systemet 
Prio har ju också sina begränsningar för det är ju en hyllvara som inte är anpassad 
till försvaret och då kan man inte ha ett likadant personalsystem som man hade 
tidigare med den rörligheten utan man är mera låst och får anpassa sig efter systemet 
och inte systemet till verksamheten. (Intervju 4, Karin) 

   
Christina har en liknande uppfattning: ”…själva arbetssättet det är ju liksom redan klart, det är 
ju ett färdigt koncept. Så det känner jag väl inte att vi har kunnat påverka någonting”. 
   Flera av informanterna är av uppfattningen att Försvarsmakten är en stor organisation och 
att låta alla vara delaktiga skulle vara svårt. Malin förtydligar: ”På ett sätt kan jag tycka att vi 
är en sån stor organisation och det hade ju varit svårt att låta alla få delaktighet i det, det känns 
som det hade blivit lite stort på nåt vis kan jag nog tycka”. Erik har en liknande uppfattning, 
”…i en så här stor organisation, här är ju då 16 000 anställda, man kan ju inte få delaktighet i 
alla frågor för alla”. Elisabet har en liknande åsikt: ”Då skulle alla få säga sitt och det är ju 
ohållbart, det går ju inte. Utan man måste utse en klick som ska arbeta med det här och det går 
inte att genomföra om för många är inblandade…” Peter har även han en liknande uppfattning 
”Alltså organisationen är så stor så det är svårt att, alla kan liksom inte komma till tals…” 
    
6.2.2 Kommunikation och information 
Hur förändringsarbetet kommunicerats och informerats beskrivs olika, Johan säger ”…ett 
informationsmöte i princip där man har förklarat vad som är på gång. Sen har det ju 
naturligtvis skrivits en hel del i tidningar om det till försvarsanställda.[…]. Sen är det ju 
naturligtvis ett egenintresse för var och en individ att ta reda på saker och ting…”  
   Christina beskriver det på följande sätt, ”…det har ju varit information hela tiden allt ifrån 
dom som ansvarar för detta i Högkvarteret […] kommit ut brev, informationsbrev, faser, 
tidaxlar och arbetets gång och så där som HR- personalen har fått då. Så det har varit mycket 
information, det får jag lov att säga.”  
   Karin lämnar följande beskrivning ”Ja det gör det ju genom halleluja grupper, vi har fått 
videoband, vi har filmer på nätet och utbildningar på nätet där man förklarar hur man gör och 
varför man gör det. Sen är det vår hemsida då som uppdateras dagligen […] Det har också 
gett tillfällen till frågor…”. 
   Genomgående har informanterna ansett att den information som lämnats varit bra. Erik 
anser att den till och med har varit ”jättebra”, han fortsätter ”så vi har fått bra information då 
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och den har varit oförvanskad, det är inget gömt eller glömt, utan det har varit fullständig 
öppenhet runt detta”. Peter berättar likaså att informationen varit ”direkt” och ”bra” och att 
”vi har fått tidigt information så att och det har känts bra”. Emma hade önskat mer 
information om hur förändringen påverkar hennes arbete: 
 

[…] hur kommer det här att påverka mig? Alltså kommer jag ha kvar mitt jobb? 
Vilka arbetsuppgifter ska jag ha? […] Det är mycket sånt som bara ligger och 
gungar litegrann nu för man vet inte vad som kommer att hända. Och det här kan 
jag  känna jobbigt. Jag hade velat ha mer information om den förändringen som 
rör just mig”. (Intervju 1, Emma) 

 
Informationsutlämnandet beskrivs även i relation till delaktighet, Malin berättar: 
  

[…] jag kan tycka att det är bra med dom grupperna dom har haft, för att det är ju 
ett sätt som dom kan samla individer ifrån hela landet in till dom här grupperna så 
att det blir blandat med individer där från olika förband, från olika delar av landet 
för att få en bra sammansatt grupp som kan jobba ihop då och komma fram med 
idéer och förslag till förändringar, förbättringspotentialer i systemet och så där. 
Men jag tror inte att, det har inte varit så uttalat att dom här grupperna finns, jag 
tror inte ens att alla vet om det, […]. Jag kan inte svära på att det är så, men jag 
tror att det inte är så himla uttalat kanske, jag tror inte alla vet att dom har haft den 
möjligheten. Och det har dom ju kunnat gå ut med mycket bättre, tidigare och 
informerat alla att här har ni möjlighet att vara delaktiga i det. (Intervju 8, Malin) 

