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Förord

”Förtroende för försvarsmakten”

Alla har en viss förkunskap och förförståelse om Försvarsmakten, men frågan vi ställde oss
var om samhället vet vad Försvarsmakten gör i praktiken. Vad innebär förtroende, hur
skapas förtroende och varför är förtroende viktigt, var ytterligare frågor vi ställde oss vid
uppsatsens inledningsfas. Denna uppsats har varit både intressant och utvecklande för oss, då
vi tidigare hade relativt lite kunskap om såväl Försvarsmakten som förtroendeproblematiken.

Vi vill tacka alla våra respondenter för deras engagemang i diskussionerna. De har både
bidragit med ny kunskap, och på så sätt utvecklat vår teori, men även bekräftat våra tidigare
valda teorier.

Vi vill även tacka Nils-Olov Norlander, ÖB Controller vid HKV, och vår handledare Anders
Grönlund som hjälpt oss att finna ett intressant ämnesområde, samt kommit med intressanta
infallsvinklar.

Stockholm, Januari 2006

Emma Palmqvist Pernilla Paulsson
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erhåller, eller saknar från vår undersökningsgrupp. Om förtroende
föreligger vill vi veta hur det har byggts upp. Vi är även intresserade av
de bakomliggande faktorerna för dem som saknar förtroende för FM.
Vårt syfte är inte att skapa någon säker kunskap där endast ett rätt svar
finns, utan vi vill skapa en förståelse för respondenternas situation och
därefter förklara hur förtroendet har eller skall kunna byggas upp.

Metod: Respondenterna består av studenter i vår närhet som vi anser bildar en
intressant undersökningsgrupp. Vi har i vår studie valt att utgå ifrån ett
hermeneutiskt vetenskapssynsätt, studien har en abduktionansats, och en
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Slutsatser: De flesta av respondenterna har inget förtroende för försvarsmakten idag.
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organisatoriskt förtroendesynsätt in på hur de värderar en organisation
som trovärdig. Då det har visat sig att vissa av respondenterna inte har
tillit till att politiker och myndighetspersoner utses korrekt, anser vi dock
att förtroendeproblematiken ligger på en högre hierarkinivå, än den nivå
som vi har studerat.
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Purpose: Our purpose of this paper is to explain the reasons why the respondents have,
or don’t have trust for the Swedish Army Force. To do that we are going to
study the underlying factors behind the respondents answers regarding how
trust can be created. We don’t intend to give one right answer; instead we want
to give an understanding for the respondents’situation. After that we will
explain how trust can be created.

Method: The respondents are students in our vicinity, who we felt could be an
interesting group to study. We have chosen a hermeneutik point of view, the
study has an abductional approach, and we have chosen to use a qualitative
method.

Empiric: In this paper, the thrust for the Swedish Army Force has been studied from a
behavior trust perspective, where the empery shall answer if trust is created by
the organizations structure or by the characters in the organization.

Conclusion: Most of the respondents don’t have any trust in the Swedish Army Force of
today. During the discussions it has been established that the respondents sees
a connection between the tasks performed and the trustworthiness. It has also
been established that the respondents need more knowledge, as well as insight,
to be able to evaluate the function of the Swedish Army Force.

80 % of the respondents look at the organization –not the character –when
they evaluate organizations trustworthiness. But as we also have discovered
that the respondents don’t have any trust in whether politicians and persons in
authority are nominated correctly, we do feel that the trust problem is on a
much higher level then the one that we have studied.

Keywords: The Swedish Army Force, trust, trustworthiness, attraction, responsibility,
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1. INLEDNING

etta kapitel beskriver bakgrunden till valet av den forskningsfråga som ställs samt det
teoretiska och det empiriska problemet. Vidare beskrivs uppsatsens syfte och de
avgränsningar som författarna har valt. Slutligen ges en disposition över uppsatsen.

1.1 Bakgrund
Att en myndighet skall vara tillförlitlig och på så sätt erhålla förtroende är grundläggande för
att ett samhälle skall fungera effektivt. Känner inte medborgarna förtroende för de instanser
som bevakar deras välfärd faller systemet som det svenska samhället är byggt på. Detta då det
är medborgarnas skattemedel som finansierar myndigheterna. Ses inte myndigheterna som
tillförlitliga, eller deras verksamhet som legitim i medborgarnas ögon, stöds inte längre
finansieringen av medborgarna. Då myndigheterna ligger under statens styrning påverkas de
indirekt av den politik som bedrivs i landet. Skulle det svenska samhället gå mot en mera
skatterestriktiv styrning skulle myndigheternas resursfördelning påverkas.

Denna uppsats tar fokus på Försvarsmakten (FM) och dess trovärdighet eftersom FM anser att
det föreligger en förtroendesvacka gentemot dem idag. FM är en av de större myndigheterna i
Sverige och en av de äldsta som fortfarande existerar. De flesta medborgarna anser sig veta
vad FM är och varför FM behövs. Att deras uppfattning stämmer överens med verkligheten är
dock inte säkert. FM:s verksamhet berör den inhemska nationen såväl som andra nationer, då
deras bistånd sträcker sig över landets gränser. För FM och för det svenska samhället är det
viktigt att förtroendet återskapas. För att detta skall kunna ske måste FM kartlägga vilken
förtroendesituation de befinner sig i idag och hur denna kan förbättras.

Vi har tittat på två tidigare studier som gjorts om FM:s förtroendesituation med allmänheten
som urvalsgrupp. Vi tycker dock att det saknas undersökningar som specificerar enbart på
studenters tankar och åsikter kring förtroendefrågan. Då vi själva är studenter och anser att vi
inte har tillräcklig information inom ämnet tyckte vi att det var intressant att titta närmare på
denna målgrupp. Vi anser att denna grupp är speciellt viktig för FM att skapa förtroende hos,
då dessa är framtidens skattebetalare och beslutstagare. Inställningen hos studenter menar vi
därmed är relevant för framtiden.

De tidigare studierna visar att allmänheten inte känner till FM:s alla mål eller vad
organisationen gör. Som bakgrund till vår undersökning ger vi därför här en kortfattad
redogörelse för FM och deras nuvarande situation.

FM är inne i en omfattande omstrukturering som innebär stora förändringar. Från att ha varit
ett invasionsförsvar med stort materialförråd i beredskap för ett eventuellt angrepp ska FM nu
bli ett insatsförsvar. Det ska satsas mer på en flexibel beredskap med betydligt mindre
manskap än tidigare. Nya förutsättningar och hotbilder har uppkommit och det är därför
viktigt att se sig omkring i omvärlden och anpassa sitt försvar efter det. Gränser i världen
suddas ut allt mer. I Europa har det fortsatta samarbetet inom EU lett till att medlemsländerna
förenats ytterligare genom ett påbörjat internationellt försvarsarbete. Detta för att länderna
gemensamt skall kunna försvara sig mot framtida hot.1

1 Syrén, H. (2004)

D



Försvarsmakten –en studie om trovärdighet Inledning

2

På grund av den nya situationen för FM och den omstrukturering som sker, har nya mål satts
upp för totalförsvaret enligt Försvarsbeslut 2004. De nya målen är att FM skall:2

Bidra till att hantera och förebygga kriser i vår omvärld
Hävda vår territoriella integritet
Försvara Sverige mot väpnat angrepp
Värna civilbefolkningen och säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna vid ett

väpnat angrepp och krig i vår omvärld

Inom EU är man överens om att ett samarbete krävs för att kunna möta de nya hoten.
Exempel på olika hot är terrorism, folkmord och etnisk utrensning. Det skall i varje EU-land
finnas möjlighet att sända iväg en insatsstyrka till länder som står inför någon typ av hot.
Planen är att det skall finnas cirka tio styrkor, så kallade ”battle-groups”, med 1 500 soldater i
vardera. Dessa grupper skall vara beredda att sättas in inom högst tio dagar.3 För Sveriges del
innebär det att vi tillsammans med Finland ska ha en sådan grupp i beredskap på 800 man.
Gruppen skall därefter kompletteras med ytterliggare stöd från exempelvis
underrättelseenheter, artilleri och sjövärn.4 Sverige, Finland, Norge och Estland bildar
tillsammans ”Nordic Battle Group”, vilken kommer att bestå av 1 500 man. Denna grupp
skall vara klar och kunna ställas till EU:s förfogande år 2008.5

Att dessa ”battle-groups”ska finnas beror på att det ej är rimligt att samtliga länder skall stå
redo med en hel insatsstyrka bestående av tusentals soldater. Dessutom har medlemsländerna
inom EU i stort sett samma humanitära och demokratiska värderingar, vilket innebär att
länderna lättare tillsammans kan försöka upprätthålla dessa. Sverige skall även i ett större
internationellt perspektiv utanför EU:s gränser kunna hjälpa till vid olika situationer.6

Förändringen kommer att påverka FM:s personalpolitik. Nedskärningar av personal drabbar
myndigheten eftersom det skall finnas färre anställda än tidigare. Den personal som är kvar
kommer dock att vara mer tekniskt kvalificerad. Anledningen är att den internationella
insatsstyrkan anses vara den viktigaste parametern i reformen. Det kommer att innebära att
även stabs- och förvaltningsbefattningar är begränsade och måste anpassas till de behov som
finns. Rekryteringen kommer även att påverkas då nya krav ställs på personalen. Eftersom
internationella uppdrag kommer att genomföras i större omfattning än tidigare blir det viktigt
att de personer som tas ut till grundutbildning är lämpliga, villiga och intresserade av
tjänstgöring utanför landets gränser.7

Hela den offentliga sektorn har genomgått stora förändringar de senaste tio till tjugo åren. Till
stor del har olika händelser inom den privata sektorn påverkat denna utveckling. Största
förändringen har varit övergången från detaljstyrning till mål- och resultatstyrning.
Myndigheterna ansvarar nu själva för hur målen och resultaten som givits dem i
regleringsbrevet från regeringen ska uppnås.

2 www.mil.se/article.php?id=403 2005-11-18, kl 17.38
3 Syrén, H. (2004)
4 iFOKUS (2004)
5 OM Försvaret (2005)
6 Syrén, H. (2004)
7 Ds 2004:30
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Då medborgarnas skatter finansierar den offentliga sektorn finns ett stort intresse från
medborgarna att den skall vara så effektiv som möjligt.8 Medborgarna har ett delat intresse av
den offentliga sektorn då de står både som finansiärer och mottagare. Som finansiärer vill de
ha lägsta möjliga kostnad för sin investering, medan de som mottagare vill erhålla högsta
möjliga nytta. Om medborgarnas förväntningar på myndigheternas prestationer och effekter
skiljer sig från vad myndigheterna verkligen gör minskar förtroendet för myndigheten. Det
krävs då att organisationen arbetar aktivt med att förbättra denna förtroendenedgång.
Organisationen måste identifiera vilka faktorer som har negativ inverkan på medborgarna och
utifrån det finna tillämpliga modeller och strategier för att implementera ett
förtroendeåteruppbyggande system. Detta är en viktig fråga för FM att arbeta med precis som
för andra organisationer. Att åtgärder vidtas är även viktigt för samhället då förtroende är en
väsentlig förutsättning för välstånd och tillväxt. Har samhället förtroende för politiken samt
för det ekonomiska systemet i landet, fungerar samhällsekonomin bättre. Den ekonomiska
organisationen blir då mer effektiv och välståndet i landet befrämjas.9

Förtroende har sin grund i agentteorin. Teorin beskriver förhållandet mellan två parter där den
ena skall förvalta den andres intressen och relationen mellan aktörerna är i ojämnvikt. Det
måste därför finnas en balans mellan egenintresse och intresset för den andras välfärd.
Förtroende kan delas in i olika kategorier beroende på vilket det tillförlitliga objektet för
betraktaren är. Förtroende för människor och organisationer benämns i regel för
”beteendeförtroende”, där deras kompetens och intentioner uppbär förtroendet. Förtroende är
bundet till interna och externa situationer såsom normer, organisationsstruktur, ledarskap,
marknader, lagar och regler.10 Förtroende är även beroende av andra faktorer som till exempel
karaktärsdrag hos beslutsfattare samt ansvarstagande hos dessa. Ansvar för myndigheter finns
i olika rättsliga ansvarsformer som när myndigheten handlägger och fattar beslut, men också
om myndigheten underlåter att utföra sina åtaganden.

Teorierna kring förtroende gör en åtskillnad mellan personligt och icke-personligt förtroende.
Personligt förtroende är en beskrivning av de relationer som existerar inom familjer och
mellan vänner. Oftast är det personligt förtroende vi associerar till i vardagligt tal. Icke-
personligt förtroende innefattar förtroende för en organisations relationer. Ett centralt problem
är skiljaktigheter om huruvida dessa organisationsrelationer skall refereras till –som ett
objekt för förtroende eller miljön som individernas sociala relationer är knutna till.11 Det
ligger en stor skillnad i dessa två ovan nämnda synsätt. Objektperspektivet innebär att
intressenterna har förtroende för strukturen, det vill säga det kulturella eller de institutionella
reglerna. Miljöperspektivet däremot innebär att individerna har förtroende för varandra i de
system som omger dem. Med hänsyn till detta kan tre olika slags förtroenden urskiljas: 12

Personligt förtroende, vilket baseras på parternas erfarenheter av deras interaktion
över en längre tid.

Institutionellt förtroende, förtroendet mellan aktörer utifrån de sociala reglerna.
Systemförtroende, individens förtroende för funktionen och reliabiliteten hos de

sociala strukturerna.

8 Lundquist, L. (1998)
9 SOU 2004:47
10 Nooteboom, B. & Frédérique, S. (2003)
11 Ibid
12 Ibid
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1.2 Problemdiskussion
Teorierna kring tillförlitlighet/förtroende och hur det skapas är många. Varje företags och
organisations situation är specifik och ingen av dessa teorier kan ge ett individuellt anpassat
svar på problemen. De kan endast ge en vägledning om hur problemen kan angripas. Det finns
olika perspektiv på frågan om hur förtroende kan skapas. Ett av dessa är det statiska synsättet,
vilket menar att en organisation endast har en chans på sig att skapa förtroende. Ett annat
synsätt är att förtroende är något som skapas över tiden, vilket medför att organisationen kan
investera i förtroendeuppbyggnaden relativt enkelt.13 För att ett företag skall kunna få, samt
kunna bibehålla förtroende hos intressenterna måste företaget vara trovärdigt. Genom att
kommunicera ut sin ideologi och den identitet man vill ha, till och för sina intressenter,
uppnås denna trovärdighet.

Ett företags identitet skapas genom att företaget i sitt vardagliga arbete sänder ut en mängd
olika signaler i form av symboler, beteenden, ageranden samt via sin kommunikation. Alla
dessa signaler formas sedan till en bild/image hos de olika intressenterna. Ett företag måste
visa vad det står för och vad det betyder för sin egen personal, sina kunder och andra
intressenter. I vissa teorier antas det att ett trovärdigt företag eller varumärke kan medföra
”omtyckthet”och attraktion av omgivningen. Även tillfällen finns dock då förtroendet inte
alls påverkar köpkraften hos varumärket. Forskning tyder på att förtroendet kan byggas upp
genom en väl utarbetad kommunikationsprocess. Dock pekar andra teorier på att det är mer än
ett kommunikationsproblem, då även effekterna innefattas. Effekterna är välfärden, påverkan
och konsekvenser för samhället. En positiv effekt kan ge attraktion/omtyckthet samt
trovärdighet enligt dessa teorier.

För att förtroende skall kunna skapas och bibehållas krävs att den ansvariga parten i en
relation uppfyller de förväntade prestationerna som ställs på honom eller henne från den andra
parten. I dagens samhälle finns många tillfälliga grupper som är löst sammansatta, men även
fastare grupper som företag, föreningar och myndigheter finns. Problemet med dessa grupper
är ansvarsutkrävandet om de handlar kollektivt, det vill säga då utfallet inte beror på någon
enskild eller några få individer. Det måste då göras ett övervägande om alla i gruppen har
deltagit i samma utsträckning eller om vissa haft större betydelse för utfallet. En
koncentration av ansvaret på chefsnivå kan innebära stora risker för cheferna, men det tvingar
dem även att utarbeta rutiner och kontrollsystem för hela organisationen.14

Vi har funnit att det föreligger ett empiriskt problem angående förtroende och FM. ÖB Håkan
Syréns högsta mål är att FM skall anses vara trovärdig och att allmänheten därmed skall ha ett
högt förtroende för FM och dess verksamhet.15 Det empiriska problemet är att FM idag
befinner sig i en förtroendesvacka och därför behöver införskaffa kunskap om dagens
situation och hur ett förtroende kan återuppbyggas.

I media har det framgått att många är ovetande om vad FM gör och vad de står för. Bland
annat har en undersökning utförd av forskaren Bi Puranen visat att endast 34% av
befolkningen anser sig ha ett stort eller mycket stort förtroende för FM. Detta har FM
uppmärksammat och problemet de står inför är hur de skall bygga upp det förtroendekapital
som det i dagsläget finns avsaknad för. FM har under de senaste åren förändrat hela sin
organisation samt sina verksamhetsmål. Detta har nått allmänheten, men har budskapet och

13 Gustafsson, C. (2002)
14 SOU 2005:104
15 FM strategi, ÖB strategiska karta, 2004-10-15
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bakgrunden till denna omorganisering nått fram? Då omvärldsfaktorerna konstant förändras
har FM en komplex miljö att ta hänsyn till när framtidsstrategier skall utvecklas. Den
nationella hotbilden har förändrats, vilket lett till att inriktning gjorts mot ett mer
internationellt samarbete.16 Det framgår i regeringens förvaltningsprogram att ett större
medborgarfokus har satts och att de mål som idag prioriteras är effektivitet.17

Som tidigare nämnts kan internt förtroende skapas utifrån två perspektiv. Vi vill med vissa
modifieringar försöka applicera dessa perspektiv på ett externt förhållningssätt, där förtroende
antingen kan skapas genom ett organisatoriskt synsätt eller genom ett karaktäristiskt synsätt.

Vår forskningsfråga efter denna diskussion blir därför om det går att dela in externt
förtroendeskapande utifrån organisatoriskt respektive karaktäristiskt förtroendesynsätt och hur
det i så fall påverkar processen vid förtroendeskapande?

1.3 Problemformulering
Har studenter förtroende för FM idag? Om förtroende föreligger, har det skapats genom ett
organisatoriskt eller ett karaktäristiskt förtroendesynsätt?

Med hjälp av nedanstående frågor ska studiens syfte besvaras.

Vet studenter idag vad FM gör, vilka deras mål och uppgifter är?
Hur skapas och hur skall förtroendekapitalet för FM bibehållas hos studenter?
Vad anser respondenterna om begreppet omtyckthet i relation till begreppet

förtroende, och hur ser de på omtyckthet rörande FM?
Hur ser respondenterna på ansvarstagande inom organisationer?

1.4 Syfte
Vårt syfte är att förklara de olika orsakerna till det förtroende som FM har, eller inte har i vår
undersökningsgrupp. Om förtroende föreligger vill vi veta hur det har byggts upp. Vi är även
intresserade av de bakomliggande faktorerna till varför vissa saknar förtroende för FM. Vårt
syfte är inte att skapa någon säker kunskap där endast ett rätt svar finns, utan vi vill skapa en
förståelse för respondenternas situation, och därefter förklara hur förtroendet har eller skall
kunna byggas upp. Detta för att se om det sätt som FM försöker skapa förtroende genom
påverkar studenternas ställning i frågan eller om andra faktorer ligger bakom.

1.5 Avgränsning
Vi kommer i denna uppsats enbart att studera FM:s förtroendesituation. Då utvecklingen inom
offentliga och privata sektorn påverkar varandra kommer dock dessa att studeras i olika
utsträckning. Tyngden ligger emellertid på den offentliga sektorn. Fokus kommer att ligga på
externt uppbyggande av förtroende och inte det interna förtroendet. Medverkarna i
diskussionsgrupperna är alla bosatta i Stockholmsområdet, vi begränsar oss därmed från
studenter från andra universitet och högskolor i landet. Avsnitten om ansvar kommer enbart

16 Försvarspropositionen, 2004/05:5
17 Regeringskansliet, (2000)
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att beröras utifrån ett externt synsätt, därav kommer vi inte att beskriva ansvarstagande internt
i organisationer.

1.6 Disposition

Kapitel 1 Inledning
Detta kapitel beskriver bakgrunden till valet av den forskningsfråga som ställs,
samt det teoretiska och det empiriska problemet. Vidare beskrivs uppsatsens
syfte och de avgränsningar som författarna har valt.

Kapitel 2 Metod
I detta kapitel redogörs för det metodiska tillvägagångssättet i studien. Först
beskrivs vårt vetenskapliga synsätt samt vår forskningsansats. Vidare framställs
undersökningsansatsen där det redogörs för det praktiska genomförandet, vilket
följs av validitet och reliabilitet. Sist ges ett avsnitt med källkritik.

Kapitel 3 Teori
I detta kapitel redogörs för den relevanta teorin för det empiriska resultatet. Först
ges en kortfattad beskrivning av FM:s organisationsschema. Detta för att ge en
vidare förståelse och bakgrund för ämnet. Sedan beskrivs den teori som ligger
till grund för författarnas förhållningssätt, som följs av en beskrivning av hur
författarna valt att applicera denna på studiens undersökning. Efter detta
redogörs för teorierna kring offentlig styrning, grunder för förtroende och hur
förtroende skapas.

Kapitel 4 Empiri
Empirikapitlet innehåller redogörelser för diskussionsdeltagarnas svar på de
frågor vi förberett. Kapitlet är uppdelat i olika delar, där vi inleder med en
presentation av respondenterna. Därefter redogörs för svaren till frågor kring
förtroende rent allmänt samt organisatoriskt och karaktäristiskt förtroende.
Vidare beskrivs deras tankar kring ansvar, Försvarsmakten, kommunikationen
med försvaret, förtroende för Försvarsmakten samt värdeord och
avslutningsfrågor.

Kapitel 5 Analys
I detta kapitel jämförs teorin med den empiri som framkommit vid de
genomförda diskussionerna. Det är indelat i olika delar som tas upp i följden
bakgrundsdata, förtroende, organisatoriskt respektive karaktäristiskt förtroende,
ansvar, FM, kommunikation med FM, förtroende för FM och avslutningsvis
värdeorden tillsammans med de sista skriftliga frågorna.

Kapitel 6 Avslutning
Det avslutande kapitlet innehåller de slutsatser som vi har kommit fram till, samt
en avslutande diskussion där våra egna tankar kring ämnet tas upp. Vidare ges
kritik till eget arbete, studiens bidrag samt förslag till fortsatt forskning.
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2. METOD

detta kapitel redogörs för det metodiska tillvägagångssättet i studien. Först beskrivs vårt
vetenskapliga synsätt samt forskningsansats. Vidare framställs undersökningsansatsen
där det redogörs för det praktiska genomförandet, vilket följs av validitet och reliabilitet.

Sist ges ett avsnitt med källkritik.

