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Abstract
Personal courage. Decorations of war as soft norm governance during the Swedish mission in Afghanistan 
2008-2012

During the 2000s, Sweden has pursued an active foreign and security policy. This has meant participation in several 
international military operations and has left many Swedish soldiers and officers with combat experience. Thus, the Swedish 
parliament decided in 2010 on a political reform of the veterans area, with more extensive societal support, war decorations 
to express the government recognition of personal sacrifices made in the service and a new medal for courage in combat. 
Considered as a reward system, it functions as an immaterial and emotionally established incentive, in contrast to the 
financial and bonus reward systems that are otherwise common.

From a governance perspective, this setting is fundamentally interesting. The complexity of military operations and the 
demands for efficiency in armed combat are in contrast with the democratic state's need to guarantee the rule of law, even 
from a distance and under difficult conditions. Traditional government is not sufficient because the situation is characterized 
by high contextual uncertainty and therefore requires more situational adaptive control. Organizing in a professional model 
implies autonomy for military officials, and this means that there is a form of gap in terms of civilian control.

In the dissertation, a concept and an analytical model are formulated to understand this phenomenon, entitled soft norm 
governance, that also form one of the main results. The model combines four levels of analysis to describe the dynamics of 
the steering mix: organizational metagovernance, rule control, policy work and professional ethics. One conclusion is that 
professional ethics has a two-way function in the chain of implementation steering, both as a decisive factor for concrete 
decision-making, but also as an objective for the government’s soft norm governance. Thus, this control gap does not mean 
absence of control, but that other value-based norm systems govern our actions. In this way, soft norm governance also 
reaches beyond the scope of the law.

The theoretical framework is metagovernance, the idea that the modern state is steering at a distance and with 
subtle methods, such as by organizational measures. It opens for the importance of soft law, social norms and ethics 
in governmental steering. The case study of the veterans policy and medal of courage contributes empirically to the 
specification of these theories. Furthermore, new institutionalism adds an explanatory value with a rationality of action for 
the officials, a so-called logic of appropriateness based on the professional role and on adaptation to the situation at hand and 
to applicable rules. Theoretically, the thesis contributes by supplementing with a logic of values, which takes into account 
the profession's ethical and moral rationality of action, which is particularly important in situations such as armed conflict.

The methodological approach combines a structural statistical perspective with a qualitative and understanding-oriented 
perspective and can, with the support of the analytical model, illuminate both pattern and function. The material base is a 
total selection from the medal preparation of eight contingents in Afghanistan during the years 2008-2012, i.e. FS16-FS23. 
It consists of the archive material from the nominations as well as in-depth interviews with responsible commanders at the 
international units and at the national headquarters, including the Commander-in-Chief.
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MAGNA ROBERTSSON Personligt mod 

1 

1 Styrning i den moderna staten 

De körde långsamt fram över de vitstrimmiga saltfälten. Det var den 23 mars 2012 
och det svenska förbandet var ute för att röja hemsnickrade vägminor väster om 
Mazar-E-Sharif i norra Afghanistan. Efter att konvojen – ett tiotal militärfordon, 
så kallade Galtar – stannat till började soldaterna söka av vägbanan med minsökare. 
Alla var på sin vakt, för dagen innan hade den svenska grannplutonen varit i strid 
i närheten. - Vi bara väntade på att det skulle smälla, minns Erik Eklund, som var 
gruppchef i kompaniet. Plötsligt kom explosionen. En av soldaterna slungades fem 
meter upp i luften och sju meter åt sidan. 

- Vi trodde att han hade träffats av en raketgranat, och väntade på att kulorna 
skulle börja flyga, säger Erik Eklund. Tillsammans med Oskar Ekstrand befann 
han sig i det närmaste fordonet, 200 meter från explosionen. De hoppade ur och 
började springa över det minerade fältet, övertygade om att kamraten var död. När 
de kom fram kastade sig Oskar i eldställning för att vänta på att försvara dem från 
möjliga attacker, medan Erik tog hand om den skadade soldaten – den jämnårige 
Roger Ivholm. Men det var ingen attack – Roger hade trampat på en vägmina. 

- Hans ben var helt söndertrasade. Jag trodde att det var kört, men det fanns 
inga alternativ, ingen tvekan. En människa har ju fem liter blod i kroppen och där 
låg redan två till två och en halv liter på marken. Det var bara in med händerna 
och sätta i gång, säger Erik Eklund. Genom att dra åt fyra remmar så hårt som 
möjligt högt upp på benen lyckades de stoppa blödningen. Sedan började de 
tamponera med tamponeringsbinda behandlad med blodstillande medel. Oskar 
satte sig vid Rogers huvud för att se till att han höll sig vid medvetande och tog 
hand om hans ena öga, som också skadats. - Men Roger var så kall att jag var 
tvungen att springa och hämta en sovsäck. Då sprang jag verkligen i mina egna 
fotspår över fältet, det var inte roligt, säger Oskar Ekstrand. 

Efter några minuter kom två sjukvårdare från plutonen dit och hjälpte till, 
sedan kom ett team med läkare som gav smärtstillande. Efter 40 minuter kom 
amerikaner i helikopter och tog Roger till fältsjukhuset i Marmal. De som såg 
explosionen var övertygade om att han inte skulle överleva. Men efter en 
amputation av båda benen kunde de tyska läkarna på fältsjukhuset konstatera att 
han mirakulöst nog klarat sig. - Det är bara svenskar som överlever den typen av 
skador, sa de. Erik Eklund förklarar: […] - De tycker att vi haft sådan tur, att folk 
som inte borde ha överlevt överlever. Men det beror på att vi prioriterar sjukvården 
i utbildningen, så lägstanivån är hög. Enligt läkarna hade Roger Ivholm inte ha 
överlevt utan Erik Eklunds och Oskar Ekstrands snabba agerande. […] (Möller, 
2013 [fet stil i original är borttagen].)  

 
Den här skildringen är ett citat från en kvällstidnings nätupplaga. Även om den 
här händelsen är unik och särskilt svår, så finns det en ansenlig mängd berättelser 
som liknar denna på internet. Sverige har bidragit militärt till insatsen i 
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Afghanistan i mer än ett decennium, sedan årsskiftet 2001/2002. Inte minst då 
konflikten var som mest intensiv under åren 2009-2010 var många svenska 
soldater och officerare inblandade i väpnade strider där. Händelsen ovan 
avspeglar därmed en professionell kontext och en arbetsmiljö som tusentals 
svenska soldater och officerare har gemensamt genom åren, en kontext där 
yrkesutövning baserad på militär yrkeskunskap och god professionsetik är 
avgörande för resultatet. Berättelsen är också en illustration av en mycket 
komplex situation som den moderna staten behöver kunna ta politiskt ansvar för, 
bland annat genom att militärens professionella uppträdande genomsyras av 
demokratiska värderingar och verksamheten av ett rättssäkert genomförande, 
även i svåra situationer.  

De tre soldater och officerare som omnämns i artikeln blev belönade med två 
olika typer av krigsdekorationer som en följd av denna situation: 
Försvarsmaktens förtjänstmedalj med svärd respektive Försvarsmaktens medalj 
för sårade i strid. Krigsdekorationer är en del av regeringens veteranpolitik som 
instiftades år 2010. De är belöningssystem som överbefälhavaren förfogar över, 
som en del av en militär tradition som uttrycker erkänsla och tack för den militära 
personalens insatser och uppoffringar i tjänsten. Som fenomen betraktat kan 
belöningssystem ses som ett styrmedel. Teoretiskt bygger de vanligtvis på 
ekonomiska incitament såsom lönebonusar. Krigsdekorationer bygger emellertid 
på en annan logik och handlingsrationalitet som talar till den militära 
professionens värde- och normsystem, och som här benämns som en värdebaserad 
logik. Betraktat i termer av styrning, som en indirekt styrform i samspel med andra 
styrmedel, blir detta fenomen intressant eftersom det inte är helt klart vad 
fenomenet är och hur den värdebaserade logiken fungerar. Forskningen har 
försummat att se detta fenomen som ett instrument för normutveckling och 
därmed finns här en viktig forskningslucka att fylla. I den här avhandlingen 
utvecklas ett begrepp och en analysmodell för denna styrform som benämns mjuk 
normstyrning som utgör ett avgränsat teoretiskt bidrag. I avhandlingen studeras 
Försvarsmaktens förtjänstmedalj med svärd som ett empiriskt fall och som ett 
uttryck för detta fenomen. Förtjänstmedaljen är en individuell belöning för 
tapperhet i stridssituationer, det vill säga att belöningen riktas till en individ i en 
befattning som fattat ett moraliskt beslut att agera utöver det som tjänsten kräver 
i en given situation. Detta gör att förtjänstmedaljen är ett empiriskt fall som på 
ett tydligt sätt förhåller sig till det militära värde- och normsystemet. 
Veteranpolitiken och förtjänstmedaljen är ett empiriskt fall som inte har studerats 
tidigare och avhandlingen bidrar därmed även empiriskt till 
forskningsinriktningen.  

Styrning av verksamheter som genomförs i situationer med hög grad av 
kontextuell osäkerhet (såsom väpnad strid) är inte helt oproblematisk. Det finns en 
spänning mellan olika styrformer som blir särskilt tydlig i dessa situationer, främst 
mellan regelstyrningen och den professionella autonomin. Det beror på 
svårigheterna med att detaljstyra sådan verksamhet med traditionell regelstyrning 
eftersom tjänstemännen behöver handlingsfrihet (så kallad diskretion) inom 
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ramen för sin professionella autonomi för att kunna hantera oförutsägbara 
situationer. Samtidigt innebär en maktkoncentration såsom det 
statssanktionerade våldsmonopolet ett stort behov för statsmakterna (det vill 
säga riksdag och regering) att styra våldsutövningen så att den inte missbrukas 
eller blir missriktad. Inom litteraturen studeras detta ofta som en risk som följer 
av att tjänstemannen eller politikern har oinskränkt makt genom de anspråk på 
undantag från rättsordningen som den här typen av situationer kan medföra 
(Ackerman, 2004; Agamben, 2005; Walzer, 2006, kap. 16; Schmitt, 2007). Inom 
forskningen ligger då fokus på att förklara utslag av maktmissbruk eller 
förvanskning av förvaltningsvärden som leder till övergrepp såsom skedde i 
exempelvis nazityskland (Zimbardo, 2007; Tripodi, 2011). I en fungerande 
rättsstat begränsas emellertid den här utökade befogenheten genom olika villkor 
som begränsar våldsmandatet, såsom exempelvis kravet på proportionalitet samt 
att det utökade mandatet behäftas med en tidsbegränsning i kombination med en 
situationsbunden tillämpning av mandatet.  