 
Uttalandet om bristfällig information bekräftas av Emmas uttalande: 
  

Hade jag gjort den här förändringen, egentligen alla tre, och det kanske mycket väl 
har varit så, men det har inte kommit till min vetskap. Och det är workshops. Det 
är underskattat. Jag hade velat samla en från varje förband och sen gått igenom 
varje förändring att ok vi ska införa ett nytt system här. Jag hade liksom velat ha 
med en person hela resan som hade liksom kunnat åka hem till sitt förband, vad är 
speciellt för vårt förband och hur kommer det att fungera i det nya systemet eller 
hur kommer det att fungera med det nya personalförsörjningssystemet. Vad är 
fördelar och nackdelar. (Intervju 1, Emma) 
 

Motvilja och bristfällig information kan ha ett samband, Anders menar: ”Men det tror jag är 
ju längre ut man kommer utifrån fält då tror jag att motviljan är större, dom har ju minst 
information…” 
 
6.2.3 Motivation 
I de frågor som ställdes till informanterna angående motivation framkom osäkerhet, ett av 
mina kodord.  
   Samtliga informanter är av den uppfattningen att motivation är viktigt, ”extremt viktig”, 
”jätteviktig”, ”oerhört viktig”, motivationen beskrivs också som ”a och o” och ”ett måste” för 
att nämna några. Den egna motivationen i relation till förändringen skiljer sig mellan 
informanterna. Av informanterna är det en som uppger sig vara är helt motiverad, en annan 
känner sig ”jättemotiverad” men hämmad av alla förändringar, vilket även andra informanter 
beskriver. Några anger att det finns perioder då motivationen sjunker. En del anser att det 
kommer att bli bättre på sikt, någon uppger sig tycka att förändringen behövs men att sättet 
som förändringen genomförs på kunde varit bättre, en annan att förändringen är positiv för 
organisationen och att det bara är att följa chefens ord. Motivationen som drivkraft förklaras 
enligt Anders på följande vis: 

 
[…] får man sina behov, vad det nu kan vara, i olika nivåer uppfyllda så är det ju en 
positiv drivkraft […] och det gäller ju förändringen också, tycker man mina behov 
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uppfylls i den här HR tänket och inom ramarna för den verksamheten då tycker man 
nog att HR inte är så jädra dumt i alla fall men vi har ju exempel där folk inte hinner 
få sin lön till den 25 […] Och det är klart att det påverkar motivationen, va fan ska 
jag jobba för då, du ser inte till att jag får min lön eller vad det nu är. (Intervju 5, 
Anders) 

 
Motivationen hämnas av osäkerhet: 
  
 Jag är jättemotiverad för jag tycker att det ska bli skitkul, men samtidigt kan jag 

känna mig så frustrerad därför inte riktigt, hur det ska se ut. […] så att jag kan känna 
att det är lite för mycket förändring för att jag ska känna mig motiverad i alla dom. 
Vissa områden är jag väldigt motiverad men sen så vissa kan jag känna att fan kunde 
dom inte väntat med det. (Intervju 1, Emma) 

 
Likaså menar Johan att, ”Det finns ingen motivation här, beroende på att det är för mycket 
förändringsarbete, det är för mycket som är osäkert, det är för lite information. Det har varit 
för många förändringar under en kort tid så folk har tappat gnistan känns det som”.  
 