2.1 Vetenskapligt synsätt
Beträffande vetenskapligt synsätt nämns vanligtvis det positivistiska och det hermeneutiska
synsätten. Det positivistiska synsättet härstammar från naturvetenskapen och målsättningen är
att komma fram till absolut kunskap som bygger på logik, och inte på subjektiva tolkningar.18

Hermeneutiken däremot handlar om tolkningar, vilka bygger på att människor förstår andra
människor. Detta synsätt förekommer framför allt inom humanvetenskaper som till exempel
historia.19

Vi har valt att utgå ifrån ett hermeneutiskt vetenskapssynsätt i vår studie, då våra slutsatser
baseras på tidigare lärdomar och erfarenheter. Precis som hermeneutiken beskriver har vi
använt oss av vår förförståelse när vi har tolkat såväl teorin som respondenternas svar. En
grundmodell inom hermeneutiken är den så kallade hermeneutiska cirkeln.20 Den
hermeneutiska cirkeln berör sambanden mellan det vi har tolkat, förförståelsen och det
sammanhang som detta måste tolkas i. Huvudpoängen är att om man ska kunna motivera
tolkningar av vissa delar av ett verk, måste man basera det på tolkningarna av helheten.21

Vårt syfte var inte att skapa någon säker kunskap där endast ett rätt svar fanns, utan vi ville
skapa en förståelse för respondenternas situation. Detta har också bidragit till att vi valt det
hermeneutiska synsättet då det bygger på tolkningar och förförståelse. Tolkarens förförståelse
är en betydande del i processen, men det är även viktigt att han/hon kan vara mottaglig för
något som bestrider förförståelsen. Genom den hermeneutiska ansatsen har vi haft för avsikt
att tolka helheten och beskriva de olika orsakerna till det förtroende som FM erhåller, eller
saknar från vår undersökningsgrupp. Vi har försökt förstå respondenternas situation och
därefter förklara hur förtroendet har, eller skall kunna byggas upp. Empirin får sin innebörd
genom att den relateras till tolkarens erfarenhet, teoretiska perspektiv och kunskaper. Dessa
delar ingår i tolkarens förförståelse som hela tiden förändras under tolkningsarbetets gång.22

2.2 Forskningsansats
Forskning brukar antingen ske utifrån en deduktiv eller en induktiv forskningsansats. Med
deduktion menas att man utifrån allmänna principer och teorier drar slutsatser om enskilda
företeelser, det vill säga att man först granskar teorier och sedan jämför med empiri. Med
induktion menas att man utifrån enskilda fall sluter sig till en princip, det vill säga att man
börjar med empirin för att sedan inrikta sig på teorin.23 Något som kan ses som en mellanväg
av dessa två ansatser är abduktion. I detta angreppssätt får man genom en kontinuerlig

18 Gustavsson, B. (2004)
19 Thurén, T. (1991)
20 Gustavsson, B. (2004)
21 Gilje, N. & Grimen, H. (2002)
22 Gustavsson, B. (2004)
23 Patel, Tebelius (1987)
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övergång mellan induktion och deduktion en successiv omtolkning av teori och empiri.
Tidigare studier och teorier används för att ge inspiration och skapa möjligheter att upptäcka
saker som ökar förståelsen. En hermeneutiker skulle beskriva abduktionen som en
hermeneutisk cirkel, det vill säga att tolkningen av fakta sker med en viss förförståelse.24

Vi har valt att genomföra vår studie enligt abduktionsansatsen. Vi startade med ett antal
teorier som vi ansåg vara relevanta. Allt eftersom vi fick mer kunskap om ämnet tog vi bort
gammal teori som inte längre ansågs vara väsentlig för studiens syfte. Istället letade vi vidare
och använde oss av nya teorier.

När en forskare utgår från hermeneutiken använder han eller hon sig av en kvalitativ ansats, i
jämförelse med positivisten som oftast utgår ifrån en kvantitativ ansats.25 Den kvalitativa
forskningen är till för att öka förståelsen och lämpar sig därför på mer komplexa och oklara
situationer. Beträffande kvalitativ forskning är jämförelse ett nyckelord. Det handlar om att
jämföra data med data, och att jämföra egna fall med andras fall samt med varandra. Detta
jämförs sedan med existerande litteratur och teori. I kvalitativa metoder inom
samhällsvetenskapen finns alltid tolkande inslag.26

Då vi har valt att utgå ifrån ett hermeneutiskt synsätt har det fallit sig naturligt att göra en
kvalitativ undersökning. Vi ville i undersökningen se olika attityder och tankar kring FM och
dess verksamhet. Vi vill inte mäta eller sätta siffror på saker och händelser vilket är en del av
innebörden i en kvantitativ undersökning.27 Ämnet vi har studerat är komplext och det finns
ingen enkel förklaring på varför det är som det är. Vi ville därför genom vår undersökning
göra en jämförelse mellan studenter med olika erfarenheter, ålder, kön etcetera och se om
några likheter fanns.

2.3 Undersökningsansats
I detta avsnitt kommer en redogörelse över hur studien har planerats och genomförts. Vidare
uppges hur det empiriska resultatet kommer att analyseras för att sedan användas till att dra
slutsatser.

2.3.1 Planering av studien
Efter att vi studerat tidigare relevant forskning till studien inleddes en diskussion oss emellan
om ur vilken infallsvinkel vårt valda problem skulle behandlas. Efter detta träffade vi en
medlem ur FM:s organisation tillsammans med vår handledare. Vi fick då en vidare
information om FM:s aktuella situation och fann nya angreppssätt för den fortsatta studien. Vi
beslutade att studera flera teorier mera djupgående för att sedan kunna planera det empiriska
upplägget. Tidigare undersökningar som gjorts inom ämnet var menat att finnas med i vår
empiri, men då vi funnit utfallen mycket lika väljs detta bort. Det skall även tilläggas att vi
använt delar av en tidigare studie utförd av Trivector28 i vår undersökning, vilket framgår i
texten nedan.

24 Andersen, H. (1994)
25 Gilje, N. & Grimen, H (2002)
26 Gustavsson, B. (2004)
27 Ibid
28 Trivector Information AB: En fråga om förtroende –att bygga förtroendekapital på kunskap, förståelse och
öppenhet. En extern attitydundersökning om Förvarsmakten hösten 2004. Rapport 2004:12, Version 1, 1
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2.3.2 Teorin
Arbetet började med att vi gjorde en förstudie genom att ta del av sekundärdata i form av
litteratur, information från Internet och avhandlingar. Litteratursökningen koncentreras i
första skedet på tidigare forskning som Förtroendekommissionen genomfört om förtroende
för näringslivet. Sedan studerades annan litteratur som kunde kopplas till vårt
problemområde, exempelvis inom ämnena kommunikation och styrning. En viktig
sekundärkälla har varit litteraturen skriven av Nooteboom, gällande hur förtroende kan skapas
internt inom organisationer. Denna teori har vi utarbetat till ett externt förhållningssätt, vilket
vi sedan har försökt att finna belägg för såväl av annan teori, som av vårt empiriska resultat.

Det finns olika perspektiv på frågan om hur förtroende kan skapas. Ur ett statiskt synsätt
anses organisationen endast ha en chans att skapa förtroende. Som alternativ skapas
förtroende över tiden och det är då relativt enkelt för organisationen att investera i
förtroendeuppbyggnad.29 Denna studie har utgått ifrån det sistnämnda perspektivet.

2.3.3 Empirin
För att fastställa en undersökningsgrupp som representerar målgruppen studenter, har vi
diskuterat oss fram till vilka i vår närhet som har kunnat bilda en intressant grupp utifrån vår
undersökningsansats. Vårt urval består av en jämn fördelning mellan kön, etnisk bakgrund
(svensk samt icke-svensk), studieinriktning samt ålder mellan 22 och 28 år.

Första kontakten med respondenterna togs via telefon då tid och plats för diskussion
bestämdes. Vi informerade även om deras anonymitet i rapporten, emellertid kunde de ej vara
anonyma inför oss. Information gavs även om att det inte förekom någon ljudinspelning samt
att diskussionen skulle föras i grupp. Vi beslutade att inte genomföra någon inspelning då
detta kan vara en störande faktor för respondenterna, vilket skulle kunna påverka
diskussionerna och respondenternas svar. Dock förde vi anteckningar vid varje diskussion. Vi
har valt att träffa respondenterna i grupper om två till tre personer. Detta eftersom vi hoppades
på en diskussion respondenterna emellan som skulle väcka mer eftertanke, utan att vi skulle
leda samtalen för mycket.

Respondenterna fyllde först i en enkät med ett fåtal personliga frågor samt ett visst antal
allmänna frågor om FM. Detta för att få en bild av vad de visste om FM före denna intervju.
Personuppgifterna fylldes i då vi skulle kunna se om samband föreligger mellan
respondenternas svar och bakgrund. När enkäterna hade fyllts i fortföljde diskussionen genom
att vi ställde frågor som vi på förhand hade skrivit ner som stöd. Efter diskussionerna bad vi
respondenterna att svara på några skriftliga frågor, då vi hoppades på att nya tankar hade
väckts efter samtalets gång. Totalt har vi haft fyra olika diskussionstillfällen, vilka har hållits
på antingen Stockholms Universitet eller på någon neutral plats i Stockholm beroende på vad
som passat respondenterna bäst.

Efter att vi träffat samtliga respondenter sammanställdes enkäterna samt de svar som
framkommit av de diskussioner som hållits. Sammanställningen analyserade vi sedan för att
kunna se likheter och olikheter, samt samband alternativt icke-samband. Detta gör vi för att
kunna uppfylla uppsatsens syfte.

29 Gustafsson, C. (2002)
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För att kontrollera att de frågor vi använt oss av speglar vad vi ville få fram, har vi valt att
göra en pilotdiskussion för att upptäcka eventuella fel och brister i de frågor vi har
konstruerat.

2.3.4 Analys
Som tidigare nämnts fick respondenterna före diskussionerna fylla i ett formulär där den
första delen bestod utav bakgrundsdata. Respondenterna fick svara på vilket kön och etnicitet
de har, deras politiska hållning samt om de i dag har förtroende för FM.

Vi hade med hjälp av bakgrundsdatan tänkt göra en analystabell som vi sedan skulle använda
för att jämföra om dessa faktorer har något samband med respondenternas enskilda åsikter
under diskussionerna. Vi har dock inte funnit några samband. Detta kan bero på att vår
urvalsgrupp har varit för liten för att kunna visa några samband, eller så finns det inga
samband mellan de faktorer som vi har valt och respondenternas ställningstagande. Eftersom
vi inte har kunnat analysera detta material som vi planerat har vi valt ett annat sätt som
presenteras i stycke 5.9. Där har varje enskild respondents argument analyserats i korthet mot
de värdeord som de markerat angående FM, och huruvida de idag har förtroende eller inte för
FM.

Från stycke 5.2 till och med 5.8 analyseras varje område som vi tidigare har gett empirisk
redogörelse för, exempelvis vad respondenterna ansåg vara skillnaden mellan omtyckthet och
förtroende, och om en organisation värderas trovärdig genom ett organisatoriskt eller
karaktäristiskt förtroendesynsätt.

2.3.5 Slutsatser
Efter analysens genomförande har vi studerat empirins resultat med vägledning av
problemformuleringen, och på så sätt har vi dragit våra slutsatser. För varje punkt har vi
redogjort för respondenternas svar beträffande vardera delfråga.

Efter våra slutsatser har vi fört en avslutande diskussion där vi framställer våra egna tankar
och funderingar som uppkommit under studiens gång. Även vår tolkning av den aktuella
förtroendesituationen framställs. Därefter har vi redogjort för studiens bidrag, förslag på
fortsatt forskning samt kritik gällande vår studie.

2.4 Validitet och reliabilitet
Reliabiliteten i en undersökning visar på om studien är tillförlitlig och kan definieras som den
relativa frånvaron av slumpmässiga fel. Har en undersökning hög reliabilitet ska en annan
forskare i princip kunna få fram samma resultat om studien upprepas.30 För att vi skulle få en
så hög reliabilitet som möjligt fördes bland annat anteckningar under samtliga
diskussionstillfällen som hjälp för att kunna komma ihåg vad som sagts. Avslutningsvis har vi
även låtit undersökningsgruppen läsa igenom det empiriska materialet innan vidare analys av
materialet har gjorts. Detta tillvägagångssätt anser vi har lett till en hög reliabilitet i vår
undersökning.

Har en studie hög validitet har den tagit upp frågor som verkligen mäter det teoretiska
problemet som skulle undersökas, och inga systematiska fel har därmed uppstått. För att en

30 Gustavsson, B. (2004)
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undersökning ska ha hög validitet krävs det att den har hög reliabilitet, däremot behöver inte
en undersökning med hög reliabilitet innebära att validiteten är hög.31 Vi har försökt att ha en
så hög validitet som möjligt genom att noga gå igenom teorin innan vi skrivit problemfrågor
och diskussionsunderlag. Vi har gjort en pilotundersökning där vi har fått möjlighet att testa
de frågor vi skrivit ner. Det är viktigt att de diskussionsfrågor vi har valt täcker hela vårt
problemområde.

2.5 Källkritik
Eftersom vi har intervjuat vänner och bekanta, bidrar närheten till dem att vi bättre kan förstå
deras reaktioner som individer och som mottagare av den så kallade nyttan. Detta kan dock
även ha en negativ effekt eftersom vi kan göra felaktiga tolkningar för att vi tar för givet att en
viss tankebana har funnits, även om så inte varit fallet.

Vi har haft ett litet urval och är medvetna om att det inte går att generalisera respondenternas
svar. Att generalisera frågeställningar som dessa skulle dock ha varit svårt trots ett större
urval, då svaren är mycket individuella och innehåller respondenternas personliga
värderingar.

Vi har som en sekundärkälla använt information angående förändringen inom försvaret från
en publikation skriven av ÖB till sina medarbetare. Informationen kan då ses som subjektiv.
Vi anser dock att det är allmän information som inte har skrivits till fördel för FM, utan endast
tar upp fakta.

Att använda Internetkällor kan vara vanskligt då Internet är av flyktig natur. Vi har därför valt
att skriva ut datum och tid för de tillfällen vi använt information från olika Internetsidor, samt
tagit kopior på informationen.

31 Gustavsson, B. (2004)
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3. TEORETISK REFERENSRAM

detta kapitel redogörs för den relevanta teorin för det empiriska resultatet. Först ges en
kortfattad beskrivning av FM:s organisationsschema. Detta för att ge en vidare förståelse
och bakgrund för ämnet. Sedan beskrivs den teori som ligger till grund för författarnas

förhållningssätt, som följs av en beskrivning av hur författarna valt att applicera denna på
studiens undersökning. Efter detta redogörs för teorierna kring offentlig styrning, grunder för
förtroende och hur förtroende skapas.

3.1 Försvarsmaktens organisation
FM styrs av Sveriges riksdag och regering, vilka utfärdar regleringsbrev till myndigheten och
ställer krav på bland annat måluppfyllelse, återrapportering och budget.

Figur 1. Försvarsmaktens struktur

Arméförband Marinförband Flygförband Utlandsstyrkan Skolor Centra Militärdistrikt FMLOG

Överbefälhavare
Stf myndighetschef

Försvarsmaktens Högkvarter

Regering

Riksdag

Källa: OM Försvarsmakten

FM:s chef är Överbefälhavaren (ÖB), nuvarande ÖB (2005) är Håkan Syrén. Tillsammans
med ställföreträdande myndighetschefen bildar de myndighetsledningen, vilka sitter i FM:s
Högkvarter. Förutom den centrala ledningen sitter även den operativa insatsledningen i
Högkvarteret, vilka leder insatser inom och utom riket.32

De underliggande delarna är olika instanser som ligger under Högkvarteret. De delar som
utbildar sig för att stå till den operativa ledningens förfogande är armé-, marin- och
flygförband, samt skolor och olika center som till exempel sjukvårdcentrum och
underrättelsecentrum. De förband som är insatta för utlandstjänst ligger under utlandsstyrkan i
organisationsschemat, och under militärdistrikt finns utbildning av hemvärnet och andra
frivilliga försvarsorganisationer. Det är militärdistrikten som leder den territoriella
verksamheten. Även FMLOG finns, vilka är FM:s logistikavdelning som ser till att underhåll
och stöd finns för insatsförbanden, centra, skolor och utbildande förband.33

32 OM Försvaret (2005)
33 Ibid
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3.2 Styrning i myndigheter
Styrning inom myndigheter skiljer sig från styrning inom näringslivet och den privata sektorn.
Exempel på skillnader är intressentsituationen samt mål med verksamheten. Statens
huvudsakliga uppgift är att skapa samhällelig välfärd.34 Myndigheter har inte det vinstsyfte
som privata företag har. Deras syfte är i stället att driva verksamhet vilken mäts genom två
typer av resultat; prestationer och effekter. (Dessa kan även nämnas som output respektive
outcome.) Prestationer är konkreta handlingar myndigheten gör, medan effekter är det som
uppnås genom prestationerna. Effekterna uppstår inte om prestationerna ej utförs. När
utvärdering av myndighetens resultat görs måste dessa begrepp förstås. Att känna till
orsakssambanden mellan myndighetens resurser, prestationer och effekter och därmed veta
syftet till varför de gör som de gör, är viktigt för att rätt saker skall mätas.35

3.2.1 Mål- och resultatstyrning
I Sverige infördes mål- och resultatstyrsystemet för att minska detaljstyrningen inom den
offentliga sektorn, och för att öka riksdagens makt över myndigheterna. Mål kan innehålla
olika syften och karaktärer, de kan även användas både i styrningen och i
utvärderingsprocessen.36 Målen måste vara klara, tydliga och mätbara och de skall förmedlas
till alla inom organisationen. Statliga bolag måste styras med målstrukturer som avspeglar det
delade ägaruppdraget. Detta innebär att fler icke-finansiella mål måste komma i fokus.37

Myndigheterna får genom regeringens regleringsbrev uppgifter om sina mål uppdelat i
politikområde, verksamhetsområde och verksamhetsgren. Det innehåller även information om
vad som skall återrapporteras, och därmed mätas för att visa effektivitet och måluppfyllelse.
När myndigheter och dess verksamhet skall studeras är det ofta tre typer av frågor som skall
besvaras; har de uppfyllt de prestationer och effekter som de har i uppgift att åstadkomma, har
deras prestationer förväntad kvalité och har de framställts för en rimlig kostnad, samt är
myndigheten eller verksamheten rustad att möta framtida krav och behov.38 Det är regeringen
som beslutar vilka mål de olika myndigheterna skall arbeta mot, men myndigheterna själva
avgör hur målen skall uppfyllas. Här skall myndigheten ha ett medborgarperspektiv, vilket
innebär att strategin för måluppfyllelsen skall utformas på bästa möjliga sätt för
medborgaren.39

3.2.2 Målmätning
För att veta om en myndighet har lyckats uppnå de effekter som skall uppnås måste deras
resultat mätas. Mätningen är inte helt enkel då effekterna ibland är många, och inte skulle ha
uppnåtts om inte prestationerna utförts.40

Det finns stora skillnader mellan offentliga och privata organisationer. I Anthony och
Young´s bok tas bland annat vinstmåttet upp som en viktig skillnad. Inom privata företag och
organisationer mäts företagets effektivitet och prestationer med vinstmått, medan offentliga
organisationer måste använda sig av flera mått för resultatmätning. Dels mäts grad av
måluppfyllelse och dels mäts effektiviteten, då resurser och prestationer ställs i relationer till

34 Falkman, P. (1998)
35 ESV 2003:17
36 ESV 1999:13
37 SOU 2004:47
38 ESV 2003:17
39 ESV 1999:13
40 ESV 2003:17
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varandra för att visa hur målen uppnåtts. Att det finns flera mått gör det svårare för offentliga
organisationer att utveckla system för att vara så effektiva som möjligt.

Ytterligare en skillnad är kundsituationen i de olika typerna av organisationer, och den
påverkan marknaden har på dem. Privata företag är beroende av en marknad som vill använda
sig av deras tjänster eller varor. Faller de inte marknaden i smaken finns heller inga kunder,
och därmed ingen inkomst för företaget. Det måste därför anpassa sig efter efterfrågan för att
kunna överleva. Företagets mål är att ha så många kunder som möjligt för att generera mer
pengar och därmed ge en hög vinst. Däremot befinner sig inte myndigheter i samma situation,
då deras egentliga ägare är samhället. Trots att det är skattepengar som används för att driva
organisationen påverkas ej tjänsten om du betalar mycket eller lite skatt. Relationen mellan
framgång och många kunder finns inte inom myndigheter, det kan till och med vara en
nackdel med för många kunder då det kräver fler resurser.41 Kunden har heller inte makt på
samma sätt som i den privata sektorn, då de ej kan välja bort ett företag om de inte är nöjda.
Detta eftersom det i många fall inte finns några alternativ och valmöjligheter.42

Figur 2. Outcomeprocessen

Källa: ESV, Resultatanalys för nybörjare

Effekter som uppnås till följd av de prestationer och insatser som myndigheterna gör, är
förändringar eller bevarade tillstånd i samhället. Dessa effekter skulle inte ha inträffat om inte
insatserna gjorts. Effekterna är skillnaden mellan det som faktiskt hänt och det som skulle ha
hänt utan insatsen.43 Som exempel inom FM kan fredsbevarandet ses som en effekt av de
insatser man gör i Sverige samt i andra länder.

3.3 Förtroende och Trovärdighet
Hur förtroende och trovärdighet skapas, samt hur dessa bibehålls finns det olika synsätt på.
Det kan finnas skillnader mellan internt och externt förtroende även om det är samma faktorer
som bygger upp och bibehåller starkt förtroende för dessa. Ett perspektiv som vi har valt att
använda oss av i detta teoretiska kapitel har utvecklats för internt förtroendeskapande. Vi har
dock funnit att denna modell även går att tillämpa för externt förtroende, med reservation för
vissa ändringar.

För att ge en bild av hur denna teori är uppbyggd har figur 3 framställts, vilken beskrivs mer
detaljerat nedan.