I situationer som präglas av en hög grad av kontextuell osäkerhet (som 
verksamhet under samhällskriser och krig) finns det en spänning mellan olika 
förvaltningspolitiska krav såsom demokrati, rättssäkerhet och effektivitet. 
Spänningen består i att situationens särskilda effektivitetskrav i fråga om snabba 
beslut under stor osäkerhet ställs i förhållande till krav på särskilt rättssäker 
myndighetsutövning då de värden som omedelbart står på spel är liv, hälsa och 
egendom. Just i den här typen av situationer, när människor är särskilt utsatta och 
sårbara, är det också särskilt viktigt att rättssäkerheten upprätthålls och att 
individers grundlagsskyddade fri- och rättigheter efterlevs, med exempelvis skydd 
från våld eller tvång från det allmänna. Motsättningen i detta är tydlig; 
verksamheterna har en sådan karaktär att de ställer höga krav på rättssäkerhet 
och legitimitet i förvaltningsprocessen, medan situationer med hög osäkerhet är 
sådana att de ställer höga krav på flexibilitet (frånvaro av detaljstyrning) och på 
expertkunskaper (en traditionell professionsmodell). Detta innebär i sin tur ett 
behov av ökat utrymme för den professionella autonomin i myndighetsutövning vid 
kontextuell osäkerhet. Kontextuell osäkerhet och professionell autonomi är 
därför två grundläggande villkor som präglar analysen av detta styrningsfenomen. 

Svårigheterna att styra i kontextuell osäkerhet medför att den professionella 
autonomin då är större än den är i förvaltning under normala förhållanden. 
Därmed skapar också dessa förutsättningar ett extra stort behov av olika former 
av mer subtila former av normativ styrning, vilket också gör dessa situationer till 
särskilt intressanta att studera ur ett styrningsperspektiv. Detta styrproblem – 
som kan liknas vid ett styrglapp som grundas i kontextuell osäkerhet – utgör ett 
grundläggande spänningsförhållande för det fenomen som studeras i 
avhandlingen. Den här avhandlingen visar att statsmakternas styrning är 
närvarande även i svåra situationer såsom väpnad strid, och att olika 
förvaltningspolitiska värden upprätthålls genom stödjande normsystem såsom 
professionsetik. Fokus i den här avhandlingen är på så sätt det omvända i 
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förhållande till tidigare forskning på området, med andra ord att det också finns 
lärdomar att dra av situationer som präglas av att rättsstaten faktiskt fungerar.  

Det här styrproblemet har fått en ökad relevans under 2000-talet. Den ökade 
komplexiteten i samhället och i statsförvaltningen skapar behov för staten att 
styra på nya sätt. Samhällsutvecklingen i stort medför högre krav på god moral 
hos olika aktörer i statsapparaten. På nationell nivå ställs ökade krav på 
tjänstemäns professionella etik och på organisationers värdegrundsarbete, vilket 
tillskriver mer abstrakta normsystem i samhället en ökad betydelse. Samtidigt 
innebär internationaliseringen nya krav på olika delar av förvaltningen som 
autonoma samverkansaktörer, vilket innebär ett politiskt behov på mellanstatlig 
nivå av att tjänstemän agerar i enlighet med internationell rätt och sedvänja. Detta 
handlar i grunden om ett behov av mer situationsanpassad handläggning i 
förvaltningen och en lokalisering av offentlig makt hos tjänstemän, en utveckling 
som manar till politisk styrning genom organisering i professionsmodeller. För 
den militära delen av förvaltningen har också transformeringen av de väpnade 
styrkorna till ett insatsförsvar betydelse. Sveriges mer aktiva säkerhetspolitik och 
ökade omfattning bidrag till militära internationella insatser har inneburit att 
antalet stridssituationer som svenska soldater och officerare deltar i har ökat. 
Därmed ökar också statsmakternas behov av att styra verksamhet i kontextuell 
osäkerhet, samt även behovet att styra komplex militär verksamhet på distans 
med stort geografiskt avstånd. Det är alltså en samhällsutveckling på många 
fronter som aktualiserar den här typen av komplexa och nya styrrelationer.  

Det här introduktionskapitlet ger en övergripande beskrivning av 
avhandlingens innehåll och utformning. I avsnitt ett presenteras översiktligt 
veteranpolitiken och förtjänstmedaljen, som är det politikområde och styrmedel 
som studeras. I avsnitt två diskuteras fenomenet belöningssystem och olika 
handlingslogiker för sådana med stöd av nyinstitutionell teori. I avsnitt tre klargörs 
de analyserade styrrelationerna och det teoretiska ramverket om metagovernance 
presenteras. I avsnitt fyra beskrivs avhandlingens fokus på funktionalitet med stöd 
av en analysmodell och en fallstudieansats med metodkombinationsdesign. I 
avsnitt fem summeras forskningens övergripande flöde och forskningens syfte och 
frågeställningar konkretiseras. I avsnitt sex diskuteras föregångsmannaskap som är 
en utgångspunkt för den här forskningen.   

1.1 Veteranpolitiken och medaljerna 
Även om inte krigsdekorationer kan betraktas som styrning i traditionell 
bemärkelse har de ändå en mycket tydlig signaleffekt till stöd för myndigheten 
Försvarsmaktens uppgifter och regeringens säkerhetspolitiska linje. Denna 
signaleffekt riktar sig både externt till samhället i stort och internt inom 
yrkeskåren samt till anhöriga. Dekoreringen av soldater och officerare som är 
särskilt modiga eller har skadats i strid talar på ett emotionellt plan till många 
medborgare i samhället. Därmed fyller de en viktig meningsskapande funktion 
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för samhället och det politiska livet samt bygger en relation till det politiskt 
sanktionerade våldet.   

De svenska soldaternas och officerarnas agerande i just den här situationen 
som beskrivs i artikeln ovan ledde till att Erik och Oskar belönades med 
Försvarsmaktens förtjänstmedalj med svärd, som är en krigsdekoration för tapperhet i 
strid.2 Den instiftades år 2008 och är del av en ny svensk veteranpolitik som 
utvecklar statsmakternas ansvar för personal som deltar i militära internationella 
insatser som ska ge veteraner ett större socialrättsligt skydd. Fram till år 2014, när 
den svenska basen Camp Northern Lights överlämnades till den afghanska 
staten, har tapperhetsmedaljen officiellt delats ut 72 gånger i silver och guld för 
handlingar i stridssituationer i Afghanistan.3 Sveriges militära deltagande i 
Afghanistan har utrikes- och säkerhetspolitiskt inneburit en mer proaktiv hållning 
för svenskt vidkommande jämfört med tidigare FN-insatser, eftersom insatsens 
fokus på säkerhet och återuppbyggnad med tiden övergick till en 
upprorsbekämpande karaktär och genomfördes inom ramen för ett utökat Nato-
samarbete (Afghanistanutredningen, 2017, s. 41–52).4 Insatsen blev mer 
omfattande och längre än planerat samt blev långsamt allt mer intensiv från år 
2006. Under perioden år 2009-2011 förvärrades hotbilden och antalet strider där 
många svenska soldater var inblandade ökade. (Wrede, 2016, s. 33–35; 
Afghanistanutredningen, 2017, s. 55–56)5 Som en indirekt konsekvens av denna 
svenska säkerhetspolitiska linje genererades därmed också många nomineringar 
till tapperhetsmedaljen, vilket gör den här insatsen särskilt intressant att studera 
ur detta perspektiv.  

Förtjänstmedaljen är det styrmedel som studeras närmare i avhandlingen, och 
som betraktas som ett belöningssystem i offentlig verksamhet. Förtjänstmedaljen 
delas ut för enskilda handlingar som speglar personligt mod och ledarskap under 

 
                                                      
2 I artikeln fokuserar journalisten på de två intervjuade, som är Erik och Oskar (Möller, 2013). Det kan tilläggas 
att det finns fler dekorerade för händelser samma datum (Langlet, 2013). Det framgår av artikeln att det också 
fanns en stor stödinsats bestående av ytterligare personer från olika grupper omkring den beskrivna händelsen 
som också bidrog till upplösningen (Möller, 2013). Se även Försvarsmaktens information i en intervju och en 
tv-sändning för mer ingående information om just den här händelsen (Bergdahl, 2012). Förhållandet mellan 
individens och gruppens insats problematiseras längre fram i avhandlingen.  
3 Insatsen i Afghanistan var ett multinationellt och av FN-sanktionerat säkerhetsuppdrag som genomfördes 
under benämningen ISAF (International Security Assistance Force). År 2006 tog Sverige över ledarskapet för 
PRT (Provincial Reconstruction Team) i norra Afghanistan med en kontingent som betecknas FS som står för 
fortsättningsstyrka. Sedan årsskiftet 2014/2015 övergick insatsen till en NATO-ledd insats som heter RSM 
(Resolut Support Mission) och afghanska styrkor har gradvis tagit över ansvaret för säkerheten i landet. Mer 
fakta om insatsen finns exempelvis på Försvarsmaktens hemsida (Försvarsmakten, 2015a).  
4 Det återstår ännu att se effekterna av ett decennium av krig i Afghanistan och motiven bakom det svenska 
deltagandet i Afghanistan har varit omdebatterade. Riksrevisionens effektivitetsgranskning av det svenska 
styrkebidraget som presenterades år 2011 visade på svårigheter med kunskapsöverföringen mellan den politiska 
nivån och förvaltningen (Riksrevisionen, 2011, s. 84). Regeringen har tillsatt år 2015 en särskild utredare av 
Sveriges samlade engagemang i Afghanistan åren 2002-2014 för erfarenhetsåterföring inför kommande insatser 
(Regeringen, 2015c). Afghanistanutredningen konstaterar bland annat att de svenska styrkorna inte lyckats bidra 
till hållbar säkerhet eller till uppfyllnad av målen i regeringens strategi för insatsen, men däremot att deltagandet 
i insatsen har bidragit till att utveckla Försvarsmaktens förmåga (Afghanistanutredningen, 2017, s. 21, 26–27).  
5 Ett exempel på det är att antalet civila dödsfall och stupade inom ISAF och OEF (Operation Enduring 
Freedom) ökade under perioden (Afghanistanutredningen, 2017, s. 48–51).  
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svåra förhållanden. Det finns ett flertal olika militära medaljer, men valet av 
förtjänstmedaljen innebär ett fokus på premiering av individuella gärningar som 
är baserade på etiskt och moraliskt grundade beslut att agera utöver det som 
tjänsten kräver. Valören ”med svärd” innebär att medaljen delas ut för handlingar 
som har genomförts i strid eller krigsliknande situationer, och detta val innebär 
följaktligen ett fokus på dessa situationer. Dessa två val fångar två viktiga 
analytiska poänger, den ena är den nära anknytningen till den militära 
professionens värde- och normsystem och den andra är situationer med hög 
kontextuell osäkerhet såsom väpnad strid.  