Det är första gången jag har känt att jag är less på jobbet under den här perioden, 
vilket jag aldrig har känt innan. Men det är liksom när man kanske får lite tuffa 
motgångar och man blir lite så där uppgiven och less på systemet, man bara tycker 
att kommer det här nånsin att funka…(Intervju 8, Malin) 

  
6.2.4 Motstånd/hinder  
I förhållande till motstånd/hinder framkom följande kodord: rädsla, oro, opersonligt, anonymt, 
identitet, otrygghet, ålder och ledarskap. 
   Det finns både de som välkomnat förändringen och varit motståndare till den enligt Malins 
beskrivning: 
  
 Jag tror att det är väldigt viktigt att man ger en sån här förändring, tror på 

förändringen och känner att fasen det här kommer att bli jättebra, jag tror att det blir 
mycket lättare att jobba med det då, det har varit en blandad kompott genom det, en 
del har liksom tagit det med öppna armar, det här blir kanonbra medans det finns 
ganska många som varit riktiga motståndare till det också. (Intervju 8, Malin) 

 
Erik berättar, ”Eftersom det då innebär att det uppstår arbetsbrist dessutom inom funktionen 
så har det naturligtvis väckts motstånd och krävs rätt mycket för att motivera och framför allt 
oss HR- chefer då som ska driva det här förändringsjobbet vid förbanden”. 
   Det finns rädsla och oro i relation till förändringsarbetet vilket framkommer i följande citat 
från Emma: 
 

[…] det är ju rädsla för det är något som påverkar individen och det är klart att man 
blir orolig. Vi funkar ju så människan, är det nån som ska peta och stöka i det som vi 
har full koll på blir man ju orolig för vad ska det innebära för mig, vad ska jag 
plötsligt göra nu. Kommer jag klara av det här datasystemet? Kommer det påverka 
mitt jobb? (Intervju 1, Emma) 

  
Motstånd förklaras av flera som fruktan till ett opersonligt och anonymt arbete. Elisabet säger 
följande: 

 
Det är just det att man känner en annan samhörighet till den lokala 
personalavdelningen än till ett anonymt, du hör en röst uppe i Stockholm på HR 
Centrum. Har man några frågor så är det alltid lättare att ringa till någon man känner 
eller haft kontakt med tidigare. Det är väl det, att många tycker att det blir 
opersonligt. Det är väl lite motstånd så. (Intervju 3, Elisabet) 
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Den opersonliga kontakten alstrar oro, förklarar Johan.  
 
[…] jag tror att folk känner mer oro för att den här personliga kontakten med 
personalavdelningen försvinner […]. För annars har ju alltid personalavdelningen 
varit några man känner, några man vet vilka det är, man har den relationen 
tillsammans, seglar tillsammans, har gått en kurs tillsammans eller något annat. Nu 
kanske vi blir mer anonyma. Det tror jag inte riktigt är bra, det tror jag inte. Jag tror 
att folk vill ha den kontakten. (Intervju 2, Johan)  

  
Peter berättar om rädsla och identitet i samband med det nya arbetssättet ”Organisationen vi 
jobbar i här dom är väldigt serviceinriktade, det är litegranna det som man är rädd att ska 
försvinna och då är det litegranna identiteten av hela organisationen”. 
   Otryggheten i samband med förändringsarbetet ger upphov till motstånd, så här beskriver 
Karin det, ”…slänga upp alla bollarna i luften som man har gjort nu, det är inte bra, för 
människan behöver också en trygghet, och du har ingen trygghet kvar om du rattar på alla 
rattar samtidigt…”. 
  Ålder bedöms av några informanter ha ett samband till motstånd. För Anders handlar det om 
en generationsfråga: 
 
 […] vi som är lite äldre vi har ju omfattats av det på ett helt annat sätt i flera år, vi 

har nåt annat arv med oss och sen så är man ju inte lika mycket inne i det här med 
datorer som man är om man växer med, då har man växt upp med tv- spel och allt 
vad det är, så den yngre generationen har ett helt annat sätt att se på det här med 
dator och den digitala världen som det heter då som en naturlig del av tillvaron. Men 
jag hade blivit rätt gammal innan det hade kommit datorer. Jag tror att det är en 
generationsfråga vad man står. (Intervju 5, Anders) 

   
Erik har en liknande uppfattning: 
 

[…] dels människan är ju sån att förändringen är en otrygghet om framtiden och då 
medför det ju ett motstånd naturligtvis […] Sen är det ju så att medelåldern har ju en 
betydelse också när det gäller för förändringsbenägenhet och vi har ju ganska hög 
medelålder i denna organisation. (Intervju 6, Erik) 
 

Hinder i samband med förändringen, är enligt Erik en ledarskapsfråga ”Ja det är ju individers 
förändringsbenägenhet och individers förmåga att ta till sig ny kunskap och teknik. Men 
framför allt skulle jag vilja säga så är det ju chefers förmåga att leda och genomföra 
förändring. […] Det är en ledarskapsfråga framför allt.” 
 
