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Sammanfattning 

Liksom andra myndigheter i statlig regi har Försvarsmakten sedan 2004 arbetat med sin 

värdegrund. Avsevärda resurser har investeras i att arbeta fram värdegrundsorden 

Öppenhet, Resultat och Ansvar, på vars grund allt arbete inom organisationen ska vila. 

Syftet med denna uppsats har varit att studera de upplevda effekterna som 

Försvarsmaktens värdegrundsarbete haft på officerares arbete med trupputbildning. 

Studien har genomförts med en kvalitativ ansats där det empiriska materialet framtagits 

med hjälp av semistrukturerade intervjuer med sex officerare på tre olika förband i 

Stockholmsregionen. Utifrån tidigare teori och forskning om organisationskultur och 

värdegrund identifierades tre grundläggande teman som särskilt intressanta vad gäller 

värdegrundens effekter, huruvida officerarna finner att arbetet med värdegrunden skapat 

en större ”vi-känsla” inom organisationen, om arbetet ökat förtroendet för 

Försvarsmakten som myndighet och arbetsgivare samt om upplevelserna skiljer sig 

mellan yngre och äldre officerare. Studiens resultat visar att officerarna inte upplever att 

effekterna av värdegrundsarbetet är särskilt omfattande, tvärtemot vad som kan 

förväntas. I uppsatsens slutsatser diskuteras resultatet i ljuset av litteraturen och det 

resoneras kring att den uteblivna effekten kan tänkas bero på att en tydlig definition av 

värdegrunden saknas samt att det tycks saknas en tydligt vald strategi för införlivandet 

av värdegrunden. Särskilt diskuteras hur tydligheten i värdegrunden kan förbättras och 

ändå vara relevant för officerare i den studerade organisationen.  
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Inledning 

Försvarsmakten är en organisation som individer ofta har olika åsikter om dels gällande 

nyttan med organisationen, behovet av den och resurserna de erhåller av staten. Oavsett åsikt 

och politiskt läger är Försvarsmakten en organisation som intresserar många. Trots det tycks 

forskningen kring Försvarsmakten mestadels handla om ledarskapsfrågor och liknande 

ämnen. Det tycks även som att forskningen som bedrivs om Försvarsmakten är begränsad till 

vissa specifika lärosäten. Forskning kring Försvarsmaktens organisationsstruktur och 

värdegrund verkar i princip saknas. Detta trots att Försvarsmakten under de senaste åren 

genomgått stora förändringar, varav den senaste innebar att den allmänna värnplikten togs 

bort vilket fick som konsekvens att organisationen för första gången måste fokusera på att 

rekrytera soldater. En annan omfattande förändring är omställningen till ett insatsförsvar. 

Dessa förändringar ställer organisationen inför nya utmaningar och ställer nya krav på 

organisationen. Ett sätt som ÖB och försvarsledningen har valt för att möta dessa nya krav är 

att arbeta med organisationens värdegrund. Detta är ett arbete som krävt mycket tid och 

resurser att genomföra men där effekterna av arbetet aldrig studerats.  

Syfte 

Försvarsmakten har själv angett att ett av syftena till att arbeta med organisationens 

värdegrund är att öka förtroendet för myndigheten både från allmänheten och från de som är 

anställda hos Försvarsmakten (Puranen, 2010). Ett annat syfte som organisationen angett är 

att skapa en ”vi-känsla” samt att genom värdegrunden vägleda de anställda så att de handlar 

”rätt” (Puranen, 2010). Denna studie fokuserar på den senare gruppen och har som syfte att 

med en fenomenologisk ansats studera de upplevda effekterna av värdegrundsarbetet i 

officerarnas arbete med trupputbildning.  

Frågeställningar 

Utifrån studiens syfte att studera värdegrundsarbetets eventuella effekt har följande 

frågeställningar tagits fram: 

Kan officerarna redogöra för värdegrundsorden och deras betydelse? 
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Upplever officerarna att värdegrunden har fått effekt i deras arbete med trupputbildning? Hur 

kan omfattningen av dessa effekter förklaras?  

Upplever officerarna att värdegrunden bidrar till att skapa en ”vi-känsla”? 

Vilka effekter upplever officerarna att värdegrundsarbetet gett på deras förtroende för 

Försvarsmakten som myndighet och arbetsgivare?  

Slutligen, och givet att värdegrundsarbetet är ett förändringsarbete, avser jag att studera 

huruvida upplevelserna om värdegrundsarbetets effekter skiljer sig mellan yngre och äldre 

officerare.  

 

Med officerare menas en person som genomgått en officersutbildning eller en specialist- 

officersutbildning och som inom organisationen benämns som yrkesofficer. Trupputbildning 

syftar till det arbete som innefattar att utbilda soldater på olika nivåer och i olika scenarier för 

att förbereda dem för verkliga krigssituationer. Studien är avgränsad till officerare från tre 

olika förband belägna i Stockholmsregionen. Då studien inte har några generaliseringsanspråk 

har begränsningen av tid och närhet fått avgöra att kontakter i första hand skett med de 

regementen som varit smidigast att få tillgång till.  

 

Uppsatsen inleds med att redogöra för Försvarsmakten och arbetet med värdegrunden samt 

teori och tidigare forskning för att sedan övergå till att återge de metodologiska ställnings- 

taganden som denna uppsats bygger på. Här presenteras även de etiska överväganden som 

gjorts. Därefter presenteras resultat och analys av det empiriska materialet för att sedan 

avslutas med ett redogörande över slutsatser och diskussioner samt en kritisk reflektion över 

det egna arbetet. 

Teori och tidigare forskning 

Försvarsmakten och värdegrunden 

För att förstå Försvarsmakten och dess värdegrund behöver man ha en större förståelse för 

Försvarsmakten och vad som har lett fram till organisationens arbete med värdegrunden. 

Arbetet med värdegrunden inom Försvarsmakten är framförallt resultatet av det värdegrunds- 

projekt som den svenska regeringen påbörjade 1999 där man beslutade att alla svenska 
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myndigheter aktivt ska arbeta med värdegrunden (Puranen, 2010). Försvarsmakten är 

samtidigt en organisation som de senaste åren genomgått omfattande förändringar, dels i sitt 

uppdrag och dels i omfattning (Puranen, 2010). Försvarsmakten har sedan 1996 förändrats 

från ett invasionsförsvar till ett insatsförsvar, vilket innebär att fokus skiftas från att kunna 

försvara de nationella gränserna till att istället kunna sätt in militära resurser där det behövs. 

Detta innebär dels samverkan med andra länder men också att snabbt kunna sätta in militära 

resurser i konfliktområden eller vid kriser på uppdrag utav FN eller EU (Puranen, 2010). I och 

med detta har organisationens mål och förutsättningar förändrats drastiskt vilket lett till att 

arbetet med Försvarsmaktens värdegrund aktualiserats. Detta är ett arbete som enligt Puranen 

(2010) har inneburit en kulturrevolution för Försvarsmakten och dess anställda.  

Puranen (2010 s.15) beskriver i fyra punkter den grundläggande filosofin bakom arbetet med 

värdegrunden: 

 ”Värdegrund bygger förtroende 

 Förtroende avgör Försvarsmaktens framtid 

 Hållbara förändringar förutsätter tydliga mål och kontinuerliga resultatmätningar 

 Internationellt arbete förutsätter förståelse och respekt för andra kulturer” 

Den dåvarande överbefälhavaren (ÖB) Håkan Syrén har uttryckt följande när det gäller syftet 

med att arbeta med Försvarsmaktens värdegrund: 

”En gemensam värdegrund med rätt fokus på uppgiften är av stor betydelse för att vi 

ska kunna lösa de uppgifter vi har framför oss. Därför krävs engagemang och vilja i 

hela organisationen. Hur tänker vi? Vad står vi för? Vilken är vår kultur?” 

    Citerad i (Puranen, 2010, s 26) 

Här framkommer tydligt vad som var ÖB:s syfte med att påbörja arbetet med värdegrunden 

och ett av de uttalade mål som han hade var att få medarbetarna att riva murarna mellan de 

olika försvarsgrenarna och att skapa EN Försvarsmakt (Puranen, 2010). Detta ger intryck av 

att ÖB avser att skapa en ”vi-känsla” inom organisationen och en tydligare samhörighet. Det 

tyder på att målet med arbetet är att skapa förtroende och enhet samt att öppna upp 

verksamheten (Puranen, 2010). 

 

Arbetet med Försvarsmaktens värdegrund började med att det utomstående forsknings- 

företaget Bikupan gjorde en inledande studie för att ”ta tempen” på organisationen och för att 

se vilket utgångsläget var. Detta gjordes genom en enkätundersökning som skickades ut till ett 

urval av anställda. Utifrån detta arbetades ett så kallat styrdokument fram av Bikupan i sam- 
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arbete med dåvarande ÖB:s chefscontroller. Detta dokument skulle dels innehålla de tre 

värdegrundsord som organisationen skulle arbeta utifrån samt hitta former för att följa 

utvecklingen bland medarbetarna. Detta ledde fram till de tre värdegrundsorden Öppenhet, 

Resultat och Ansvar eller ÖRA som förkortningen blev (Puranen, 2010). Dessa tre ord 

definieras på följande sätt: 

 ”Öppenhet – var öppen och ärlig 

 Resultat – ta initiativ och uppnå resultat 

 Ansvar – ta ansvar och var pålitlig” 

    Citerat från (Försvarsmakten 2012) 

Utöver detta styrdokument skrev dåvarande ÖB Håkan Syrén även ett antal böcker kring 

ämnet som distribuerades till de anställda. Han besökte även landets samtliga förband där han 

överlämnade en stafettpinne till varje förbandschef vilket symboliserade överlämnandet av 

ansvaret för att fortsätta kunskapsbyggandet, genomföra förändringsarbete samt leva 

organisationens värden (Puranen, 2010).  

Det är dessa tre värdegrundsord, ÖRA, denna uppsats utgår ifrån och vars upplevda effekter 

kommer att studeras.  

Organisationskultur och värdegrund 

Ovanstående redogörelse av Försvarsmakten och dess värdegrund tydliggör att värdegrunds- 

arbetet är något som organisationens företrädare och ledarskap arbetar med för att på bästa 

sätt förbereda organisationen för extern anpassning och intern integration. Utgångspunkten för 

detta arbete är ett upplevt behov av att förbättra och förändra organisationskulturen. Puranen 

utrycker till och med att man har åstadkommit en ”kulturrevolution” i och med arbetet med 

värde grunden (Puranen, 2010).  