41Anthony, R.N. & Young, D.W. (1994)
42 Molander, P. (2002)
43 ESV 2003:17
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Figur 3. Beteendeförtroende

Beteendeförtroende

Personligt Icke-personligt
förtroende förtroende

Objekt Miljö

En relation
mellan två
individer

Kulturella strukturer Förtroende mellan
och individer i de system

institutionella regler som omger dem

Förtroende för Förtroende för
organisationen individerna ger
ger förtroende förtroende för
för individerna organisationen

Källa: Fri tolkning från Nooteboom (2003)

Förtroende kan delas in i olika förtroendekategorier beroende på vilket det tillförlitliga
objektet för beskådaren är. Förtroende för människor och organisationer benämns i regel för
beteendeförtroende. Olika beteenden kan ge olika tillförlitlighet, men förtroendet kan även
variera beroende på de underliggande faktorerna för beteendet. Både när det gäller en person
och en organisation är det deras kompetens och intentioner som uppbär förtroendet. Dock kan
inte kompetens och intentioner direkt observeras, utan förtroendet byggs upp av personliga
karaktärsdrag och uttalade intentioner.44

3.3.1 Personligt och icke-personligt förtroende
Teorierna kring förtroende gör en åtskillnad mellan personligt förtroende och icke-personligt
förtroende. Personligt förtroende är en beskrivning av de relationer som existerar inom
familjer och mellan vänner. Detta slags förtroende är det som vi i vardagen oftast associerar
till. Icke-personligt förtroende innefattar förtroende för en organisations relationer. Ett centralt
problem finns dock då skiljeaktighet om huruvida dessa organisationsrelationer skall refereras
till som objektet för förtroendet, eller som miljön individernas sociala relationer är knutna till.
Det ligger en stor skillnad i de ovan nämnda synsätten. Objektperspektivet innebär att

44 Nooteboom, B. & Frédérique, S. (2003)
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intressenterna har förtroende för strukturen, de kulturella eller de institutionella reglerna.
Medan miljöperspektivet går ut på att individerna har förtroende för varandra i de system som
omger dem.45

Beroende på om man som beskådare har ett objekt- eller miljöperspektiv kan förtroendet
uppstå från två olika håll. Det förra perspektivet innebär att förtroende för en individ baseras
på det förtroende som existerar för den organisation denna tillhör. Medan miljöperspektivet
utgår ifrån att en organisations trovärdighet uppstår utifrån förtroendet för de individer som
organisationen består av. Om förtroendet för dessa individer inte är byggt genom en personlig
relation byggs det utifrån den bild som organisationen förmedlar.46

3.3.2 Organisatoriska relationer
Ovan illustrerade figur 3 relationen inom begreppet beteendeförtroende. Denna teori redogör
för hur förtroende kan byggas upp internt i organisationer mellan de olika aktörerna. Den
mynnar ut i att ett internt förtroende antingen byggs på de individer som befinner sig i
organisationen, alternativt att förtroendet för organisationen ger förtroende för individerna
som agerar inom den. Vi finner att detta går att vända till ett externt förhållningssätt. Då det
även ur en extern betraktares utgångspunkt kan mynna ut i dessa två förhållningssätt. Dock
behöver figur 3 omarbetas för att passa till ett externt förhållande, se figur 4.47

Vi utgår enbart från det icke-personliga förtroendet som vi hädanefter kommer att benämna
organisatoriska relationer (motsatsen benämns som personliga relationer i ovanstående teori).
Objektperspektivet och miljöperspektivet kommer vi att benämna som organisatoriskt
förtroendesynsätt respektive karaktäristiskt förtroendesynsätt, då vi anser att det är detta som
perspektiven beskriver som grund för det externa förtroendet.

Figur 4. Organisatoriska relationer

Organisatoriska
relationer

Organisatoriskt Karaktäristiskt
förtroendesynsätt förtroendesynsätt

Förtroende för Förtroende för
organisationen individerna ger
ger förtroende förtroende för

för individerna organisationen

45 Nooteboom, B. & Frédérique, S. (2003)
46 Ibid
47 Ibid
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Det är på denna nivå vi finner en koppling till ett externt förhållningssätt. Vi har även funnit
stöd till detta i Kriskommissionens utredning ”Sverige och tsunami –granskning och förslag”
angående ansvar. Organisatoriskt förtroendesynsätt innebär att en extern betraktares
förtroende kan skapas genom att organisationen är välskött och välorganiserad. Detta
förtroende kan omföras till förtroende för individerna i organisationen, då kontroll och
styrning på ett korrekt sätt kan anses tillförlitligt.

Karaktäristiskta förtroendesynsättet innebär att förtroende kan skapas av en stark individ eller
en grupp individer, vilket sedan kan överföras till ett förtroende för hela organisationen.
Denne indevidens trovärdighet och integritet kommer då att upprätthålla hela organisationens
trovärdighet. Dock bör det betänkas att olika individer erhåller olika slags förtroenden från
förtroendegivaren. Även förtroende för en specifik person kan variera under olika situationer.
Om förtroendet för dessa individer inte är byggt på en personlig relation, byggs det utifrån
den bild som denna förmedlar.

Förtroende för individer och organisationer står i relation till varandra genom de funktioner
och befattningsroller som individerna har i organisationen. Då förtroende för individer skall
överföras till ett förtroende för hela organisationen, krävs det att dessa individer är
uppbackade av sin auktoritet eller deras chefer. Allt slags förtroende är relaterat till interna
och externa villkor såsom normer, organisationsstruktur, ledarskap, kontroll, motivering av
personal, marknaden, lagar och etiska regler.48

Utifrån det ovanstående i stycke 3.3 kan det urskiljas tre olika slags förtroendekategorier:

Personligt förtroende, vilket baseras på parternas erfarenheter av deras interaktion över
en längre tid. Detta kan vara svårt att upprätta externt, då personliga kontakter sällan
existerar med externa intressenter. Förtroende är beroende av lärande, då det behövs
tid och erfarenhet för att förstå personers kompetens och intentioner för att kunna
identifiera sig med dem. Denna förtroendekategori kommer inte att användas i
resterande delarna av studien.

Institutionellt förtroende är förtroendet mellan aktörer som byggs utifrån de sociala
reglerna som finns. Då förtroendet är individuellt för varje part, påverkar deras
bakgrund och redan existerande normer den förtroenderelation som kan uppstå mellan
parterna. Inom varje organisation utvecklas en egen miljö som består av ett eget språk,
egna ritualer och förhållningssätt, detta brukar benämnas organisationskultur. Om
intressentens miljö/kultur överensstämmer med det som råder inom organisationen
uppstår en stark förtroenderelation. Här finns förtroende för att organisationen har
kontroll redan från individnivå som styr upp till nivån för de kollektiva besluten.
Intressenten förlitar sig på att det finns institutionella regler som styr individerna i
organisationen.49 Vi kommer fortsättningsvis att kalla detta för organisatoriskt
förtroendesynsätt. Ur ett ansvarsperspektiv är det den juridiska personen som görs till
bärare av ansvaret, eller så kan ansvaret utkrävas kollektivt av alla individer inom
organisationen50.

48 Nooteboom, B. & Frédérique, S. (2003)
49 Ibid
50 SOU 2005:104
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Systemförtroende är intressentens förtroende för funktionen och reliabiliteten av de
sociala systemen inom organisationen. Det ställs tillit till styrsystemet, cheferna, olika
auktoritära individer, experter som utvecklar systemet och tekniska system. För
hierarkiska organisationer finns förtroende för att cheferna fattar beslut utifrån
betraktarnas bästa men även för de individer som ingår i organisationen.51 Vi kommer
fortsättningsvis kalla detta för karaktäristiskt förtroendesynsätt. Inom ansvarsområdet
kallas detta synsätt för den hierarkiska modellen, där det görs gällande att ansvaret
ensamt kan vila på en individ, som till exempel på chefen, ministern eller
generaldirektören. Det kan även ses ur ett modifierat personligt ansvarsutkrävande där
det tas hänsyn till den miljö och struktur som handlandet ägt rum i.52 För FM kan detta
vara förtroende för departementen eller för ÖB.

3.4 Grunder för förtroende
Förtroende kan betyda tillit på en personlig nivå men också anseende, goodwill och prestige
sett ur de olika intressenternas perspektiv.53 Förtroende är associerat med beroende och
risktagande, då en part i en relation är beroende av den andre parten och att det därmed finns
en risk att förväntningarna inte uppfylls.54 Förtroende är följaktligen beroende av det ansvar
som den ene parten är villig att ta för att anses tillförlitlig.55 Ur ett ekonomiskt synsätt inom
den privata sektorn är företagen i stort sett beroende av intressenternas förtroende då de skall
få finansiering, kreditgivning och försäljning av dem, men även för att attrahera nya och
befintliga medarbetare.56

3.4.1 Förtroenderelation med intressenten
Kravet om tillförlitlighet och trovärdighet har ursprungligen sin grund i agentteorin.57 Teorin
bygger på att det finns en principal och en agent, där agenten skall förvalta principalens
intressen.58 För att säkerställa ägarnas intresse har lagar och regler kommit till stånd.
Ledningen i olika bolag måste återrapportera till ägarna och andra intressenter om vad som
skett inom bolaget under det senaste året och om vad som har planerats inför framtiden.
Rapporteringen berör både den ekonomiska förvaltningen och styrningen, samt
organiseringen av bolaget. En orsak till att omvärlden kan känna ett vacklande förtroende för
organisationen grundar sig ofta på deras kunskapsbrist angående den bedrivna
verksamheten.59 Automatiskt ställs det ett kvalitetskrav på återrapporteringen för att den skall
kunna vara tillförlitlig och användbar för intressenterna. Detta betyder att själva
rapporteringen är tillförlitlig, men behöver inte betyda att läsaren känner förtroende för
företaget. För att trovärdighet skall skapas krävs det att den information som ges ut stämmer
överens med verkligheten, och att de beslut som intressenterna har tagit baserat på
informationen har varit optimala. Det skulle kunna sägas att förtroende är nyckeln till
problemet med den asymmetriska informationsrelationen mellan företagen och
intressenterna.60

51 Nooteboom, B. & Frédérique, S. (2003)
52 SOU 2005:104
53 Rohlin, M. (1993)
54 Nooteboom, B. & Frédérique, S. (2003)
55 SOU 2005:104
56 SOU 2004:47
57 Ibid
58 Molander, P. et al, (2002)
59 SOU 2004:47
60 Nooteboom, B. & Frédérique, S. (2003)
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3.4.2 Ansvar
För att förtroende skall kunna skapas och bibehållas krävs att agenten verkligen tar sitt ansvar,
och uppfyller de förväntningar som ställs på honom eller henne. Ansvar innebär i det
vardagliga språket uppgift eller uppdrag. När det gäller inom eller mellan företag och andra
organisationer bygger detta ansvar på ett kontrakt mellan parterna som definierar uppgifterna.
När ansvar utkrävs är det för att den förväntade prestationsnivån ej är uppfylld. Vid
ansvarsutkrävande måste dock vissa faktorer tas i åtanke, exempelvis om den ansvariga har
haft några andra alternativ. Ansvar kan delas med andra, men det bör påpekas att det inte gör
ansvaret mindre för var och en.61

I dagens samhälle finns många tillfälliga grupper som är löst sammansatta, men även fastare
grupper som företag, föreningar och myndigheter. Problemet med dessa grupper är
ansvarsutkrävandet om de handlar kollektivt, då utfallet inte beror på en enskild eller några få
individer. Det kan också göras ett övervägande om alla i gruppen har deltagit i samma
utsträckning eller om vissa haft en större betydelse för utfallet.62

Ansvarsmodeller
Det finns olika ansvarsperspektiv. Ett är att den juridiska personen görs till bärare av ansvaret,
ett annat är att ansvaret utkrävs kollektivt av alla individer inom organisationen.63 Det senast
nämnda synsättet kan sammankopplas med det organisatoriska förtroendesynsättet. Ett annat
sätt att se på ansvarutkrävande är genom den hierarkiska modellen där det görs gällande att
ansvaret ensamt kan vila på en individ. Det kan även ses ur ett modifierat personligt
ansvarsutkrävandeperspektiv där det tas hänsyn till den miljö och struktur som handlandet
äger rum i.64 Dessa två synsätt har förenats med det karaktäristiska förtroendesynsättet.

Det är inte enkelt att utkräva ansvar av en framträdande juridisk person, då detta kräver att
organisationen som juridisk person skall inneha ett samvete. Även den kollektiva modellen
har problem att ge en lösning på ansvarsproblemet. Svårigheter finns också med den
hierarkiska modellen, då ansvarsutkrävande av den högste ledaren kräver att denne varit
medveten och haft all tillgänglig information om vad som skett inom och utom
organisationen. Denne måste även ha en hög auktoritet som kan omsätta beslut till praktisk
handling. Däremot anses modellen för personligt modifierat ansvar kunna ge vissa lösningar,
då det finns teorier om att denna ansvarsfördelning påverkar de enskilda individerna till att ta
ett ökat personligt ansvar.

Ansvarsutkrävande
Eftersom intressenterna är mer eller mindre tvungna att förlita sig på företagsledningens
villighet att behandla dem rättvist, är det viktigt att företagen är medvetna om den
asymmetriska relationen när de skall bygga upp ett förtroende hos intressenterna.65 Ett sätt för
organisationer att visa medvetenhet om denna ojämna relation är att visa sitt ansvar.

Generella krav på myndigheterna ställs i olika lagar och förordningar, på så vis anges
myndigheternas ansvarsramar. Dock kan dessa ramar vara oprecisa. Detta leder till att om en
uppgift faller utanför myndighetens ansvarsområde finns ingen befogenhet, skyldighet eller

61 SOU 2005:104
62 Ibid
63 Ibid
64 Ibid
65 Gustafsson, C. (2005)
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rätt för myndigheten att agera. I vissa nödsituationer kan dock ansvarsfrihet beviljas till
myndigheterna. Regeringen kontrollerar och följer upp myndigheternas verksamhet, det är
emellertid chefen för myndigheten som bär ansvaret för verksamheten. När beslutsrätten
delegeras följer även ansvaret till den tjänstemannen. Ansvar kvarstår dock hos den förste
angående delegationen, då den ska ha skett till en lämplig tjänsteman med rätt kompetens.
Ansvar för myndigheter finns i olika rättsliga ansvarsformer, som vid beslut och handläggning
men även för underlåtenheter inom andra områden.66 Stor del av ansvarsutkrävandet för
myndigheterna bedrivs genom media, på så vis får medborgarna insikt i verksamheten. Men
det förekommer även medborgarkommissioner som granskar och utkräver ansvar.67 Angående
förtroendefrågor har Förtroendekommissionen både studerat vad som påverkar förtroende
negativt och funnit förslag och lösningar på hur dessa problem skall lösas. En av dessa
lösningar redovisas genom den så kallade förtroendetriangeln.

3.4.3 Förtroendetriangeln
I Förtroendekommissionens rapport SOU 2004:47 har det redogjorts för de faktorer som anses
ha störst negativt inflytande på förtroendet i Sverige. Dessa berör främst näringslivet, men
samma krav från omgivningen finns på myndigheterna.

Höga ersättningsnivåer och olämpliga ersättningssystem, missvisande ekonomisk information,
oklara roll- och ansvarsgränser och brister i den personliga etiken är några utav de faktorer
som ansetts haft negativ påverkan gällande förtroende. Mot dessa förtroendeskadliga faktorer
har Förtroendekommissionen utvecklat fyra förtroendefrämjande strategier; god avvägning
mellan olika slag av reglering, öppenhet och transparens, klara roll- och ansvarsgränser och
balans i förtroendetriangeln.

Figur 5. Förtroendetriangeln

Källa: SOU 2004:47

För att kunna uppnå ett förtroende från omgivningen om att det inte sker individuella
regelöverträdelser inom organisationen, krävs att triangelns tre hörn är i balans. Normerna,
policys och den interna etiken inom organisationen skall överensstämma med de värderingar
som finns hos omvärlden inom det aktuella området. Skulle dessa regler och normer brytas
krävs det att upptäcktsrisken för överträdelsen är betydande. Till sist måste sanktionerna vara
tillräckligt hårda för att avskräcka individerna från den tänkta handlingen.68

66 SOU 2005:104
67 Ibid
68 SOU 2004:47
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Tillämpning och tolkning av de regler och normer som är giltiga i ett samhälle förändras. En
förklaring till förtroendeproblemen kan vara att olika grupper i samhället utvecklas åt olika
håll. Organisationer måste ständigt utvärdera och anpassa sina normer som förmedlas i
identiteten till omvärldens krav.69

3.4.4 Kunskap och insyn
Förtroende kan skapas genom att en organisation eller en individ anses handla legitimt.
Legitimitet betyder lagenligt och äkthet i maktutövande, vilket kan innebära att de står under
demokratisk insyn och kontroll.70 För att förtroende skall uppstå krävs det därmed att båda
parterna har tillräckligt med kunskap om varandra. Den information som förmedlas måste
även vara begriplig, tydlig och korrekt för användaren. Genom att hålla en organisation
transparent skapas legitimitet och trovärdighet. Detta genom att intressenterna känner att de
får den information som de behöver för att bilda sig en uppfattning och för att fatta rättfärdiga
beslut. Besluten kan gälla om vederbörande skall söka tjänst eller hur pass stort anslag en
myndighet skall erhålla. En transparent organisation ger intressenterna en uppfattning av att
det är en öppen organisation som inte har något att dölja för omgivningen. Det kan dock visa
sig att det finns faktorer som uppfattas som negativa för intressenterna. Ytterligare en faktor
för att trovärdighet skall kunna skapas och bibehållas är att handlingarna som utförs
överensstämmer med vad organisationen påstår sig utföra, och den filosofi den förmedlar.71

3.4.5 Förväntningar
Alla intressenter går in i relationen med vissa givna förväntningar som kan röra förväntningar
mellan arbetsgivare och anställd, men även mellan företag och konsumenter. Det uppstår lätt
konflikter mellan intressenterna för att få de individuella förväntningarna uppfyllda. Dock är
intressekonflikter naturliga då den bedrivna verksamheten berör många olika intressenter.
Dessa intressekonflikter är ett problem om organisationen inte brukar ett system för hur dessa
motsättningar skall hanteras på ett förtroendegivande sätt.72

Beroende på vilka intressenter som organisationen sätter främst förmedlas olika budskap.
Beträffande en offentlig organisation utvecklar de sin verksamhet ur ett medborgarperspektiv,
och det är utifrån detta perspektiv som organisationen förmedlar sin ideologi.73 Inom det
offentliga finns det alltid ett större krav från allmänheten då verksamheten till största delen
finansieras av medborgarnas skattemedel. Därav förväntar de sig att se resultatet av deras
”investering”. Uppfylls inte dessa förväntningar försvagas förtroendet. Förväntningarna kan
innefatta mycket och även variera stort mellan olika grupper. Ur ett medborgarperspektiv
skulle förväntningarna kunna röra skattemedel, arbetstillfällen, produktsäkerhet och kvalitet.74

Detta resultat som de söker är själva nyttan med organisationen. Inom privat verksamhet kan
det vara lättare för företaget att visa de effekter som de har på samhället (både positiva och
negativa effekter), jämfört med offentlig verksamhet, då vi som medborgare tar vår välfärd för
givet och istället ser vad som saknas oss. Det finns även ett politiskt problem i detta då den
offentliga verksamheten direkt och indirekt styrs av den politik som bedrivs i landet. Om det
skulle vara ett mer skatterestriktivt styre skulle mycket av styret i offentliga sektorn
omfördelas. Den nytta och de effekter som samhället förväntar sig ligger i regeringens fokus.

69 SOU 2004:47
70 Stadskontoret 1998:2
71 SOU 2004:47
72 Ibid
73 Akademirapport 2004:6
74 SOU 2004:47
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Detta kan utläsas i ett betänkande av Finansutskottet där det skrivs att regeringens största
intresse ligger i vad medborgaren får av den statlige förvaltningen och inte som tidigare hur
de olika myndigheterna når sina uppsatta mål.75

3.5 Att skapa förtroende
När identifiering av en organisations intressenter skall göras är det vanligt att den så kallade
intressentmodellen används. Oftast används samma komponenter inom modellen, vilka är
ägarna, staten, kreditgivarna och samhället. Vanligtvis brukar teorierna fokusera på någon av
dessa grupper då vissa av dem kan anses ha mer betydelse för organisationens verksamhet.
Det bör dock påpekas att intressentmodellen är en grov förenkling, då varje organisation ser
olika ut och alla intressenterna har stor påverkan. Även det faktum att intressegrupperna inte
är låsta av några osynliga murar är intressant då de som beskådar en organisation ur ett
samhällsperspektiv även kan vara ägare. Därför besitter denne även ett informationsbehov
från ett ägarperspektiv.76 När modellen skall tillämpas på offentliga organisationer visas
ytterligare ett problem då ingen skillnad görs mellan privata och offentliga organisationer.
Problem ligger då i att fastställa vilka ägarna av en offentlig organisation egentligen är, staten
eller medborgarna?

Det finns olika perspektiv på frågan om hur förtroende kan skapas. Ur ett statiskt synsätt
anses organisationen endast ha en chans att skapa förtroende. Alternativt skapas förtroende
över tiden, och det är då relativt enkelt för organisationen att investera i
förtroendeuppbyggnaden.77 Det finns flera olika saker som kan påverka en organisations
rykte, som till exempel produkter, varumärke, ansvarstagande och styrning. Detta gäller både
den privata och den offentliga sektorn, dock är det inom den offentliga sektorn även viktigt
hur budgetpengarna fördelas och spenderas, samt den hierarki och styrning som
organisationen bedriver.

Vi har som alla andra observerat att många skandaler har skett under de senaste åren, såväl
bokföringsbrott, felaktiga affärsbeslut och orimliga ersättningar till ledningen på olika stora
företag. Vi har märkt att dessa skandaler har ruinerat de flesta av företagen och de som
överlevt för nu massiva kampanjer för att återfå sitt goda rykte. I Sverige för till exempel
Skandia stora reklamkampanjer för att försöka bli trovärdiga igen. När ett organisationsrykte
blir ett negativt sådant påverkar detta anställningskraften och finansieringen. Organisationen
utsätts för en hårdare bevakning och kontroll, vilket sedan kan leda till omorganisationer.
Dessa faktorer påverkar den interna kulturen och kan få sådana konsekvenser att de anställda
begår oetiska och omoraliska handlingar. Vilket i sin tur om detta uppdagas leder till ett ännu
sämre rykte och image.

Image är den bild organisationens intressenter har uppfattat, medan identitet står för hur en
organisations medlemmar uppfattar organisationen.78 Det är därför viktigt att alla
organisationer bygger upp en stark enhetlig bild som passar alla de olika intressenterna.79

Genom sin identitet sänder företag ut en mängd olika signaler i form av symboler, beteende,
agerande och kommunikation. Alla dessa olika signaler formas sedan till en bild/en image,

75 Akademirapport 2004:6
76 Ibid
77 Gustafsson, C. (2002)
78 Larsson, L. (2001)
79 Akademirapport 2004:6



Försvarsmakten –en studie om trovärdighet Teoretisk referensram

23

hos de olika intressenterna. Ett företag måste visa vad det står för och vad det är för sin egen
personal, dess kunder och andra intressenter. Identitet kan även definieras som bolagets
karaktär, ett framgångsrikt identitetsskapande påverkar alla handlingar som utförs av
ledningen och anställda inom organisationen.80 Ett starkt karaktärsdrag hos en organisation är
som tidigare nämnts, att den tar ansvar för sitt handlande.81 Dock bör det påpekas att en
framgångsrik identitet inte endast skapar förtroende utan det kan också eller istället skapa
omtyckthet hos intressenterna. En accepterad identitet behöver därmed inte generera
förtroende från intressenterna. Däremot kan en negativ identitet alstra ett negativt
förtroendekapital (distrust). Att skapa denna organisationsidentitet är en ytterst komplex
uppgift, då den måste förmedlas till intressenterna på ett väl anpassat sätt. Vissa teorier säger
att identitet måste uppfattas av omgivningen, den kan inte förmedlas genom en
envägskommunikation.82 Detta kan möjliggöras genom transparens, där intressenten själv kan
beskåda organisationen på ett tillfredställande sätt.