6.2.5 Möjligheter 
Möjligheter beskrevs gentemot ansvar, trygghet, enhetlighet, effektivitet samt framkom rädsla 
även här. 
   Ansvar och trygghet sammanförs av Emma till möjligheter: 
 

Ett större ansvar till sig själv. Vilket en del kanske inte ser som en möjlighet, 
vilket en del kanske känns väldigt jobbigt. För en del har varit trygga när dom går 
till jobbet klockan åtta och går klockan fem och vet vad dom ska göra mellan åtta 
och fem, helt plötsligt ska dom börja ta ansvar litegrann. […] Det ger större 
möjligheter för någon som verkligen vill. Det här skitbra. Men så samtidigt så tror 
jag att för en del så känns det jobbigt, för den del som har den här tryggheten. 
(Intervju 1, Emma) 

 
Peter talar även han om tryggheter i relation till möjligheter i förändringsarbetet fast utifrån en 
annan betydelse: ”Man får ett större ansvar för egenrapporteringen, kan i bästa fall skapa en 
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ökad trygghet eftersom man inte kommer att hantera bemanningen på samma sätt som 
tidigare…” 
   Förändringsarbetet möjliggör en enhetlig funktion och myndighet. Elisabet förklarar, ”Så 
det blir ju ett enhetligt svar oavsett var du jobbar någonstans i riket så ska du få samma svar, 
det finns inte så mycket utrymme för tolkningar då ju.”  
   Karin är inne på en liknande linje, ”Ja tanken är ju en bättre överblick, en bättre 
sammanhållning och en bättre enhetlighet utav tolkningar och att personalen då att man ska 
kunna leda dem på ett annat sätt eftersom man vet så mycket mera…” 
  Malin talar även om möjligheter utifrån enhetlighet, men även utifrån effektivitet.  
  

Men just det här att försöka få enhetligheten i Försvarsmakten, få det att bli en 
Försvarsmakt tror jag väldigt mycket på, och det ju en del i det att samköra HR- 
arbetet. Så att alla jobbar likadant vid förbanden, att alla får samma stöd från HR- 
Center eller HR- direkt, cheferna får samma stöttning i HR- arbetet, det är i alla 
fall en väg i rätt riktning. Så det tror jag ju på och sen effektivitet, absolut det är 
det ju för hela organisationen också. Att allt finns i ett system. (Intervju 8, Malin)  

  
Rädsla framkommer även här, Erik berättar ”…ja det är ju positivt, om man bortser från 
rädsla och att vissa kan blir arbetslösa pga. rationaliseringar. Förändringar är nåt positivt, det 
är en resa man gör hela tiden. Ser nya orter och landskap.” 
 
7. ANALYS 

I analysavsnittet diskuteras resultatet, relaterat till bakgrund och teorier. Analysen har 
liknande underrubriker som resultatet, för ökad struktur och bättre överblick. Avslutningsvis 
lämnas en redogörelse av förändringsarbetet i relation till kultur och symboler. 
  
7.1 Delaktighet 
Resultatet visar att HR- cheferna i större utsträckning upplever delaktighet i jämförelse med 
HR – generalisterna. Enligt Angelöw är det viktigt att flera av de anställda är delaktiga under 
ett förändringsarbete.73 En av HR- generalisterna anser dock att delaktighet och 
påverkansgrad har varit hög, vilket jag tror har ett samband med hans arbetsuppgifter. Min 
bedömning är att påverkansgrad och delaktighet kan relateras till makt och ledarskap. 
Möjligheten att påverka och vara delaktig bedöms, enligt mig, vara högre hos dem som har en 
ledande roll inom organisationen. 
   I resultatet framkom att några av informanter uppfattar att förändringsarbetet är toppstyrt 
och att förändringen varit styrd från en ”högre nivå” i organisationen. Detta resonemang kan 
hänföras till den toppstyrda förändringsstrategin, en av Angelöws tre förändringsstrategier. 
Den toppstyrda förändringsstrategin leder i flera fall till motstånd, och resultatet visar att 
förändringsarbetet inom Försvarsmakten har gett upphov till motstånd.74 Motståndet kan ha 
ett samband med att delaktighet inte varit genomgående, att åsikter och förslag inte tagits till 
vara i den utsträckning som det borde. 
   Enligt Gustavsen är det nödvändigt att låta alla vara delaktiga i förändringsprocessen, 
annars kan förändringsarbetet bli ogenomfört och mötas av hinder.75 Resultatet visar dock att 
några av informanterna är av den uppfattningen att en så stor organisation som 
Försvarsmakten inte möjliggör delaktighet för alla. Resultatet visar också att delaktighet inte 
är möjligt eftersom systemet anses vara ett färdigt system från hyllan.  