Värdegrundens syfte  

Försvarsmakten tycks ha påbörjat sitt arbete med värdegrunden som reaktion på ett problem 

som behövde lösas, vilket ligger nära vad som inom organisationskultursforskningen kallas 

det funktionalistiska perspektivet, där kulturen studeras utifrån funktionerna som bidrar till 

organisationens fortsatta existens (Bakka, Fivelsdal, & Lindkvist, 2006). Utifrån en 

framstående forskare med ett funktionalistiskt perspektiv är en organisationskultur: 

”Ett mönster av grundläggande antaganden – skapat, upptäckt eller utvecklat av en 

given grupp, efterhand som den lär sig bemästra sina problem med extern anpassning 
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och intern integration – som har fungerat tillräckligt bra för att betraktas som riktigt 

och för att kunna läras ut till medlemmar som det sättet att uppfatta, tänka och känna 

på i förhållande till föreliggande problem.” (Schein, 2010, s 18). 

En annan definition av organisationskultur är: 

”Organisationskultur är den uppsättning gemensamma normer, värderingar och 

verklighetsuppfattningar som utvecklas i en organisation när medlemmarna samverkar 

med varandra och omvärlden.” (Bang, 1999, s 24). 

Även om dessa definitioner skiljer sig från varandra kan vi ändå se några gemensamma 

grundläggande faktorer: kultur har en internt enande funktion (”grundläggande antaganden” 

eller ”gemensamma normer, värderingar och verklighetsuppfattningar”) och en extern 

funktion (”extern anpassning” eller ”omvärlden”). I Scheins (2010) definition betonas vidare 

att organisationskultur handlar om att lösa problem vilket onekligen tycks vara det som 

initierat värdegrundsarbetet inom Försvarsmakten (Puranen, 2010).  

 

Det funktionalistiska perspektivet återspeglar tydligt det värdegrundsarbete som Försvars- 

makten arbetat med där Försvarsmakten motiverar syftet till ett värdegrundsarbete med att 

bygga ett förtroende med dels den egna personalen och dels allmänheten (Puranen, 2010), det 

vill säga både en intern integration och en extern anpassning. Enligt Schein (2010) kan syftet 

med ett värdegrundsarbete vara tudelat. Dels menar att han att det kan bidra till organisa- 

tionens överlevnad och dess anpassning till omgivningen, vilket han benämner som den 

externa anpassningen. Dels menar han att kulturen bidrar till integrationen i de interna 

processer och på så sätt säkrar organisationens fortsätta överlevnad och anpassning. Detta är 

vad han kallar den interna integrationen (Schein, 2010).  

Intern påverkan på organisationskulturen 

Pasquale Gagliardi instämmer i Scheins syn på kulturens utveckling men har tagit detta ett 

steg vidare genom att teoretisera kring hur kulturen kan förändras i praktiken (Gagliardi, 

1986). Som vi såg tidigare har Försvarsmaktens värdegrundsarbete syftat till att förändra en 

organisationskultur och bidra till den förändring som en omställning till ett insatsförsvar 

innebär (Puranen, 2010). Detta gör att Gagliardis artikel om kulturens förändring är intressant 

att ställa emot det arbete som Försvarsmakten genomfört och den upplevelse som intervju- 

personerna har kring effekterna av värdegrundsarbetet i deras arbete med trupputbildning.  
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Gagliardi (1986) skiljer i sin artikel på tre typer av kulturell förändring. Först beskriver han 

den onda cirkeln (the vicious circle) vilket innebär att organisationen inte kan lära sig av sina 

misstag, de lösningar som tillåts inom organisationen är inte tillräckliga vilket leder till att 

organisationen istället skyller sina misstag på externa faktorer eller på grupper eller individer 

inom organisationen. Dessa grupper eller individer blir sedan attackerade och kritiserade. 

Detta leder i sin tur till att organisationens energi går till att leta syndabockar och ta fram 

ursäkter. Organisationens medlemmar forsätter att handla enligt de beteendemönster som 

tidigare gav goda resultat men som nu inte fungerar på grund av att de inte längre är 

anpassade till organisationens förutsättningar (Gagliardi, 1986). I detta läge menar författaren 

att en förändring av kulturen är avgörande för organisationens överlevnad men att enbart nya 

individer som inträder i organisationen kan se och förändra organisationens kultur och 

värderingar, det krävs enligt författaren ett nytt ledarskap som vågar leda organisationen in på 

nya områden och genom det omdefiniera organisationens identitet (Gagliardi, 1986). 

 

Den andra förändringstypen som Gagliardi (1986) nämner är den kulturella revolutionen 

(cultural revolution) där nya värderingar tas fram som står i konflikt till de traditionella 

värderingarna. Detta kan leda till att ett behov av radikala förändringar uppstår och att den 

vedertagna ideologin eller kulturen som styrt organisationen så här långt byts ut och ersätts av 

en ny. Detta sker dock inte friktionsfritt utan kan leda till att medlemmar väljer att lämna 

organisationen för att de byggt sin yrkesmässiga och personliga identitet på organisationens 

tidigare värderingar. En kulturell revolution kan bli en kostsam process där gamla med- 

arbetare väljer att lämna och nya medarbetare behöver slussas in (Gagliardi, 1986).  

 

Den tredje förändringstypen är små förändringar i kulturen (cultural incrementalism) där nya 

värderingar tas fram men där värderingarna enbart är annorlunda i jämförelse med de tidigare 

värderingarna. Man väljer att inte förneka eller förskjuta den tidigare vedertagna kulturen utan 

att vidga den så att nya handlingsplaner uppstår. I detta arbete ingår även att ta fram nya 

symboler för organisationen och ofta kan dessa kulturella förändringar enbart uppstå när en ny 

ledning väljs (Gagliardi, 1986).  

Externa faktorers påverkan på organisationskulturen 

En annan viktig faktor att ta hänsyn till när man studerar Försvarsmaktens värdegrundsarbete 

är samspelet som organisationen har med sin omvärld och omgivning. Organisationer och 

individer fungerar i ett samspel med sin omvärld eller omgivning och vi kan se att värderingar 
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i samhället påverkar inställningen som anställda har till arbetet, auktoriteter med mera. Man 

kan även se att den ekonomiska och tekniska utvecklingen påverkar attityder både hos 

individer samt organisationer (Bakka et al. 2006). En annan stark faktor inom detta område är 

den offentliga opinionen samt organisationers etiska ansvar (Bakka et al. 2006). Detta kan 

tydligt kopplas till Försvarsmakten och deras arbete med värdegrunden där de hänvisar till 

vikten av ett värdegrundsarbete som motsvarar de förväntningar som allmänheten har på 

organisationen för att skapa ett ökat förtroende för organisationen (Puranen, 2010).  

 

För att förstå de dominerande värderingarna i en organisation är det viktigt att man studerar 

organisationens historiska utveckling. Värderingar som har utvecklats under lång tid kan bidra 

till en styrka för organisationen förutsatt att grundläggande förutsättningarna för organisa- 

tionen är relativt stabila. Skulle motsatsen gälla riskerar dessa värderingar att begränsa 

organisationen och bilda en barriär som förhindrar nödvändiga förändringar som krävs för 

organisationens fortsatta överlevnad. Här kan starka värderingar som har en lång historisk 

förankring alltså snarare bli en belastning än en tillgång (Bakka et al. 2006). I Försvars- 

maktens fall kan man säga att de grundläggande förutsättningarna har förändrats i och med de 

omfattande förändringar som organisationen genomgått de senaste åren och därför kan man 

tänka sig att det kan finnas en skillnad mellan hur den äldre och yngre generationen uppfattar 

och förstår arbetet med värdegrunden.  

Ledarskapets roll   

Funktionalistiska synsätt på organisationskultur betonar vidare att allt arbete med värde- 

grunden eller organisationskulturen måste genomsyras av ledarskapet. Den högsta ledningen 

spelar i många fall en avgörande roll för den atmosfär som råder på arbetsplatsen samt vilka 

värderingar som genomsyrar organisationen (Bakka et al. 2006; Schein, 2010) genom att den 

på olika sätt styr och visar vilka värderingar som organisationen värdesätter (Philipson, 2011). 

Detta tycks leda till att frågan om ledarskap är avgörande för hur ett värdegrundsarbete 

utvecklas och vilken effekt den får för organisationens medlemmar. 

 

Ledare väljer enligt förespråkarna vilken väg organisationen ska gå och hur den ska utvecklas. 

De har en egen världsuppfattning och den förmedlas genom den organisationskultur som tas 

fram (Schein, 2010; Philipson, 2011). Schein (2010) menar att till sin hjälp har ledare i en 

organisation primära och sekundära mekanismer för att förmedla sin vision samt värderingar 

som man vill att organisationen ska präglas och styras av. En central primär mekanism som 
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Schein (2010) nämner är vikten av vad ledaren lägger märke till, mäter och kontrollerar. Att 

notera, mäta och kontrollera är enligt författaren ett effektivt sätt att påvisa vad som anses 

som viktigt och fördelaktigt inom organisationen förutsatt att ledaren är konsekvent i vad han 

eller hon uppmärksammar. I annat fall finns en risk att medarbetare lägger onödig tid på att 

försöka förstå ledarens signaler istället för att fokusera på arbetsuppgiften och att genomföra 

den på ett så effektivt sätt som möjligt (Schein, 2010). En av de sekundära mekanismerna är 

att formalisera redogörelser för organisationens filosofi eller värderingar. Syftet med detta är 

att ledaren vill förmedla sin filosofi och belysa en del av de värderingar som finns i 

organisationen på ett tydligt sätt. Detta tjänar till att påminna organisationen om de 

fundamentala antaganden eller värderingar som organisationen styrs av och som ledaren är 

noga med att de inte glöms bort (Schein, 2010).  

 

För att ha framgång i att förändra en organisationskultur menar Schein (2010) att alla de 

primära mekanismerna är nödvändiga att använda sig av och att använda dessa konsekvent. 