Krigsdekorationer är starkt knutna till militära värderingar, och den här 
utmärkelsen handlar om att belöna soldater som uppvisat stort personligt mod. Det 
finns både formella riktlinjer och informella värderingar för tilldelningen av 
medalj. Innehållet i Försvarsmaktens formella medaljstatuter avspeglar det som 
kan liknas vid den traditionella bilden av hjältemod, en person som med ett starkt 
ledarskap oförväget agerar trots både fara för sitt eget liv och svåra förhållanden 
i situationen (Försvarsmakten, 2008; Veteransoldatutredningen, 2008, s. 431–
432, bilaga 7). Den formella motiveringen till att dekorera de som agerade i 
exemplet från artikeln löd så här: ”[Tjänstegrad, namn, ort] för att ha handlat med 
stort personligt mod och med fara för eget liv samt förtjänstfull insats under svåra 
förhållanden i samband med strider i Afghanistan den 23 mars 2013.” (Langlet, 
2013, s. 11). Men det finns också en professionellt förankrad värdering av 
personligt mod, som är baserad på yrkeskunskap och normer om 
yrkesutövningen. I artikeln beskrivs officerarnas kunskaper i akutsjukvård som 
den viktigaste åtgärden och det som räddar kamratens liv, något som är en del i 
den militära utbildningen som förbereder soldaterna för insatstjänstgöringen.6 
Det är vanligt att värdera modiga och självuppoffrande handlingar som en 
karaktärsegenskap, en värdering som grundas på den Aristoteliska dygdeetiken 
(Olsthoorn, 2011; Aristoteles och Ringbom, 2012) inom moralfilosofin. I 
exemplet från artikeln yttrar sig detta genom att de springer över ett minerat fält 
för att hjälpa sin kamrat och Oskar berättar att han springer i sina egna fotspår 
för att minska risken att själv trampa på en mina. I praktiken visar många 
tilldelningar av medalj att personligt mod också värderas utifrån mer informella, 
etiskt eller moraliskt grundade kriterier. Av den här avhandlingen framgår att 
värderingen av medaljförslagen istället bygger sin starkaste grund på vad som är 
god omdömesförmåga i yrkesutövning i svåra situationer. Detta betraktelsesätt 
återfinns inom forskningen om tillämpad yrkes- och professionsetik, och särskilt 
inom vårdetiken (Silfverberg, 2005; Collste, 2012; Christoffersen, 2017). Denna 
forskningsinriktning utgör därför en bas för de delar som behandlar 
professionsetik.  

 
                                                      
6 Soldater och officerare utbildas för att kunna ge kamrathjälp, men det finns också specialutbildade 
stridssjukvårdare och vidare även läkare (läs vidare om försvarsmedicin på Försvarsmakten, 2016c).  
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Försvarsmakten berättar i en nyhetssändning att soldaten Roger miste båda 
sina ben efter händelsen i Afghanistan (Bergdahl, 2012). Han tilldelades därför 
en annan krigsdekoration som är Försvarsmaktens medalj för sårad i strid 
(Langlet, 2013, s. 10). Den tilldelas dem som har skadats direkt eller indirekt som 
en följd av stridshandlingar vid internationell insats (Försvarsmakten, 2019b). 
Medaljen visar en särskild form av uppskattning för den personliga uppoffring 
av kropp och själ som dessa soldater och officerare gjort, och kan sägas bygga på 
en egen uppsättning värden. Detta är en av många olika belöningar som är 
anpassade för olika situationer, ändamål och personalkategorier i militär 
verksamhet. Det här exemplet visar att det finns ett system av militära medaljer 
för olika ändamål.  

Medaljeringarna är en del av den framväxande veteranpolitiken (även kallad 
veteransoldatpolitiken) som riksdagen beslutade om år 2010, som bland annat 
innebär en stärkt lagstiftning för stöd till personal före, under och efter 
internationella insatser, inklusive ett uppföljningsansvar och anhörigstöd 
(Veteransoldatutredningen, 2007, 2008; Regeringen, 2010a; Veteranutredningen, 
2013, 2014b, 2014a). Stödet från sjukvården, frivilligorganisationer och från 
Försvarsmakten som arbetsgivare till hemkommande veteraner som genomfört 
internationella insatser har sedan dess tagit form. Veteranpolitikreformen är vid 
tiden för undersökningen ännu inte implementerad fullt ut. I ett reportage 
berättar emellertid Roger själv att han har fått bra stöd av sin arbetsgivare 
Försvarsmakten, han har genomgått en lång och tuff rehabilitering, men han 
jobbar fortfarande kvar i det militära (Granestad, 2015). Detta är en viktig del av 
det arbetsgivaransvar som myndigheten Försvarsmakten har för hemvändande 
veteraner från internationella insatser.  

Försvarsmaktens förtjänstmedalj delas ut på veterandagen vid 
veteranmonumentet Restare på Djurgården i Stockholm. Roger, Oskar och Erik 
dekorerades tillsammans med andra soldater och officerare den 29 maj 2013 av 
Hans Majestät Carl XVI Gustaf (Langlet, 2013). Den officiella ceremonin 
signalerar medaljeringarnas status och betydelse för det omgivande samhället. 
Det är också en uttalad del av den svenska regeringens politik att medaljeringarna 
är ett sätt att lyfta fram soldater och officerare som förebilder samt att visa 
erkänsla för det arbete och de uppoffringar som tjänstemännen har gjort i 
statsmaktens och säkerhetspolitikens tjänst (Veteranutredningen, 2014b, s. 425–
426). Det framgår också av det offentliga politiska stöd som det breda 
deltagandet av dignitärer vid ceremonin visar, när regeringen representeras av 
statsministern och försvarsministern vid sidan av statschefen och 
överbefälhavaren med flera (Regeringen, 2019). Utöver detta offentliga och 
officiella erkännande från statsmakterna, innebär dekoreringen även erkänsla från 
nära och kära samt från kollegor och yrkeskollektiv, exempelvis i form av 
bekräftelse på väl utförda uppgifter trots svåra upplevelser. Medaljeringarna har 
på så sätt en viktig signaleffekt såväl internt inom organisationen som externt till 
samhället. Det här är en strategi som används av myndigheten Försvarsmakten 
och inom professionen för att lyfta fram de värden som personalen och 
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verksamheten står för. För att få en medalj krävs att soldaten eller officeren har 
agerat i enlighet med gällande regelverk, politiskt uppdrag, professionellt mandat 
– och utöver detta, gjort något mer än tjänsten kräver i en mycket svår situation. 
Den dekorerade hjälten och det utövade modet blir därmed en viktig förebild 
och identifikation för den militära professionen och yrkesutövningen.  

I den här avhandlingen är veteranpolitiken det politikområde som analyseras, 
med särskilt fokus på reformen som genomfördes år 2010 och på 
förtjänstmedaljen som styrmedel inom ramen för denna politik.7 
Veteranpolitiken får betraktas som en delmängd av ett större politikområde som 
är Försvar och samhällets krisberedskap (det som hör till utgiftsområde sex i 
statsbudgeten) men som kan sägas beröra fler samhällssektorer såsom exempelvis 
sjukvården.  

En analys av den politiska och empiriska kontexten om veteranpolitiken och 
Försvarsmaktens förtjänstmedalj beskrivs i kapitel fem. 

1.2 Belöningssystem med olika handlingslogiker  
Ett belöningssystem är ett enkelt men snillrikt sätt att uppmuntra en specifik 
grupp människor att agera på ett önskvärt sätt. Under 2010-talet har bruket av 
belöningssystem exploderat inom detaljhandeln. Som ett välkänt exempel kan 
nämnas en form av medlemskap för stamkunder som får samla poäng mot 
bonusutbetalningar. Syftet med dessa är att de stora kedjorna ska försäkra sig om 
en trogen kundkrets och därmed en stor försäljningskvot. Belöningarna kan yttra 
sig som specialpriser till medlemmar, bonusutbetalningar på en avtalad procent 
av den totala inköpssumman per månad eller som rabattcheckar på delar av 
sortimentet. Det som är gemensamt för dessa belöningssystem är att de är knutna 
till ett kontrakt med villkor som är bestämda i förväg och kunden kan agera i 
enlighet med dessa för att bonusen ska utfalla, exempelvis välja att samla sina köp 
för att få en större bonus. Kontraktet bygger således på ett ekonomiskt 
incitament som innebär att det finns en valsituation med förutbestämda 
konsekvenser för kunden.  