 

73 Angelöw, Bosse. (1991). s. 93.  
74 Angelöw, Bosse. (1991). s. 94.  
75 Gustavsen, Björn. (1990). s. 17-18.  
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7.2 Kommunikation och information 
Resultatet visar att förändringsarbetet inom Försvarsmakten har kommunicerats på flera sätt; 
informationsmöten, informationsbrev och utbildningar samt via tidningar och Internet. 
Information angående förändringen har med andra ord funnits informanterna nära till hands. 
Detta kan relateras till Hägerfors och Brattgård som menar att ett delaktigt förändringsarbete 
skapas genom lättillgänglig information och att möjlighet ges för diskussion. Informanterna är 
av den uppfattningen att informationen som lämnats genomgående har varit bra, den beskrivs 
som oförvanskad, direkt och öppen. Enligt Hägerfors och Brattgård är en direkt och öppen 
kommunikation betydelsefull för ett delaktigt förändringsarbete.76 Angelöw framhåller även 
att den information som lämnas i ett förändringsarbete ska vara omfattande och 
kommunicerats direkt. Detta kan relateras till den symboliska interaktionismen som påtalar att 
vi kommunicerar genom symboler. 
   I resultatet framkom att det finns obesvarade frågor om hur förändringen påverkar arbete 
och arbetsuppgifter. Kommer jag ha kvar mitt jobb? frågar en informant. Detta kan hänföras 
till Angelöw resonemang, om att det under ett förändringsarbete kan finnas låg kännedom om 
vad förändringen ska leda till. Det kan dessutom relateras till Angelöw resonemang om att 
kommuniceras informationen direkt till de berörda kan oklarheter om förändringen 
minimeras. Å ena sidan beskrivs informationen som direkt, å andra sidan har förändringen 
gett upphov till oklarheter. I min studie framkom att det har funnits grupper inom vilka 
personer från varje förband samlats och där förslag och idéer gällande förändringen lämnats. 
Informationen om dessa grupper har varit bristfällig. Det framkom även i resultatet att de som 
har minst information angående förändringen anses vara de personer som befinner sig längst 
ut från organisationens mitt. Det senare kan jämföras med delaktighet, där personer med en 
ledande roll inom organisationen anser att påverkansgrad och delaktighet har varit hög.77  

 
7.3 Motivation 
Resultatet visar att samtliga informanter anser att motivationen är en viktig drivkraft, vissa 
den till och med som ”extremt viktig”, ”oerhört viktig” och ”jätteviktig”. Av resultatet 
framgår att informanternas egen motivation i relation till förändringen skiljer sig åt. Någon 
uppger sig vara motiverad, en annan ”jättemotiverad” men hämmad av alla förändringar som 
genomförs. Några uppger att det finns perioder då motivationen sjunker. Detta kan relateras 
till Angelöws resonemang om att det är betydelsefullt att de anställda är motiverade inom ett 
förändringsarbete, eftersom det är lättare att genomföra en förändring om fler är motiverade. I 
resultatet framkom också att det finns informanter som anser att förändringen behövs och att 
förändringen är positiv för organisationens del. Detta kan hänföras till Angelöw som menar 
att den individuella motivationen ökar om individen är av uppfattningen att förändringen leder 
till förbättring och att den är nödvändig. Delaktighet är även av betydelse i detta 
sammanhang, vilken inom gruppen både beskrivs som hög och låg. I resultatet framkom 
också att det har varit möjligt att ställa frågor, möjligheten att vara aktiv i en diskussion kring 
förändringen ökar motivationen hos individen. Information och kunskap i samband med 
organisationsförändringar ökar individens förståelse och bidrar till ökad förändringsvilja inom 
organisationen, enligt Angelöw.78 
 