Många förändringsprocesser misslyckas enligt Schein för att ledaren inte använt sig av alla de 

mekanismer som finns att tillgå (Schein, 2010) (se också Bangs diskussion av skillnader 

mellan bruksteorier och förfäktade teorier). På ett likartat sätt menar Philipson (2011) att 

ledningen måste ha:  

 integrerat värdegrunden med övriga styrsystem i företaget eller organisationen 

 underlättat för de anställda att omsätta värdegrunden i praktiskt handlande med hjälp 

av att ta fram lokalt preciserade handlingsregler 

 tagit fram en realistisk plan för hur alla i företaget eller organisationen kan involveras i 

värdegrundsarbetet 

för att värdegrundsarbetet ska bli framgångsrikt. Det krävs med andra ord tydlighet i vad som 

avses med värdegrundsorden, tydlig dialog medarbetare sinsemellan samt mellan ledningen 

och medarbetare. En annan intressant vinkel på detta är Philipsons (2011) lista på de 

vanligaste misstagen som företag eller organisationer gör när de väljer att införa ett 

värdegrundsarbete och några av dessa är: 

 det saknas en strategi för införlivandet och förankring av värdegrunden hos 

medbetarna 

 det råder inte full enighet kring värdegrunden bland de anställda 

 ledningen saknar uthållighet 

 det saknas konkreta handlingsregler för de lokala avdelningarna/nivåerna  
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 förtaget tar endast fram yttre etiska regler men inte för det interna samarbetet  

 man saknar värdebaserat ledarskap 

 avsaknad av koppling mellan övriga styrsystem och värdegrunden 

Nedan vill jag förtydliga några av de ovanstående punkter som bedöms vara av relevans 

kopplat till syftet och frågeställningarna för denna uppsats. En av de punkter som Philipson 

(2011) tar upp är den om ett tydligt språk och vikten av att värdeorden är så pass tydligt 

preciserade att alla anställda får en entydig förståelse för dem. I koppling till detta tar 

Philipson upp Polisens värdegrund som ett exempel där organisationen har tagit fram tre 

centrala värdeord som sedan i sin tur förtydligas av två andra ord men att dessa ord inte 

preciseras ytterligare. Här menar författaren att det finns risk för feltolkningar och att det är 

svårt att avgöra vad som avses samt att en värdegrund som är formulerad på detta sätt inte har 

någon vägledande förmåga utan enbart blir symbolisk (Philipson, 2011). Författaren hävdar 

att det är viktigt att grundvärdena är tydligt preciserade samt att de kompletteras av delvärden 

som bidrar till en tydlig målsättning och skapa en mening med värdegrundarbete (Philipson, 

2011). 

 

En annan viktigt punkt som författaren berör är dialogen och kommunikationen kring 

värdegrunden både mellan medarbetarna samt mellan medarbetarna och cheferna. Här menar 

författaren att det är viktigt att alla får delta på lika villkor i dialogen och på så sätt skapa 

diskussioner som kan bidra till förändring och förtydliganden av värdegrundsarbete 

(Philipson, 2011). Ett annat viktigt område är förankringen av värdegrunden hos de anställda 

och vikten av att involvera dem i arbetet med värdegrunden. En värdegrund är något som inte 

kan kommenderas fram genom order eller direktiv eftersom att målet inte bör vara att de 

anställda enbart ska lyda och själva välja att arbeta efter värdegrunden och de intentioner som 

den inrymmer (Philipson, 2011).  

Värderingar och värdegrund som socialisation 

Som visats i definitionerna av organisationskultur kallas kärnelementen för olika saker av 

olika forskare, vissa menar att organisationskulturer handlar om normer och värderingar, 

andra använder sig av grundläggande antaganden (Schein, 2010), ytterligare några (särskilt 

sociologer) använder sig av verklighetsuppfattningar när de ska beskriva kultur (Bang, 1999). 

Utifrån vad Försvarsmakten själva betonar har jag valt att uteslutande tala om värderingar och 

verklighetsuppfattningar som kärnelement i organisationskulturen eftersom dessa två är de 

som tydligast kan kopplas till Försvarsmakten och deras arbete med värdegrund.  
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Om man utgår ifrån begreppet värde så anger det vad en organisation anser är gott och värt att 

eftersträva, alltså det man har som mål att uppnå (Philipson, 2011). I Försvarsmaktens fall såg 

vi exempelvis tidigare att värdegrundsorden var Öppenhet, Resultat och Ansvar. Om man når 

framgång med organisationskultursarbetet, är grundtanken att organisationens värden 

motiverar och styr individens handlande (Philipson, 2011). För att värden i en organisation 

ska åstadkomma handling krävs det att värdena omvandlas till värderingar, vilket sker genom 

en subjektiv respons på ett värde. För att tala om en verklig värdering måste den motivera 

individen att handla i enlighet med den värde som hon eller han säger sig omfatta (Philipson, 

2011), värderingar måste bli bruksteorier (Argyris & Schön 1978; Bang, 1999), eller 

förvandlas från hypoteser till grundläggande antaganden (Schein, 2010). Det som en gång var 

en subjektiv verklighet blir nu tagen för sanning och den sanning som råder, den har blivit 

objektiv (Berger & Luckmann 2010). 

  

Om man inte lyckas med omvandling av värden till värderingar, blir det snarare så att 

värdeorden ”förfäktas”, att organisationens anställda ivrigt påstår sig tro på och vara 

medvetna om värderingar såsom de uttrycks i organisationens framtagna målsättningar, 

filosofier eller visioner men där värderingarna har ringa genomslag i praktiskt arbete (Bang, 

1999). Skulle man dock lyckas med omvandlingen av värdena till värderingar blir dessa, som 

tidigare nämnts, bruksteorier vilket kan ta sig i uttryck i vad organisationen belönar och är 

ofta sådant som den enskilde inte är medveten om (Argyris & Schön 1978).  

 

Arbetet med organisationskulturens värdeord syftar till att bli en del av socialiserings- 

processen, de som omvandlas till värderingar. Värderingar är alltid lättast att se när vi inträder 

i en ny organisation. Då måste vi lära oss vilka värderingar, normer, institutioner med mera 

som styr i organisationen och det är genom socialiseringsprocesser som detta förs vidare till 

nya medlemmar som i större eller mindre grad internaliserar detta. En sådan här sekundär 

socialisering blir dock aldrig lika stark som barndomens primärsocialisering (Bang, 1999; 

Berger & Luckmann 2010). Sekundärsocialiseringen är mer flyktig och föränderlig och därför 

används ibland tekniker för att förstärka den. Gemensamt för dessa tekniker är att de vill 

förstärka processens affektiva sidor där man bland annat kan utsätta den nya medarbetaren för 

förödmjukande upplevelser för att denna ska ifrågasätta tidigare inlärda beteenden och 

värderingar och för att en osäker individ lättare tar till sig och accepterar nya värderingar och 

beteenden (Pascale, 1985). Tidigare studier av organisationskulturer i Försvarsmakten har 

visat att man inom de olika vapenslagen använt sig av socialiseringsförstärkning i olika grad 
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(Magnusson, 1998); olika vapenslag har använt olika informella invigningsriter liksom 

formella examensceremonier (Magnusson, 1998).  

 

Av ovanstående är det uppenbart att organisationskultursförändring ställer höga krav på 

uthållighet, tydlighet och förankring, det krävs ihärdig dialog och kommunikation, horisontellt 

och vertikalt i organisationen, detta för att åstadkomma den delaktighet och implementering 

av värdegrunden i det dagliga arbetet som är önskvärda. Funktionalistiska organisations- 

kultursforskare menar att det trots svårigheter alltså går att åstadkomma en strategisk 

förändring så att organisationens medlemmar omvandlar värdeord till värderingar, som 

därmed blir bruksteorier som används av organisationens medlemmar som en del i 

organisationens måluppfyllelse. Viktiga ingredienser i detta arbete är 1) tydlighet 2) ledarskap 

3) förankring. Det finns dock forskare som ifrågasätter om man verkligen kan kontrollera och 

styra organisationskulturer. Dessa menar på att organisationskultur istället är något som en 

organisation är istället för har. Dessa forskare menar på att detta leder till att kultur inte kan 

skapas, upptäckas eller förstöras utav ledningen (Braverman, 1974; Penn & Scattergood 

1985). Denna kritik något som inte kommer att kunna studeras inom ramen för denna uppsats 

utan fokus har istället lagts på forskning som antyder att detta fenomen går att kontrollera och 

styra.  

 

I min studie har jag valt att fokusera på officerare som kan liknas vid mellanchefer inom 

Försvarsmaktens hierarki. Detta för att de är en central grupp för att lyckas åstadkomma 

förändrig av värdegrunden, dels för att de inte själva deltagit i arbetet att ta fram värdegrunds- 

orden men är en del av ledarskapet och därmed är nyckelpersoner i implementeringen och 

efterlevandet av värdegrunden. Avsnittet kring socialisering visar vidare på att det kan finnas 

skillnader mellan nya och gamla medlemmar i organisationen, vilket bidragit till min 

frågeställning om det finns skillnader mellan nya och gamla medlemmar.  
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Metod & Data 

Bakgrund 

Då syftet med uppsatsen är att undersöka om officerare inom Försvarsmakten upplever att 

Försvarsmaktens värdegrund har effekt i deras arbete med trupputbildning beslöts att en 

kvalitativ ansats med en fenomenologisk inriktning var ett lämplig metod. Sex stycken semi- 

strukturerade intervjuer är genomförda på tre olika förband inom Försvarsmakten belägna i 

Stockholmsregionen. Valet av just dessa tre förband har gjorts utifrån vilka regementen som 

varit lättast att tillgå och som funnits i närområdet. Intervjuerna är genomförda i enlighet med 

Vetenskapsrådets etiska riktlinjer (Gustafsson, Hermerén & Petterson 2011) och innan varje 

intervju har intervjupersonen informerats om syftet med forskningen, efterfrågats om 

samtycke till deltagande och informerats om att de kommer vara anonyma samt att materialet 

enbart kommer att användas i forskningssyfte. De har även blivit tillfrågade om samtycke för 

inspelning av intervjuerna vilket samtliga intervjupersoner samtyckte till samt att de kan välja 

att avsluta intervjun när de vill. För att skydda intervjupersonernas integritet och för att värna 

om deras rätt till skydd mot insyn i sitt privatliv har fiktiva namn getts till varje intervjuperson 

(Gustafsson et al. 2011). Valet att inte anonymisera organisationen har tagits efter ett samtal 

med organisationens HR- centrum. I detta samtal drogs slutsatsen att då Försvarsmakten är en 

statlig myndighet och på grund av organisationens unika verksamhetsområde är anonym- 

isering inte nödvändig eller möjlig. 

Urval 

Då kontakter funnits inom Försvarsmakten sedan tidigare har intervjupersonerna kontaktas 

via detta kontaktnät och urvalet består därför av ett snöbollsurval. Detta eftersom fältet med- 

verkat i att ta fram intervjupersoner som representerar populationen (Aspers, 2011). För att 

inte riskera denna uppsats trovärdighet har åtgärder vidtagits för att intervjupersonerna i så 

stor omfattning som möjligt inte haft tidigare kontakt med mig. Alla intervjupersoner är 

yrkesofficerare och denna avgränsning görs för att fokusera på ledarskapet inom 

organisationen som enligt Schein (2010) har en avgörande roll i formandet och upprätt- 

hållandet av organisationskulturen eller värdegrunden. För att få en så omfattande och 

variationsrik bild av officerarnas uppfattning som möjligt har urvalet av intervjupersoner 
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innefattat två officerare från varje förband, en som nyligen examineras från en officers- 

utbildning och en som har varit anställd som officer sedan innan 2004. Detta för att inte 

riskera en allt för ensidig bild utav arbetet med värdegrunden och dess effekter. Detta har 

även varit ett försök att minska effekterna av den problematik som uppstår med ett snöbolls- 

urval, där risken finns att urvalet inte blir representativt för populationen (Aspers, 2011).  