3.5.1 Organisatoriska strategier
Varumärket och dess rykte är viktigt för företag och organisationer bland annat på grund av
att konsumenterna tenderar att skapa relationer med dessa. Relationerna skapas på samma sätt
som de skapar relationer med människor. Mot konsumenter fungerar företagets varumärken
som organisationens ansikte utåt och varumärkets rykte är därför i högsta grad relevant.83

Inom Corporate brand teorierna anses varumärket bestå av tre komponenter. Dessa är vision,
kultur och image, det intryck av företaget som intressenterna har. Mellan dessa komponenter
kan det finnas ett gap om organisationen inte aktivt jobbar med att identifiera intressenternas
efterfrågan, normer och intressen. När organisationen lyckas förmedla sin kultur, och
intressenterna därigenom förstår organisationskulturen, förstår de även organisationens
värderingar lättare.84

Under senare år har det så kallade ”reputation management”fått mer slagkraft inom
verksamhetsstyrning. Inom denna diskurs försöker man finna system för att styra
organisationers legitimitet hos allmänheten. Legitimitet byggs upp av den bild som samhället
har av organisationen. Svårigheterna ligger i att finna de rätta kommunikationsvägarna för att
nå rätt målgrupp, samt finna hur dessa identiteter skall förmedlas effektivt. Att finna rätt
målgrupp kan vara ett problem för FM, då de inte enbart har en målgrupp att rikta in sig på,
utan alla grupper måste tillgodoses. En person kan dessutom vara medlem i mer än en
intressentgrupp.85 Detta nya synsätt som ”reputation management”innebär, flyttar fokus från
en intressentgrupp till ett vidare angreppssätt –alla intressenterna måste tillfredställas. För att
detta skall kunna uppnås krävs en dynamisk organisationsidentitet och en effektiv
kommunikation till omgivningen för att förmedla organisationens filosofi, verksamhet och
mål.

Om en organisation har ett starkt varumärke innebär det att de förmedlar en helhetssyn av hela
organisationen istället för de separata produktlinjerna. Om strategin för detta utförs korrekt
kan detta förhållningssätt ge flera fördelar eftersom intressenterna har en mental bild av
företaget som trovärdigt. Dock finns det nackdelar med denna strategi. Ifall en produkt inte

80 Gustafsson, C. (2002)
81 SOU 2005:104
82 Akademirapport 2004:6
83 Gustafsson, C. (2005)
84 Gustafsson, C. (2002)
85 Akademirapport 2004:6
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uppfyller deras förväntningar skadar det hela organisationen och inte enbart den specifika
produktlinjen. Denna strategi kan även tillämpas av offentliga organisationer genom att
”produktlinjerna”ersätts med verksamheter. 86 Samma situation befinner då myndigheten sig i
om flera verksamhetsområden finns och ett av dem inte når upp till förväntningarna, vilket
drabbar hela verksamheten.

3.5.2 Karaktäristiska strategier
Enligt vissa teorier är det alltid människor som personifierar en organisation då det är
människor vi relaterar till och får eller inte får förtroende för. Därför kan inte en
förtroendevald representera medlemmarna i sin organisation om denne inte är tydlig med vem
han eller hon är. För att kunna bidra till att skapa förtroende för en organisation, måste själva
ansiktet utåt vara äkta; det måste vara dennes egna, genuina värden som denne representerar.
Om kärnvärdena inte sammanfaller med organisationens, bör personen lämna organisationen
eller åtminstone sin position som förtroendevald.87

Termen ”karaktär”beskriver hur en individ är beskaffad. Att en person har god karaktär
innebär att denne uppträder på ett ansvarsfullt sätt och kan motstå ovanor och frestelser.88

Begreppet ”etos”kan beskriva en persons karaktär, via detta etos kan förmedlaren visa vem
denne är och vad denne står för. Om en individ inte lyckas med att skapa ett förtroende kring
sig själv, kommer denne inte heller att kunna nå ut med sitt budskap och sin vision. För att en
individ skall kunna skapa detta förtroende krävs en personlig varumärkesstrategi.89

Personliga varumärken brukar motiveras av att medarbetarna i organisationer är en del av det
helomfattande varumärket.90 Om en organisations varumärke ej är starkt, är ett starkt
personligt varumärke av större betydelse.

Ledaren inom en organisation är en förebild och organisationens ansikte utåt. Dennes roll som
ledare innebär därmed att kommunicera ut vad organisationen står för och därefter handla som
han eller hon hävdar att han ska. Då det oftast är ledaren som syns i media är det viktigt att
ledaren och organisationen har samma utgångspunkter och står för samma saker. Media är ett
kommunikationsinstrument och det är bra om detta används på bästa sätt. Ledaren bör därför
ha en bra kommunikationsförmåga samt ha den etiska grunden att inte sätta sina egenintressen
högst. Beträffande ledarens uttalanden och bild i media påverkas både utomstående
intressenter och de anställda.91 Det som utlovas och informationen om företagets visioner och
mål som framställs i media når även de anställda i organisationen. Om organisationen och
deras ledare inte uppnår det som utlovats kan det därför påverka både viljan till fortsatt
anställning, och viljan att bli anställd i organisationen.

Det är ledarens egen tydlighet som är grundläggande för kommunikationen. Detta gör att
människor vet vad de kan förvänta sig av ledaren och att de har en förförståelse för ledarens

86 Gustafsson, C. (2002)
87 www.dittvarumarke.se/rad.php#fortroendevald
88 http://susning.nu/Karakt%E4r, 2005-11-30 kl 22:06
89 http://csjobb.idg.se/karriar.nsf/0/2CD666B8906F9458C12570AC00525116?OpenDocument&id=5,

2005-11-30 kl 17:23
90 http://csjobb.idg.se/karriar.nsf/All/33012F604A91F290C1256FC4003B7D43?OpenDocument&id=5,

2005-12-01 kl 21:34
91 Gustafsson, C. (2005)
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budskap och handlingar. En vanlig orsak till förtroendekriser mellan ledare och medarbetare,
men även externa intressenter, är att ledaren talar om vissa värderingar och lever efter andra.92

3.5.3 Kommunikation
Samtliga ovanstående strategier bygger på att kunna kommunicera ut budskap till sina
intressenter, för att de ska få vetskap om vad organisationen står för, och därmed kunna skapa
förtroende för organisationen. Enligt en artikel skriven av Clara Gustafsson är en tvåsidig
kommunikation synnerligen viktig för att skapa förtroende. Hon menar att förtroende är ett
exempel på ett asymmetriskt samspel, och därför kan appliceras på förtroende för
organisationer, både internt och externt. Asymmetriskt samspel innebär att
förtroenderelationer alltid består av minst två personer som innehar olika maktpositioner
gentemot varandra. Detta då ingen annan kan veta precis hur en annan persons situation är,
eftersom dennes historia är unik. Denna teori påstår att det inte går att förstå en annan
människa utan att lyssna och vara uppmärksam på vad den andra parten säger. Det är därför
viktigt att en dialog förs och inte enbart en envägskommunikation. Genom att lyssna och
försöka förstå intressenterna får organisationen en uppfattning om intressenternas
förväntningar. Organisationen får därmed en möjlighet att försöka uppnå dessa och på så sätt
få intressenternas förtroende. Hur den tvåsidiga kommunikationen skall åstadkommas är dock
inte helt självklart, då det i stort sätt är omöjligt för en organisation att ha ansikte-mot-ansikte
kommunikation med berörda intressenter.93 Exempelvis kan parterna FM och medborgarna
nämnas, vilka inte har möjligheten att föra en enskild dialog med varandra.

Frågan om hur kommunikationen skall genomföras är således inte lätt att svara på. Det finns
olika typer av kommunikationsprocesser vilka kan tolkas på olika nivåer. Inom
kommunikationsprocesser kan skillnader visas genom graden av intentioner hos de berörda
parterna. Den nivån som kan anses lägst i kommunikationsprocessen är den oavsiktliga
kommunikationen, vilken är icke-verbal och visar sig genom exempelvis ansiktsyttryck,
tonfall och gester. De flesta kommunikationer innehåller både avsiktliga och oavsiktliga
förlopp och det kan vara svårt att dra en klar gräns mellan dessa. Kommunikation kan även
skiljas i huruvida meddelandet har nått fram till den avsedda och huruvida denne uppfattar att
kommunikationen är riktad till denne. Dock leder detta till ett avgränsningsproblem, Hur
framgångsrik måste kommunikationen vara för att kunna kallas kommunikation?94

Kommunikation kan analyseras på individnivå och systemnivå. Den förra befinner sig mellan
individer, medan den andra befinner sig mellan olika sociala system som organisationer och
samhällen samt på gruppnivå. Kommunikation som ligger på systemnivå berör kontakter och
relationer mellan system som helheter, och inte handlandet hos de individer som är inom
organisationen. Massmedia utgör en förbindelselänk i kommunikationen mellan individer,
myndigheter och andra organisationer, alltså en kommunikation mellan individnivå och
systemnivå.95

En vanlig modell för kommunikationsprocessen är i sin förenkling sändaren - meddelandet -
mottagaren. Meddelandet kan delas in i fyra sektioner, där den innersta är den egentliga
informationen. Sektion två innefattar tonfallet hos sändaren och på vilket sätt som
informationen förmedlas. Den tredje sektionen, vilken är den näst yttersta, berör

92 www.dittvarumarke.se/rad.php#fortroendevald
93 Gustafsson, C. (2005)
94 Nowak, K. & Andrén, G. (1983)
95 Ibid
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ansiktsyttrycket, gester och kroppshållning, vilket påverkar mottagarens tolkning av
meddelandet. Den yttersta sektionen innefattar sändarens klädsel och andra personliga
tillbehör som säger något om dennes personlighet och sociala status.96 Det är av största
betydelse att dessa sektioner och deras påverkan har studerats innan en
kommunikationsprocess inleds, så att rätt kommunikationskanal kan användas för att uppnå
det önskade resultatet av informationen.

Intern kommunikation
Förtroendesituationen inom institutioner är speciella i vissa fall. Som exempel kan tas
förtroendet inom militären. Förhållandet i den situationen skiljer sig något åt då personer
inom organisationen uppmanas, i stort sett tvingas, lita på sin överordnade. Detta utan att den
förre har fått möjlighet att ifrågasätta eller kolla upp andra parten som han/hon skall ha fullt
förtroende för. Relationen blir därför mer sårbar jämfört med en relation som blivit mer
ifrågasatt och därmed medvetet vald. Det har vid sådana situationer inte kunnat infinnas en
kommunikation som avgörande moment för förtroendet.97 Detta kan även sägas förekomma
inom myndigheten utifrån ett externt perspektiv, då vi som medborgare inte själva får välja
vilka vi ska ha förtroende för om något skulle inträffa.

Individer formas av den utbildning de har och vilken yrkeskår de tillhör, tillsammans skapar
de en gemensam referensram som styr deras arbete. Individer skapar gemensamt
organisationskulturen, men kulturen påverkar i sig även individerna inom organisationen.98

Varje medarbetare inom en organisation representerar organisationen, på så sätt påverkar
dessa den externa företagsbilden. Det är därför viktigt att alla medarbetare är medvetna om
vad företagets mål är. Det är även viktigt att de känner till vilka värden, missioner, visioner
och strategier som organisationen vill förmedla till sina kunder och andra intressenter. För att
detta skall kunna uppnås krävs ett välutvecklat ett internt kommunikationssystem.99

96 Nowak, K. & Andrén, G. (1983)
97 Gustafsson, C. (2005)
98 Rohlin, M. (1993)
99 www.spokesman.fi/se/s_internal.html, 2005-11-29 kl 18:16
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3.6 Sammanfattning
I teorikapitlet har vi beskrivit olika grunder och förutsättningar för externt
förtroendeskapande. Dessa grunder byggs upp inom organisationen och skall förmedlas ut till
intressenterna. Beroende på vilket synsätt intressenterna har tar de till sig informationen och
budskapen genom olika kanaler. Detta kan förklaras genom två olika förtroendesynsätt.
Antingen grundar sig bilden av varumärket på organisationens struktur eller via ledarens
identitet. Om sedan förväntningarna som intressenterna har på organisationen uppnås bildas
förtroende för hela organisationen och dess verksamhet.

Figur 6. Analysmodell

Trovärdig
organisation

Organisatoriskt
förtroendesynsätt
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förtroendesynsätt

Organisationen kommunicerar
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4. EMPIRI

mpirikapitlet innehåller redogörelser för diskussionsdeltagarnas svar på de frågor vi
förberett. Kapitlet är uppdelat i olika delar där vi inleder med en presentation av
respondenterna. Därefter redogörs för svaren till frågor kring förtroende rent allmänt

samt organisatoriskt och karaktäristiskt förtroende. Vidare beskrivs deras tankar kring
ansvar, Försvarsmakten, kommunikationen med försvaret, förtroende för Försvarsmakten
samt värdeord och avslutningsfrågor. Då svaren innehåller värderingar från varje
respondent har vi valt att göra en relativt detaljerad sammanställning eftersom vi vill visa hur
diskussionerna fortlöpte. Vi vill påpeka att det inte är avsett att man som läsare skall kunna
följa varje enskild respondents åsikter genom empirikapitlet, utan fokus skall vara på hur
varje begrepp diskuteras mellan respondenterna. Enkäten och diskussionsfrågorna som
användes återfinns som bilaga 1 och 2.

4.1 Presentation av respondenterna
Det empirimaterial som sammanställts grundas på fyra olika diskussioner som förts i grupper
om två till tre personer. Totalt medverkade tio personer, varav fem var män och fem var
kvinnor i åldrar mellan 22 år och 28 år. Svarsalternativ för deras politiska hållning var
begränsad till enbart ”höger”, där de borgerliga partierna innefattas, samt ”vänster”där
socialdemokraterna, vänstern samt miljöpartiet ingår. Denna fråga tyckte många var svår att
svara på med tanke på de få och oprecisa alternativen. Nedan följer en presentation av
respondenterna och deras bakgrundsfaktorer från del 1 del 2 i enkäten.

Namn Födelseår Kön Etnicitet Politisk
hållning

Värnplikt Studieinriktning Förtroende
för FM idag

(A): 1977 Man Svensk Höger Ja Lärare
Ja

(B): 1983 Kvinna Utländsk Vänster Nej Ekonomi
Nja

(E): 1980 Kvinna Svensk Vänster Nej Ekonomi och
beteendevetenskap

Nja

(EL): 1977 Kvinna Svensk Höger Nej Informationsdesign
och marknadsföring

Nja

(F): 1983 Man Utländsk Höger Nej Ekonomi
Nej

(H): 1980 Man Utländsk Höger Nej Ekonomi
Ja

(J): 1979 Man Svensk Vänster Nej Nationalekonomi
Ja

(M): 1981 Man Utländsk Höger Nej Statsvetenskap
”spelar ingen
roll”

(N): 1981 Kvinna Utländsk Vänster Nej Internationell
ekonomi

Nej

(P): 1980 Kvinna Svensk Höger Nej Ekonomi och
statsvetenskap

Nej,
egentligen
inte

E
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4.2 Förkunskap
För att se om diskussionerna påverkade de medverkandes tankar, värderingar och åsikter fick
de först besvara ett antal frågor skiftligt. Begreppet förtroende beskrevs bland annat med ord
som lojalitet, tillit, respekt, moral, trygghet, gemenskap och stöd. Många av orden användes
av flera personer, en person svarade dock att det inte har någon betydelse. Vidare fick de
associera till FM. Där skrevs ord och kommentarer som formellt, de ska skydda landet, ett
försvar för skens skull, krig och katastrofhjälp, lumpen, dyr i drift, byråkrati och hierarki,
gröna uniformer, onödiga kostnader och även en kommentar om att de var onödiga att ha i
Sverige.

Vidare fick de besvara några allmänna frågor om FM och dess verksamhet där deras kunskap
om FM, och därmed svaren, varierade relativt mycket. Somliga hade rätt på det flesta antalet
frågor medan andra i stort sett inte hade svaret på någon av frågorna. Då de precis innan fått
ange på en skala ett till fem vilken kunskap de trodde att de hade stämde det bra överens med
utslaget. Förändringen som FM går igenom var dock inget som någon tyckte att de hade
mycket information kring. Förändringsanledningar enligt de medverkande var medlemskapet i
EU, höga utgifter, omfördelning av resurser, världssituation, ny hotbild som därmed kräver
andra insatser och att FM ges mindre pengar.

De sista frågorna som besvarades före diskussionen tog upp hur viktig frågan om försvars-
och säkerhetspolitiken var för dem, samt hur viktig FM:s framtid var för dem. Dessa
besvarades på en skala mellan ett och fem där ett stod för inte alls viktig och fem stod för
mycket viktig. Även möjlighet till ansvarsutkrävande för FM skulle besvaras. Resultaten
visade att endast två personer satte fyra som svar på de första två frågorna och därmed ansåg
att de var viktiga. Resterande satte lägre värden. Fyra personer satte en etta och ansåg att det
inte alls var viktigt för dem. Ansvarsfrågan besvarades med; ”att det möjligtvis går om media
tar täten”, ”nej”, ”om det är för samhällets behov”, ”kanske med strid men det går inte direkt
och är heller inte enkelt som privatperson”, ”kanske men vet inte hur”och ”har ingen aning”.

När dessa frågor var besvarade började diskussion. Nedan följer diskussionernas innehåll.

4.3 Förtroende
Alla de intervjuade ansåg att förtroende i allmänhet är viktigt. Vissa utgick direkt från ett
samhällsperspektiv medan andra utgick ifrån ett mera personligt synsätt. Vissa kände sig låsta
då begreppet ”förtroende”är så brett och de kunde då inte själva strukturera tankarna kring
detta direkt, utan det krävdes en stunds betänkande innan dessa kunde bidra till diskussionen.

Allmänt om förtroende nämnde (A) hur krävande allt skulle vara om man inte kände
förtroende för människor runt omkring en, då detta skulle leda till mycket misstänksamhet i
alla relationer. (EL) och (N) påpekar att det är viktigt att man som individ skall känna sig
trygg i sin omgivning och att de som man ställer tilltro till verkligen kan ge en denna trygghet.
(EL) ger som exempel att detta gäller såväl busschaufförer som myndigheter. (M) anser att
förtroende är extra viktigt när det gäller myndigheter då det är de som skall ”ta hand om”oss.

Ur ett mer samhälleligt perspektiv anser (A) att förtroende är viktigt då man som konsument
och medborgare måste kunna lita på att organisationer är ärliga och uppriktiga. Detta kan
gälla alltifrån att det är sanningsenligt vad som utges för att vara ursprungsland enligt
köttpaketen i matvarubutiken, till att man skall få ut sina försäkringspengar om något skulle
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hända en. Både (B) och (F) anser att förtroende är jätteviktig för alla organisationer. (B)
utvecklar med att om det inte finns något förtroende finns ingen tillit, vilket i sin tur leder till
att det inte heller kommer att finnas någon lojalitet vare sig från intressenterna eller från
individerna inom organisationen.

(H) anser att förtroende är extra viktig om man själv är med i processen. Han förtydligar med
exemplet att han har valt att rösta fram den regering och riksdag som i dag fattar beslut åt
honom, då är det viktigt att dessa upprätthåller detta förtroende. Om han fortsätter att känna
att dessa är bra personer, som han har överlämnat denna uppgift åt så kommer han att vara
dem trogen. Om det i stället visar sig vara tvärtom kommer hans engagemang att avta och då
är inte heller längre förtroendet viktigt.

På frågan om hur förtroende skapas berättade (J) att förtroende för honom är kopplat till att
den aktuellas uppgift uppfylls. Han menar att om inte uppgifterna sköts kan inte ett förtroende
existera. Sköter de i stället sina uppgifter som de skall, kan man som intressent till och med
bortse från annat i organisationen som i annat fall skulle kunna anses vara förtroendeskadligt.
(P) tillägger att det då är av största vikt att man som intressent vet vad som är organisationens
mål för att man skall kunna bedöma om uppgifterna sköts. Men även om inte alla känner till
målen behöver detta inte leda till ett anti-förtroende utan enbart avsaknad av förtroende anser
(J).

Beträffande förtroende gällande myndigheter anser (M) att i Sverige är det extra viktigt att
veta hur pass effektiva myndigheterna är då dessa finansieras av medborgarna. Som
medborgare kommer man i kontakt med staten via myndigheterna, därför kan ett förtroende
för myndigheterna indirekt bidra till ett förtroende för staten. (B) anser också att för en
myndighet kan det vara ännu viktigare med ett starkt förtroende, för om det faller sig så att
staten inte känner något förtroende för hur myndigheten löser sina uppgifter kommer detta att
påverka deras budgettilldelning.

De begrepp som visade sig vara de viktigaste för förtroende är trygghet, uppgifterna,
måluppfyllelse och effektiviteten.

Omtyckthet och trovärdighet
På frågan om det finns någon skillnad mellan begreppen omtyckthet och trovärdighet svarade
(F) att han tycker att dessa begrepp skiljer sig mycket åt, men att de kan vara förutsättningar
för varandra. (F) anser dock att om en chef är omtyckt är denne även trovärdig. (B) tycker
också att det är en stor skillnad mellan omtyckthet och förtroende, men att omtyckthet alltid är
ett krav för att kunna vara förtroendegivande. (P) anser att det är stor skillnad mellan
omtyckthet och förtroende, beroende på om man talar om den offentliga eller privata sektorn.
För den offentliga sektorn menar hon att förtroende är nödvändigt, bland annat för att den
offentliga sektorn påverkar välfärden i Sverige. (E) tycker istället att det finns en skillnad
mellan omtyckthet och förtroende beroende på vad det är för slags vara eller tjänst som skall
produceras.

På frågan om vad som ger omtyckthet eller förtroende svarade (J) att han tycker att det är
lättare att ha förtroende för något som händer i sin närhet, men att detta är något som skapas
över en längre tid. Om detta också ökar nyttan för personen ifråga eller om denne får snabb
service och blir hjälpt på ett positivt sätt ger detta i stället omtyckthet för organisationen. För
(A) bygger trovärdighet på omtyckthet, han anser att om man tycker om något får man
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automatiskt förtroende för den organisationen. (EL) tyckte däremot att det kunde vara en
skillnad. Hon tog upp Apoteket som exemplet, då hon menar att Apoteket är trovärdigt men
det behöver dock inte betyda att hon tycker om Apoteket, samma sak nämnde hon om
tandläkaren, då hon anser att de är trovärdiga men inte direkt omtyckta utan mer ett
nödvändigt ont.

(H) anser att förtroende och omtyckthet måste skapas parallellt för att dessa skall kunna
bibehållas. Men han tillägger att den ena kan komma före den andra och tvärtom. (N) tillägger
att omtyckthet kommer av personliga skäl, vilket kan göra att man kan ha överseende för
bristerna vilket i längden även kan skapa ett förtroende. Hon påpekar dock att förtroende
måste vinnas.

Dessa begrepp gällande myndigheter
Beträffande omtyckthet och förtroende för myndigheter anser (M) att han personligen inte kan
tycka om myndigheter då han inte tror på vad han anser att de står för. Skulle han tro på vad
myndigheten gör och dem överträffar sina uppgifter och ger mer nytta än vad han som
medborgare förväntar sig anser han dock att detta ger omtyckthet. Men för att detta skall
kunna ske behöver myndigheterna tänja på sina gränser, vilket kräver att de ges större
utrymme och självstyre. Han anser att om de enbart sköter sitt jobb skapar det förtroende, men
han påpekar att han inte anser att en myndighet är till för att tyckas om. (N) anser att
myndigheter inte kan erhålla någon omtyckthet då dessa är alldeles för opersonliga. Även (B)
och (F) påpekar att de inte tycker att myndigheter är till för att bli omtyckta men att förtroende
är ett ”måste”för medborgarnas skull. (A) tycker istället att trovärdighet och omtyckthet för
myndigheter är samma sak, medan (EL) menar att omtyckthet skapas när en myndighet ger
henne ett bra utfall. Som exempel gav hon att om hon tar kontakt med myndigheten vill hon
att hon ska få svar på en gång och dessutom att svaret skall vara korrekt. (J) tror att man kan
tycka om en myndighet i den meningen att man kan ”lura”den. Som exempel gavs
försäkringskassan, då det finns människor som får ut pengar av denna trots att de kanske inte
har rätt till ersättning. Då detta blir till dennes fördel tycker denne antagligen om
försäkringskassan men skäligen har denne ej något förtroende för organisationen. (N) gav ett
liknande exempel och sa att om hon erhåller ersättning från sin försäkring vid olycka kommer
hon att tycka om dem och antagligen även nästa år ta försäkring hos dem. Över tiden kommer
även ett förtroende att skapas.