Det finns, främst inom företagsekonomin, forskning om den här typen av 
styrmedel. Den beskriver ekonomiska samband och mätetal samt utvärderar 

 
                                                      
7 När det gäller tidigare forskning om militära medaljer som belöningssystem betraktat är utbudet begränsat. 
Den forskning som finns om medaljer är historiska skildringar av individer och hjältedåd från de stora krigen 
(Ashcroft, 2007; Holland, 2007; Costa och Kahn, 2008; Willbanks, 2011). Det finns lite nyare forskning om 
militära medaljer som sådana med moralfilosofisk inriktning som handlar om rättviseaspekter på tilldelningen 
eller om de värden såsom offervilja och mod som tilldelningen uttrycker (Hudson, 2011; Henriksen och Weber, 
2015; Lachmann och Stivers, 2016). Det finns också forskning om heroism och dess betydelse för kriget som 
fenomen (Scheipers, 2014) samt om mod ur ett historiskt och populärvetenskapligt perspektiv (Haldén och 
Tjällén, 2017). Ingen av dessa perspektiv anlägger ett styrningsperspektiv.  
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dessa och utfallet av belöningssystemet.8 Inom ekonomistyrningen är det vanligt 
att tala om både ekonomiska och immateriella belöningar, och ofta som en 
kombination av olika verktyg. Stort fokus ligger på finansiella belöningar i form 
av bonus, pensionsavsättning och löneförhöjning. (Cäker, 2013, s. 234.) 
Traditionella belöningssystem som styrform är instrumentella till sin karaktär, 
exempelvis utfaller en bonus vid en specifik försäljningsvolym viket ger tydliga 
gränser för utfall och även en tydlig mätbarhet. Monetära belöningssystem ger på 
det sättet en tydlig styrning som bygger på en motivation till handling som är 
specificerad på förhand. (Arvidsson, 2005, s. 13.) Ofta har formella 
belöningssystem formaliserade regler för vilka prestationer som leder till vilken 
belöning och en formell bedömning av dessa (Cäker, 2013, s. 226–227). Ur ett 
styrningsperspektiv brukar detta kallas för incitamentsystem vilket betonar den 
drivkraft (morot eller piska) som belöningssystemet utgör. Incitament och 
belöning används ofta synonymt, men kan ha olika betydelse, eftersom 
belöningar istället beslutas i efterhand och utgör en kompensation. (Arvidsson, 
2005, s. 15–16.) Utformningen av det incitament för handling som finns inbyggt 
i belöningssystemet är således en väl genomtänkt logik som bygger på en tänkt 
handlingsrationalitet hos en bestämd målgrupp, som också korrelerar med den 
aktuella organisationens mål.  

Forskningen om belöningssystem inriktar sig främst på det privata 
näringslivet, som med ett förenklat synsätt kan sägas drivas av i huvudsak 
vinstintressen, medan offentlig verksamhet utöver effektivitet också ska värna 
om samhällsgemensamma värden, såsom demokrati och rättssäkerhet. (Självfallet 
förekommer också sammanblandningar av dessa värden, såsom goodwill inom 
företagande respektive god hushållning med statens resurser.) Inom 
ekonomistyrning talas det emellertid ofta om balanserade styrkort och om 
mätetal som ska mäta måluppfyllnad mot dessa. Mätetalen kan vara exempelvis 
en sammanvägning av finansiella mål såsom budget, produktivitet, kvalitet och 
nöjdhetsindex. (Cäker, 2013, s. 237.) March och Olsen har studerat olika 
handlingsrationaliteter i de två böckerna Rediscovering institutions samt Democratic 
governance och dessa verk har haft stort inflytande på den nyinstitutionella 
teoribildningen. De benämner den här typen av logik för att utforma ett 
belöningssystem som konsekvenslogik (på engelska ’logic of consequences’). Denna 

 
                                                      
8 Belöningssystem som styrmedel är generellt understuderade, särskilt i offentlig verksamhet, och det är ont om 
empiriska och uppdaterade fall. Forskningen inom ämnet statsvetenskap är begränsad, endast ett fåtal artiklar 
har påträffats. Det producerades mest forskning i Sverige på 1990-talet. I de fall den handlar om offentlig sektor 
studerar den hälso- och sjukvården alternativt skolväsendet. Den forskning som finns om svenska myndigheter 
handlar om länsstyrelsen, skatteverket respektive tullverket. Det finns tre svenska avhandlingar som dock inte 
är statsvetenskapliga utan inom ämnet företagsekonomi som handlar om belöningssystem (Bergqvist, 1994; 
Neubauer, 2004; Arvidsson, 2005). Av den forskning som finns om belöningssystem inom en nutida svensk 
kontext ligger huvuddelen inom ämnet ekonomistyrning och management (Neubauer, 2004; Cäker, 2013). Det 
finns också en viss internationell forskning om belöningssystem. En liten del av detta handlar om monetära 
belöningssystem i offentlig verksamhet (Bergqvist, 1994; Arvidsson, 2005). Det finns alltså forskning om 
belöningssystem men inte som krigsdekorationer eller medaljer och det saknas forskning som diskuterar 
belöningssystem i termer av olika handlingslogiker.  
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logik bygger på att handlandet avgörs utifrån individens olika valmöjligheter och 
den största möjliga egennyttan för individen. (March och Olsen, 1989, 1995.) 
Dessa exempel på ekonomiska belöningssystem används här som en kontrast till 
krigsdekorationer, som inte är lika entydiga att styra mot och att följa upp i 
jämförelse med ekonomiska nyckeltal. Konsekvenslogiken används således här 
endast som en kontrast till den mer värdebaserade logik som krigsdekorationer 
kan sägas bygga på. 

Inom statsvetenskapen framhålls ofta en skillnad mellan det privata 
näringslivet och offentlig förvaltning på det sättet att statsmakten måste ta hänsyn 
till förvaltningsvärden som företag inte behöver upprätthålla (Lundquist, 1991, 
1998, 2012; Rothstein, 2002). Det finns forskning om belöningssystem i offentlig 
förvaltning men den tenderar att vara inriktad på produktion av varor och 
tjänster.9 Vissa delar kan emellertid betraktas som generella. Arvidsson skriver i 
en licentiatavhandling om belöningssystemet som styrmedel i bemärkelsen 
förhållandet mellan individens och organisationens mål:  

Syftet med belöningssystem är att skapa rätt motivation hos de anställda för att 
säkerställa effektivitet i verksamheten. Från organisationens synpunkt är det därför 
avgörande att det finns en god överensstämmelse mellan vad individen vill 
åstadkomma med sitt arbete och de mål organisationen har. Belöningssystemet 
skall motivera individen att utföra sitt arbete så att organisationens mål nås. 
Genom att använda belöningssystem kan denna målöverensstämmelse nås. 
(Arvidsson, 2005, s. 16.)  

 
Arvidssons slutsatser om belöningssystemets styreffekter är att 
belöningssystemet faktiskt bidrar till styrningen mot verksamhetens mål. De två 
fallen som han studerade hade dock tydligt formulerade verksamhetsmål och 
nyckeltal för att mäta prestation som var tydligt knutna till belöningssystemets 
utfall, lönebonusen. (Arvidsson, 2005, s. 71.) De säkerhetspolitiska och 
militärstrategiska mål som har formulerats för svenska militära insatser 
utomlands och de nationella socialrättsliga målen för veteranpolitiken är 
demokratiskt fattade mål för en verksamhet som styrs i enlighet med nationell 
och internationell rätt och sedvänja. De militära delarna av förvaltningen 
organiseras av hävd i en professionsmodell, som bland annat bygger på en 
yrkesgemensam jurisdiktion, identitet och kåranda som krävs för att lösa militära 
uppgifter. Den här typen av logik för att utforma ett system benämns inom den 
nyinstitutionella teoribildningen som lämplighetslogik (på engelska ’logic of 

 
                                                      
9 Exempelvis Bergqvist har skrivit en avhandling i företagsekonomi om belöningssystem i offentlig verksamhet 
och analyserar fyra fallstudier inom Stockholms läns landsting. Han har en utvärderande ansats och studerar 
prestationer i form av måluppfyllelse och effekter i förhållande till bonusutbetalningar som incitament. 
(Bergqvist, 1994) Arvidsson har skrivit en licentiatavhandling som handlar om styrning med belöningssystem. 
Han studerar två empiriska fall varav ett är inom offentlig sektor, men båda fallen är inriktade på ekonomiska 
bonusar i form av lön. Det första fallet är en teambaserad incitamentmodell på Dagkirurgiska kliniken vid 
Huddinge universitetssjukhus. Det andra fallet är ett prestationsbaserat bonussystem i livförsäkringsbolaget 
SPP. (Arvidsson, 2005) 
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appropriateness’). Denna logik bygger på att tjänstemäns handlande avgörs 
utifrån att följa de regler som gäller för den verksamhet som utförs och för den 
rationalitet som följer av en speciell identitet eller roll som individen har. March 
och Olsen formulerade lämplighetslogiken som en kritik mot konsekvenslogiken, 
som omnämndes tidigare i avsnittet. (March och Olsen, 1989, 1995.) För det 
analyserade fallet krigsdekorationer har den här logiken en god passform när det 
gäller kopplingen mellan verksamheten och professionen, men den förklarar inte 
den värdebaserade logik som gäller för krigsdekorationer och andra militära 
utmärkelser. En delmängd av det teoretiska ramverket är därför en fördjupning i 
det nyinstitutionella perspektivet som genom de olika logikerna för 
handlingsrationalitet tillför ett förklaringsvärde. En forskningslucka inom detta 
perspektiv är att de redan formulerade logikerna inte tar hänsyn till 
handlingsrationaliteter som bygger på moraliska värden. Detta är emellertid 
karaktäristiskt för den värdebaserade handlingslogik som ligger bakom 
metastyrning med krigsdekorationer, och som denna avhandling bidrar med.  

Själva fenomenet belöningssystem är vanligt förekommande i olika 
sammanhang i samhället. Inom statlig verksamhet finns det en lång tradition av 
att belöna tjänstemän och andra representanter för goda insatser i det allmännas 
intresse. Ett exempel på det är ordensväsendet, som går så långt tillbaka som till 
1600-talet, men som avskaffades vid grundlagsreformen på 1970-talet mot 
bakgrund av att systemet ansågs vara ett uttryck för en ålderdomlig syn på 
samhället och på arbete. (Riksdagen, 1973, s. 11–12)10 Ordnar används däremot 
fortfarande inom kungahuset, och på det kungliga slottet på Slottsbacken i 
Stockholm finns det ett stort antal medaljer i den fasta utställningen som vittnar 
om den samhälleliga traditionen att särskilt belöna individer som gjort något 
framstående. Där finns bland annat belöningsmedaljer för tapperhet som delades 
ut till militära officerare och manskap från sent 1700- och tidigt 1800-tal. 
(Kungahuset, 2019.)11 Vid början av 2000-talet finns det fyra regeringsmedaljer 
som normalt sett tilldelas utanför statlig anställning för olika berömliga gärningar 
(SFS 1974:768).12 En annan välkänd statlig utmärkelse för dem som varit 
anställda i mer än 30 år är valet mellan en armbandsklocka i guld, ett konstglas i 
kristall eller en guldmedalj som belöning för nit och redlighet i rikets tjänst (SFS 
1974:225).  