Förstudie 

För att inhämta grundläggande information om fältet som skulle studeras genomfördes en 

förstudie i form av litteraturstudier (Aspers, 2011). Två böcker som beskriver dels 

Försvarsmakten och dess uppdrag samt hur framtagandet och forskningsprojektet kring 

värdegrunden genomfördes studerades (se Högkvarteret, 2011och Puranen, 2010). Efter 

genomförandet av denna förstudie kunde beslut kring huvudstudien design tas (Aspers, 2011) 

vilket bidrog till att uppsatsen har en fenomenologisk ansats och att intervjupersonerna är 

officerare. Den genomförda förstudien bidrog till en fördjupad förståelse för dels 

organisationen samt hur värdegrundsarbetet genomförts och vad som har varit syftet med 

detta arbete. Förstudien används i uppsatsen i avsnittet Försvarsmakten och värdegrunden.  

Intervjupersonerna 

För att kunna garantera intervjupersonerna anonymitet har jag valt att förse varje intervju- 

person med ett fiktivt namn samt att inte ange vilket förband de arbetar på. Samtliga 

intervjupersoner har innan påbörjad anställning som officer genomfört värnplikt samt en 

officersutbildning. För att tydliggöra vilka intervjupersoner som tillhör samma förband samt 

vilka som är mer seniora officerare har intervjupersonerna indelats i färger och om de är 

junior eller senior. Nedan följer en kort presentation av dessa. Samtliga av intervjupersonerna 

är män. 

Gul Junior har arbetat som officer inom Försvarsmakten sedan 2008. Gul Senior har arbetat 

som officer inom Försvarsmakten sedan 1994. Röd Junior har arbetat som officer inom 

Försvarsmakten sedan 2011. Röd Senior har arbetat inom Försvarsmakten som officer sedan 

2002. Vit Junior har arbetat inom Försvarsmakten som officer sedan 2011. Vit senior har 

arbetat inom Försvarsmakten som officer sedan 2004. 
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Tillvägagångssätt 

Intervjuguiden är framtagen utifrån den teoretiska grund som denna uppsats är byggd på och 

har fokus på vilka upplevda effekter som intervjupersonerna kan återge att värdegrunden fått. 

Syftet med de frågor som ställts är att undersöka om värdegrunden upplevs ha gett effekt på 

officerares arbete med trupputbildning. Ett annat syfte med frågorna har varit att undersöka 

om officerarna upplever att förtroendet för Försvarsmakten som arbetsgivare och myndighet 

har ökat efter att organisationen infört ett värdegrundsarbete. Valet att göra semistrukturerade 

intervjuer gjordes för att det ansågs vara den metod som på bästa sätt kan bidra till en 

förståelse för intervjupersonernas livsvärld (Aspers, 2011). Det var även den metod som ur en 

fenomenologisk synvinkel ansågs mest lämpad för att på så sätt studera och får fram den 

upplevda erfarenheten av det valda fenomenet värdegrunden (Creswell, 2007). Valet gjordes 

även för att dels ha ett antal angivna frågor att utgå ifrån och som utgår ifrån den valda teorin 

men att även ha friheten att ställa uppföljande och fördjupande frågor (Aspers, 2011). Aspers 

(2011) beskriver denna metod som deduktiv och eftersom syftet med denna uppsats är att 

studera effekterna av Försvarsmaktens värdegrundsarbete och sedan ställa detta mot en 

teoretisk grund har denna metod ansetts som mest lämplig. 

 

Intervjuerna var i snitt 30 minuter och genomfördes i avskilda rum på antingen 

intervjupersonernas förband eller i lokaler som stod till förfogande på Stockholms Universitet. 

Varje intervju startade med att intervjupersonen informerades om vad studien syftar till och 

fick även möjlighet att ställa eventuella frågor intervjun startade. Eftersom intervjuerna enbart 

genomfördes av en person minskade risken för maktobalans vid intervjutillfället (Aspers, 

2011). Alla intervjuer spelades in med hjälp av en diktafon, med samtliga intervjupersoners 

samtycke, för att sedan transkriberas och användas som material för analys.  

Metodologiska ställningstaganden 

Denna uppsats är byggd på en kvalitativ undersökning och har ett fenomenologiskt synsätt 

som grund. Valet av tillvägagångssätt beror på att studiens syfte är att undersöka de enskildas 

upplevelser av ett specifikt fenomen (Creswell, 2007), vilket i detta fall blir officerarnas 

subjektiva upplevelser av Försvarsmaktens värdegrundsarbete och dess effekter. Under 

arbetets gång har jag fått en större förståelse för hur Försvarsmaktens värdegrundsarbete ser ut 

och vilka effekter det har fått för officerarnas arbete med trupputbildning (Aspers, 2011).  
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Validitet och reliabilitet 

Begreppet validitet i kvalitativ forskning kan beskrivas som kvalitén, trovärdigheten och 

meningsfullheten i en studie (Langemar, 2008) vilket med andra ord innebär att man mäter det 

man vill mäta. Eftersom intervjuguiden bygger på en teoretisk grund samt på den förförståelse 

som finns om organisationen bedöms validiteten som god vilket innebär att studien mäter det 

den avser att mäta. Eventuellt kan det tänkas finnas ett problem i att frågorna inte är tidigare 

använda och därför inte är ett ”standardformulär”.   

 

Begreppet reliabilitet är ett begrepp som används inom den kvantitativa forskningen och som 

står för tillförlitighet i mätningarna. Eftersom mätningar inte sker på ett jämförbart sätt i 

kvalitativt forskning är reliabilitet inte lika relevant att diskutera i detta sammanhang 

(Langemar, 2008) och blir därför svåra att bedöma. Skulle en liknande studie genomföras 

skulle den troligtvis ge samma resultat med en viss gardering för att värdegrundsarbetet 

hinner förändras och utvecklas. Ett problem som uppstod vid intervjutillfällena var risken för 

att de följdfrågor som varje intervjuperson fick kunde skilja sig åt vilket också skede gällande 

frågan om förtroende för Försvarsmakten som arbetsgivare och myndighet. Denna fråga fick 

alla intervjupersoner förutom gul senior vilket inte noterades förrän i analys arbetet. Det gör 

att jag saknar underlag för vad en av intervjupersonerna upplever i denna fråga men jag anser 

att eftersom jag har fem andra svar gällande denna fråga är det fortfarande motiverat och 

relevant att dra slutsatser kring denna fråga. 

 

Trots dessa problem anses studiens validitet och reliabilitet som tillräckligt god för att 

resultatet ska vara användbart. Studien har lyckats få fram officerarnas upplevelser av 

värdegrundens effekter vilket visar på att studien verkligen mäter det den avser. I och med 

detta uppnår uppsatsen sitt syfte. 

Kodning  

Efter fältarbetet omfattades totalempirin av transkriberingar av inspelningarna samt avsnittet i 

teori och tidigare forsknings kapitlet som benämns Försvarsmakten och värdegrunden (Aspers, 

2011). I genereringen av koderna utgicks det ifrån den deduktiva ansatsen som uppsatsen innehar 

och jag valde att utforma kodningsschemat utifrån den framtagna intervjuguiden och den valda 

teorin samt den förförståelse för organisationen som fanns. Jag har valt att använda mig av en 

marginalmetod för att koda intervjuerna, en metod som enligt Aspers (2011) används med fördel i 

mindre projekt. Med marginalmetoden menas att det material som ingår i totalempirin skrivs ut 
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och kodas med hjälp av pennor med olika färger som markeras med hjälp av linjer i marginalen på 

de utskrivna papprena (Aspers, 2011).  Till att börja med framtogs ett kodschema där det 

inledningsvis framtogs teman som härrör till forskningsfrågan (Aspers, 2011). Dessa övergripande 

teman delades sedan in i underkategorier där tydliga kodanvisningar togs fram för att öka 

tydligheten i vad som menades med varje kod (Aspers, 2011). Detta resulterade i ett kodschema 

innehållande de viktigaste temana för denna uppsats. Efter att kodschemat tagits fram har det 

empirirska materialet kodats i enlighet med rad- för- rad metoden (Aspers, 2011). Denna 

process har underlättat återtagandet av materialet och bidragit till nedanstående resultat- och 

analysavsnitt.  

Resultat och Analys 

Resultat- och analysarbetet har fokuserats på att hitta intervjupersonernas gemensamma bild 

av fenomenet värdegrunden men det har även varit viktigt att ta fram nyanser och skillnader i 

svaren för att ge en rättvis bild av deras svar. I detta arbete har även hänsyn tagit till om 

intervjupersonerna är juniorer eller seniorer och hur svaren mellan dessa två grupper 

eventuellt skiljer sig åt. 

Definitionen av värdegrunden 

Till att börja med är det rimligt att anta att en förutsättning för att arbeta med en värdegrund är 

att medlemmarna i organisationen känner till värdeorden och vet vad de står för. Här är 

frågeställningen gällande officerarnas förmåga att definiera värdegrundsorden central.  

  

Under intervjuerna ombads officerarna att namnge Försvarsmaktens värdegrundsord 

(Öppenhet, Resultat och Ansvar) och att definiera dem. Majoriteten av de intervjuade kan 

uppge vilka värdegrundsorden är men det är intressant att notera att de flesta av dem till en 

början uppger Respekt istället för Resultat.  

 

När det gäller definitionen av värdegrundsorden märks det tydligt att en klar definition inte 

har angetts och att officerarna tycks ha olika syn vad varje värdegrundsord står för. Ser man 

exempelvis på värdegrundsordet Öppenhet anser gul junior att det står för att organisationen 
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och dess anställda ska vara öppen för alla olika individer som söker sig till Försvarsmakten, 

alltså att man inte ska diskriminerar minoriteter. För gul senior är öppenhet att allt de gör ska 

tåla syn medans det för röd junior innebär att man kollegor emellan ska kunna ha öppna 

diskussioner och ha högt i tak. Röd senior har svårt att definiera värdegrundsorden eftersom 

han 

”… aldrig sett någon omsätta, någon chef omsätta orden i praktik, så jag skulle kunna 

ta orden nu och skulle jag kunna säga någonting det ska var liksom öppna i vår 

information till samhället…” . 

Röd senior kan dock ange hur han skulle vilja att öppenhet användes för att kartlägga de 

”… nepotiska processer så att man ser dom informella nätverken så att det kommer upp 

till ytan och att erkänna att dom beslut som vi fattar dom fattas inte på möten utan dom 

fattas innan man gåt till möten…”. 

Vit junior har ytterligare en annan syn på det där han menar att öppenhet är att man har ett 

öppet sinne och inte sorterar bort eller diskriminerar saker och ting utan istället tar in allt och 

bearbetar det i en medveten tankeprocess. Vit senior har en liknande syn på öppenhet som gul 

senior samt röd junior och menar att öppenhet är fri insyn från samhället samt en kollegial 

öppenhet. 