Beträffande myndigheter och effektivitet menade (A) att det ger både omtyckthet och
förtroende, medan (B) anser att en välorganiserad och effektiv myndighet enbart skapar
trovärdighet. (M) tycker istället att det är insyn och kontroll i myndigheter som ger
förtroende, detta då medborgarna kan se målen och vad som myndigheterna verkligen
producerar. (F) tycker trovärdighet skapas om en myndighet når sitt mål och mottagarna
erhåller nytta, men att det krävs mer av en myndighet för att den skall bli omtyckt. (H) har
samma inställning och säger att FM måste bedriva verksamhet här i Sverige som ger oss
medborgare något utfall, som vi kan ”ta på”och värdera.

Sammanfattningsvis kan sägas att de flesta ansåg att omtyckthet alltid är ett krav för att kunna
vara förtroendeingivande. De intervjuade ansåg att det finns en skillnad mellan den offentliga
och den privata sektorn men också beroende på vad för slags vara eller tjänst som skall
levereras. Det påpekades också att förtroende är något som skapas över en längre tid medan
omtyckthet kan baseras på enstaka tillfällen. Flera av de intervjuade tycker inte omtyckthet är
aktuellt för myndigheter, medan förtroende är ett ”måste”för medborgarnas skull. Förtroende
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för myndigheterna skapas om de sköter sina uppgifter men om de överträffar dessa, eller
förväntningarna på dem kan omtyckthet skapas.

4.4 Organisatoriskt förtroende
Det märks tydligt att förtroende är ett stort och vitt begrepp som kan beskrivas på många olika
sätt, och att de personer som intervjuades associerar olika. Ord som nämns är bland annat
stabilitet, välstrukturering genom regler och normer, hög moral, riktigt och äkta, uppriktigt
samt trygghet. (N) och (H) anser att trovärdigheten skapas genom organisationens struktur, då
den skall fungera oavsett vilka individer som ingår. (N) menar därmed att det inte skall stå
och falla beroende på individerna, utan det är strukturen som skall göra organisationen
starkare. En välstrukturerad organisation, där man vet att regler följs och uppgifter sköts,
inger en trygghet som är viktig framför allt för myndigheter anser (J). Han anser emellertid att
den beskrivningen ofta görs på organisationer man ser ner på, där det inte finns någon
flexibilitet. Det inger dock en viss trygghet, speciellt hos myndigheter. (A) anser att om
trygghet finns internt mellan organisationen och dess medlemmar, leder det till trygghet för
externa. (EL) fortsätter och menar att den interna tryggheten leder till förtroende eftersom alla
i organisationen då är insatta, medvetna och uppdaterade om vad som händer. Genom att alla
är insatta kan man som utomstående prata med i stort sett vem som helst och få rätt
information och korrekta svar. Även detta nämns i ett myndighetssammanhang då (EL) menar
att det vid flertalet tillfällen tas kontakt med myndigheter via telefon. Bara genom att finnas
tillgängliga via telefon, vilket bland annat visar på öppenhet, skapas förtroende för
organisationen.

Även den mer informella strukturen fördes på tal i form av organisationskulturen inom
organisationer. Enligt (B) påverkar samtliga individer trovärdigheten i en organisation, då de
tillsammans utgör helheten. Därmed har kulturen en betydelsefull roll, (F) menar att det inte
har någon betydelse hur strukturen är då organisationskulturen inte är reglerbar. (B) håller
med och menar att om exempelvis strukturen inte är tillfredsställande för individerna i
organisationen blir kulturen desto starkare.

Strukturen nämns även av (M). Han menar att det framför allt är de individer som sitter på
hög nivå i organisationen som kan påverka trovärdigheten, då dessa är organisationens ansikte
utåt. Dock poängteras även i detta sammanhang att allas roll är viktiga i organisationen, det är
inte bara de högst uppsatta som på egen hand kan skapa förtroende. Med andra ord kan hela
strukturen med dess etik och moral påverka trovärdigheten. Det är emellertid ingen garanti att
alla individer begränsas av den struktur som råder.

Sammanfattningsvis kan sägas att det trycktes mycket på öppenhet, det vill säga att man vet
vad de gör genom att de har en stabil och välstrukturerad organisation, men även genom att de
finns tillgängliga för utomstående med frågor till exempel via telefon. Detta inger trygghet
och förtroende för organisationen. De interna förhållandena och kulturen i hela organisationen
var även en viktig faktor för trovärdigheten.

4.5 Karaktäristiskt förtroende
På frågan om huruvida förtroende för en inflytelserik person, det vi kallar det karaktäristiska
förtroendesynsättet, kan leda till förtroende för hela organisationen råder det delade meningar
om. (EL) och (A) tycker definitivt att en sådan situation kan förekomma och nämner exempel
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som IKEA och dess grundare. Även en mer intern situation som rektorns påverkan på skolans
trovärdighet tas upp. Skulle däremot denna person begå något fel ges personlig kritik mot
denna, och det har ingen nämnvärd påverkan på hela organisationen. Mot det menar (P) att en
person kan förstöra ryktet för hela organisationen om det är den ansvariga. Hon trycker även
på att det är betydelsefullt att de regler som finns verkligen följs. Följs dem inte är det svårt
för organisationen att dölja det och förtroendet minskar därmed. ”Det är lätt att ett förtroende
faller men desto svårare att bygga upp det.”

I motsats till det ovanstående resonemanget tas det upp att ledaren inte är det/den man tar till
sig. Det nämns i ett politiskt sammanhang där (J) menar att det inte är partiledaren man röstar
på utan partiet i sin helhet. Partiledaren har därmed inte en avgörande roll. Det är dock viktigt
att ledaren skall vara ett bra språkrör då denne ses och hörs i media, han/hon får inte framkalla
ett icke-förtroende. (N) tycker inte heller att en person med god karaktär, en som är ansiktet
utåt, kan skapa förtroende för hela organisationen. Förtroende kräver att man som intressent
måste vara insatt i organisationen. (H) instämmer och säger att en frontfigur kan skapa
förtroende, men det beror på graden av kontakt som man redan har med organisationen. Det
kan mycket väl vara så att man redan har skapat sig en bild av denna. (J) menar att när det
gäller specifikt FM har troligtvis inte ÖB någon större betydelse för trovärdigheten, då många
förmodligen inte ens vet vem han är. Tyngdpunkten ligger istället på vad FM gör och
åstadkommer. Diskussionen angående myndigheter och politiska partier fortgår och det sägs
bland annat att det inte är av väsentlig betydelse om någon inflytelserik person begår något
litet fel. (E) menar att alla kan begå misstag. Rör det sig däremot om stora frågor som berör
henne och hennes intresseområde skulle ett sådant snedsteg påverka förtroendet, dels för
personen i fråga och dels för organisationen som valt ut denne som ledare.

En person som är inflytelserik är ofta en person som syns i media och på något sätt förmedlar
organisationens budskap och värderingar. Dennes förmåga att kunna framställa något muntligt
är därför viktig. (P) menar att i situationer där man inte tycker så mycket om ledaren kan det
vara så att man lyssnar mer på hur någon framställer något än vad som sägs av personen.
Därför är det viktigt att saker och ting framställs på rätt sätt så att man kan fokusera på
budskapet. Ytterligare ett negativt exempel på karaktärer kan vara att om man exempelvis inte
har förtroende för den riksdag/regering som sitter i landet kan det automatiskt leda till att
förtroende inte finns för myndigheter då dessa kan ses som ”ägda”av riksdagen/regeringen.
Det handlar då inte om själva organisationen utan om ägaren. Vidare togs upp att förtroende
för politiska och myndighetspersoner inte är så stort då (P) fått uppfattningen om att de ”håller
varandra om ryggen”. Deras position har inte tillgivits dem på grund av deras kompetens utan
för att någon valt att placera personen där på grund av vänskap eller liknande.

För (M) är karaktäristiskt förtroende ett starkt ledarskap av en person som har god karaktär
och ger stöd åt de andra i organisationen. Finns det etiska koder inom det organisatoriska i
form av normer, regler etcetera påverkar det hela organisationen. Allt bygger dock på
ledarskapet.

Genom att en stark individ sitter på en hög position i organisationen kan personen i sig skapa
trovärdighet, vilken kan reflekteras på hela organisationen menar (F). (B) anser dock, precis
som i tidigare fråga angående organisatoriskt förtroende, att det inte räcker med att
individerna på högsta nivåerna är förtroendeingivande utan det krävs att samtliga personer
som ingår i organisationen ger ett trovärdigt intryck.
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4.6 Ansvar
Ansvarsfrågor är komplicerade och det märks tydligt i svaren att åsikterna går isär om
huruvida personen som begått ett fel skall straffas eller inte. Samma sak gäller huruvida hela
organisationen, eller någon med betydande roll skall stå som ensam ansvarig. Det är även
svårt att ge ett generellt svar då situationerna skiljer sig mycket åt.

En av de intervjuade tycker absolut att det är den högst uppsatta som skall stå till svars för vad
som gått fel om felet är av betydelse för andra. Om ingen straffas för handlingen menar hon
att det kan innebära att högt uppsatta håller varandra om ryggen inom organisationen, och att
det därmed inte blir någon som står som ansvarig. Det kan i sådana fall finnas anledning att
exempelvis låta någon gå, vilket hjälper till att splittra dessa grupper. Har man valt att ta
högsta position i en organisation har man samtidigt gått med på att ta ansvar och får lön
därefter. Även om det är något som går fel längre ner i organisationen är det beslutsfattaren
som indirekt åsamkat felet. I en annan diskussion anser (M) att det ligger ett symbolvärde i att
straffa handlandet eftersom detta visar att det är oacceptabelt. Detta som han kallar
syndabockstänkande anser han dock är något vilseledande. Att straffa någon skall inte utgöra
tyngdpunkten utan den bör ligga på utredningen av händelsen och dess förlopp så att
beredskap och struktur höjs. Samma person menar att det är upp till var och en att avgå om
man inte känner att man kan leva upp till de krav och det ansvar som positionen kräver. Så
länge man är kvar accepterar man allt vad den rollen innebär. (B) tar också upp det så kallade
syndabockstänkandet och menar att ett sådant kan leda till ett mer negativt förtroende än det
ursprungliga felet, och anser därmed att det är hela organisationen som skall stå till svars.

När det gäller myndigheter påpekar (F) att olika politiska verktyg brukas, och att
myndigheters taktik vid ansvarsutkrävande på hög nivå blandar in mycket politik. Detta
jämfört med andra organisationer där det enbart är den inbördes hierarkin som utgås ifrån.

När det kommer till ansvarstagande menar (J) att om man inte hittar var det har gått fel
någonstans ska den högst uppsatta ta ansvar. Är situationen däremot att någon anställd gjort
ett fel som inneburit att han/hon gått emot regler eller liknande då är det den individen som
skall straffas och inte den ytterst ansvariga i organisationen. (EL) tar också upp den
vinklingen att om det är något brottsligt som görs som inte har med organisationen och dess
regler, normer och rutiner att göra är det den personen som orsakat skadan som skall straffas.
Är det en ren organisationsfråga, att det finns brister i denna, är det dock viktigare att det
utreds vad som hänt och ses till att det inte händer igen genom att följa upp problemet. Detta
då det inte räcker med att bara straffa en person. (M) menar att det måste finnas klara
riktlinjer på vem som bär ansvaret i olika situationer. Det är viktigt att kunna utskilja mönster
från särfall. I det förra fallet finns ansvaret i hela organisationen om det endast är ett särfall
ligger ansvaret hos den individen. Han ger exemplet att om någon säger ”jävla polisen”så är
det i dagligt tal inte hela polisväsendet som utpekas, utan det är en särskild polis som
anklagas. Många av diskussionsmedlemmarna håller med om att de högst uppsatta har lön
efter bland annat ansvar, men åsikterna går isär angående frågor om när denna
ansvarssituation skall utnyttjas. Det tilläggs även att människor borde ha moral i kroppen och
inte göra fel medvetet, ledningen måste kunna ha förtroende för sina anställda.

(N) anser att man ej kan lägga skulden på en enskild individ utan det måste finnas ansvar i ett
större perspektiv, vilket förhoppningsvis framkommer i de utredningar som genomförs. (H)
tycker att det är viktigt att någon skall avgå då det är dennes ansvar som delegerat uppgifterna
neråt i organisationen. Han påpekar att han tycker att denne borde erkänna sitt misstag och
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själv välja att avgå. Han påtalar att det finns en avsaknad av denna tradition i Sverige, det är
sällan man har sett någon som erkänt sitt fel. Men (N) menar att det inte enbart är en persons
ansvar utan hela systemets. Om en individ i organisationen har begått ett fel skall detta inte
reflekteras på hela organisationen, dock tror (N) att det tyvärr ibland blir så. (H) påtalar att
man måste titta på om det är ett särfall eller om det är ett återkommande problem.

(E) använder ordet ”team”när straff och utredning diskuteras. Hon menar att en organisation
skall ses som ett team som arbetar tillsammans och att det därför inte är rättvist att peka ut
endast en person som ansvarig, utan hela organisationen skall stå till svars.

På frågan om det är handlandet för att nå ett visst utfall, eller om det är utfallet, som är det
viktigaste om något inte uppfyller ens förväntningar menar (M) att det är processen till utfallet
som ligger i fokus. Exempel som Göteborgskravallerna togs upp i diskussionen, där utfallet
inte var det viktiga utan det var processen som ledde till detta som var felaktig. När det gäller
FM är det dock svårt att göra anmärkningar då man inte riktigt vet deras uppgifter och vad de
gör. (F) håller med om att det är processen som är av tyngd och skall granskas då denna har
lett till utfallet. Rättar man bara till felet kan man inte vara säker på att det inte återupprepas.

4.7 Försvarsmakten
Angående försvarsmakten ställdes olika frågor om deras syfte, uppgifter,
organisationsstruktur och hur respondenterna värderar FM i förhållande till andra
myndigheter.

Syftet
På frågan om vad de intervjuade tror att FM har för syfte gavs många olika svar. Många
menade att FM:s huvudsyfte är att försvara Sverige från eventuella framtida krig. Andra
syften ansågs vara att hjälpa till vid kriser och katastrofer, både internationellt och nationellt.
(E) sa även att hon såg FM som ett samhälleligt stöd. Även (J) tycker att FM:s syfte är att
trygga svenska medborgares säkerhet. En annan diskussionsgrupp menade att FM:s syfte är
fredsbevarande och bistånd vid olika kriser till andra länder. (M) däremot tror inte att FM har
något syfte längre, utan att de ”går på i gamla mönster”. Han tror att det finns en risk att FM
fortfarande enbart är verksamt för att Sverige inte vet hur de skall kunna avveckla FM. Han
tycker att FM idag är en formalitet, speciellt nu efter EU. Även (F) anser att FM inte alls har
något syfte utan att det handlar mer om en statussymbol. Han tror att FM är till för att
”skrämma iväg”andra länder. Fast han medger att det idag inte är aktuellt då Sverige inte har
varit i risk för krig på flera hundra år. Han tror även att FM inte är starkt nog att kunna stå
emot andra länder, utan att de enbart existerar för att det alltid har varit så.

Uppgifterna
(J) anser att FM:s uppgift är att hjälpa till vid katastrofer både nationellt och internationellt,
han påpekar att detta även är ett syfte för FM. (E) anser däremot att de viktigaste uppgifterna
är de fredsförebyggande, exempelvis när FM avväpnar folk, även detta gäller både
internationellt och nationellt. Men hon säger att nationellt sett gäller det framför allt att bygga
murar mot olika hot som kan komma i framtiden. (H) och (N) anser att uppgifterna ligger i att
samarbeta med EU och Nato då dessa efterfrågar detta. En annan uppgift som (P) menar att
det finns ett behov av är underrättelsetjänsten.
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(M) tror också att FM har till uppgift att rycka in vid översvämningar och liknande, men han
anser att FM borde vara till för mycket mer. Han känner idag att han och samhället vill få ut
mycket av FM och att de bör visa att de är effektiva. Sverige är stabilt, men kanske att EU
skulle kunna använda FM strategiskt i större sammanhang som vid internationella
naturkatastrofer och kriser.

Nyttan
De flesta av respondenterna anser inte att FM idag tillför dem eller samhället någon nytta, de
kan inte heller se att FM kommer att göra det inom en snar framtid då ”det inte finns något
krigshot nu”. En anledning till respondenternas svar påpekar de kan vara att ingen av dem har
någon kontakt med FM på något sätt. (P) tillägger att om något skulle hända kanske hon
skulle kunna se vad FM kan göra just för henne, och eventuellt skulle hon då uppleva någon
nytta med myndigheten. Hon påpekar dock att hon känner en viss trygghet i att de finns ifall
något skulle hända i framtiden. Även (EL) tycker att FM ger en viss nytta då hon vet att om
det skulle inträffa någon katastrof eller krissituation finns FM för att ta hand om detta. Hon
nämnde även att hon tycker att det är trevligt med till exempel musikkåren och vaktbytena vid
slottet vilka har ett symboliskt värde. (A) tycker att FM gav honom nytta när han gjorde
lumpen han ”gick från pojke till man”, och fick lära sig att ta hand om sig själv. Utöver det
kan han inte säga att han har någon nytta av FM idag.

Under intervjuerna frågades respondenterna vad de ansåg om kostnaden för FM och om de
ansåg att FM var värd detta. Att FM kostar för mycket resurser tycker (A) såväl som (B). (B)
anser att FM inte är ekonomiskt effektiva och hon tycker även att dessa resurser kan ges till
polismyndigheten i stället, eftersom de ger samhället och (B) som individ mer nytta. Inte
heller (M) tycker att FM tillför honom som individ eller samhället någon nytta. Han nämner
precis som (B) att mer resurser bör gå till säkerhetspolisen då dessa känns mer aktuella än
FM.

(E) menar att man tar myndigheter för givet. Först klagar man över att de bara kostar pengar,
och att en stor del av den redan för höga skatten går till dem. Men när det sedan händer något,
tar man för givet att myndigheterna skall vara helt klara och förberedda och lösa allt. Hon
påpekar att problemet ligger i att man inte ser vad de gör och inte vet varför de finns förrän
något händer och man få ”användning”av dem. Först då ser man nyttan. (J) och (N) håller
med de övriga om att det är svårt att se nyttan med FM då man inte riktigt har varit i behov av
dem och därmed inte riktigt sett vad det är som de faktiskt gör. Men de båda anser att FM
fyller en funktion och därmed ger någon typ av nytta. (J) utvecklar med att han har både sett
och hört att FM är med när något händer, som exempel på detta nämnde han den mina som
upptäcktes under senhösten 2005 utanför Göteborg.

Många av respondenterna har svårt att uppskatta vilken nytta som de eller samhället får av
FM då de inte kan mäta den. De flesta anser också att den eventuella nyttan kostar för mycket
resurser, men att detta problem egentligen grundar sig i att de inte är insatta i vad FM gör och
skall göra.

Organisation
På frågan om hur de ser på FM:s struktur i organisationen och hur den i så fall påverkar FM
svarade (M) direkt att han tror att FM är trög och byråkratisk, och att strukturen på
organisationen påverkar detta väldigt mycket. (F) säger att FM:s organisation är hierarkisk,
”en enda stor pyramid”. Även (E) och (J) tänkte på hierarki och byråkrati. Men de anser att i
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en organisation som FM måste de ha sträng disciplin med tanke på de situationer som FM kan
befinna sig i, som till exempel att de underordnade måste lyssna och ta order från de
överordnade. De konstaterar dock att de egentligen inte har så mycket kunskap om FM:s
organisation. Också (N) och (H) anser att FM är en hierarkisk organisation, vilket de menar är
bra då FM skall ha en sådan struktur för att kunna fatta beslut snabbt. (P) kom istället att tänka
på hur befordringar sker inom detta slag av organisationer. Hon menar att det ofta är personer
inom organisationen som blir befordrade, och som därmed också styr organisationen. Efter
detta följde en diskussion om hur ministrar och andra överordnade på höga positioner ofta
bara byter plats med varandra. Den allmänna inställningen var att detta system inte är
förtroendegivande.

(EL) anser att FM:s organisationsstruktur är hierarkisk, strikt, formell, gammeldags och
mansdominerad. (A) tillade att han tycker att det är ”raka rör”som gäller i FM och att alla
inom organisationen vet sin plats och sina uppgifter. (EL) och (A) menar att delar av detta ger
dem den trygghet som behövs för förtroende, samt att ”raka rör-stilen”gör FM mer öppen.
Men (EL) var lite osäker på detta, då det finns både för - och nackdelar med raka rör. Hon
tycker det är bra med den öppenhet som skapas då, men att det även kan uppfattas som
nedvärderande och förnedrande.

De flesta av respondenterna gav samma svar angående vilken struktur FM:s organisation har.
Ord som nämndes var hierarki, byråkrati, strikt och formellt, men de flesta ansåg att detta är
en struktur som krävs för att FM skall fungera optimalt med tanke på vilka situationer de skall
figurera i.

Ledarskapet
Angående FM:s ledarskap är de alla ganska osäkra. (P) och (M) har ingen åsikt alls när den
frågan kommer upp. Men (M) tillägger att detta är för att han inte har någon kunskap om
militärt ledarskap och därför inte kan säga om det har ett gott anseende eller inte. (E) har inte
heller mycket kunskap om det militära ledarskapet, men hon har genom kompisar inom FM
fått uppfattningen att FM har mycket bra ledarutbildningar och därmed bildas troligtvis ett bra
ledarskap. (P) och (J) tog upp en gemensam arbetskamrat som tidigare varit i tjänst hos FM.
Av denne har de fått uppfattningen att FM har ett ledarskap som leder till distans till alla
underordnade, men de påpekar att detta säkerligen krävs för att tillräcklig respekt skall
uppnås. (J) menar även att han tror att folk har en negativ bild av ledarskapet inom försvaret
då man har sett filmer som visar på hårda förhållanden inom det militära. I filmerna målas det
ofta upp en väldigt negativt bild av befälhavaren. Även (F) och (H) drar paralleller till de
filmer som visas om militärer, och båda två säger att vad de har fått veta av de vänner som
gjort värnplikten är ledarskapet väldig slappt och inget att jämföra med vad man kan se på de
amerikanska filmerna.