Det finns även ett antal andra samtida statliga utmärkelser som belönar olika 
former av hjältemod inom de så kallade blåljusmyndigheterna. Dessa kan sägas 
ha vissa likheter med den militära myndigheten då de innehar ett 

 
                                                      
10 Sedan dess har det emellertid funnits en högerorienterad opinion som årligen motionerat för att utöka 
belöningssystemet med förtjänstordnar och/eller att återinföra ordensväsendet. Riksdagen har dock avslagit 
dessa med motiveringen att det inte varit påkallat med några förändringar. (Riksdagen, 2016, sökord 
”ordensväsendet”.)  
11 Läs vidare på Svenska Heraldiska Föreningens hemsida (Svenska Heraldiska Föreningen, 2019).  
12Se Statsrådsberedningens promemoria för en genomgång av befintligt system (Statsrådsberedningen, 2006). 
Se även konstitutionsutskottets betänkande (Konstitutionsutskottet, 1992).  
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säkerhetsfrämjande samhällsuppdrag och särskilda befogenheter knutna till det 
uppdraget. Ett välkänt exempel på en sådan utmärkelse är polisens medalj för 
mod och rådighet som tilldelas vardagshjältar som har avvärjt eller förhindrat 
brott (Polismyndigheten, 2018). Räddningstjänsten har en likartad medalj genom 
Brandskyddsföreningen för rådigt ingripande vid brand utöver lagstadgade 
skyldigheter (Brandskyddsföreningen, 2017). Dessa liknar förtjänstmedaljen då 
de belönar insatser utöver det som kan förväntas, med skillnaden att de är för 
civilkurage som utövas av medborgare utanför statlig anställning. Hos 
myndigheter finns det också belöningar för insatser i tjänsten som går utöver det 
som normalt krävs av tjänsteutövningen. Polismyndigheten i Skåne har delat ut 
guldmedaljer till ”medarbetare som agerat hjältemodigt vid direkt avgörande 
insats” (Hansson, 2015). Även Säpo har en egen medalj för att belöna hemlig 
personal för insatser för rikets säkerhet (Carlsson, 2012). År 2016 lanserades 
utmärkelsen 112-priset som delas ut av SOS Alarm som sätter samverkan mellan 
olika aktörer i fokus (SOS Alarm, 2016).13 Inom blåsljusverksamheterna finns det 
därmed också en tradition av belöningar, även om den inte är så systematiserad 
och strategisk som inom den militära delen av förvaltningen. Det kan bero på att 
olyckor och brottsbekämpning är mer en normalitet i ett samhälle än insatser i 
strid och krig, och att hantera dessa uppgifter därmed är integrerade i en mer 
vardaglig form av tjänsteutövning.  

Alla dessa exempel visar att det inom statlig verksamhet finns en utbredd 
praxis av att lyfta fram förebilder och handlingar som uttrycker goda värderingar 
som handlar om att göra något extra för våra medmänniskor och för samhället i 
stort. Trots detta finns det inte mycket forskning om ämnet.  

När det gäller militära utmärkelsetecken och medaljer finns det en över 500 år 
lång tradition och ett system av belöningar och medaljer som spänner över olika 
förvaltningsnivåer, befattningar och för olika typer av situationer 
(Försvarsmakten, 2019c). Det går att tala om ett väl utvecklat system och en lång 
tradition av att genom olika former av utmärkelser belöna medarbetare som 
utmärkt sig i positiv bemärkelse på olika sätt.14 De olika belöningssystemen 
utövas på alla nivåer av den militära förvaltningen och sträcker sig från lokal 
förbandsnivå (i Sverige såväl som utomlands på insatsförband) via central 
nationell myndighetsnivå till den internationella mellanstatliga nivån. På lokal 
förbandsnivå finns exempelvis olika plaketter och jetonger samt även 
belöningsmedaljer.15 Systemet av medaljer på nationell myndighetsnivå 

 
                                                      
13 Detta har också gjorts i underhållningsformat via Svenska Hjältar-galan som är en tv-sändning där ett antal 
privatpersoner som visat prov på mod, civilkurage och medmänsklighet lyfts fram. Detta format som baseras 
på fall som uppmärksammats i media och är ett initiativ från Aftonbladet som genomförts sedan år 2007. 
(Mastberg, 2019.)  
14 Väl utvecklat i förhållande till andra svenska belöningssystem i offentlig verksamhet men underutvecklat i 
förhållande till andra länders militära utmärkelsesystem.  
15 Utöver dessa finns det en tradition hos cheferna på de lokala förbanden att belöna sina medarbetare genom 
olika former av utmärkelser såsom plaketter och andra symboliska föremål, men också andra former av 
uppmuntran för goda insatser såsom exempelvis tillgång till vidareutbildningar.  
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uppdaterades i samband med veteranpolitikreformen år 2010. Det finns 
krigsdekorationer såsom Försvarsmaktens förtjänstmedalj (som också kan 
tilldelas utan svärd för andra situationer än strid) som instiftades år 2008 och 
Försvarsmaktens medalj för sårade i strid som instiftades år 2011. Det finns också 
tjänstgöringsmedaljer såsom Försvarsmaktens medalj för internationella insatser 
som instiftades år 1991 (och reformerades år 1994 och 2011) samt 
Försvarsmaktens tjänstgöringsmedalj för rikets försvar som instiftades år 2015. 
Det finns också en reservofficersmedalj och en grundutbildningsmedalj. 
(Försvarsmakten, 2019b.)16 Medaljsystemet omfattar dessutom utmärkelser på 
internationell mellanstatlig nivå exempelvis inom ramen för samarbetet med FN, 
EU och Nato som delas ut med bärandetillstånd på svenska uniformer 
(Försvarsmakten, 2019a).17  

Tjänstgöringsmedaljerna har en konsekvenslogisk rationalitet som styrmedel 
betraktat. Exempelvis är medaljen för internationella insatser, som delas ut till 
alla soldater med godkända vitsord efter en genomförd insats på minst 30 dagar, 
en belöning som de anställda kan förvänta sig att erhålla. Men krigsdekorationer 
i allmänhet och förtjänstmedaljen i synnerhet har alltså en helt annan 
värdebaserad logik än tjänstgöringsmedaljerna. Det finns statuter för medaljen 
som definierar vilka gärningar som kan ge medalj (Försvarsmakten, 2008; 
Veteransoldatutredningen, 2008, s. 431–432, bilaga 7) men medaljen delas inte ut 
per automatik när en sådan gärning genomförts utan medaljförslaget går igenom 
en professionellt förankrad värderingsprocess i flera steg för en kvalitativ 
bedömning av om detta uppnåtts. Det innebär att förtjänstmedaljen inte är en 
förväntad belöning som utfaller när ett specifikt mål är uppnått, utan belöningen 
sker istället i efterhand för nomineringar av handlingar som går utöver det som 
tjänsten kräver, för särskilt stora uppoffringar i särdeles svåra situationer, och 
utifrån de förutsättningar som gällde vid händelsen. Här skiljer sig 
krigsdekorationerna till del alltså även från lämplighetslogikens 
handlingsrationalitet. 

Det är inte heller ett krav eller mål för verksamheten att genomföra väpnad 
strid, utan det är en militär förmåga som endast används som sista utvägen i en 
konflikt och som det yttersta maktmedlet i en våldstrappa där politiken och 
diplomatin har misslyckats att lösa konflikten. Det innebär att förtjänstmedaljen 
är en retroaktiv formell tjänsteuppskattning för situationer ingen egentligen vill 
hamna i, men där individen ändå hanterat den med professionellt kunnande. 
Medaljen har inget stort finansiellt värde utan är en symbolisk belöning som vid 

 
                                                      
16 Läs mer om de olika medaljerna på Försvarsmaktens webbplats (Försvarsmakten, 2019b) och på hemsidan 
Medalj.nu (Svenska Ordensföreningen, 2016). 
17 Denna praxis återfinns även på den internationella arenan då många olika stater delar ut tapperhetsmedaljer, 
som på engelska benämns ’courage’, ’bravery’, ’honor’ eller ’valor’, vilket också speglar begreppets etymologiska 
mångtydighet. Två välkända exempel  på detta är Storbritanniens Viktoriakorset, på engelska ’Victoria Cross 
(VC)’ eller Amerikanska Hedersmedaljen, på engelska ’Medal of Honor’, och motsvarigheter från många andra 
länder finns.  
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medaljeringen och den officiella ceremonin uttrycker statens tacksamhet och 
erkänsla för genomfört uppdrag. Tapperhetsmedaljen, som ger en känslomässig 
belöning som uttrycker respekt för ett föregångsmannaskap men även ger 
moralisk absolution för svåra beslut och handlingar i tjänsten bygger således på 
en värdebaserad logik. Det handlar om ett komplext incitament. Militära medaljer är 
ett proaktivt incitamentsystem med en retroaktiv belöning som motiverar genom 
att skapa fysiska förebilder inom yrkeskåren och lyfta vägledande handlingar 
kopplade till konkreta handlingsnormer i yrkesutövningen som är baserade på 
god professionsetik. De är starkt knutna till den militära yrkesutövningen och väl 
förankrade i professionens normsystem och värderingar genom en intern urvals- 
och värderingsprocess.  

Att undersöka och beskriva ett belöningssystem som bygger på en helt 
väsensskild värdebaserad logik i förhållande till traditionella monetära 
belöningssystem fyller därmed en viktig forskningslucka. Som indikerat ovan 
utmärker sig värdesystemet för Försvarsmaktens förtjänstmedalj på ett antal 
punkter, och denna forskning bidrar därmed med en utveckling av förståelsen av 
belöningssystem i offentlig verksamhet i allmänhet och av militära utmärkelser 
som belöningar i synnerhet. En nyckel i detta är att förstå den särskilda 
värdebaserade logik som ligger bakom krigsdekorationer, och mer specifikt 
förtjänstmedaljen, som kan sägas utgöra dess handlingsrationalitet.  