 

Samma mönster finns även för värdegrundsorden Ansvar och Resultat med en liten skillnad 

för värdegrundordet ansvar där de flesta menar på att ansvar står för att de måste ta ansvar för 

sina arbetsuppgifter samt att de har ett ansvar gentemot Sveriges riksdag och svenska folket.  

 

Definitionen av värdegrundsordet Resultat är det som officerarna tycks ha svårast med och 

där de flesta först namnger respekt istället för resultat och att när de sedan ska definiera 

begreppet har svårt att komma fram till vad det kan tänkas betyda. Röd junior är den som har 

tydligast bild på vad definitionen och andemeningen med värdegrundsordet resultat är genom 

att han anger att det bör definieras med att de ska vara resultatinriktade. Detta överens- 

stämmer även med den andemening som framkommer utav Försvarsmakten själv 

(Försvarsmakten, 2012) där de säger att resultat står för att ta initiativ och uppnå resultat.  

 

När intervjupersonerna får frågor gällande hur de ser på att definitionerna skiljer sig åt 

medger de att det finns en risk för missförstånd men menar på att det finns fördelar med att 

värdegrundsorden är så pass breda bland annat eftersom det annars finns risk för att de annars 

riskerar bli för styrt och irrelevant om värdegrundsorden blir för smalt definierade. 
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En analys av ovanstående resultat visar att definitionerna skiljer sig mellan de olika 

officerarna också inom samma förband och att detta antyder att det finns risk för feltolkningar 

av värdegrunden. Detta går att koppla till Philipsons (2011) exempel om Polisens 

värdegrundsarbete där han menar att en värdegrund som saknar tydliga definitioner riskerar 

att förlora den vägledande förmåga som den kan ha och istället antar en enbart symbolisk roll. 

Här tycks Försvarsmakten arbeta på ett likande sätt som Polisen och som vi ser i intervju- 

personernas svar saknas en tydlig och en enhetlig definition som vägleder officerarna. Att 

intervjupersonerna anger att en mer tydligt specificerad värdegrund inte är helt önskvärd kan 

förstås utifrån Philipsons (2011) punkt om konkreta handlingsregler för de lokala enheterna 

vilket tycks saknas inom Försvarsmakten och kan vara en anledning till att definitionerna 

skiljer sig så mellan officerarna.  

Effekterna av värdegrunden 

I detta avsnitt är frågeställningarna gällande officerarnas upplevelse av värdegrundens 

effekter samt hur man kan förklara omfattningen av dessa eventuella effekter centrala. 

Värdegrundens effekt 

När intervjupersonernas ska ange konkreta exempel på hur värdegrunden har fått effekt i 

deras arbete med trupputbildning får de flesta av dem kämpa med att komma på svar och de 

har svårt att komma på konkreta exempel. De har däremot lättare att ange i mer generella drag 

hur värdegrunden kan tänkas påverka arbetet med trupputbildning. Vit junior menar att den 

effekt som värdegrundsarbetet fått i hans arbete med trupputbildning är i framtagandet 

plutonspolicyn där värdegrunden används som grund. Några av intervjupersonerna menar att 

värdegrunden inte är ett verktyg som de plockar fram utan en livsstil som gäller både på och 

utanför arbetet. Ytterligare någon menar att värdegrundsorden inte har någon som helst 

betydelse i hans arbete utan antyder att han inte vet vad Försvarsmakten menar med dessa tre 

värdegrundsord. Sammantaget tyder officerarnas svar på att de inte upplever att värdegrunden 

har fått någon direkt, konkret eller särskilt omfattande effekt i deras arbete med trupp- 

utbildning. Hur detta kan förklaras framkommer i nästa avsnitt.  

Värdegrundens effekter - förklaring 

Som vi såg i föregående avsnitt upplever officerarna att värdegrunden inte fått en så 

omfattande effekt i officerarnas arbete med trupputbildning och frågan som kan ställas då är 
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vad detta beror på. I teorin kan ett flertal förklaringar återfinnas och i följande tre avsnitt 

ämnas det att redogöras för intervjupersonernas upplevelser kring detta och hur detta kan 

förstås utifrån den teoretiska grunden.  

Värdegrundens strategi  

Den första förklaringen till att de upplevda effekterna inte är så omfattande kan tänkas vara 

den förändringstyp eller strategi som organisationen valt för att införa värdegrunden.  

I det empiriska materialet framkommer tendenser av olika förändringstyper eller strategier för 

att åstadkomma en kulturförändring. Dels berättar intervjupersonerna om andra delar av 

organisationen, exempelvis HR Centrum, och här framkommer det att intervjupersonerna 

menar att anledningen till en del av organisationens problem. De menar även att bristen på 

effekt av värdegrundsarbetet beror delvis på dessa avdelningar och deras problem att förstå 

organisationen och dess behov. Detta blir exempelvis tydligt i röd senior svar när han menar 

på att värdegrunden inte efterlevs i arbetet med trupputbildningar och att detta beror på att 

man inte vet vad värdegrunden står för. Detta skulle enligt honom bero på att arbetet slagit 

slint och misslyckats då försvarsledningen och Bikupan inte förankrat värdegrunden 

ordentligt samt inte tydligt angett vad värdegrunden syftar till.  

 

Som vi såg tidigare återfinns i Puranens (2010) bok om Försvarsmaktens värdegrundsarbete 

att arbetet med värdegrunden åstadkommit en kulturrevolution inom Försvarsmakten. Denna 

omfattande förändring är svår att återfinna i intervjupersonernas svar. Dessa talar snarare om 

mindre förändringar och motsättningar och att värdegrunden känns som bekräftelser på det 

som i stora drag redan existerar inom organisationen. Detta framkommer bland annat i 

intervjun med röd junior där han talar om syftet med värdegrunden och när han säger att: 

” jag tror inte att soldaten längst ut i ledet tänker så mycket på det” 

Denna åsikt är något som återkommer i flera av intervjuerna och kan tyda på att mindre 

förändringar har gjorts men att på det stora hela upplever intervjupersonerna att det kanske 

inte är något som noteras på alla positioner inom organisationen.  

 

Om man använder Gagliardis (1986) typologi över kulturella förändringar för att analysera 

officerarnas upplevelser kan vi se mönster som ligger i linje med den första förändringstypen 

som presenteras ovan som Gagliardi kallar för den onda cirkeln och som innebär att man 

fortsätter handla enligt tidigare beteendemönster trots att dessa inte längre är anpassade till 

organisationens förutsättningar (Gagliardi, 1986). I så fall skulle man kunna tyda officerarnas 
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upplevelser så att man istället för att söka nya lösningar skyller misstag på grupper eller 

individer inom organisationen vilket ledet till att organisationens energi går åt till att leta 

syndabockar (Gagliardi, 1986). Detta förklarar varför intervjupersonerna delvis skyller en del 

av organisationens problem och de begränsade effekten av värdegrundsarbete på andra delar 

av organisationen.  

 

Den andra förändringstypen, den kulturella revolutionen, som Gagliardi menar är 

förändringsprocess där helt nya värderingar tas fram som konkurrerar med tidigare och skapar 

stora motsättningar (Gagliardi, 1986), är svårt att återfinna i intervjupersonernas svar. Det är 

snarare Bikupans och försvarsledningens syn på vilken förändringstyp som använts.   

 

Gagliardis tredje förändringstyp, med sina små förändringar i värderingarna och där de nya 

värderingarna inte nödvändigtvis är motsatsen till de tidigare värderingarna (Gagliardi, 1986), 

är den strategi som det tycks finnas tydligast spår av i Försvarsmaktens värdegrundsarbete i 

alla fall om man ser till de intervjuade officerarnas upplevelser.  

Värdegrundens syfte 

Den andra förklaringen till att de upplevda effekterna av värdegrundsarbetet inte är så 

omfattande kan tänkas finns i officerarnas förståelse för värdegrundens syfte. Tanken är att 

om officerarna inte förstår syftet eller vet vad syftet är kan effekterna av värdegrundsarbetet 

hindras eller utebli. Därför ställdes frågor gällande vilket syfte officerarna upplever att 

värdegrunden har.  

 

Utifrån gul juniors svar framkommer det att han anser att syftet med värdegrundsarbetet är att 

skapa en möjlighet för en bredare rekryteringsbas eller för att använda hans ord 

”… att alla ska känna sig välkomna och vilja söka hit.” 

Gul senior ser på arbetet annorlunda och menar att syftet är att Försvarsmakten ska komma in 

i det moderna samhället och att visa för hela organisationen vilken människosyn som 

accepteras. Röd junior är inne på ett liknande spår och menar på att syftet är tudelat där en del 

av syftet är att man vill förändra synsättet i Försvarsmakten. Intervjupersonen menar på att ett 

av syftena således blir att sålla bort individer inom Försvarsmakten som inte passar in och 

som inte accepterar värdegrunden. Det andra syftet som röd junior anser sig se är ett spel för 

gallerierna där organisationen vill visa en ny sida och förändra bilden av organisationen som 



 

 21 

samhället kan ha efter filmvärldens version av det militära livet. Röd senior uttrycker sin syn 

på följande sätt 

”… jag vet inte riktigt, jag tycker att värdegrundsarbetet i Försvarsmakten är konstigt, 

jag tror att vi har misslyckats med vårt värdegrundsarbete.” 

 Han anser inte att det framgår vad man vill kommunicera med värdegrunden och att det är 

otydligt vad arbetet skulle kunna leda till. Vit junior menar på att syftet är att ta fram 

förhållningsregler och inställning till andra människor och livet i stort. Intervjupersonen 

menar att det är viktigt att detta syfte är tydligt för att de anställda ska veta vad de arbetar för 

och vad det är Försvarsmakten står för. Detta eftersom deras uppgift är att med väpnat våld 

försvara bland annat de demokratiska grundpelare som vårt samhälle är byggt på. För att 

kunna göra detta behöver de anställda veta vilken grund som organisationen står för. Likt röd 

senior har vit senior svårt att ange vad syftet med arbetet är men tror att det kan vara för att ta 

bort den machostämpel som organisationen kan tänkas ha i samhället. 

 

Om vi försöker oss på en analys av intervjupersonernas upplevelser med hjälp av Schein 

(2010) som menar på att syftet med ett värdegrundsarbete är tudelat och att den dels bidrar till 

intern integration och dels extern anpassning. Vi kan tydligt se ett mönster i intervju- 

personernas svar där mycket tyder på att deras uppfattning är att organisationen anpassas efter 

externa åsikter vilket i så fall kan förstås med hjälp av Scheins begrepp extern anpassning 

(Schein, 2010). Det är däremot svårare att finna exempel i intervjupersonernas svar på intern 

integration vilket kan tyda på att värdegrunden inte ordentligt har integrerats i de interna 

processerna. Det går även att förstå intervjupersonernas utifrån Philipson (2011) när han 

menar på att värdegrunden måste integreras i organisationens styrsystem för att kunna bli 

framgångsrik samt när han menar att ett av misstagen som kan begås vid ett förändringsarbete 

är att organisationen enbart tar fram yttre etiska regler men inte tar fram regler för det interna 

samarbetet. Här tycks Försvarsmakten fokuserat på anpassa organisationen på de yttre 

faktorerna och i officerarnas svar saknar beskrivningar av en värdegrund som är tydligt 

integrerad i organisationens interna arbete, vilket skulle kunna vara en anledning till att 

officerarnas upplevelser av värdegrundens effekter inte är så omfattande.   