(A) som har gjort lumpen menar att det ofta är fänrikarna som står för den negativa bilden. Då
de inte har så hög rang menar han att de har ett behov av att hävda sig och därmed kan
missbruka sin maktställning. Han anser att detta kan skada synen på de andra ledarna som han
har full respekt för och anser är riktigt bra. När han gjorde lumpen var hans uppfattning att ju
högre rang desto mindre behov av bekräftelse. Men han tillägger att de som inte sköter sig
kommer heller inte att gå vidare uppåt i organisationen och därmed är det i stort sett bara
”bra”ledare i toppen.
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FM som arbetsplats
På frågan om de skulle kunna tänka sig att jobba inom FM i dag eller i framtiden svarar
många av respondenterna direkt ”nej”. (B) säger att detta är för att de inte vet vad FM gör och
därför kan de inte bli intresserade. (M) säger att detta beror just på att han inte vet vad de gör.
Enligt honom är FM bara en stor ”gråzon”och han undrar vem som skulle vilja arbeta i en
sådan. (P) menar att mycket beror på att hon inte är intresserad av de arbetsuppgifter som
erbjuds där, men hon påtalar även att detta beror på att hon ej vet riktigt vad FM egentligen
gör.

(E) säger att hon gärna skulle arbeta där i någon administrativ del om FM inte hade varit en så
mansdominerad arbetsplats. Även (B) skulle kunna tänka sig att arbeta inom den
administrativa delen inom FM, om hon viste vad FM är till för och vart de är på väg. (M) tror
att FM kanske kommer att vara mer attraktiv i framtiden om de omorganiseras och får en
tydligare riktning. (N) säger att det finns en viss status i att jobba inom FM, men att hon aldrig
ens övervägt det då hon inte tror att det finns något för henne inom den organisationen.

Inte heller (A) eller (EL) skulle vilja arbeta inom FM. (A:s) uppfattning från värnplikten, eller
helt enkelt vad som sades där, var att militärerna var ”misslyckade poliser”. Han menade
däremot att det säkert var en bra arbetsplats för dem som kände utanförskap. Genom FM blir
de en medlem av något och kan känna samhörighet då de siktar mot samma mål, har likadana
kläder med mera. (EL) säger att hon kanske inte direkt skulle tacka nej till att arbeta med till
exempel information eller liknande, men påpekar att hon inte är speciellt imponerad av dem
när de kommer med sina gröna kläder. Varken (A) eller (EL) tror att det kommer att bli någon
skillnad i framtiden, varken för militär personal eller civilanställda.

Den gemensamma uppfattningen bland respondenterna var att ingen i dagsläget vill arbeta
inom FM. Det gavs olika orsaker till detta, men huvudsakligen var det för att de inte har
någon kunskap om vad FM gör och kommer att göra i framtiden. Vissa sa dock att de skulle
kunna tänka sig att arbeta inom den administrativa delen, men de kan inte ge något exempel
på vad detta skulle kunna vara för arbetsuppgifter.

FM i förhållande till andra myndigheter
Vid diskussionen om hur pass viktig FM är i förhållande till andra myndigheter ansågs FM
vara en viktig myndighet. Det påpekades att FM definitivt är en av de myndigheter som är
nödvändiga i ett samhälle. (P) tillägger att när det gäller Sveriges välfärd är FM viktig. Även
(A) och (EL) tycker att FM är en viktig myndighet. (A) säger att han tycker att FM är något
som symboliserar Sverige, vilket är viktigt. (EL) höll med om detta och tillade att det
troligtvis skulle bli mycket upprörda känslor om FM lades ner.

(M) tycker inte att FM är viktig i dagsläget jämfört med andra myndigheter men att de kanske
är det vid någon speciell insats. Först tycker inte heller (B) att FM är en viktig myndighet,
men sedan tillägger hon att det finns en viss risk med att inte ha en försvarsmakt. Dock
påpekar (B) ett flertal gånger att den budget som FM tilldelas borde fördelas på ett annat sätt
till andra myndigheter. Hon säger som exempel att ”de testar vapen i skogen, det kostar hur
mycket som helst om året”. (B) tycker istället att polisen och sjukvården borde få en större
budget då dessa är mycket viktigare än FM. Hon anser att hon som enskild individ, men även
samhället, inte skulle kunna klara sig utan polismakten och sjukvården.
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4.8 Kommunikation
Vi frågade respondenterna om de kommit i kontakt med FM på något sätt och i så fall hur.
Svaren varierade då några varit i kontakt med dem via vänner som arbetar inom försvaret på
ett eller annat sätt, medan andra i stort sett inte haft någon kontakt alls. (EL) har till exempel
arbetat nära en person som varit aktiv inom FM:s organisation. Trots att de inte direkt
diskuterat FM kommer information fram i allmänna samtal. Även (E) har vänner som arbetar
inom FM och får höra både positiva och negativa saker från de interna i organisationen. Hon
har även själv skrivit ett arbete om FM och därför intervjuat personer inom organisationen
vilka gett henne ett gott intryck. Samtliga av de manliga respondenterna har mönstrat men det
är endast en av dem som gjort värnplikten. Utöver det har somliga av dem nära och kära som
har gjort värnplikten, men det är inget som direkt diskuterats på hemmaplan.

(B) och (P) har genom en kurs vid universitetet kommit i kontakt med FM. De två var inte
med i samma diskussionsgrupp men de hade båda varit inne på FM:s hemsida och tyckte att
det var svårt att hitta information.

Några av dem har läst en del om FM i media, vilket i stort sett enbart varit negativa
skildringar. (J) menar att det är ”myndighetens roll”att bli granskade och om något fel begås
så skrivs det om detta. Det negativa som visar på motstridigheter inom försvaret menar både
(EL) och (E) kan leda till att förtroendet för dem minskar.

När det gäller den nya logotypen var det några som läst om det i tidningarna. (EL) anser att ett
byte av logotypen är onödigt just nu och att det är fel sätt att visa förändring på. Det som har
visats i media har endast tagit upp motstridigheter och konflikter vilket påverkar negativt.
Fokus läggs därmed inte på logotypen i sig utan till slut handlar allt om själva konflikten. (A)
däremot tycker att det är bra att på något sätt visa att det är något nytt på gång, att en
förändring sker. En ny logotyp är då ett bra sätt att visa detta på. (M) menar också att det är
positivt då det kan visa på en mer kommersiell attityd från FM och att de har insett att de
måste vara med och synas mer hos allmänheten. Bytet visar också på att FM kan förändras,
och kanske ändra inställning och därmed ta ut sina svängar mer. Det är dock bara (EL) som
läst artiklar om detta.

4.9 Förtroende för Försvarsmakten
De flesta anser att det är viktigt att det rent allmänt finns förtroende. Däremot går åsikterna
isär angående förtroendets roll för just FM. (A) och (EL) menar att förtroende för FM är
jätteviktigt då det är en funktion i samhället som måste finnas och därför krävs förtroende för
dem. ”Om man inte kan lita ens på FM, vem skall man då kunna lita på?”Även (P), (E) och
(J) anser att det är lika viktigt att ha förtroende för FM som att ha förtroende för andra
funktioner i samhället. (P) tillägger att det är vi skattebetalare som står för dess kostnader och
därmed förväntar vi oss att de gör det som de ska. Vi behöver veta att FM är effektiva i
Sverige eftersom vi medborgare betalar skatt. (M) säger att regeringen styr landet, men det är
myndigheterna som är närmast folket. Har vi förtroende för myndigheterna leder det indirekt
till förtroende för staten, och därmed legitimitet för staten och även skatten. (M) menar att det
inte är viktigt med förtroende för FM då det förmodligen inte är någon som bryr sig om vad
de gör. Han menar att det är regeringen som ansvarar för det som är oklart angående FM. (P)
tillägger att det är viktigt att veta vad en organisations uppgifter är, då en stor del av
förtroendet grundar sig på att veta att uppgifterna utförs, vilket diskuterats ovan. Hon berättar
att hon varit inne på FM:s hemsida och då haft svårigheter att hitta deras mål/uppgifter. ”Man
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kan då undra om det är meningen att det skall vara så, eller inte.”Hon menar att det är till
nackdel för FM att informationen är svårfunnen, då förtroendet för FM är beroende av att man
vet vilka uppgifter FM har.

På frågan om de har förtroende för att FM löser sina uppgifter anser de flesta att de har det.
Däremot är inte uppgifterna helt klara för dem. (B) som säger att hon vet deras mål, tycker att
de löser dem bra men anser ändå att de borde ändra sina huvuduppgifter/mål. (EL) och (A)
antar att FM löser sina uppgifter bland annat därför att de är styrda av riksdag och regering
och gör sitt bästa. (J) och (E) litar helt på att de sköter uppgifterna som de skall, men tog upp
frågan om vad pengarna läggs på. De anser att det är viktigt att veta att pengarna går till
viktiga ändamål och inte annat som till exempel privata saker. De skall helt enkelt utnyttja
sina resurser väl. (J) anser dock att det är Riksrevisionen som har till uppgift att se till att
pengarna inte går till något privat eller liknande, det vill säga att pengarna används ”fel”.
Ytterligare något poängteras från (P) som tycker att FM har visat att de löser sina uppgifter,
bland annat genom att de anpassar sig till omvärlden och till nya hot. Detta visar att det inte är
en gammal myndighet som bara fortsätter verksamheten som de alltid gjort.

När det gäller värdet av att FM finns gick respondenterna åsikter isär. Det gavs kommentarer
som ”FM inger trygghet genom att de finns”, ”Det är värt hur mycket som helst”och ”Jag
känner inte att jag får ut något av skattepengarna som går till FM”. Det poängteras dock att
det är viktigt att de förvaltar skattepengarna väl och är effektiva och att organisationens
medlemmar verkligen vill vara där. Som exempel gavs killar som egentligen inte ville göra
värnplikten, och som därmed enbart kostar en massa pengar för skattebetalarna. Enligt (M) får
han inte ut något alls av de skattepengar som går till FM då han inte ser något av det som
pengarna går till. Därför kan han inte heller relatera till hur det skulle vara om FM inte fanns.
Han skulle med andra ord vilja se mer av vad FM egentligen gör, på det sättet legitimerar FM
sin roll. De kanske kunde samarbeta mer med FN vilket skulle öka värdet av dem. (F) och (B)
menar även de att de inte får ut något av FM och de skattepengar som läggs på myndigheten.
De menar att visserligen finns det inga krig, vilket kan vara FM:s förtjänst, men de säger även
att det inte finns någon hotbild mot Sverige.

4.10 Värdeord och avslutningsfrågor
De medverkande studenterna fick efter diskussionen svara på ytterligare några skriftliga
frågor, då vi ville ge dem möjlighet att fundera kring problematiken under diskussionens
gång. Första frågan bestod av ett antal ord som skulle beskriva respondenternas bild av FM.
På en skala mellan ett och sju fick de fylla i hur väl de så kallade värdeorden stämmer överens
med deras uppfattning om FM. Värdeskalan är tagen från en tidigare undersökning som
genomförts av Trivector Information AB vilka gjort en extern attitydundersökning om FM
hösten 2004.

Vår undersökning visar att det värdeord som främst stämmer överens med FM är att de är
Traditionsbundna. Utöver det ordet fick orden ordningsam, välorganiserad och pålitlig högst
siffror, medan ord som flexibel, modern, öppen och spännande fick låga siffror.
Förtroendeingivande faktorer har tidigare nämnts som välorganiserat och strikt. Dessa siffror
tyder därmed på att FM har potential för att vara trovärdig. Däremot nämndes i samma
sammanhang att orden ärlighet och öppenhet inte alls stämmer in bra på FM. (se figur 7
nedan)
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Som avslutande skriftliga frågor fick respondenterna ge förslag på åtgärder som kan öka deras
förtroende för FM och förslag på hur FM kan bli mer omtyckta samt skriva ner förväntningar
som de själva har på FM.

Förslag på förtroendeförbättrande åtgärder från de medverkande var bland annat att de ska bli
mer synliga, göra fler internationella insatser, de ska ta fler initiativ, mer öppenhet så att man
får insikt i deras arbete samt mera information om vad det gör och vilka effekter det ger.
Även förslag på att de skulle få större ansvar och större frihet gavs.

För att skilja begreppen förtroende och omtyckthet åt ställdes även frågan om vad FM kan
göra för att bli mer omtyckta. Som förslag på det gavs en förbättring av systemet, att FM ska
ta mer initiativ, att de på något sätt skall visa att fördomarna om deras organisation inte
stämmer när det gäller kvinnodiskriminering, hierarki och hård stämning, marknadsföra sig
mer, vara ute i samhället i högre grad och ge mer personlig kontakt samt ha öppna dagar där
möjlighet finns för medborgarna att ta del av organisationen och vad de gör.

Den slutliga frågan bestod i att respondenterna skulle skriva vilka förväntningar de har på FM
samt vem de ser som ansvarig om dessa inte uppfylls. Dessa tyckte att FM skall skydda
Sverige och dess medborgare vid kris, krig, katastrofer och klara av sin uppgift, arbeta för
fred över hela jorden, hjälpa till och styra upp vid katastrofer och de skall ge trygghet till
medborgarna i riket. På frågan vem som är ansvarig för FM, varierade svaren mellan ÖB,
riksdag/regering, hela organisationen, de högsta befälen (vid större fel, om mindre fel den/de
som orsakat felet), och Göran Persson.

Figur 7. Faktorer för förtroende och för FM
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5. ANALYS

detta kapitel jämförs teorin med den empiri som framkommit vid de genomförda
diskussionerna. Det är indelat i olika delar som tas upp i följden bakgrundsdata,
förtroende, organisatoriskt respektive karaktäristiskt förtroendesynsätt, ansvar, FM,

kommunikation med FM, förtroende för FM och avslutningsvis värdeorden tillsammans med
de sista skriftliga frågorna.

5.1 Bakgrundsdata
Före diskussionerna fick alla respondenter fylla i ett formulär där den första delen bestod utav
bakgrundsdata. Respondenterna fick svara på vilket kön och etnicitet de har, de fick sedan
ange vilken politisk hållning de har samt om de i dag har förtroende för FM. Bakgrundsdatan
har vi använt till att göra en analystabell för att se om samband finns mellan denna
bakgrundsdata och respondenternas enskilda åsikter under diskussionerna. Tyvärr har vi inte
funnit några samband. Detta kan antingen bero på att urvalsgruppen har varit för liten för att
sådana slutsatser skall kunna dras, eller så finns det inga samband mellan de faktorer vi valt
och respondenternas ställningstaganden. Som exempel kan ges att vi först delade in
urvalsgruppen utifrån kön för att jämföra om detta hade någon påverkan huruvida
respondenterna hade ett organisatoriskt eller ett karaktäristiskt förtroende. Det visade sig
visserligen att alla tjejerna hade ett organisatoriskt förtroende, men även de flesta av killarna
hade det. Efter detta studerade vi huruvida de idag har förtroende för FM eller inte. Inte heller
här fann vi något tydligt samband, då killarna svarade både ja och nej, och tjejerna mestadels
svarade nja. Vi har diskuterat vad dessa nja egentligen innebär och vi tror att respondenterna
antingen svarar så för att de egentligen inte har ett förtroende, men inte vill erkänna detta för
sig själva. Detta därför att det kan innebära att de inte är så trygga medborgare som de vill
anse sig vara. Eller så svarar de nja för att de har ett svagt förtroende men egentligen inte vet
varför.

Eftersom vi inte har kunnat analysera detta material har vi valt ett annat sätt att analysera
bakgrundsfaktorerna. I stycke 5.9 analyseras varje enskild respondents argument i korthet mot
de värdeord de markerat och huruvida de idag har ett förtroende eller inte för FM.

5.2 Förtroende
”Förtroende är inte lätt fånget, men det är lätt förgånget.

Förtroende är lättare att fördärva än att förvärva.”100

Förtroende för något kan skapas om detta anses vara tillförlitligt eller trovärdigt. Detta krav
om att något skall vara tillförlitligt eller trovärdigt kan ses utifrån agent-principalteorin.
Vilken beskriver de relationer och situationer där det finns en principal och en agent, där
agenten skall förvalta principalens intressen.101 Under diskussionerna framkom att våra
respondenter ser på förtroende så som även teorierna beskriver detta begrepp. Förtroende är
enligt respondenterna viktigt då de annars skulle känna misstänksamhet i alla relationer. De
påtalar också att det är viktigt att man skall känna sig trygg som medborgare, och att när det

100 SOU 2004:47
101 Molander, P. et al (2002)
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gäller myndigheter är förtroende extra viktigt då myndigheter har som uppdrag att se efter vår
välfärd.

Förtroende är en grundläggande byggsten för att samhället skall fungera effektivt, då
medborgarna måste känna ett förtroende för dem som har till uppdrag att bevaka deras
välfärd. Det finns även ett intresse från medborgarna att den offentliga sektorn skall fungera
så effektivt som möjligt, då den finansieras av skattemedel.102 De svenska myndigheterna
skall ej ha ett vinstsyfte utan deras syfte är att driva verksamhet med medborgarfokus, vilket
innebär att skapa samhällig välfärd.103 Detta kan mätas genom två typer av resultat. Det första
är prestationer och det andra är effekter. När medborgarnas förväntningar på effekter skiljer
sig från vad verksamheten verkligen producerar minskar förtroendet för myndigheternas
verksamhet. Våra respondenter ansåg även att om de tilldelade uppgifterna inte genomförs
och uppnås kan inte heller förtroende existera. De påtalade att om denna förväntade effekt
skall kunna uppskattas måste de som utvärderare även vara medvetna om vilka mål som
organisationen har. Det fanns även åsikter om att myndigheter måste vara effektiva, då dessa
finansieras av oss medborgare.

Den nytta och de effekter som samhället förväntar sig ligger även i regeringens fokus. Detta
kan utläsas i ett betänkande av Finansutskottet där det skrivs att regeringens största intresse
ligger i vad medborgaren får av den statlige förvaltningen och inte som tidigare, hur de olika
myndigheterna når sina uppsatta mål.104 Om en myndighet kan känna ett vacklande förtroende
från omvärlden är ofta orsaken till detta att omvärlden har en stor kunskapsbrist angående
myndighetens bedrivna verksamhet.105 Ett sätt att inte utöka denna kunskapsbrist är att hålla
organisationen transparent. Detta kan då istället skapa legitimitet och trovärdighet för hela
verksamheten. Alla organisationer måste överväga vilken identitet och image som de vill
förmedla. Identitet står här för hur en organisations medlemmar uppfattar organisationen,
medan image är den bild organisationens intressenter har uppfattat.106 Under diskussionerna
framkom det att de intervjuade ansåg att FM måste synas mer, inte enbart i media utan också i
det vardagliga livet. En av respondenterna ansåg att legitimitet för en organisation måste
komma först. Detta skapas av att vi som medborgare vet vad de gör, men även att vi får ta del
av effekterna. Efter att en organisations verksamhet har blivit legitim kan man som intressent
granska organisationskulturen och normerna och det är därefter som ett förtroende kan skapas.

Angående förtroende kan detta diskuteras ur olika synvinklar, vi anser att förtroende kan
existera på olika nivåer. Då det kan finnas ett positivt förtroende för ett objekt, ett neutralt och
ett negativt förtroende (distrust). Med ett neutralt förtroende menar vi att man angående ett
objekt kan ha ett ej ifrågasatt förtroende, vilket betyder att man inte har funderat över
objektets trovärdighet utan enbart utgår ifrån att de är tillförlitliga. När det gäller myndigheter
kan detta lätt ske då vi som medborgare inte vill ifrågasätta vår trygghet och välfärd.

Omtyckthet och trovärdighet
Då det inte finns några teorier angående hur förtroende och omtryckthet är kopplade till
varandra, och om de i så fall är förutsättningar för varandra eller om de skapas parallellt,
kommer vi i detta stycke inte att återge några teorier i ämnet. Den stora skillnaden mellan

102 Lundquist, L. (1998)
103 Falkman, P. (1998)
104 Akademirapport 2004:6
105 SOU 2004:47
106 Larsson, L. (2001)
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dessa begrepp är i hur de används. Media använder ofta begreppet omtyckt, medan teorier
ofta bygger på begreppet trovärdig.

Våra respondenter ansåg alla att det finns en stor skillnad mellan dessa begrepp, men att de
även är förutsättningar för varandra. Omtyckthet ansågs ligga på ett mera personligt plan än
vad förtroende gör. Alla ansåg att för att omtyckthet skall kunna existera måste myndigheter
överträffa de uppgifter som är tilldelade dem. Det påpekades att omtyckthet skapas om
kontakten med myndigheten är bra, som till exempel att de är hjälpsamma i telefonen och ger
god service. Det påpekades även att om myndigheterna skulle tänja på de gränser som satts
för verksamheten skulle omtyckthet kunna skapas. Vi har sinsemellan diskuterat hur detta
skulle kunna ske, då dessa regler och befogenheter är satta på regeringsnivå. Många påpekade
att de inte anser att myndigheter skall vara omtyckta utan att tillförlitlighet är av större vikt.
Beträffande förtroende ansåg respondenterna att detta skapas om myndigheten är effektiv och
om vi som medborgare har insyn i deras verksamhet.

När vi studerade tidigare undersökningar kring omtyckthet fann vi att omtyckthet ofta
återkopplades eller rentav låg som ett resultat av en god image och identitetsskapande, se
stycke 3.5.2 organisatoriska strategier. Vi har däremot under våra intervjuer funnit att våra
respondenter inte sammankopplar omtyckthet till identiteten lika starkt som tidigare studier
gör, utan anser att detta är ett begrepp som står utanför markandsföringens ramar och istället
är något som skapas av en personlig kontakt. Det kan dock vara så att detta enbart föreligger
när det berör myndigheter eller annan statlig verksamhet och att om det hade varit andra
organisationer som granskades skulle omtyckthet vara mer sammanflätat med
marknadsföringsstrategierna.

5.3 Organisatoriskt förtroende
Förtroende kan delas upp i icke-personligt förtroende och personligt förtroende. Förtroende
för en organisation är ett så kallat icke-personligt förtroende eller, som vi har valt att benämna
det, organisatoriska relationer. Förtroende kan skapas antingen ur ett organisatoriskt
förtroendesynsätt eller ur ett karaktäristiskt förtroendesynsätt.

För en extern betraktare kan förtroendet som skapas genom en välskött organisation omföras
till förtroende för individerna i organisationen. Detta för att det kan anses tillförlitligt att
individerna kontrolleras och styrs på ett korrekt sätt. Det kan även kallas institutionellt
förtroende. 107 Enligt våra respondenter anses det att en välstrukturerad organisation innebär
att man vet att regler följs och att alla uppgifter sköts. Detta inger en trygghet som är viktig
framför allt för myndigheter. Dessutom säger de att trovärdighet skapas av organisationens
struktur och att denna skall fungera oavsett vilka individer som organisationen består av.