En diskussion om belöningssystem som styrform betraktad som 
nyinstitutionell handlingsrationalitet och som en del av avhandlingens teoretiska 
ramverk, förs i kapitel två. 

1.3 Metagovernance sätter scenen   
Samhällsutvecklingen har öppnat upp för olika styrinstrument som inte är så 
handfasta som tidigare utan är mer subtila och indirekta metoder för styrning. 
Framväxten av abstrakta styrstrategier, och därmed även av forskningen om 
dessa, beror på att inriktningen på förvaltningspolitiken har svängt genom åren. 
Jacobsson, Pierre och Sundström summerar denna utveckling på ett kärnfullt 
sätt:  

It is a tale about a route from government (instrumental and hierarchical steering 
from the political center) to governance (decentered and self-organizing networks, 
difficult to control from the political center), and on to metagovernance (distant 
and indirect steering of decentered networks from the political center). The 
implication of metagovernance is that the executive core still could be capable of 
governing, but through different means than before. (Jacobsson, Pierre och 
Sundström, 2015, s. 16.) 

 
Det handlar alltså om skiften i strategier för hur våra folkvalda politiker styr 
förvaltningen. Detta yttrar sig i olika förhållningssätt till motsatsparen reglering 
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– målstyrning, centralisering – decentralisering, standardisering – 
situationsanpassning, offentligt – privat, och så vidare. Den sammanhållna 
strategin för styrning symboliserar statens vilja och förmåga att prioritera mellan 
olika värden som ska tillvaratas av förvaltningen i mötet med medborgare och 
brukare. I den svenska förvaltningspolitiska debatten finns det en vilja att gå mot 
professionsmodeller och högre krav på tjänstemannaetik. Starka professioner 
innebär indirekt en förskjutning från ekonomismen mot andra 
förvaltningspolitiska värden som drivande ideal för offentlig verksamhet. Det är 
viktigt att forskningen också är samhällsrelevant och denna offentliga debatt visar 
att forskning om den här typen av alternativa styrformer är politiskt relevant och 
aktuell.18 

Organisering i professionsmodeller innebär att staten tillåter en form av 
självstyre. Det innebär att professionen är mer autonom och beslutar inom sin 
expertis och jurisdiktion. Detta mandat består av ett diskretionärt 
beslutsutrymme i form av lagstadgat mandat samt av en omdömesförmåga 
baserad på yrkeskunskap och professionsetik. Som nämndes i inledningen är 
detta utrymme särskilt stort vid verksamhet i kontextuell osäkerhet. Den 
professionella autonomin innebär ett tolkningsföreträde vid genomförande av 
konkret verksamhet och innebär en maktförskjutning inom staten till 
tjänstemännen. Därmed uppstår det också ett behov för staten att påverka 
innehållet i professionsetiken, och det är i detta utrymme som denna forskning 
placerar sig.  

Lundquist skriver i sin bok Förvaltning, stat och samhälle om styrrelationerna 
mellan den politiska nivån och förvaltningen, som han menar rör sig i båda 
riktningarna, dels från politikerna till förvaltningen i form av 
implementeringsstyrning och dels tillbaka från förvaltningen till politikerna i 
form av annan påverkan såsom beredning (Lundquist, 1992, kap. 3).19 Lundquist 
skriver om att styrningen förekommer i olika abstraktionsgrader, och diskuterar 
styrningssystem (såsom förvaltningsmodell) i förhållande till styrningsformer (till 
exempel regelstyrning, organisationsstyrning, informationsstyrning) och 
styrningstekniker det vill säga (konkreta åtgärder såsom texter och summor) 
(Lundquist, 1992, s. 74–75). Enligt Lundquist sker styrningen i en kombination 
av olika styrformer, som kan vara direkt och indirekt styrning och av specifik och 
generell styrning. Exempelvis är regelstyrningen en generell form av direkt 
styrning som ofta kombineras med organiseringsstyrning som är en indirekt form 

 
                                                      
18 Se exempelvis: Granskningssamhället – offentliga verksamheter under lupp (Jacobsson, Pierre och Sundström, 2019); 
”Att göra rätt – även när ingen ser på” (Öberg och Widmalm, 2016); Slutet på yttrandefriheten (och demokratin)? 
(Lundquist, 2012); Managementbyråkrati – organisationspolitisk makt i svensk förvaltning (Hall, 2012); 
Administrationssamhället (Forssell och Ivarsson Westerberg, 2014); Stat på villovägar (Sundström, 2003).  
19 Lundquist menar att hela den parlamentariska styrningskedjan (som han alltså benämner implementerings-
styrning) består av tre styrrelationer, den första är förvaltningsstyrningen där statsmakten (det vill säga riksdag 
och regering) styr förvaltningen med sin politik, den andra är organisationsstyrningen som avser att 
överordnade organ eller tjänstemän styr underordnade organ eller tjänstemän, och den tredje är samhälls-
styrning, som innebär att förvaltningen eller tjänstemän styr samhällsmedlemmarna (Lundquist, 1992, s. 71). 
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som kan lösa både generella och specifika uppgift. Regelstyrningen står för den 
substantiella styrningen på så sätt att den anger det grundläggande innehållet i 
styrningen och ramarna för förvaltningens verksamhet exempelvis via riksdagens 
lagar och regeringens förordningar. Organisationsstyrningen är en precisering av 
regelstyrningen, som omfattar exempelvis strukturen på enheter, inrättning av 
roller, och utformning av procedurer. (Lundquist, 1992, s. 78–81.) Lundquist 
skriver:  

Man kan inte a priori säga något om var makten är placerad i styrningskedjan. 
Politikerna fattar visserligen de auktoritativa besluten, men vem som slutgiltigt 
avgör utformningen av samhällsstyrningen är en empirisk fråga. Det kan mycket 
väl vara någon intressent eller något förvaltningsorgan som i kraft av sina 
överlägsna kapabiliteter i realiteten bestämmer över den auktoritativa fördelningen 
av värden. (Lundquist, 1992, s. 72.) 

 
Lundquist betraktar alltså utformningen av styrningen som en empirisk fråga. 
När det gäller professionsetik (det som även kallas tjänstemannaetik eller 
yrkesetik) handlar det om att styra tjänstemännens agerande. I det analyserade 
fallet är studieområdet väpnad strid i internationella militära insatser, som präglas 
av en stor professionell autonomi och en hög grad av kontextuell osäkerhet. Det 
är också dessa förutsättningar som gör styrningen beroende av informella 
normsystem, och att subtila styrformer bör vara förkommande under dessa 
förutsättningar. Som nämns tidigare handlar forskningsproblemet i den här 
avhandlingen om vilken styrform detta är och hur den fungerar i praktiken.  

Forskningen om governance utgör en viktig hörnsten inom den moderna 
statsvetenskapliga teoribildningen, och som en vidareutveckling finns idéer om 
metagovernance. Jacobsson, Pierre och Sundström skriver i sin bok Governing the 
embedded state: The organizational dimension of governance att fokus då istället ligger på 
den styrning som faktiskt sker, trots att den är abstrakt på så sätt att den sker 
indirekt och på distans (Jacobsson, Pierre och Sundström, 2015). Vissa forskare 
menar att dessa styrformer innebär att staten försvagas men i den här 
avhandlingen betraktas detta fenomen snarare som en förändrad form av 
styrning som är en anpassning till omvärldsutvecklingen. 

Trots att litteraturen om metagovernance hävdar att detta styrfenomen är en 
samtida utveckling, visar detta militära exempel att den här typen av styrning 
genom belöningssystem tvärtom inte är en ny företeelse. Som nämnts ovan är 
metastyrning inte utforskad i extrema situationer av kontextuell osäkerhet, trots 
att sådana situationer är särskilt gynnsamma förhållanden för förekomst av 
metagovernance. Detta område är därför av särskilt intresse att studera ur ett 
metagovernance-perspektiv.  

Jacobsson, Pierre och Sundström menar att metagovernance handlar om att 
sätta scenen (på engelska ’setting the stage’) genom att lägga fast ett politikområdes 
grundläggande organisatoriska struktur inom vilken förvaltningen (och andra 
kringliggande aktörer) sedan har att bedriva sin dagliga verksamhet. Den 
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organisatoriska strukturen är varaktig över tid, men ibland har politikerna skäl att 
organisera om ett befintligt politikområde och kan då sätta scenen på nytt. Det 
händer också (fast mer sällan) att helt nya politikområden skapas som då kräver 
en helt ny scen med nya enheter och procedurer med mera. (Jacobsson, Pierre 
och Sundström, 2015, s. 45–46.)  

Avhandlingen anknyter till idén om organisationsstyrning (på engelska ’governing 
by organizing’) som innebär att styrningen av ett politikområde studeras genom 
att analysera hur området är organiserat och hur denna organisering skapar 
förutsättningar för mer detaljerad styrning inom ramen för den grundläggande 
organiseringen, så kallad mikrostyrning (på engelska ’governing by microstreering’) 
(Jacobsson, Pierre och Sundström, 2015, s. 3–5, 105). Analytiskt sker styrningen 
således i två faser där politikerna i en första fas ”sätter scenen”, vilket sker genom 
fem huvudsakliga styrformer: a) reformberättelse; b) skapandet av organisationer; 
c) konkurrensutsättning; d) positionering; och e) distansiering (Jacobsson, Pierre 
och Sundström, 2015, kap. 3). Därefter följer den andra fasen – mikrostyrningen 
– som innebär mer detaljerad styrning inom ramen för den scen som är satt, och 
som sker genom fyra huvudsakliga styrformer: antecipering, samtal, politisering 
och modifiering (Jacobsson, Pierre och Sundström, 2015, kap. 4). Dessa aspekter 
av metagovernance utgör grunden för avhandlingens teoretiska ramverk.  