7.4 Motstånd/hinder 
I min studie framkom att det har finns de som har välkomnat förändringen och de som varit 
motståndare till den. Detta kan relateras till Angelöw som framhåller att det vid ett 

76 Hägerfors, Ann., Brattgård , Bengt. (1993). s. 38-40. 
77 Angelöw, Bosse. (1991). s. 109-112.  
78 Angelöw, Bosse. (1991). s. 87-92. 
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förändringsarbete både finns de som är motståndare och de som välkomnar förändring.79 I 
resultatet framkom rädsla och oro i relation till förändringsarbetet, eftersom något som 
tidigare har varit klart och tydligt nu snarare förefaller osäkert och oklart. Detta kan hänföras 
till Jacobsen och Thorsviks första orsaksförklaring fruktan för det okända och till Angelöws 
skäl trygghet. Resultatet visar också att förändringen har gett upphov till motstånd, eftersom 
det tidigare serviceinriktade arbetet väntar bli mer opersonligt och anonymt. Det finns en 
rädsla inom organisationen att identiteten ska försvinna genom det nya arbetssättet. Detta kan 
liknas vid orsaksförklaringen förlust av identitet. I resultatet framkom även att kontakten som 
tidigare skett med en person från den lokala personalavdelningen, en person som han eller hon 
känner eller har haft kontakt med tidigare och som kanske han eller hon umgåtts med på 
fritiden, så ska istället kontakten ske med HR Centrum i Stockholm. Detta kan relateras till 
Jacobsen och Thorsviks orsak, sociala kontakter bryts, och till Angelöws sociala band. 
Resultatet visar också att det har väckts motstånd inom organisationen, då det nya arbetssättet 
innebär arbetsbrist. Det kan relateras till förklaringen hot mot personlig förlust. Under 
rubriken motivation redogjordes för informanternas motivation i relation till förändringen, där 
framkom att vissa är motiverade och att andra anser att det finns perioder då motivationen 
sjunker. Motivation är även det en orsaksförklaring till varför motstånd uppstår i samband 
med ett förändringsarbete. Detsamma gäller möjligheten till delaktigheten, som tidigare har 
framhållits visar resultatet att vissa upplever att delaktigheten har varit hög medan andra 
snarare framhåller låg möjlighet till delaktighet.  
   Resultatet visar att det finns en uppfattning om att åldern inverkar på individens 
förändringsbenägenhet, med tanke på den yngre generationens förhållningsätt gentemot 
teknik och datorer. Detta resonemang uttrycks varken av Angelöw eller av Jacobsen och 
Thorvik som ett skäl för motstånd.80  
 
7.5 Möjligheter 
Studien visar att möjligheterna i relation till förändringsarbetet är att de ger individen ett 
större ansvar, vilka vissa upplever som positivt och andra inte, och att tryggheten ökar. Detta 
kan relateras till Angelöw som framhåller att trygghet och utvecklingsmöjligheter är skäl som 
upplevs som positiva i ett förändringsarbete. Av resultatet framgår även att förändringsarbetet 
inom Försvarsmakten möjliggör ett enhetligt arbete, där alla får samma svar oavsett arbetsort. 
Det kan dessutom skapas en bättre sammanhållning och överblick inom organisationen samt 
att arbetssättet blir effektivare. Återigen relaterar jag till Angelöw som menar att förändringen 
upplevs som positiv om förändringen bidrar till att arbetsuppgifterna kan genomföras på ett 
bättre och enklare sätt.81  