Värdegrunden och ledarskapet  

Ett annat område som enligt litteraturen är minst lika viktigt för att få effekt med ett 

värdegrundsarbete är ledarskapet och deras roll. Under intervjuerna fick därför officerarna 

frågor kring ledarskapet och hur de upplever att deras roll fungerar utifrån värdegrunden.  
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När gul senior talar om ledarskapet och deras roll i värdegrundsarbetet menar han på att 

förbandschefer påtalar hur viktigt det är att värdegrunden diskuteras på arbetsplatsträffar och 

likande. Röd junior menar att det är viktigt med dialog inom värdegrundsarbetet men påtalar 

även att om högre chefer säger till och bestämmer sig för att det är en sak som gäller då är det 

bara att köra på det. Han menar att eftersom de är en krigsorganisation är det högre chefs ord 

som gäller och då är det bara att anpassa sig till det.  

 

Röd senior och vit senior uttrycker båda att de anser att försvarsledningen måste leva som de 

lär och själva uppvisa öppenhet, resultat och ansvar i sitt arbete gentemot resten av 

organisationen. Flera av de intervjuade nämner att de inte vet hur nuvarande ÖB ställer sig till 

värdegrundsarbetet och vit junior uttrycker en förhoppning om att ÖB fortfarande besöker 

officershögskolan för att prata om och förtydliga arbetet med värdegrunden såsom Håkan 

Syrén gjorde när röd junior studerade.  

 

Om vi analyserar officerarnas upplevelser utifrån Schein (2010) som tar upp ett flertal 

mekanismer som ledarskapet för en organisation bör använda sig av för att lyckas förmedla 

sin vision och den värdegrund som organisationen ska arbeta efter ser vi att en möjlig 

förklaring till officerarnas upplevelser går att finna i avsaknad av uppmärksamhet och kontroll 

ifrån högre chefer.  En av de mekanismer som Schein nämner är hur ledarskapet 

uppmärksammar och kontrollerar de anställda och att ledarskapet är konsekvent i sitt 

agerande. Här menar Schein att en anledning till att en förändringsprocess inte lyckas fullt ut 

är att dessa mekanismer inte används på rätt sätt (Schein, 2010). Eventuellt kan man förstå 

avsaknaden av tydliga effekter av värdegrundsarbetet genom att ledarskapet inte tydligt och 

konsekvent fortsatt arbetet när den nya ÖB tillträde. Detta överensstämmer även med det 

Philipson (2011) anger som ett av de vanligaste misstagen en organisation kan göra när man 

väljer att påbörja ett värdegrundsarbete.  

 

Det som framkommer i dessa tre ovanstående avsnitt är att anledningen till en upplevd 

minskad effekt utav värdegrundsarbetet i officerarnas arbete med trupputbildning skulle 

kunna bero på dels otydligheten i syftet med värdegrundsarbetet, vilken strategi som används 

samt hur ledarskapet väljer att arbeta med dessa frågor. Ytterligare en annan förklaring till 

varför intervjupersonerna kan ha svårt att ange tydliga effekter av värdegrunden i sitt arbete 

med trupputbildning kan bero på att värdena som värdegrundsorden ska representera inte är 
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tillräckligt precisa och på så sätt förlorar sin motivationsfaktor (Philipson, 2011). Detta berörs 

i ett tidigare avsnitt och kommer därför inte närmre förklaras här.  

Att skapa ett ”Vi” - Förankringen av 

värdegrunden 

Här är frågeställningen gällande officerarnas upplevelse av värdegrundens bidrag till en ”vi-

känsla” central. Tanken här är att utan att värdegrunden är tydligt förankrad hos personalen 

och utan att de anser att de får vara delaktiga i arbetet med värdegrunden går det inte att skapa 

den ”vi-känsla” som förra ÖB, Håkan Syrén, önskade skapa med hjälp av bland annat 

värdegrunden. 

 

Under intervjuerna med samtliga intervjupersoner diskuteras deras syn på förankringen av 

värdegrunden hos personalen. Här framkommer att fyra av sex intervjupersoner tycker att 

värdegrunden är förankrad hos personalen och även att om det inte alltid är tydligt vad 

värdegrunden står för så vet alla om att den finns och att den ska efterlevas. Två av intervju- 

personerna håller dock inte med där den ena menar på att det är väldigt individuellt och att det 

finns dom som inte orkar bryr sig om den men antyder även att de flesta ändå vet om att den 

finns men att den kanske inte alltid uppmärksammas eller tas tid för. Den andra intervju- 

personen menar att det helt saknas förankring hos personalen. Han menar istället på att ett 

värdegrundarbete bör komma från och utarbetas av de anställda och inte ifrån ledningen. Han 

anser att det finns en risk att det blir klyschigt annars och därmed tappar trovärdighet och 

funktion. I några av de andra intervjuerna framkommer det dock att organisationen fungerar 

genom toppstyrning och att det som sägs från högre nivå skall genomföras. 

 

När officerarna blir tillfrågade hur delaktiga de upplever att de får vara i arbetet med 

värdegrunden blir svaret ifrån de flesta att det är: 

”… fastställt, så här är det, det är bara att gilla läget.” 

Intervjupersonerna berättar även hur arbetet med värdegrunden tycks variera över tid och att 

nuvarande ÖB:s åsikt och hållning i frågan om värdegrunden är oklar.  

 

En annan fråga som ställs till intervjupersonerna är hur de ser på förra ÖB:s mål om enhet och 

en ”vi-känsla” där de tycks mena på att det är osäkert på om en sådan enhet är önskvärd. Röd 
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senior uttrycker dock att han anser att man delvis lyckats med detta eftersom de anställda 

numera ser sig som Försvarsmaktsanställda och inte enbart som anställda på ett regemente 

eller ett förband. Han berättar att så tidigare var fallet och att han upplever att det blivit en stor 

förändring på den fronten under de senaste åren.   

 

Detta kan analyseras utifrån Scheins (2010) forskning kring organisationskultur och ledarskap 

som visar på att ledaren har en avgörande roll i formandet av organisationens kultur i och med 

att de väljer vilken väg organisationen ska gå. Här blir intervjupersonernas svar gällande den 

”vi-känslan”, förankring och även deras tidigare svar gällande syftet med värdegrundsarbete 

intressanta. I dessa svar går det att notera att målet och syftet som Försvarsmaktens 

värdegrundsarbete har, den tidigare nämnda ”vi-känslan”, inte tycks vara förankrad hos de 

intervjuade officerarna samt att svaren mellan de olika officerarna gällande ”vi-känslan” 

skiljer sig åt. Detta kan förstås utifrån Philipson (2011) när han menar att ett aktivt deltagande 

är viktigt för att de anställda ska acceptera och välja att handla utifrån värdegrunden. Det går 

inte att peka med hela handen och kommendera fram en värdegrund utan det kräver en 

process av delaktighet från de anställda där resultatet blir att de anställda väljer att arbeta 

utefter de intentioner som värdegrunden innehåller (Philipson, 2011). 

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att intervjupersonernas svar gällande ”vi-känslan” 

skiljer sig men att det ändå tycks som att man kommit en bit på väg. Detta tycks bero på hur 

väl förankrat arbetet med värdegrunden är hos medarbetarna. Även här skiljer sig svaren 

mellan intervjupersonerna vilket tyder på att en förklaring till att värdegrunden inte helt 

kunnat bidra till en starkare ”vi-känsla” är för att arbetet behöver en tydligare förankring och 

att krävs större delaktighet ifrån medarbetarna. Även ledarskapet har här en viktig roll för att 

visa på vad som är viktigt och vad som premieras (Philipson, 2011; Schein, 2010).  

Att skapa förtroende 

I detta avsnitt är frågan om värdegrundsarbete upplevs ha bidragit till ett ökat förtroende för 

organisationen som myndighet och arbetsgivare central.  

 

När frågan om allmänhetens förtroende för organisationen kan tänkas ha påverkats av 

värdegrunden är de flesta av intervjupersonerna tveksamma till det eftersom de menar på att 

detta arbete inte är något som tydligt kommunicerats till allmänheten. Gul junior anser att 
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förtroendefrågan är av stor vikt och han menar att det är viktigt att allmänheten anser att 

Försvarsmakten gör ett bra jobb och på ett bra sätt. För honom är värdegrundsarbete viktigt 

för att visa allmänheten att alla är accepterade i organisationen och blir rättvist behandlade. 

Röd junior tror att arbetet med värdegrunden snarare riktar sig till den yngre generationen och 

den äldre kvinnliga genrationen för att vinna deras förtroende eftersom dessa inte har kommit 

i kontakt med organisationen och inte förstår den på samma sätt som den äldre manliga 

generationen där de flesta genomfört värnplikt och därför redan har ett förtroende för 

organisationen. Röd senior menar på att det finns få saker i Försvarsmakten som skapat ett så 

dåligt förtroende för försvarsmaktsledningen som just arbetet med värdegrundsarbetet. Detta 

menar han beror på alla de floskler som genererades samt att mätningarna som redovisades 

var svåra att förstå och upplevdes vinklas för att belysa de positiva med Försvarsmakten. Vit 

junior är inne på att värdegrunden för allmänheten inneburit en kvalitetsstämpel där man 

kontrollerar att man lever upp till de krav som samhället ställer på organisationen. Han menar 

att detta har bidragit till ett förtroende för Försvarsmakten som myndighet. Vit senior tror inte 

att värdegrundsarbetet har förändrat allmänhetens förtroende för myndigheten eftersom dessa 

inte är medvetna om arbetet och att de inte vet vad värdegrundsorden är för något eller vad 

den står för. Här är det även intressant att notera att en av intervjupersonerna menar på att det 

kan vara så att de förändringar som skett inom Försvarsmakten de senaste åren snarare är en 

anpassning till de åsikter och värderingar som styr samhället i stort än att vara en effekt av det 

värdegrundsarbete som Försvarsmakten ägnat sig åt. 

 

När det gäller de intervjuade officerarnas upplevelser om de anställdas förtroende för 

organisationen skiljer sig svaren ytterligare. Enbart gul junior anser att värdegrunden 

inneburit ett ökat förtroende för Försvarsmakten som arbetsgivare medans övriga intervju- 

personer menar på att de rykten som uppkom kring organisationen Bikupan skadade 

trovärdigheten och förtroendet för arbetet och ledningen. Röd junior menar dock att 

förtroendet mellan olika chefsnivåer har ökat och att det underlättat dialogen mellan chefer. 