Metagovernance medför en mer nyanserad syn på normsystemet, som 
inkluderar en större omfattning normativ dokumentation från olika 
policyprocesser såsom handlingsprogram, riktlinjer och standarder (Sundström 
och Pierre, 2009, s. 10). Det är en form av mjuk styrning, som innebär styrning 
genom mer implicit uttryckta normer som inte uppfattas som tvingande men som 
ändå har en styrande effekt (Mörth, 2004, s. 3–4). Den här typen av 
styrinstrument används inte i ett institutionellt tomrum utan får sin styrkraft 
genom att det finns stöd i den institutionella organiseringen samt genom att 
förvaltningen är integrerad i andra styrrelationer (Jacobsson, Pierre och 
Sundström, 2015). Därmed blir den institutionella miljön viktig för en analys av 
olika former för metagovernance.  

I detta fall analyseras politikområdet veteranpolitiken som adresserar hur 
(riksdagens beslut om) regeringens politik samt vidare hur överbefälhavarens 
strategiska ledning och den interna styrningen på myndigheten Försvarsmakten 
satte scenen för belöningssystemet förtjänstmedaljen. Metagovernance som 
teoretisk ram sätter styrningen i sin politiska kontext och dess fokus på 
organisationsstyrning sätter scenen för det styrfenomen som sedan studeras i en 
fördjupad analys. Den här forskningen avser således att komplettera den 
befintliga forskningen genom en noggrann empirisk analys av hur en form av 
metagovernance går till i praktiken inom ett inte tidigare studerat politikområde.  

Det teoretiska ramverket om metagovernance fördjupas i kapitel två. 
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1.4 En funktionell ansats  
Normsystemet inom ett politikområde betraktas inom statsvetenskpen vanligtvis 
som ett hierarkiskt system, där vi illustrerar fördelning av auktorativ offentlig 
makt via normgivningsmakten i en triangel. Den har en bas av riksdagens 
grundlagar och lagar i botten, följt av regeringens förordningar och 
myndigheternas föreskrifter och råd. Regeringens politik tillkommer som 
motiveringar och inriktningar för den offentliga verksamheten inom olika 
politikområden. Ovanpå detta finns också olika konkretiseringar i form av 
policybeslut såsom utvecklingsprogram och resursallokeringar. Olika 
tillämpningsbeslut på tjänstemannanivå som präglas av mer eller mindre 
godtyckliga omständigheter toppar pyramiden. Styrningen efterlämnar ett spår av 
institutionaliserade normer som kan vara mer eller mindre formaliserade, till 
exempel lämnar regelstyrningen efter sig nedtecknade och kungjorda lagar. En 
förenklad illustration av detta finns nedan i figur ett.  

 
Figur 1: Analysnivåer i styrnings- och normhierarkin   
 
Förutsättningarna för metagovernance har samma analysnivåer, men kan inte 
illustreras med en pyramid. När statmakten utformat en styrmodell för 
verksamheter som genomförs i kris och krig har hänsyn tagits till de särskilda 
förutsättningar som gäller för situationer som präglas av en hög grad av 
osäkerhet, såsom behovet av en hög grad av professionell autonomi. Detta 
eftersom professionsetiken har en stor betydelse för beslutsfattande i 
yrkesutövningen, som innebär en form av självreglering hos professionsutövarna. 
I den här avhandlingen betraktas professionsetiken också som ett viktigt 
styrobjekt för indirekt styrning, det vill säga inte bara som vägledande för 
yrkesutövare i konkreta situationer i verksamheten, utan också som ett mål för 
regeringens mjuka styrning. Ett mer indirekt sätt för statsmakterna att styra är att 
påverka professionsutövarnas värde- och normsystem genom exempelvis 
utbildning och policyarbete. För att professionsetiken ska kunna ha denna 
funktion i implementeringsstyrningen krävs ett samspel med regelstyrningen och 
organisationsstyrningen. Detta samspel innebär att det finns en dynamik mellan 



 
MAGNA ROBERTSSON Personligt mod 

19 

styrningen och normsystemet, det vill säga att styrningen och normsystemet 
förhåller sig och anpassar sig till varandra.  

Mjuk normstyrning är ett begrepp och en analysmodell som är ett resultat av 
detta avhandlingsarbete, och som visar att professionsetiken har en funktion i 
implementeringsstyrningen. Detta görs genom en fördjupad empirisk analys av 
fenomenet, det vill säga av den styrform som är riktad till att påverka den militära 
personalens värde- och normsystem (den rollbaserade professionsetiken). Det 
intressanta är alltså hur detta fungerar i praktiken. Mjuk normstyrning är en 
indirekt och oprecis styrform som sker i samspel med andra styrformer som 
målstyrning, regelstyrningen, den politiska organisationsstyrningen och intern 
myndighetspolicy. Ur detta perspektiv är professionsetiken det som kan avgöra 
beslutsfattande i konkreta ärenden och därmed implementeringen av politiken, 
och därför också det som statsmakten ämnar metastyra. Regelstyrningen sätter 
grundläggande ramar för tjänstemännens agerande i internationella insatser, men 
lämnar ett utrymme för den professionella autonomin och så kallad diskretion 
(som är särskilt stor vid verksamhet i kontextuell osäkerhet) som ger 
professionsetiken ett stort inflytande över beslut i verksamheten. Verksamhet i 
väpnad strid handlar till skillnad från andra civila förvaltningsmyndigheters 
verksamhet inte om att sträva efter ett standardiserat agerande i varje situation 
utan om att kunna hantera det oväntade och det extrema, oavsett situationens 
krav. Den aktiva mekanismen för styrningen skapas emellertid inom ramen för 
belöningssystemet.  

Styrningskedjan för mjuk normstyrning ser i korthet ut på följande sätt. Först 
sätts scenen av riksdag och regering genom organisationsstyrning i en reform av 
politikområdet veteranpolitiken, där myndigheten Försvarsmakten sätts som 
huvudansvarig med stöd av frivilligorganisationerna. När det gäller 
belöningssystemet implementerar överbefälhavaren och Försvarsmaktens 
ledning politiken i myndigheten och gör en preciserad organisationsstyrning i 
Försvarsmaktens interna styrning där överbefälhavaren placeras som högste 
beslutshavare för belöningssystemet. I den interna styrningen genomför 
Försvarsmaktens medaljberedning och tjänstemän i linjeorganisationen en policy 
för premieringen av medaljärenden och för belöningssystemets strategi. 
Värderingsprocessen i belöningssystemet interagerar i sin tur med 
regelstyrningen och professionsetiken och skapar en mekanism för att höja 
normer i väpnad strid till en incitamentsstyrning. Detta görs genom att förebilder 
för agerande skapas genom medaljeringen, och genom att en kontinuerlig 
diskussion internt på Försvarsmakten och externt i samhället etableras, om vad 
professionsetik och normer för väpnad strid egentligen är.  

För att fånga denna subtila styrform och hur den fungerar i praktiken, studeras 
den institutionella miljön och handlingsrationaliteten i samspelet mellan olika 
styrmedel i en förjupad analys. I avhandlingen utvecklas och används ett 
analytiskt begrepp och en analysmodell som benämns mjuk normstyrning. 
Begreppet ger analysen struktur och bygger på en förförståelse om att 
professionsetiken har en funktion i styrningen. Analysmodellen består av fyra 
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analysnivåer, nämligen: a) politik, som är organisationsstyrningen och 
mikrostyrningen inom ett avgränsat politikområde; b) regelverk, som är 
regelstyrningen som sätter ramarna för verksamheten och som ger 
förutsättningarna för styrning i kontextuell osäkerhet; c) policy, som är 
verksledningens interna styrning av belöningssystemet i myndigheten 
Försvarsmakten och de professionellt förankrade värderingar som kommer till 
uttryck vid prioriteringar av medaljförslag; samt d) professionsetik, som är 
professionsutövarnas handlingar som bygger på normer om god yrkesutövning. 
Av vart och ett av dessa fält följer en teoretisk förförståelse för samspelet mellan 
dessa fält som utvecklar den traditionella syn på ett hierarkiskt normsystem som 
skildras i bild ett. Analysmodellen har därför en annan utformning som 
inkluderar en skildring av dynamiken i styrningen.  

Mjuk normstyrning som fenomen och analytiskt begrepp förklaras och 
summeras i en analysmodell i kapitel tre. Begreppet och den därmed 
sammanhängande analysmodellen är ett av föreliggande forsknings huvudsakliga 
resultat och tillika viktigaste bidrag, och en fördjupad diskussion om detta förs i 
slutsatserna, i kapitel nio.  

Den funktionella ansatsen genomsyrar också avhandlingens metodologiska 
ansats, eftersom genomförandet följer analysmodellens struktur. Metodmässigt 
är den här avhandlingen en fallstudie av ett politikområde (veteranpolitiken) med 
en fördjupning i ett belöningssystem (förtjänstmedaljen) som är en förlängning 
av politiken. Att förtjänstmedaljen är ett belöningssystem för handlingar i strid 
eller krigsliknande situationer innebär två saker för forskningen som fallstudie 
betraktat. Å ena sidan uppvisar styrning av verksamhet i kontextuell osäkerhet 
tydliga drag av metagovernance där fenomenet mjuk normstyrning bör kunna 
observeras och studeras. Å andra sidan är säkerhetsfrämjande verksamhet mycket 
speciell i förhållande till den övriga förvaltningen, detta även om den militära 
förvaltningen utgör en stor del av den offentliga sektorn.20 Detta fenomen 
återfinns emellertid inom många verksamheter i statsförvaltningen i olika former, 
mjuk normstyrning av subtila värde- och normsystem sker på olika sätt genom 
exempelvis värdegrundsarbete, anmälningsskyldigheter eller certifieringar.  

Fallstudien är ett vanligt sätt att klassificera statsvetenskaplig kvalitativ 
forskning på som beskriver det studerade fenomenet på ett mer eller mindre 
standardiserat sätt vilket ger läsaren en överblick över forskningen. En 
fallstudiedesign lämpar sig till djupare empirisk förståelse av ett teoretiskt 
fenomen. (Gerring, 2004, 2007; George och Bennett, 2005; Dumez, 2015) Den 
fallstudiemetod som används är fokuserad, strukturerad jämförelse som bygger på att 
ett antal jämförelsepunkter definieras och sedan jämförs med stöd av ett antal 

 
                                                      
20 Bara Försvarsmakten hade år 2014 ca 52 000 personer anställda (inklusive hemvärnsavtal) vilket utgjorde 20 
% av de anställda i staten. Bearbetningar av uppgifter från Försvarsmakten och SCB (Statistiska Centralbyrån, 
2014; Försvarsmakten, 2015b). Försvarsmakten hade år 2014 ca 43 miljarder i disponibla anslag, vilket innebär 
att Sverige lade 2,3 % av statsbudgeten på militära utgifter. Bearbetningar av uppgifter från Försvarsmakten 
och SIPRI (Försvarsmakten, 2015c; Stockholms International Peace Research Institute, 2015). 
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frågeställningar som ställs till det empiriska materialunderlaget. (George och 
Bennett, 2005, kap. 3) Denna metod utarbetas i nära anslutning till 
analysmodellen, som kopplas samman med ett antal frågeställningar i en 
trädstruktur som utgår från forskningsfrågan vidare till fyra analytiska frågor (en 
för varje analysnivå) som sedan bryts ned till ett antal empiriska underfrågor.  