 
7.6 Symboler och kultur 
I resultatet framkom att delaktigheten begränsas tack vare kulturella skillnader mellan de tre 
försvarsgrenarna, armen, marinen och flygvapnet, och att verksamheten inom Försvarsmakten 
är utspridd över landet. Samtidigt som Ljungström framhåller att varje organisation har sin 
specifika kultur visar resultatet att Försvarsmakten, som en av Sveriges största myndigheter, 
har kulturella åtskillnader inom organisationen.82 Det förändrade arbetssättet inom 
Försvarsmakten innebär en enhetlig organisation, där bemötande, svar och regler är desamma 
oavsett arbetsplats. Detta framhålls även i resultatet, förändringsarbetet möjliggör enhetlighet, 
bättre överblick och sammanhållning där tolkningar minimeras. Det framkommer även i 

79 Angelöw, Bosse. (1991). s. 19.   
80 Jacobsen, Dag Ingvar., Thorsvik, Jan. (2002). s. 447-450.: Angelöw, Bosse. (1991). s. 22-25. 
81 Angelöw, Bosse. (1991). s. 22-25.  
82 Ljungström, Kerstin. (1996). s. 57. 
http://www.mil.se/sv/Forsvarsmakten/, 2009-06-14.  
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resultatet att det nya arbetssättet väntar leda till en Försvarsmakt, där förbanden arbetar på ett 
liknande sätt. 
  Resultatet visar också att några organisationsmedlemmar är rädda för att förlora identiteten i 
förhållande till arbetet, eftersom kontakten med övriga medlemmarna väntas bli mer 
opersonligt och anonymt. Detta kan relateras till den symboliska interaktionismen som 
framhåller att det är när människan interagerar med andra människor som identiteten skapas.83 
I resultatet framhålls samhörighet till den lokala personalavdelningen samt oro för att förlora 
den personliga kontakten, något som kan hänföras till Jacobsen och Thorsvik som menar att 
organisationskulturen skapar gemenskap och samhörighet inom arbetsgruppen.84 
 

8. DISKUSSION 

I diskussionen diskuteras syfte, frågeställningar och resultat. 
 
”Tänka om, göra om”: en kvalitativ studie om det förändrade arbetssättet inom 
Försvarsmakten är titeln på min kandidatuppsats. ”Tänka om, göra om” är informanten 
Elisabets ord, något hon upplever som svårt i förändringsarbetets inledningsskede. Jag ansåg 
dessa ord svara på vad ett förändringsarbete innebär, det vill säga: tänka om och göra om.  
   Syftet med studien är att kartlägga förändringsarbetet inom Försvarsmakten och belysa hur 
det, utifrån ett individperspektiv, påverkar en grupp anställda inom HR- avdelningarna vid 
Karlskrona garnison. Därtill har följt två frågeställningar. Hur upplever arbetstagaren 
förändringsarbetet som genomförs av Försvarsmakten våren år 2009? I vilken utsträckning 
upplever arbetstagaren delaktighet i förändringsprocessen?  
   Till min första frågeställning lämnas följande svar: Resultatet visar att det finns informanter 
som är motiverade i arbetet, medan andra nämner att det finns perioder då motivationen 
sjunker. Det råder dessutom uppfattningar om att förändringen behövs, att förändringen är en 
förbättring för organisationen och att det kommer att bli bättre på sikt. Att upprätthålla 
motivation bland medarbetarna har ett samband med information. Informationen i samband 
med förändringsarbetet beskrivs som bra och har kommunicerats direkt och öppet. I vissa fall 
kan informationen ha varit bristfällig och inte nått ut till alla berörda. Det finns en rädsla inom 
organisationen att identiteten ska gå förlorad och att det nya arbetssättet blir opersonligt och 
anonymt. I resultatet framkom också att det finns en oro bland organisationsmedlemmarna för 
att den personliga kontakten ska försvinna. Motstånd har väckts, eftersom det nya arbetssättet 
innebär arbetsbrist och skapar otrygghet. Det nya arbetssättet är även en möjliggörare för 
individ och organisation. Det ger större ansvar, trygghet, enhetlighet och effektivitet.  
   Som svar på min andra frågställning lämnas följande redogörelse: I resultatet framkom att 
arbetsroll och arbetsuppgifter påverkade huruvida individen upplevde delaktighet eller ej. 
Påverkansgrad kan ha ett samband med makt och ledarskap. 
   I resultatet framkom att några upplevde delaktighet i förändringsarbetet, andra inte. Det har 
även framkommit att förändringsarbetet har väckt motstånd inom organisationen, att 
förändringen genererar oro, osäkerhet och otrygghet för individen. Att resultatet visar följande 
anser jag inte vara förvånande, eftersom ett förändringsarbete i flera fall resulterar i detta. Det 
framkommer både i Angelöws avhandling Öresundsvarvets nedläggning och i boken Det 
goda förändringsarbetet.  
   Det förändrade arbetssättet inom Försvarsmakten är precis i inledningsskedet, flera av 
informanterna har nämnt att de räknar med att det kommer ta flera år innan allt är färdigställt. 
Det hade varit intressant att följa upp arbetet om några år och återigen tillfråga personalen om 