Röd senior återkommer här till tidigare åsikt om att man i arbete missat vad värdegrunden 

handlar om och menar på att det är svårt att vinna de anställdas förtroende med hjälp av en 

slogan om man inte kan se till att betala ut löner i tid eller ersätta soldater som skadas i strid 

under förevändningen att det är Försäkringskassans bekymmer. Han upplever att trovärdig- 

heten inte går att vinnas genom flashiga filmer och slogans utan måste genomsyra det dagliga 

arbetet. Vit junior tycker att det är svårt att se om värdegrundsarbetet genererat något ökat 

förtroende inifrån organisationen. Han menar att han ofta hört officerare beklaga sig över 
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arbetet med värdegrunden, att man lägger krut på fel saker och att arbete har fått mindre effekt 

än vad man hoppats på men han påpekar också att han sällan får några bra motiveringar till 

dessa åsikter. Vit senior anser inte att hans eget förtroende för organisationen har ökat som en 

konsekvens av värdegrundsarbetet utan menar på att Försvarsmakten gör som de vill och han 

menar på att de inte kör med mycket öppenhet själva vilket gör att han anser att förtroendet 

för organisationen är detsamma som innan.  

 

Intervjupersonernas svar gällande allmänhetens förtroende för Försvarsmakten går att 

analysera utifrån Scheins (2010) syfte med ett värdegrundsarbete och den externa anpassning 

som han menar är viktig för organisationens överlevnad. Ur intervjupersonernas svar kan man 

ana en viss tveksamhet gentemot om värdegrunden uppnått det syfte som värdegrunden är 

menad att göra samtidigt som vi tidigare noterat att värdegrundsarbete i sig kan förstås som en 

anpassning till externa åsikter. Vi ser även exempel på att organisationen och dess anställda 

anpassats efter den offentliga opinionen och på så sätt erkänt organisationens etiska ansvar 

gentemot sin omgivning (Bakka et al. 2006) i och med att en av officerarna menar på att 

förändringen som skett inom Försvarsmakten kan handlar om en anpassning till samhällets 

åsikter istället för att vara en effekt av värdegrundsarbetet. 

 

Officerarnas svar gällande de anställdas förtroende för Försvarsmakten som arbetsgivare kan 

ses som ett tydligt tecken på att det som Schein (2010) kallar den interna integrationen inte 

har fått den funktion som var tänkt och att detta kan bero på att värdegrunden inte är 

ordentligt integrerad i de interna processer som finns inom organisationen. Detta går även att 

förstå utifrån Philipsons (2011) punkter gällande vanliga misstag i värdegrundsarbete.  

 

Sammanfattningsvis ser vi att officerarna i större utsträckning anser att värdegrundsarbetet har 

ökat allmänhetens förtroende för Försvarsmakten som myndighet än vad de anser att det har 

förändrat förtroendet för de anställda. Där anser de flesta av officerarna snarare att förtroendet 

minskat eller i bästa fall inte förändrats alls. Anledningen till detta tycks vara att organisa- 

tionen varit bättre på att anpassa sig till externa faktorer än att integrera värdegrunden i de 

interna processerna (Schein, 2010; Philipson, 2011).  
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Skillnader mellan generationerna 

Här är frågeställningen gällande eventuella skillnader i upplevelserna mellan olika 

generationer officerare central.  

 

Vi kan konstatera att de tre officerare som alla haft anställning sedan innan 2004 har alla en 

mer kritisk syn på värdegrundsarbetet och dess effekter. De har även haft svårare att ange 

exakt vad värdegrunden står för. Här kan vi tydligt se att de lite yngre officerarna har haft 

lättare att socialiseras in denna nya kultur som värdegrundsarbetet innebär medans de äldre 

officerarna har svårare att ta till sig och förstå syftet med detta arbete.  

 

Det framkommer även i intervjun med röd junior att han besvarar frågan om hur viktigt 

arbetet med värdegrunden är. Han beskriver då att han upplever det som att för den yngre 

generationen officerare så är värdegrunden självklar och att arbetet snarare är riktat till den 

äldre generationen officerare där detta inte är lika självklart. Han menar att det snarare är där 

som dessa frågor kan bli aktuella eftersom denna generation är van vid ett annat sätt att arbeta 

och tänka. De flesta av intervjupersonerna anger dock i intervjuerna att de anser att 

värdegrunden är en del av dem och vit senior anger att han anser att 

”… varje person som är något sådär rätt funtad eller har lite sunt bondförnuft förstår 

att ju ändå att man ska bete sig mot folk på ett bra sätt…”. 

Vad skillnaden mellan dessa olika generationer av officerare kan bero på är inte lika tydligt 

och skulle kunna bero på en mängd olika variabler. 

 

En anledning skulle kunna vara att de yngre officerarna tillhör en ny generation officerare och 

på så sätt fått organisationens kultur och värdegrund överförd till sig och att detta kan 

innebära en mer likriktad syn på värdegrunden (Bang, 1999). Att de flesta intervjupersonerna 

anser att värdegrunden är en del av dem och att den borde anses som sunt bondförnuft kan 

förklaras av att värdegrunden är en del av den sekundära socialiseringsprocessen som används 

för att socialisera in nya individer i organisationen och dess kultur (Bang, 1999). Magnusson 

(1998) beskriver i sin studie av Försvarsmaktens organisationskultur att denna socialisering 

tidigare skedde med hjälp av olika informella invigningsriter men detta är inget som nämns i 

någon av intervjuerna och därför är det svårt att uttala sig om så fortfarande är fallet. Man kan 

här tänka sig att de yngre officerarna har socialiseras snabbare än den äldre generationen och 

att detta kan ha bidragit till den skillnad som uppstår i deras svar.  
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En annan förklaring kan vara den historiska förankring som de äldre officerarna har och att 

denna skapar en barriär emot de förändringar som sker (Bakka et al. 2006). Detta skulle på så 

sätt förklara varför den äldre generationen är mer kritisk till värdegrunden eftersom de har en 

historisk förankring inom organisationen vilket leder till friktion och motsättningar emot den 

nya värdegrunden. Det kan även förklara röd juniors kommentar om att värdegrundsarbetet 

mer är riktat till den äldre generationen eftersom det redan är en verklighet för den yngre 

generationen officerare. 

 

Man kan även tänka sig att detta skulle kunna förklaras med Argyris & Schöns (1978) 

begrepp om förfäktade värdegrundsord och bruksteorier, där det skulle vara så att den yngre 

generationen är bättre på att tala om värderingarna på ett övertygande sätt medans den äldre 

generationen inte kommit dit ännu. Frågan som här blir intressant är om dessa värderingar 

verkligen är bruksteorier eller om de enbart är förfäktade men detta är inget som nämns i 

någon av intervjuerna och därför är det svårt att uttala sig om inom ramen för denna studie. 

Slutsatser och Diskussion 

Sammanfattningsvis kan man se att officerarna i stort kan redogöra för de värdegrundsord 

som finns men att framför allt värdegrundsordet Resultat förväxlas med respekt. Det 

framkommer även att definitionernas på dessa ord skiljer sig mellan officerarna.  

Resultatet visar även på att värdegrunden har fått viss effekt i officerarnas arbete med 

trupputbildning men att denna effekt eventuellt skulle kunna vara större om en tydlig strategi 

för värdegrundsarbetet fanns, att ledarskapet tydligare arbetade med dessa frågor samt om 

syftet med arbetet framgick tydligare. Resultatet visar även på att värdegrundsarbete delvis 

bidragit till en större ”vi-känsla” inom organisationen men att även detta arbete har 

begränsats. Resultaten för frågeställningen gällande ett ökat förtroende för Försvarsmakten 

som myndighet samt arbetsgivare visar på att officerarna upplever att förtroendet för 

myndigheten har ökat medans man inte upplever att förtroendet för Försvarsmakten har 

förändrats som ett resultat av värdegrundsarbetet. Slutligen tyder resultaten på att den yngre 

generationen haft lättare att ta till sig värdegrundsarbetet medans den äldre generationen har 

varit mer kritiska och ifrågasättande till arbetet.  
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De slutsatser som man kan dra utifrån denna studies resultat är att enligt de intervjuade 

officerarna är att effekterna av värdegrundsarbetet tycks vara svåra att ange konkret och att de 

inte är så stora som förväntades. Utifrån teorin kan detta bero på att tydliga och enhetliga 

definitioner av värdegrunden och den strategi som valts för värdegrundsarbetet saknas eller är 

bristfälliga. Philipson (2011) menar att värdegrunden måste finnas tydligt definierad för att 

den ska få den vägledande roll som den är tänkt att ha. Samtidigt är det viktigt att notera att 

intervjupersonerna ifrågasätter enhetligheten i definitioner av värdegrundsorden och istället 

menar på att breda värdegrundsord är nödvändiga för att de ska vara relevanta för 

organisationens anställda. Här kan man tänka sig att en kompromiss mellan dessa två kan vara 

lösningen där organisationen som helhet tar fram övergripande värdegrundsord som gäller 

hela organisationen och där det tydliga anges vad som innefattas i dessa ord men där varje 

enhet måste ta fram de tydliga definitioner som Philipson (2011) förespråkar eller att 

organisationen tar fram tydligt preciserade handlingsregler som Philipson (2011) också 

nämner. På detta sätt uppnår man enhetlighet i hela organisationen samtidigt som man får en 

värdegrund som har möjlighet att vägleda och frammana nya handlingsmönster. Man kan 

även tänka sig att denna kompromiss kan leda till en känsla och inställning bland 

organisationens anställda som bidrar till en mer enhetlig syn på organisationen och på så sätt 

komma närmre målet med en Försvarsmakt och den ”vi-känsla” som tidigare ÖB önskade 

uppnå. 

 

Även strategin för värdegrundens införande kan troligtvis påverka styrkan av effekterna. Som 

det noterades i kapitlet resultat och analys återfinns alla tre av Gagliardis (1986) strategier för 

kulturförändringar i Försvarsmaktens värdegrundsarbete och detta skulle kunna förklara att 

effekterna inte är så tydliga som kan förväntas eftersom det inte finns ett tydligt mönster över 

arbetet och vad det är man vill uppnå. Slutsatsen som kan dras utifrån detta är att en tydlig och 

enhetlig strategi för hur ett värdegrundsarbete ska införas verkar saknas, åtminstone i 

intervjupersonernas ögon, något som enligt litteraturen är nödvändigt för att uppnå tydliga och 

påtagliga effekter.  

 

En annan slutsats som kan dras avser det om ledarskapet och dess roll i värdegrundsarbetet. 