Inom varje organisation utvecklas en egen miljö som brukar benämnas organisationskultur.
Om intressenten förlitar sig på att det finns institutionella regler som styr individerna i
organisationen kan förtroende finnas för att det existerar en organisationskontroll redan på en
individuell nivå, vilket även påverkar den nivå där de kollektiva besluten tas.108 Individer
skapar gemensamt organisationskulturen, men kulturen påverkar i sig även individerna inom
organisationen.109 Under diskussionerna ansåg vissa respondenter att den reglerade strukturen

107 Nooteboom, B. & Frédérique, S. (2003)
108 Ibid
109 Rohlin, M. (1993)



Försvarsmakten –en studie om trovärdighet Analys

45

i en organisation egentligen inte har någon betydelse eftersom organisationskulturen inte är
reglerbar. Dessa ansåg även att om strukturen inte är tillfredsställande för individerna i
organisationen blir kulturen desto starkare, och rentav går före den reglerade strukturen. Det
visade sig här finnas en skillnad på hur respondenterna tolkade begreppet
”organisationsstruktur”, då vissa kopplade detta till organisationskulturen medan andra
tolkade begreppet struktur till enbart det reglerade inom organisationen. Vi har i efterhand
diskuterat detta om de sistnämnda istället har hänvisat till ett karaktäristiskt förtroende då de
lade stor vikt på individerna i organisationen. Men vi har kommit fram till att dessa
respondenter egentligen ser organisationskulturen som en slags alternativ struktur då de inte
drar några kopplingar till enskilda individer i organisationen.

Om organisationer inte aktivt arbetar med att identifiera intressenternas efterfrågan, normer
och intressen kan det uppstå ett gap mellan vad organisationen förmedlar och vad
intressenterna anser vara tillförlitligt. När organisationen lyckas förmedla sin kultur kan
intressenten även förstå organisationens värderingar. Varje medarbetare inom en organisation
representerar organisationen, på så sätt påverkar dessa den externa företagsbilden. Det är
därför viktigt att alla medarbetare är medvetna om vad företagets mål är.110 Våra respondenter
ansåg bland annat att ord som stabilitet, välstrukturering genom regler och normer, hög
moral, riktigt och äkta, uppriktighet samt trygghet var förtroendeingivande. De ansåg också
att samtliga individer skapar trovärdigheten för en organisation, då dessa tillsammans utgör
helheten. Vilket därmed innebär att kulturen har en betydelsefull roll.

Det vi finner intressant är att även här har våra respondenter samma tankar och värderingar
som teorierna förespråkar. Dock bör det påpekas att vissa hade svårt att särskilja förtroende
för organisationen från förtroende för individerna i den. Detta är dock förståligt då det även i
teorierna är svårt att särskilja dem i vissa avseenden.

5.4 Karaktäristiskt förtroende
Enligt det karaktäristiska förtroendesynsättet kan förtroende skapas genom att en individ
anses handla legitimt. Förtroendet för en framträdande individ eller en grupp individer kan
överföras till ett förtroende för hela organisationen, då det kan anses tillförlitligt att denne
eller dessas trovärdighet och integritet kommer att upprätthålla hela organisationen. 111 För att
trovärdighet skall kunna skapas och bibehållas är det viktigt att handlingarna som utförs
överensstämmer med vad organisationen påstår sig utföra och den filosofi de förmedlar.112

Respondenterna hade varierade åsikter angående det karaktäristiska förtroendesynsättet, dock
var den gemensamma åsikten att allt bygger på ledarskapet och att en person kan skapa ett
negativt förtroende för hela organisationen om det är denna som är den ansvariga för
organisationen.

Vissa teorier anser att det alltid är människor som personifierar en organisation då det alltid är
människor vi relaterar till. Därför måste ledaren för organisationen vara tydlig med den
individ han/hon är och vad han/hon står för.113 Om en individ inte lyckas med att skapa ett
förtroende kring sig själv, kommer denne inte heller att kunna nå ut med sitt budskap och sin

110 Gustafsson, C. (2002)
111 Stadskontoret 1998:2
112 SOU 2004:47
113 www.dittvarumarke.se/rad.php#fortroendevald
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vision.114 Ledaren bör därför ha en bra kommunikationsförmåga då dennes uttalanden och
bild i media påverkar både utomstående intressenter och de anställda.115 Under diskussionerna
påpekades att om respondenterna inte tycker om eller inte har förtroende för en ledare kan det
leda till att man ser mer på hur denne framställer något än lyssnar på vad som egentligen sägs.
Därför anser de att det är viktigt hur saker och ting framställs så att fokus läggs på själva
budskapet.

Något som talar emot det karaktäristiska förtroendesynsättet är att vissa respondenter ansåg
att för att förtroende skall skapas krävs att man som intressent är väl insatt i organisationen. I
de fall där en frontfigur kan skapa förtroende beror detta på graden av kontakt man redan har
med organisationen. Det nämns även att i politiska sammanhang är det inte partiledaren man
röstar på utan partiet i sin helhet. Partiledaren har därmed inte en avgörande roll. Dock är det
viktigt att partiledaren skall vara ett bra språkrör för att inte framkalla ett icke-förtroende.
Detta anser vi ändå innebära att ledaren har en avgörande roll då denna kan köra förtroendet i
botten om denne handlar orätt.

Detta karaktäristiska förtroendesynsätt kallas även systemförtroende. Det innebär att
intressenten har förtroende för funktionen och reliabiliteten av de sociala strukturerna inom
organisationen, som till exempel styrsystemet, cheferna, experterna som utvecklar systemet
och olika tekniska system. För hierarkiska organisationer finns förtroende för att cheferna
fattar beslut utifrån betraktarnas bästa, men även för de individer som ingår i
organisationen.116 Det som vi har diskuterat är att då FM får sina mål beslutade av regeringen
men FM själv skall avgöra hur dessa skall uppnås, kan förtroendet antingen sättas till
regeringen med dess departement eller till FM:s ÖB. En av respondenterna nämnde att när det
gäller FM har troligtvis inte ÖB någon större betydelse för trovärdigheten, då många
förmodligen inte ens vet vem han är.

Förtroendet för politiker och myndighetspersoner varierar. Några av respondenterna uppgav
att de har uppfattningen att dessa ”håller varandra om ryggen”. Positionen har inte tilldelats
dessa på grund av deras kompetens utan valet har skett på grund av vänskap. Det som vi här
har ställt oss frågande till är om dessa positionstilldelningar sker utifrån vänskap, eller utifrån
ett internt förtroende. Vi har även diskuterat att om respondenterna inte har tillit till att
politiker eller myndighetspersoner utses korrekt, föreligger förtroendeproblematiken på en
mycket högre hierarkinivå än den nivå som vi har studerat.

5.5 Ansvar
För att förtroende skall kunna skapas eller bibehållas krävs det att agenten ansvarar för att de
förväntade prestationerna uppfylls, det vill säga att den uppgift eller det uppdrag som skall
göras utförs. Presteras inte det som förväntas av agenten utkrävs ansvar av denne. Det är dock
viktigt att ta reda på om det fanns några andra alternativ för den ansvarige. Att utreda vem
som är ansvarig är emellertid inte alltid enkelt, då det i många fall handlar om grupper som
handlar kollektivt och hela gruppen därmed bör ställas som ansvariga. Olika ansvarsmodeller
har gjorts, vilka tar upp olika perspektiv. Dels kan den juridiska personen, det vill säga
organisationen, sättas som ansvarig och dels kan ansvar utkrävas av alla enskilda individer

114 http://csjobb.idg.se/karriar.nsf/0/2CD666B8906F9458C12570AC00525116?OpenDocument&id=5,
2005-11-30 kl 17:23
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som ett kollektiv inom organisationen. Två andra perspektiv är det hierarkiska och modifierat
personligt ansvarsutkrävandeperspektivet, där enbart en person kan ställas som ansvarig.
Ovanstående delar vi in i organisatoriskt- respektive karaktäristiskt förtroendesynsätten. För
att kunna utkräva ansvar av enbart den högsta ledaren enligt hierarkiska modellen krävs det
att denne varit medveten och haft all tillgänglig information om vad som skett inom och utom
organisationen, samt att denne har haft hög auktoritet så att dennes beslut följts.117

Beträffande myndigheter, och därmed FM, finns generella krav för myndigheternas
ansvarsramar vilka emellertid är oprecisa. Myndigheter kontrolleras av regeringen men det är
chefen för myndigheten som har yttersta ansvaret. Även om denne har delegerat beslutsrätten
står denne inte helt utan skuld då det är hans/hennes ansvar att delegeringen gjordes till rätt
person.118 Ansvarsutkrävande bedrivs enligt SOU 2005:104 genom media då medborgarna får
insikt i verksamheten, men även genom medborgarkommissioner.

Vår studie visar att ansvarutkrävande är en svår fråga att svara allmänt på då det är
situationsberoende. Svaren blev många och det rådde delade meningar om huruvida det är en
enskild person, eller hela organisationen, som skall göras ansvarig när något fel inträffat. Det
handlar om hur eller vad för fel en person gör. Är det medvetet är det den specifika personen
som skall stå till svars vare sig det är den högste chefen eller någon underordnad. Är det
däremot något i organisationen, som till exempel att regler inom området saknas eller att det
indirekt godkänts av organisationen, skall hela organisationen stå till svars för det orsakade
felet tyckte några respondenter. Även åsikter om att det oavsett situation var den högst
uppsatta som skulle stå till svars för felet framlades. Både ett
organisationsförtroendeperspektiv och ett karaktäristiskt förtroendeperspektiv nämndes av
respondenterna. Samtliga tyckte dock att fokus bör ligga på utredningsarbetet om vad som
inträffat och på så sätt se till att det inte återupprepas. Huruvida bestraffning, genom
exempelvis uppsägning av ansvarig, hade respondenterna olika åsikter om. Det uppgavs också
att det är viktigt med klara riktlinjer om vem som bär ansvaret vid olika situationer.

När det gäller myndigheter fick vi uppfattningen att det inte var någon av de medverkande i
diskussionen som visste exakt hur ansvaret är uppdelat inom en myndighet. Däremot ansåg de
att de inte har någon makt att på egen hand kunna utkräva ansvar. Om däremot media tog
täten skulle saken komma i ett annat läge. Detta är en komplex fråga som kräver svar som
innehåller många värderingar och ”det beror på”. Detta framgick också under diskussionerna,
då vissa hade svårt att stå fast vid sina tidigare uttalanden allt eftersom diskussionen fortgick,
då flera perspektiv och funderingar framlades.

5.6 Försvarsmakten
Myndigheters mål måste vara klara, tydliga och mätbara och de skall förmedlas till alla inom
organisationen. Statliga organisationer måste styras med målstrukturer som avspeglar det
delade ägaruppdraget. Detta innebär att fler icke-finansiella mål måste komma i fokus. 119 Tre
typer av frågor skall besvaras när myndigheters verksamhet studeras. Först om de uppfyllt de
prestationer och effekter som de har i uppgift att åstadkomma, sedan om myndighetens
prestationer har den förväntade kvalitén samt framställts till en rimlig kostnad enligt

117 SOU 2005:104
118 Ibid
119 SOU 2004:47
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förväntningarna, och till sist om myndigheten eller verksamheten är rustad att möta framtida
krav och behov.120

Våra respondenter såg ingen skillnad mellan FM:s syfte och uppgifter. Exempel som nämndes
var att FM skall försvara Sverige från eventuella framtida krig och att de skall hjälpa till vid
kriser och katastrofer både internationellt och nationellt. Det fanns även respondenter som
ansåg att FM inte har något syfte längre, utan att FM mest är en statussymbol då Sverige inte
har varit i krig på flera hundra år. Det påpekades också att FM bör samarbeta med EU och
Nato vid internationella insatser. Det som vi har diskuterat är varför respondenterna inte såg
någon skillnad mellan syftet och uppgifterna. Kanske för att det är svårt att vara insatt i vad en
myndighet som FM praktiskt gör och vad handlingarna skall leda fram till. Vi tror att FM är
en av de svåraste myndigheterna att vara insatt i och att respondenter hade kunnat skilja syftet
från uppgifterna gällande andra organisationer.

Vi har tidigare beskrivit hur medborgarna har ett delat intresse av den offentliga sektorn då de
står både som finansiärer och mottagare. Som finansiär vill de ha lägsta möjliga kostnad av
sin investering medan de som mottagare av utfallet vill erhålla högsta möjliga nytta.121 Många
av respondenterna hade svårt att uppskatta vilken nytta som de eller samhället får av FM då
de inte vet hur de skall kunna mäta denna nytta. De flesta ansåg också att den eventuella
nyttan dock kostar för mycket resurser, men de påtalade själva att denna åsikt egentligen
grundar sig på att de inte är insatta i vad FM gör och skall göra. Vissa sa även att trots att de
inte upplever någon direkt nytta av FM så har FM ett symboliskt värde. Vi anser att denna
avsaknad av uppskattad nytta självfallet påverkar respondenternas syn på FM, men då de ändå
anser att FM har ett symboliskt värde kanske det finns ett så kallat neutralt förtroende. De
respondenter som hade en mera kritisk syn och ansåg att FM ej uppfyllde någon nytta för dem
varken som privatperson eller för samhållet, måste anses sakna förtroende för FM och deras
verksamhet. Detta grundar sig dock inte på deras kunskap om FM utan på deras okunskap.

5.7 Kommunikation
För att bygga upp ett förtroende krävs det att organisationen når ut till sina anställda och till
samtliga av sina intressenter samt förmedlar deras budskap om vad de står för och vad deras
uppgifter är. Detta för att deras identitet och image skall bli känd.122 Att skapa denna identitet
är dock en svår uppgift för organisationer då den måste förmedlas till intressenterna på ett väl
anpassat sätt.123 Precis så som människor skapar förtroende för varandra skall relationer
mellan organisation och intressenter skapas.124 Det ligger svårigheter i att finna bra
kommunikationsvägar för att rätt målgrupp/målgrupper skall nås och att organisationens
identitet förmedlas på ett effektivt sätt. För FM finns svårigheter då myndigheten ofta har
intressenter som innefattas i flera målgrupper.125 Det pratas och skrivs om att ledaren är
organisationens ansikte utåt och är den person som oftast syns i media och i andra offentliga
sammanhang. Därför har denne en viktig roll som förmedlare av organisationens värderingar.
Media är ett av de kommunikationsinstrument mellan organisationer och individer som precis
som andra alternativ bör användas på bästa sätt för att skapa förtroende genom öppenhet och
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budskap om vad ledaren står för.126 Enligt Clara Gustafssons artikel, bygger
kommunikationen på en dialog, vilken kan vara svår för en stor organisation att föra med
samtliga sina intressenter. Tvåvägskommunikationen är dock viktig för att få vetskap om
intressenternas förväntningar som genom uppfyllelse också leder till en trovärdig
organisation.

Enligt den undersökning som gjorts visade det sig att få av respondenterna har haft kontakt
med FM i någon större omfattning. Undantaget är den person som gjort värnplikten och
därmed varit en del av organisationen. Utöver det var den bland männen dominerande
kontakten med FM mönstringen. Annars kan det inte påstås att respondenterna hade mycket
att tillägga om FM och dess kommunikationsförmåga. Inte ens media, som annars anses vara
ett effektivt sätt att kommunicera med sina intressenter, har fungerat då de få som läst om FM
endast läst om negativa beskrivningar. Därmed har ingen god bild av själva FM och dess
identitet byggts upp. FM:s exakta uppgifter var det inte någon som visste, alla hade dock
kunskap om att FM skall skydda Sverige. De två som försökt hitta FM:s mål och uppgifter på
hemsidan, tyckte att denna var svårnavigerad. Dessa respondenter anser att då informationen
var svårfunnen är det till nackdel för FM:s trovärdighet, då förtroendet för FM är beroende av
att man vet vilka uppgifter FM har. Intresset för FM varierar mellan respondenterna, då de ej
reflekterar över vad de läst eller inte läst om dem. Att (EL) läst om FM berodde
huvudsakligen på att hon läser marknadsföring och därmed studerat logotyper. Samma gäller
(E) som läst artiklar i samband med den uppsats hon skrivit rörande FM.)

Beträffande FM som varumärke är kunskapen inte hög bland respondenterna, då samtliga
anser att de måste kommunicera mer och föra ut deras budskap, det är ingen som riktigt vet
vad FM gör för något. Logotype-bytet var det endast en person som hade kunskap om. De
andra fick kunskap om det under våra diskussioner. Att ledaren har en stor roll tycker de alla,
men det var endast två i undersökningen som visste vad den nuvarande ÖB heter, vilket kan
ses som att ledaren för FM inte har en alltför betydande roll. Då ingen av respondenterna har
uppmärksammat positiv information om FM i media, spelar det i så fall ingen roll vem som
företräder FM, då informationen uppenbarligen inte nått fram. Angående den
tvåvägskommunikation som Clara Gustafsson tar upp kan det sägas att den, enligt
respondenterna inte förekommer.

Enligt teorierna innebär ett starkt varumärke i en organisation att de förmedlar en helhetssyn
av hela organisationen istället för de separata produktlinjerna eller, som i FM:s situation,
separata verksamhetsområden.127 Det kan även diskuteras vad det är som associeras med FM
då svaren skiljde sig åt. Några tänkte på, och diskuterade därmed, endast de enheter som är
aktiva på plats vid strider eller katastrofer, medan andra tänkte på helheten där även logistik,
lottorna, musikkåren med mer ingår.

När det gäller framförandet är det enligt teorierna viktigt att tänka på hur budskap förmedlas
och att de framställs på rätt sätt då det bland annat kan påverka hur meddelandet tolkas.128

Några av våra respondenter menade också att särskilt muntliga framställningar var viktiga att
de gjordes på ett bra sätt. Det är framför allt viktigt vid situationer där förmedlaren inte är
alltför omtyckt, då man mer ser till hur något framställs istället för vad som framställs.

126 Gustafsson, C. (2005)
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128 Nowak, K. & Andrén, G. (1983)
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5.8 Förtroende för FM
Myndigheters syfte är att bedriva verksamhet och genom sina prestationer utföra de uppgifter
och uppfylla de mål som tilldelats dem av regeringen, samt uppnå de effekter som eftersträvas
genom måluppfyllelse. För att kunna mäta resultatet av deras verksamhet och effektivitet,
krävs det att sambanden mellan prestationer och effekter är kända.129 För att mäta
myndigheters effektivitet ställs resurser och prestationer i relation till varandra.130 Att en
organisation är effektiv i ett myndighetssammanhang är positivt för intressenterna då det
förväntas att skattepengarna används väl. Ett så kallat kontrakt mellan medborgare och FM är
inget som vi själva har fått välja att vi skall ingå i, utan det är bara att finna sig i, då en viss
del av skattepengarna går till just den myndigheten. Som investerare vill medborgarna se ett
resultat och om dessa förväntningar ej uppfylls försvagas förtroendet för organisationen.131

Nyttan med en myndighet visas genom resultatet anser medborgarna. Resultatet har tidigare
nämnts som ett relativt svårmätt mått, då resultat som välfärd och fred ofta tas för givet av
medborgarna.132 För att förtroende skall uppstå krävs att förväntningarna hos medborgarna
uppfylls. Dock grundar sig ofta förtroendebristen på att de inte har tillräcklig kunskap om den
bedrivna verksamheten.133 Som en hjälp till att öka förtroendet ställs krav på återrapportering
i form av en årsredovisning som anses vara tillförlitlig.134 När organisationen skall förmedla
information om sig själva måste informationen vara begriplig, tydlig och korrekt för
användaren, vilket leder till transparens och öppenhet. Det är även viktigt för
förtroendeuppbyggandet att åtaganden och löften hålls.135 Ett problem för FM kan vara att
känna till de förväntningar som sätts på dem då intressenterna är många och har olika
intressen och preferenser. Myndigheter utvecklar dock sin verksamhet ur ett
medborgarperspektiv och därmed förmedlar de sin ideologi utifrån detta.136 Det är viktigt att
organisationen når ut med sina värderingar för att ett förtroende kunna byggas upp.

Genom undersökningen vi genomfört, framkom att respondenterna inte känner till alla FM:s
mål och uppgifter. Alla kände inte heller till hur mycket skattepengar som går till FM. De
tyckte dock att det är viktigt att försvaret är effektivt och utnyttjar sina resurser väl. Någon
åsikt om huruvida FM gör det eller inte nämndes dock inte, då respondenterna inte har
kunskap om faktorerna bakom resultatet. Kunskap fanns därmed inte om sambandet mellan
prestation och effekt och därmed effektivitet. Respondenterna diskuterade aldrig något
konkret resultat, utan de utgick ifrån vad de själva ser att FM gör. Förväntningar om att
skattepengarna skall förvaltas väl finns hos samtliga, men de kan ej kontrollera detta själva då
kunskap inom området inte finns.

Åsikterna om huruvida förtroende för FM finns, eller inte, går isär. Vissa av respondenterna
anser att det måste finnas ett förtroende för FM. Detta trots att de inte har någon direkt
kunskap om myndigheten. Utan att reflektera över förtroendet påstår några att de har det,
vilket kanske ger en trygghetskänsla. De flesta tror dock att FM löser sina uppgifter, vilket i
sig ger förtroende. Det skall återigen poängteras att de ej kände till alla FM:s uppgifter, men
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likväl förväntar de sig att dessa skall uppfyllas. Än en gång framkommer det att information
om och insyn i FM organisation saknas. Vissa var till och med likgiltiga över förtroendet för
FM och menade att det inte spelade någon roll om det finns eller inte.

FM måste på något sätt visa att de behövs för att kunna skapa förtroende hos medborgarna
och det kräver insyn och öppenhet i organisationen. Några konkreta förslag på hur FM skulle
kunna ge medborgarna denna kunskap har dock inte givits från respondenterna. Gemensamt
för respondenterna är dock att FM måste visa sig mer ute i samhället. Troligtvis är FM
medverkande vid flera situationer och är på fler ställen än vad respondenterna vet om.
Problemet är troligtvis att det inte tydligt framgår när FM varit med vid olika insatser.

5.9 Värdeord och förtroende
I detta stycke kommer alla enskilda respondenter att analyseras i korthet. Först har vi studerat
vilken syn respondenten har på förtroendeskapande; organisatoriskt eller karaktäristisk.
Därefter har vi sett om respondentens beskrivning av förtroende stämmer överens med
respondentens värdering av värdeorden. Detta för att avslutningsvis se om det ger en
förklaring till varför respondenten har, eller inte har, ett förtroende för FM.

(A) har ett organisatoriskt förtroendesynsätt. Han har gjort värnplikten och har utifrån denna
erfarenhet bildat sig ett förtroende för hela FM. Vi kände under diskussionen att han
egentligen inte hade kunskap om vad FM:s syfte och uppgifter är, och han nämnde aldrig den
internationella verksamheten. Men hans förtroende grundar sig inte enbart på
värnpliktserfarenheten utan de värdeord som han givit FM stämmer väl överens med de
begrepp som han beskriver förtroende med.

Respondent (B) hade ett tveksamt förtroende för FM. Detta anser vi är förståligt, då
förtroende enligt henne skapas genom organisationskulturen (ett informellt organisatoriskt
förtroendesynsätt), och hon idag inte har någon kunskap om FM:s organisationskultur. Vi tror
att hennes ”nja”beror på att hon beskriver förtroende med orden välorganiserad och effektiv.
Visserligen fick värdeorden välorganiserad och ordningsam högsta värde av henne, men
öppenhet och pålitlighet fick lägst, hon anser inte heller att FM är effektiva eller ger henne
någon nytta.