83 Angelöw, Bosse., Jonsson, Thom. (2000). s. 19. 
84 Jacobsen, Dag Ingvar., Thorsvik, Jan. (2002). s. 156-157. 
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hur de upplever förändringsarbetet. Resultatet visar att det finns en osäkerhet bland 
personalen för vad förändringen ska leda till. Det som idag förefaller osäkert, avseende 
förändringsarbete, kan om några år snarare uppfattas som mer klart och tydligt. Framöver kan 
det finnas en annan uppfattning och syn på förändringsarbetet. Vid en större undersökning 
hade det varit intressant att även använda en kvantitativ metod, där personalen hade kunnat 
besvara en enkät, dessutom hade urvalsgruppen blivit större.  
    Det är mycket förändringsledarna bör hålla i beaktning under ett förändringsarbete, 
samtliga berörda bör vara delaktiga, information ska kommuniceras till 
organisationsmedlemmarna, allt för att arbetet inte ska alstra motstånd eller att andra hinder 
står i vägen för förändringen, samtidigt som motivationen upprätthålls. Detta är nog flera 
gånger lättare sagt än gjort. Flera informanter nämner, att det inte är lätt att låta alla vara 
delaktiga inom en stor organisation som Försvarsmakten. Som uppsatsskrivande student har 
det varit intressant att ta del av informanternas åsikter och tankar i relation till förändringen, 
åsikter och tankar som säkerligen varit intressanta även för förändringsledarna att ta del av. 
Själva uppsatsämnet anser jag även ha varit intressant, förändringar är så påtagliga i vår 
vardag och berör oss alla och även om förändringar inte alla gånger upplevs som positivt, 
anser jag och flera med mig, att förändringar i de flesta fall har någonting gott med sig.  

 
8.1 Konklusion 
Resultatet visar, vilket såväl Angelöw som Ahrenfelt framhåller, att delaktighet är ett viktigt 
instrument för att genomföra ett bra förändringsarbete. Enligt mig är delaktighet a och o under 
ett förändringsarbete. Som tidigare framhållits i uppsatsen ökar förändringsviljan och 
motivationen hos individen om delaktighet är kontinuerligt under förändringsprocessen. 
Delaktighet och information avseende förändringen är av betydelse för att förändringen inte 
ska generera motstånd, vilket framhålls i uppsatsen teoridel. Utan ett delaktigt 
förändringsarbete följer hinder på vägen fram till det slutliga målet.85  
 
8.2 Slutord 
Jag har tillfrågat mina informanter om motivation och deras motivation i relation till 
förändringsarbetet, min egen motivation i relation till uppsatsskrivandet har inte varit hög alla 
gånger. Att skriva en kandidatuppsats är ett tidskrävande arbete till vilken mycket tid och 
kraft måste avsättas. En tidskrävande process var att transkribera materialet, många timmar 
lades ned på detta moment. Samtidigt har uppsatsskrivandet varit en intressant och lärorik 
period, då jag som student fått fördjupa mig inom ett valt ämnesområde. Även om det inte alla 
gånger har varit enkelt, för mig som utomstående, att förstå och därefter förklara det 
förändrade arbetssättet inom Försvarsmakten tycker jag att det har varit väldigt intressant att 
ta del av förändringsarbetet inom Försvarsmakten samt informanternas tankar avseende 
förändringsprocessen! 
 

 

 

 

 

 

85 Ahrenfelt, Bo. (2001). s. 21.: Angelöw, Bosse. (1991). s. 22-25, 88, 93. 
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