Det är ett ämne som återkommer under hela arbetet och som teorin ofta nämner. Som tidigare 

konstaterat är effekterna av värdegrundsarbetet inte omfattande för officerarnas arbete med 

trupputbildning och utifrån det som kommit fram under intervjuerna kan vi dra slutsatsen att 

ledarskapet inom Försvarsmakten har misslyckats med att utveckla metoder för att 
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uppmärksamma värdegrunden samt att visa att man noterar och belönar dem som lever utefter 

den (Philipson, 2011; Schein, 2010). Avsaknaden av ett tydligt värdegrundat ledarskap 

indikeras också kring frågeställningen gällande förtroendet för Försvarsmakten, här tycks det 

som officerarna efterfrågar att ledningen ska leva som de lär och de själva ska uppfylla 

värdegrundsorden öppenhet, ansvar och resultat i sitt arbete med de anställda. 

Man kan även se att de mekanismer Försvarsmakten tycks ha fokuserat på i införandet av 

värdegrunden är de som Schein (2010) benämner som sekundära och att de primära 

mekanismerna hamnar i skymundan. Detta skulle kunna förklara varför effekterna inte blivit 

så omfattande och skulle även kunna ge vägledning till hur man skulle kunna förbättra det 

arbetet som redan pågår. Schein (2010) menar på att de sekundära mekanismerna i sig själva 

inte är kulturskapande i unga företag. Här kan argumenteras för om Försvarsmakten verkligen 

kan ses som en ung organisation men jag skulle dock vilja hävda att med de förändringar som 

organisationen genomgår och genomgått är den i sin nuvarande form en ung organisation och 

behöver fokusera på de primära mekanismerna för kulturskapande medans de sekundära 

mekanismerna får anta rollen som stöd och bekräftelse av de primära.  

 

Den tydligaste slutsatsen som kan dras utifrån intervjupersonernas svar gällande 

frågeställningen om förtroende är att Försvarsmakten tycks ha delvis misslyckats med att öka 

förtroendet för dem som arbetsgivare vilket kan bero på att värdegrunden inte integrerats med 

de interna processerna fullt ut (Schein, 2010; Philipson, 2011). Man kan tänka sig att detta 

arbete behöver utvecklas och att nya interna processer eventuellt kan behöva ta fram för att 

värdegrunden på att tydligt sätt ska få utrymme och ha möjlighet att vägleda arbetet.  

 

En annan aspekt i frågan om förtroende är den om bristen på intern integration inom 

organisationen vilket tycks ha påverkat effekten som värdegrunden har fått för de anställdas 

förtroende för organisationen som arbetsgivare. Även i detta har ledarskapet en viktig roll att 

visa på vad som värdesätt och uppskattas (Bang, 1999). Det räcker inte med att ha ett 

ledarskap som säger vad som är viktigt och vad som värderas om det inte återspeglas i deras 

handlande.  

 

Att en del officerarna kan säga att värdegrunden är en del av dem själva anser jag är en tydlig 

signal på att värdegrunden delvis är ett resultat av externa faktorer, såsom exempelvis normer 

och värderingar från samhället i stort, snarare än att det är en effekt av det interna arbetet som 
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Försvarsmakten bedrivit. Detta kan exempelvis ses i vit senior svar gällande värdegrundens 

bidrag när han säger 

”… att man ska bete sig mot folk på ett bra sätt och man ska inte säga dumma saker och 

så utan man ska behandla folk eller människor på ett bra sätt och det tycker jag att man 

borde ha med sig sen barnsben liksom, när man växer upp.”  

Det kan även innebära att den sekundära socialiseringsprocessen som värdegrunden är en del 

av bidragit till att värderingarna gått från att vara en subjektiv verklighet till att var den 

sanning som råder (Berger & Luckmann 2010). Dock är det viktiga att notera denna 

socialiseringsprocess tycks ha haft större genomslag i den yngre genrationen officerare och att 

det inte tydligt går att säga vad denna skillnad beror på i denna studie. Detta är ett område 

som skulle vara intressant att genomföra vidare studier inom för att bättre förstå hur denna 

skillnad uppstått och om det är möjligt att åtgärda det.  

 

Sammanfattningsvis tyder resultaten som framkommer i denna uppsats på att Försvarsmakten 

kan göra mer för att arbeta med sin värdegrund. Ett sätt är att utveckla tydligt preciserade 

definitioner av värdegrundsorden för varje enhet inom organisationen för att den ska vara 

relevant för en organisation med så många varierande och olika arbetsområden. I dagsläget 

förefaller det som att den otydligheten som råder kring strategin för kulturförändringen gör att 

officerare upplever att effekterna som värdegrunden har i deras arbete med trupputbildning 

blir liten eftersom en tydlig förändringstyp eller strategi saknas. Till sist är det viktigt att 

notera skillnaderna mellan de olika generationerna av officerare där yngre officerare är mer 

positiva till arbetet än de äldre. Man kan även konstatera att de önskade målen och syftena 

som ÖB och försvarsledningen satt upp inte upplevs av officerarna som uppfyllda. 

 

Till sist kan vi notera att det kan finnas alternativa lösningar och förklaringar till de slutsatser 

som redovisas ovan. Det kan eventuellt vara så att organisationskultur är något som 

organisationen har och inte är, vilket kritikerna hävdar (Braverman 1974; Penn & 

Scattergood 1985), vilket i så fall skulle kunna tänkas förklara en del av de resultat och 

slutsatser som denna studie visar på.  

 

Det som har varit intressant i arbetet med denna uppsats är hur viktigt tydliga definitioner 

samt hur stor ledarskapets roll i arbetet med värdegrunden är. Under arbetet har ett flertal 

förslag på vidare forskning uppkommit. Ett område som skulle vara intressanta att studera 

vidare är det om värdegrunden återspeglar de bruksteorier som styr organisationen eller om 
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den enbart är ett uttryck för de förfäktade teorier som finns. Ett annat område som skulle vara 

intressant att studera vidare är om den förändring och de effekter som syns inom 

Försvarsmakten egentligen beror på den offentliga opinionen istället för värdegrundsarbete 

eftersom det kausala sambandet inte går att uttala sig om i denna studie. Det skulle även vara 

intressant att studera hur effekterna av värdegrunden skiljer sig mellan olika förband och 

mellan olika arbetsuppgifter inom Försvarsmakten. En annan intressant aspekt där det skulle 

vara intressant att genomföra vidare studier inom skulle vara könsskillnader inom området för 

värdegrundsarbetet. 

Kritisk granskning 

I flera av delmomenten inom studien kan metodval och utförande ha påverkat resultatens 

trovärdighet. Det är viktigt att påpeka dessa brister för att få en bättre förståelse för resultatet 

men också för att kunna förbättra forskningsmetoderna i kommande studier. 

 

Det fanns ett intresse av och förförståelse för organisationen Försvarsmakten när arbetet med 

denna uppsats startade genom att en nära anhörig till författaren arbetar inom organisationen. 

Detta skulle kunna påverka uppsatsens innehåll och hur det empiriska materialet har tolkats 

och hur resultatet framställs och dessutom riskerar att göra en mindre mottaglig för nya 

intryck och problem inom organisationen (Aspers, 2011). För att i motverka detta så gott det 

går har urvalet av intervjupersoner gjorts så att författaren i princip inte haft någon tidigare 

kontakt med intervjupersonerna. Vidare har medvetandet om att denna förförståelse kan 

påverka under arbetes gång åtminstone delvis motverkat detta.  

 

Att urvalet av intervjupersoner skedde genom ett så kallat snöbollsurval har medfört både för- 

och nackdelar.  Fördelarna var att det sparade tid och gav mig som forskare lättare tillträde till 

ett nytt fält medans nackdelarna är att urvalet potentiellt begränsar urvalet till ett specifikt 

nätverk och på så sätt inte kan sägas representera en hel enhet med personer som det är tänkt 

att intervjupersonerna ska representera (Aspers, 2011).  Slutligen bör noteras att alla de som 

intervjuades var män vilket gör att kvinnliga officerares bild inte finns representerad i 

uppsatsen. Försvarsmakten är dock en mansdominerad organisation och eftersom 
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könsskillnader ligger utanför uppsatsens fokus har problemet enbart noterats men inte 

föranlett någon ytterligare urvalsprocedur.  
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Bilagor 

Intervjuguide – semistrukturerad 

BAKGRUNDSFRÅGOR: 

Jag vill börja med några frågor som handlar om dig och ditt yrkesval: 

 Hur länge har du jobbat inom Försvarsmakten? 

 Annan erfarenhet? 

 Varför Försvarsmakten? 

 Vad gjorde att du valde att börja arbeta för försvarsmakten? 

 Fortsätta välja Försvarsmakten? Varför/Varför inte? 

Försvarsmakten som arbetsgivare: 

Vad anser du avgör om en individ: 

 Väljer att arbeta för försvarsmakten eller inte? 

Passar att arbeta inom Försvarsmakten eller inte? 

Utveckla? Ge exempel? 

Rekommendera Försvarsmakten? Varför/Varför inte? 

Värdegrunden (Är intresserad av om de anser att det är ett viktigt arbete eller inte samt om de 

är informerade om varför Försvarsmakten valt att fokusera på detta område) 

Försvarsmakten har valt att aktivt arbeta med värdegrunden som organisationen står för.  

 Vad tror du är syftet med valet? 
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 Bidrar värdegrunden? Varför/Varför inte? 

 Hur upplever du detta arbete? Viktigt eller inte? 

 Vet du vilka värdeord som används? 

Hur skulle du definiera värdegrunds orden Öppenhet, Ansvar och Resultat? 

Värdegrund stöd i rollen som chef/officer? I arbetet med trupputbildning/dagliga 

arbetet? 

Ger värdegrunden tydligt preciserade handlingsregler som gör att värdegrunden 

är lätt att omsätta i praktisk handling? (Philipson, 2011 s. 141) 

Användbarhet i arbetet med trupputbildning? 

Kan du ge exempel på när: 

 öppenhet har varit viktig/gett effekt i ditt arbete med trupputbildning? 

ansvar har varit viktigt/gett effekt i ditt arbete med trupputbildning? 

resultat har varit viktigt/gett effekt i ditt arbete med trupputbildning? 

Värdegrund förankrad hos personalen? 

Upplever du att den värdegrund som Försvarsmakten tagit fram är väl förankrad 

hos personalen och dess åsikter? Varför/varför inte? 

 Vad tror du att värdegrunden hade blivit om personalen fått bestämma? 

Upplever du värdegrunden efterlevs i arbetet med trupputbildning generellt? 

På vilket sätt? Kan du ge exempel? 

Upplever du att du (och dina soldater/sjömän) får vara delaktiga i arbetet med 

Försvarskamaktens värdegrund? 

Till sist, upplever du att Försvarsmaktens värdegrundsarbete är viktigt för ditt 

arbete med trupputbildning? 