Respondent (E) anser att insyn är viktigt för att få förtroende för något, hon har även ett
organisatoriskt förtroendesynsätt. (E) nämner de internationella uppgifterna och hon snuddar
vid vad som är FM:s syfte. Hon tycker att FM har en viktig funktion i samhället dock anser
hon inte att hon erhåller någon nytta av FM idag. Hennes värdeord för FM stämmer överens
med vad hon anser att förtroende är, dock anser hon att det saknas insyn och öppenhet i FM.
Vi tror att det är därför som hon har ett tveksamt förtroende för FM.

(EL) har en organisatorisk förtroendesyn och hon tar för givet att FM löser sina uppgifter.
(EL) anser också att FM har ett symbolvärde för Sverige, och hennes värdeord för FM
stämmer väl överense med vad hon anser vara förtroendegivande, men trots detta har hon ett
tveksamt förtroende för FM. Detta tror vi beror på att hon vill ha mer information om FM och
deras verksamhet för att hon skall kunna ha fullt förtroende för FM. Under diskussionens
gång gick hon till en mera positiv inställning angående FM.
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Respondent (F) har inget förtroende för FM. Detta är inte konstigt, då förtroende enligt
honom skapas av en enskild individ med god karaktär (karaktäristiskt förtroendesynsätt) samt
av måluppfyllelse och han har fram tills nu inte kommit i kontakt med någon inom FM. Han
har inte heller några direkta kunskaper om FM:s mål och uppgifter, men (F) tror att
uppgifterna enbart berör väpnad strid. Han anser att dessa inte kan uppfyllas om Sverige
skulle befinna sig under krigshot. Inget värdeord fick ett högt värde av (F). Detta beror
återigen på att han inte har någon kunskap om FM och att han jämför FM:s verksamhet med
andra försvarsmakter.

Respondent (H) har i dag ett förtroende för FM. Vi anser att hans förtroende kommer utav det
faktum att han har formellt organisatorisk förtroendesynsätt och han tror att FM har en god
struktur, men även det faktum att han vet relativt mycket om vad FM:s syfte och uppgifter
består utav. De värdeord som han gav FM stämmer överens med hans beskrivning av
förtroende.

(J) har ett organisatoriskt förtroendesynsätt och han anser även att förtroende skapas av den
nytta han erhåller av organisationen samt att deras uppgifter utförs. (J) säger att han
personligen inte har erhållit någon nytta men att då FM bidrar med så kallad samhällsnytta så
har han förtroende för dem. Han tror också att de klarar sina tilldelade uppgifter, vilka han
också har relativt god insikt om vad de innebär. Hans värdeord stämde även överens med hans
beskrivning av förtroende.

Respondent (N) tycker att FM är viktig i samhället, men hon har inte förtroende för FM. (N)
har formell organisatorisk förtroendesyn, men saknar struktur, strikthet och effektivitet hos
FM. Hon vet också vad som är FM:s syfte och mål, men hon anser att förtroende måste
vinnas. Däremot inger inte syftet och uppgifterna förtroende för FM enligt henne. Inget av
(N:s) värdeord angående FM stämde överens med vad som är förtroendegivande för (N)
heller.

(M) har ett karaktäristiskt förtroendesynsätt, men när det gäller myndigheter anser han att
synsättet kommer i ett sent stadium när myndigheten utvärderas av medborgaren. Först tittar
han på den nytta och de effekter som myndigheten ger honom. Om han som medborgare kan
uppskatta effekterna blir myndigheten legitim för honom, och det är först då han anser att man
som medborgare kan få förtroende för ledningen. Då (M) inte har någon kunskap om vad FM
gör och vad för nytta han eventuellt erhåller, är FM inte legitim i hans ögon och därigenom
kan inte ett förtroende för FM skapas. Idag är FM enbart en formalitet enligt (M). Vi tror att
(M:s) allmänt kritiska syn till myndigheter härstammar från dennes studier i statsvetenskap.

Respondent (P) har inte förtroende för hur ledarpositioner tilldelas inom statliga
organisationer, men hon har i andra sammanhang ett organisatoriskt förtroende. (P) har angett
pålitlig och ordningsam som högt värderade värdeord gällande FM. Hon tycker inte att hon
har någon nytta av FM och hon efterfrågar mer information om FM för att hon i framtiden
skall kunna få förtroende för dem.
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6. AVSLUTNING

et avslutande kapitlet innehåller de slutsatser som vi har kommit fram till, samt en
avslutande diskussion där våra egna tankar kring ämnet tas upp. Vidare ges kritik till
eget arbete, studiens bidrag samt förslag till fortsatt forskning.

6.1 Slutsats
Nedan presenteras de slutsatser vi kommit fram till. Genom att svara på vår frågeställning
skall därmed studiens syfte besvaras.

Vet dagens studenter vad FM gör, vilka deras mål och uppgifter är?
Precis som i Trivectors undersökning visade det sig att få av respondenterna känner till
försvarets alla uppgifter. Samtliga vet att FM skall försvara Sverige mot krigshot och
nationella katastrofer. Få har ett vidare internationellt perspektiv och få är insatta i FM
förändringsarbete, och ser därför FM främst ur ett ekonomiskt perspektiv där media
huvudsakligen informerar om neddragningar.

Hur skapas, och hur skall förtroendekapitalet för FM bibehållas hos studenter?
Nyckelordet är kommunikation. Det är svårt både geografiskt och psykologiskt för
respondenterna att förstå vad FM gör. Av diskussionerna har det framkommit att
respondenterna sammankopplar utförda uppgifter med trovärdighet. Därför efterfrågar de
kunskap och insyn för att kunna värdera FM:s funktion i samhället, och för att sedan ta
ställning till förtroendefrågan. Hur informationen skall spridas finns dock inga självklara svar
på. Det framkommer emellertid tydligt att de vill se mer av FM ute i samhället.

Vissa av respondenterna har inte tillit till att politiker eller myndighetspersoner utses korrekt,
vi har då kommit fram till att förtroendeproblematiken ligger på en mycket högre hierarkinivå
än den nivå som vi har studerat.

Om ett förtroende föreligger, är det då skapat genom ett organisatoriskt- eller
karaktäristiskt förtroendesynsätt?
För 80% av respondenterna stämmer det organisatoriska förtroendesynsättet in på hur de
värderar en organisation som trovärdig. Vi har funnit att det organisatoriska
förtroendesynsättet kan delas upp i både formella (organisationsstruktur) och informella
(organisationskultur) strukturer, då båda dessa nämns som förtroendeingivande faktorer.

Vad anser respondenterna om begreppet omtyckthet i relation till begreppet förtroende, och
hur ser de på omtyckthet rörande FM?
Alla respondenterna har varierande åsikter huruvida begreppen är förutsättningar för varandra
eller inte. Den genomgående åsikten är att omtyckthet skapas på ett mer personligt plan
jämfört med förtroende. Respondenterna har svårt att använda ordet omtyckthet gällande
myndigheter. Många tycker dock att det viktigaste är att FM är trovärdig och inte omtyckt.

Hur ser respondenterna på ansvarstagande inom organisationer?
Vissa av respondenterna ansåg att ansvaret är hela organisationens, medan andra ansåg att det
är den högste inom ledningen som bär allt ansvar. Dock påpekade många att i de fall där en

D
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medarbetare inom organisationen utfört en brottslig handling, är effekterna av detta brott
enbart dennes ansvar. Hur ansvaret skall fördelas är således beroende av situationen.

6.2 Avslutande diskussion
Tidigare har flera undersökningar gjorts om attityder om FM. När vi påbörjade vår studie
tänkte vi jämföra våra resultat med de tidigare gjorda studierna. Vi har dock kommit fram till
att utfallen är mycket lika. Därför anser vi inte att tidigare studier skulle tillföra något till vår
undersökning. Då FM är inne i en omfattande omorganisering tycker vi att förtroendefrågor
kring FM är mycket aktuella. Intresset för frågorna grundar sig även på att vi själva anser att
trovärdighet hos myndigheter är viktigt eftersom medborgarna, vilka bland annat är
organisationens finansiärer, i vissa viktiga frågor och avgöranden måste vända sig till en
myndighet och att det dessutom inte finns någon valmöjlighet beträffande vilken myndighet
som medborgaren skall vända sig till. Då vi, precis som våra respondenter aldrig riktigt
diskuterat förtroende i samband med FM har många tankar kring ämnet väckts hos oss.

Vi har fått uppfattningen att flera respondenter inte alls kände till förändringsarbetet inom
FM. De förändringar som var kända för respondenterna hade med pengabrist och
nedskärningar att göra. Vi fick även uppfattningen att ingen kände till att det faktiskt finns en
omstruktureringsfråga som bakomliggande faktor för många av nedläggningarna av försvaret.
Vi hade heller inga kunskaper om detta innan vi påbörjade vår uppsats. Just vid förändringar
inom en myndighet anser vi att förtroendefrågan blir alltmer aktuell. Det är viktigt att
förtroende för FM föreligger då de tilldelats uppdrag som skall utföras för skattepengar som
medborgarna betalar. Därmed förväntar sig svenska folket att skattepengarna förvaltas väl och
effektivt. Det är även viktigt att FM har förtroende från medborgarna och att FM inger en
trygghetskänsla, då det är de som skall försvara Sverige om något inträffar. Eftersom vi
kommit fram till att det finns stor informationsbrist från FM och därmed en kunskapsbrist hos
medborgarna angående FM och dess verksamhet, anser vi att FM bör ta tillfället i akt och
informera medborgarna om de förändringarna som sker och innebörden av dessa. FM behöver
enligt oss lyfta fram vad de står för och ge en ordentlig bild för medborgarna av vilka de är.
Vi fick känslan av att flera av våra respondenter var mottagliga för mer kunskap. Enligt oss
kan det enbart bli bättre då det respondenterna efterfrågar har rört sådant som redan ingår i
förändringsarbetet för FM

Det är viktigt att information kommer fram så att vi medborgare vet att skattepengarna
används effektivt och går till bra ändamål. Det är lätt att ha en åsikt om FM för
respondenterna men när de ombeds lägga fram fakta om FM inser man att det inte är mycket
kunskap som åsikterna grundar sig på. Hur skall då information spridas och nå allmänheten?
Dels finns svårigheter i hur man skall mäta resultaten för FM. Troligtvis finns inte ens
kunskap om vad FM:s resultat är. I media visas dessutom endast negativa bilder om FM och
deras förvaltande av skattepengarna. FM måste enligt oss visa vad de gör och genom att visa
det bevisa att de är en myndighet som verkligen behövs i samhället.

Vi ville genom vår undersökning även studera om den etniska bakgrunden har någon
påverkan på respondenternas inställning till FM. Detta är självklart svårt att dra några
slutsatser om, så vi kan enbart föra lösa diskussioner om denna faktor har någon påverkan,
eller inte. En av respondenterna med icke-svensk bakgrund, hade en stark kritisk inställning
angående FM. Det framgick i hans resonemang att han jämförde FM med andra
försvarsmakter som för en mer aktiv krigsverksamhet. Han tyckte dels att FM aldrig skulle
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klara ett väpnat angrepp, och dels att FM är onödigt då Sverige inte har varit utsatt för något
krigshot på flera hundra år. Om man drar paralleller med andra länders försvarsmakt blir
bilden orättvis. En förklaring till varför han inte tror att FM bidrar med något till samhället,
kan vara att FM inte syns i det vardagliga livet, och därför tror han att det de utför inte har
någon betydelse i samhället. Skillnader finns i synen på FM:s uppgifter, då alla respondenter
med svensk bakgrund nämner det internationella samarbetet eller katastrofhjälpen som FM
bidrar med. Medan det är få med annan bakgrund som nämner dessa uppgifter. Många av
respondenterna med svensk bakgrund ansåg även att FM har ett symbolvärde för Sverige,
vilket inte nämndes av de andra respondenterna.

Undersökningen visade att det endast var två av respondenterna som hade ett karaktäristiskt
förtroendesynsätt och båda saknade förtroende för FM. Vi frågar oss då om det är FM som har
misslyckats med att förmedla sitt budskap, eller om det grundar sig på ett ointresse från
respondenterna. Vi anser att orsaken till avsaknad av förtroende ligger inom bådas
ansvarsområde, då FM aktivt måste skapa ett intresse hos allmänheten, samtidigt som
intressenterna måste vara mottagliga.

Avslutningsvis vill vi påpeka att medborgarnas intresse för FM måste väckas genom positiv
information, så att medborgarna blir intresserade och vill veta mera om FM och dess
verksamhet. Så länge försvarsmakten inte är något som diskuteras eller ses som relevant och
intressant för medborgarna kommer förtroendet för FM inte att växa. Utan saklig information
om FM och deras verksamhet så kommer inte medborgaren att ändra uppfattning om FM.

6.3 Kritik till eget arbete
Efter att det empiriska materialet sammanställdes insåg vi att det endast var en i
urvalsgruppen som gjort värnplikten. Denne person var enbart positiv till sina upplevelser från
värnpliktstiden, medan andra som vi pratat med utanför studien haft en mer negativ syn på sin
tid som värnpliktig. Det hade därför varit intressant att ta med en medverkande som har en
mindre positiv syn för att nyansera uppsatsen mer. En mer rättvisande bild hade då kunnat
framställas.

Vi insåg även under undersökningens gång att det i enkäten fanns för få alternativ till frågan
om politisk hållning, då de medverkande hade svårt att svara endast höger eller vänster. Det
var framför allt de som höll till vänster som tyckte det blev fel, då de enbart såg vänsterpartiet
som rent vänster. Ytterligare kritik till enkätfrågorna riktas till frågan om FM:s huvudsakliga
verksamhetsområden, som vi i efterhand insett var otydlig och skulle ha behövts uttryckas
tydligare eller kompletterats med muntlig förklaring.

Vidare vet vi att diskussionerna var något långa, och många av respondenterna blev trötta
efter ett tag. Detta problem upptäcktes redan vid pilotundersökningen men ändrades inte på,
då vi ansåg att samtliga frågor var relevanta för att få en helhetsbild.

6.4 Studiens bidrag
Vi har genom denna studie försökt besvara om det går att dela in förtroendeskapande utifrån
ett organisatoriskt respektive karaktäristiskt förtroendesynsätt, och hur detta i så fall påverkar
processen vid förtroendeskapande.
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Våra respondenter anser att förtroende kan skapas via dessa två synsätt. Det var dock få som
ansåg att organisationer kan bli trovärdiga via det karaktäristiska förtroendesynsättet, utan de
ansåg att organisationskulturen och strukturen är förtroendeingivande.

De grunder och strategier som vi framtagit i teorin för de två olika förtroendeskapande
synsätten gick att applicera på de båda synsätten. Enbart tre av respondenterna har förtroende
för FM, då de utgår ifrån att FM:s struktur och organisation leder till att mål och uppgifter
uppnås. De resterade respondenterna har inte förtroende för att FM utför sina uppgifter och att
de uppnår sina mål, vilket grundar sig i respondenternas kunskapsbrist om FM. Ett annat
problem var att många av respondenterna ansåg att FM inte är ekonomiskt effektiv. De vet att
FM kräver mycket resurser men de vet inte vilken nytta FM:s verksamhet ger. Effekter,
ansvar och styrning var för samtliga respondenter kärnan för förtroende. Men för att
förtroende skall skapas måste respondenternas förväntningar infrias med hjälp av olika
strategier av organisationen.

Först måste intressenterna ha kunskap om vad organisationen gör och vad de skall uppnå.
Intressenterna måste även ha insyn i organisationen, så att de själva har möjlighet att granska
att målen nås och att uppgifterna utförs.

Organisationer måste skapa en image som förmedlar en stark organisationskultur och struktur.
När denna image förmedlas kan organisationen bli legitim för de intressenter som utgår från
ett organisatoriskt förtroendesynsätt. För att nå de intressenter med karaktäristiskt
förtroendesynsätt måste organisationen även ha en stark ledare, med god karaktär och etos
som förmedlar dennes ledarskapsförmåga. Detta så att intressenterna känner tillit till att målen
nås och att uppgifterna utförs. Dock krävs det att intressenterna intresse för organisation väcks
så att de är mottagliga för kommunikationen. Först när intressenternas förväntningar på
organisationen är uppnådda skapas förtroende för organisationen i sin helhet.

6.5 Förslag till fortsatt forskning
Då reformeringsarbetet inom FM inte är slutfört förrän år 2008 vore det intressant att göra en
attitydundersökning efter den perioden. Detta för att se om det skett någon förändring genom
att mer information spridits och om FM har lyckats nå ut med sitt budskap samt om de
förändringar som skett kommit till studenternas/medborgarnas kännedom.

Det skulle även vara intressant att genomföra en studie angående vilka
kommunikationskanaler som kan användas för att nå studenterna/medborgarna med den
information som de efterfrågar för att kunna utvärdera om FM är en tillförlitlig organisation.

För att utveckla kunskapen om det karaktäristiska synsättet vore det intressant att använda
samma teori för en studie på exempelvis ett politiskt parti, då partiledarna syns mycket i
media och i samhället.
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Bilaga 1

Frågeformulär

I denna undersöknings redovisning och presentation kommer du att vara anonym.
Det är dock viktigt för oss som intervjuar att få en förståelse för bakgrundsfaktorerna till de
ståndpunkter du kommer att föra i den senare gemensamma diskussionen. Därmed kan du ej
vara anonym inför oss.

Denna undersökning är indelad i fem delar. Börja med att fylla i del 1, del 2 och del 3 på
enkäten. Vi kommer därefter att ställa ett antal frågor och föra en diskussion/dialog kring
dessa. Avslutningsvis får du skriftligen svara på ytterligare några frågor.

DEL 1

1. Kön man kvinna

2. Etnicitet svensk utländsk

3. Politisk hållning vänster höger

4. Värnplikt ja nej

DEL 2

1. Födelseår

2. Studieinriktning

3. Beskriv begreppet ”förtroende”med tre ord ________________________________

4. Vad associerar du till försvarsmakten? __________________________________________

5. Har du förtroende för försvarsmakten idag? ______________________________________

6. Hur mycket kunskap anser du att du har om försvarsmakten på en skala 1-5, där 1 är ingen
alls och 5 är mycket bra _______
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DEL 3

1. Vilken typ av försvar bedriver Sveriges försvarsmakt?

Invasionsförsvar Insatsförsvar Vet ej

2. Vad heter Försvarsmaktens nuvarande chef samt hur förkortas hans titel?

FB VB ÖB Vet ej

Göran Adolfsson Håkan Syrén Leif Svejer Vet ej

3. Hur stor är Försvarsmaktens totala budget för år 2005?

ca 5 miljarder ca 20 miljarder ca 40 miljarder ca 60 miljarder

4. Vilka tre huvudsakliga verksamhetsområden brukar försvaret delas in i?

5. Vilka är försvarets huvuduppgifter?

6. Försvarsmakten genomgår en omfattande förändring sedan några år tillbaka. Hur väl känner du till
förändringsarbetet?

Mycket liten Mycket hög
utsträckning utsträckning

7. Vad tror du ligger bakom förändringen?
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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8. Bedöm på en skala mellan 1-5 hur viktig frågan om Sveriges försvars- och säkerhetspolitik
är för dig?

Inte alls viktig Mycket viktig

9.Bedöm på en skala 1-5 hur viktig frågan om försvarsmaktens framtid är för dig?
Inte alls viktig Mycket viktig

10. Anser du att det finns möjlighet att utkräva ansvar från Försvarsmakten?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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DEL 5

Hur väl bedömer du att nedanstående ord passar in som förklaring på Försvarsmakten?
Ange i en skala från 1-7. Där 1 betyder att det inte passar alls och 7 betyder att det passar
mycket bra. (Värden som tillskrivs Försvarsmakten)

Öppen
Pålitlig
Ärlig
Spännande
Modern
Flexibel
Handlingskraftig
Klok
Högteknologisk
Intelligent
Genomtänkt
Ordningsam
Välorganiserad
Stark
Uthållig
Jordnära
Traditionsbunden

Hur skulle ditt förtroende för FM kunna förbättras?

Vad skulle FM kunna göra för att bli omtyckta?

Vad har du för förväntningar på Försvarsmakten? Vem ser du som ansvarig om dessa
förväntningar inte uppnås?
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Bilaga 2

Diskussionsfrågor

Förtroende

 Vad är förtroendeingivande för er i ett organisationssammanhang? (eg vad är förtroende?)
Organisatoriskt förtroende - helhet (normer, regler, lagar) eller personerna i organisationen?

 Karaktäristiskt förtroende inom organisationer? (Organisationer där förtroendet grundar sig på
någon inflytelserik person? Finns förtroende i sådana fall även för hela organisationen?)

Tycker ni att förtroende är viktigt? I så fall varför?

Ser ni någon skillnad mellan trovärdighet och omtyckthet?

Om myndigheten är välorganiserad (effektiv) leder det då till omtyckthet eller
trovärdighet?

Om nyttan (förväntningarna) upplevs skapar det trovärdighet eller omtyckthet?

Ansvar

Hur ser ni på ansvar? Är det vikigast att den ansvariga får stå till svars för hans/hennes
handlande, eller ligger tyngdpunkten på att exempelvis en utredning ska leda till att
det inte händer igen?

Om något går fel i en organisation vem anser ni skall stå till svars –hela
organisationen eller ledaren? Hur bör ansvaret fördelas?

När ni ser en handling och dess utfall som strider mot era förväntningar, anser ni då att
det är utfallet eller processen till utfallet som är viktigast? (Ansvar för handlingarna, eller är
effekten det som räknas?)

Försvarsmakten

Vad anser ni att syftet med Försvarsmakten är? (Effekter dem ska uppnå?)

 Har ni haft någon direktkontakt med Försvarsmakten? (släkt, vänner, ceremonier, värnplikt,
hemsidan, media etc.)

 Gör/ger Försvarsmakten någon nytta för dig? För samhället? Kostnadseffektivitet,
produktivitet och mål. Resultat.

Hur ser du på försvarsmaktens organisation? (se nästkommande frågor, följdfrågor)
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Anser ni att det militära ledarskapet har ett gott anseende?

Ser ni Försvarsmakten som en attraktiv arbetsplats? Skulle ni kunna tänka er att arbeta
där?

Tror ni att Försvarsmakten kommer att vara en attraktiv arbetsgivare för militärer
respektive civila i framtiden?

Hur viktig är försvarsmakten i förhållande till andra myndigheter och offentliga
utgifter som exempelvis polisen, skolan, vården och omsorgen?

Anser ni att det är möjligt för er att utkräva ansvar från Försvarsmakten?

Förtroende för FM

Är förtroende/omtyckthet viktigt för FM? I så fall varför? Någon annan myndighet?

Har ni stort förtroende för hur Försvarsmakten på det hela taget löser sina uppgifter?

 Vad är det värt för er (skattepengar) att det finns ett försvar? (Se på dess effekter som ex.
fred, skött sitt uppdrag eller är försvaret onödigt?) ”Riskpremie”Säkerhet, trygghet jämför med
försäkring.

 Ett projekt som försvarsmakten har genomfört för att ändra identitet, är att göra ny
logotyp. Anser ni att detta kan bidra till en annan inställning till FM? positiv, negativ,
eller spelar ingen roll. Motiv? Varumärke.

 Påverkar strukturen på organisationen ert förtroende, och i så fall hur ser ni på FM:s
struktur. Byråkratisk, trög, hierarkisk, målsättning genom regeringen.

Vad grundar du dina åsikter på? Var har du fått denna information ifrån? Är detta
något som ni har tänkt på/diskuterat tidigare eller först idag?