Den här avhandlingens studieobjekt är Försvarsmaktens förtjänstmedalj med 
svärd och den förvaltningsprocess som omgärdar tilldelningen av denna. Valet 
av medaljen och valören Försvarsmaktens förtjänstmedalj med svärd samt 
insatsen i Afghanistan har redan diskuterats ovan, men det är också viktigt att 
uppmärksamma beredningsprocessen av medaljärendena. Urvalet av de soldater 
och officerare som tilldelas medalj sker internt inom myndigheten 
Försvarsmakten, i en beredningsprocess som löper genom flera ledningsnivåer, 
från nomineringen på förbandsnivå via en central medaljberedning till beslut av 
överbefälhavaren (ÖB). I avhandlingen framgår att värderingarna av 
nomineringarna är homogena i betydelsen att majoriteten av cheferna värderar 
handlingarna likartat oberoende av varandra. Det tyder på att urvalsprocessen ger 
ett resultat som är förankrat i organisationen och skildrar de kollektiva 
värderingar som den svenska militära professionen har.  

Avhandlingens empiriska underlag bygger på ett totalurval av 
medaljnomineringar från stridssituationer i insatsen i Afghanistan, under åren 
2008-2012. Perioden valdes eftersom medaljen instiftades år 2008 och den sista 
medaljen delades ut år 2012 innan insatsen avslutades 2014 och övergick till en 
uppföljningsinsats och förutsättningarna för insatsen därmed förändrades.  

Detta urval innebär ett utsnitt av fyra år, vilket innebär åtta stycken svenska 
styrkebidrag i Afghanistan och därmed åtta nomineringsprocesser under 
kontingenterna FS16 till FS23 (FS är en beteckning som står för 
fortsättningsstyrka). Beredningsmaterialet från Försvarsmaktens centrala 
medaljberedning genererar 152 ärenden i form av medaljnomineringar till 
förtjänstmedalj med svärd enligt det urval som diskuterats ovan. All statistik är 
hämtad från detta underlag om inte annat anges. Av nomineringarna är 19 
tilldelade guld och 53 tilldelade silver. Därmed har 80 nomineringar fått avslag, 
vilket innebär att omkring hälften av nomineringsförslagen vanligtvis får medalj. 
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Kontingent 
Nomin-
eringar Guld Silver Avslag Frekvens 

FS16 (nov. 2008-maj 2009) 8   8   100% 
FS17 (maj 2009-nov. 2009) 63 4 23 36 43% 
FS18 (nov. 2009-maj 2010) 10     10 0% 
FS19 (maj 2010-dec. 2010) 44 12 13 19 57% 
FS20 (dec. 2010-maj 2011) 11 2 3 6 45% 
FS21 (maj 2011-dec. 2011) 4   1 3 25% 
FS22 (dec. 2011-maj 2012) 7   4 3 57% 
FS23 (maj 2012-dec. 2012) 5 1 1 3 40% 

Tabell 1: Antal nomineringar och medaljer per kontingent 21  
 
Tabell ett visar hur många ärenden som har behandlats och hur många medaljer 
som har delats ut per kontingent, från FS16 till FS23. Det framgår av tabellen 
ovan att antalet ärenden varierar stort mellan kontingenterna, från 4 till 63 
ärenden. Det framgår också att FS17 med 63 ärenden och FS19 med 44 ärenden 
har överlägset flest nomineringar, och även flest tilldelningar med 27 respektive 
25 medaljer. Tabellen visar också tilldelningsfrekvensen och det framgår att FS16 
har högst frekvens med 100% och FS18 har lägst med 0%, men mer generellt 
sett (i fem av åtta nomineringsprocesser) ligger tilldelningen av medalj på 
omkring hälften av nomineringarna.  

Urvalet är också nästlat till ett intervjumaterial på så sätt att djupintervjuer har 
genomförts av nominerande chefer och handläggare som värderat dessa 
handlingar från de aktuella insatsförbanden på fortsättningsstyrkan i Afghanistan, 
samt utöver detta djupintervjuer av flera andra ansvariga chefer som skildrar den 
strategiska ledningen av belöningssystemet, bland annat dåvarande 
överbefälhavaren Sverker Göranson.  

Avhandlingen baseras därmed på flera olika typer av materialunderlag som 
belyser belöningssystemet på olika sätt: ett beredningsunderlag som beskriver de 
nominerade handlingarna från överbefälhavarens Medaljberedning (ÖB MB) 
som består av totalt 152 dokumenterade ärenden (N=152); samt intervjumaterial 
från två grupper av ansvariga chefer med totalt 22 respondenter (n=22). Utöver 
detta analyseras relevanta offentliga dokument, lagtexter och förarbeten, 
nyhetsmedia, med mera.   

Materialunderlaget möjliggör en analys som bygger på metodkombination. I 
avhandlingen används flera analystekniker, beredningsunderlaget analyseras 
huvudsakligen kvantitativt och presenteras i aggregerad form som deskriptiv 
statistik och frekvens- och sambandsanalys, och intervjumaterialet analyseras 
tematiskt och presenteras som en tjock beskrivning av motiveringar till 
 
                                                      
21 Urvalet gäller officiella tilldelningar av förtjänstmedaljen med svärd, dock ej postuma tilldelningar.  
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dekoreringen. Materialunderlaget kan därför, med stöd av analysmodellen, 
förmedla kunskap om både mönster och förklaring i relation till det studerade 
fenomenet.  

Forskningsdesignen, metodvalen och analysteknikerna presenteras mer 
ingående i kapitel fyra.  

1.5 Forskningens syfte och frågeställningar  
I korthet handlar avhandlingen om implementeringsstyrning och hur olika 

styrmedel samverkar inom ett avgränsat politikområde för att åstadkomma mjuk 
normstyrning. Styrningskedjan börjar med att riksdag och regering har satt 
scenen genom organisationsstyrning av veteranpolitiken, men också lagt ut ramar 
för verksamheten genom regelstyrning av tjänstemännens mandat i militära 
internationella insatser. Studien fördjupas sedan i den interna styrningen på 
Försvarsmakten genom belöningssystemet förtjänstmedaljen. Avhandlingens 
övergripande ämnesområde summeras i figur två. 

 

 
Figur 2: Avhandlingens övergripande ämnesområde   
 
Undersökningen tar avstamp i regeringens reform av veteranpolitiken, som 
beslutades av riksdagen år 2010. Veteranpolitiken analyseras som politik i termer 
av regeringens organisationsstyrning av politikområdet. Analysen visar, inte 
oväntat, att regeringen använder en så kallad hands-off strategi för detta, som 
innebär att den närmare utformningen av politiken lämnas över till expertisen i 
den militära förvaltningen. På myndighetsnivå tas denna emot av 
myndighetsledningen och överbefälhavaren som driver en hands-on strategi med 
en policy för den interna styrningen av Försvarsmakten. Det blir därför främst 
två styrrelationer som hamnar i fokus, som här särskiljs med orden politik och 
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policy. För det första, den politiska styrrelationen mellan (riksdagen och) 
regeringen i förhållande till överbefälhavaren och myndigheten Försvarsmakten. 
För det andra, relationen mellan överbefälhavaren och den militära professionen 
via policyarbetet i den interna myndighetsstyrningen på Försvarsmakten. Med 
politik menas här den offentliga politik som arbetats fram av regeringen och 
beslutats av riksdagen, i det här fallet veteranpolitiken. Policy kan betyda många 
saker, men här avses den interna policy som myndigheten Försvarsmakten har 
arbetat fram (genom strategiskt arbete och praxis via avdömda ärenden) när det 
gäller premieringen av medaljärenden, som alltså är en förlängning av 
veteranpolitiken.22 Distinktionen mellan politik och policy används här främst 
för att särskilja dessa två styrrelationer och analysnivåer i den löpande 
framställningen. 

Det handlar också om flera politikområden som berörs och samverkar på 
olika abstraktionsnivåer. Förvaltningspolitiken (som ligger inom utgiftsområde 
två i statsbudgeten) utgör en fond med professionsmodellen och 
värdegrundsarbetet. Politikområdet försvar och samhällets krisberedskap 
(utgiftsområde sex) har ett antal delområden, där veteranpolitiken 
(Försvarsmaktens arbetsgivaransvar för personalen i insatser) utgör ett och 
militära internationella insatser (operativ förbandsverksamhet) utgör ett annat. 
Ämnesområdet omfattar alltså styrrelationer som är invävda i olika 
förvaltningsnivåer (hela implementeringsstyrningen) och olika politikområden 
och olika sektioner av dem, vilket påvisar att de styrrelationer och styrelement 
som samverkar är komplexa.  

Detta avhandlingsarbete lämnar två huvudsakliga bidrag till forskningen, 
varav ett är empiriskt och ett är teoretiskt. Avhandlingen lämnar ett empiriskt 
bidrag till forskningen om metagovernance genom en detaljerad empirisk studie 
av veteranpolitiken och förtjänstmedaljen som är ett inte tidigare studerat 
politikområde. Beskrivningen av hur regeringens och Försvarsmaktens 
organisationsstyrning går till i praktiken bidrar till metagovernance-perspektivet 
genom konkretiseringar av teorin i denna kontext. Avhandlingen lämnar ett 
avgränsat teoretiskt bidrag genom formuleringen av begreppet mjuk normstyrning 
och konstruktionen av en analytisk modell för detta. Detta specificeras i 
avhandlingsarbetet som en funktion för professionsetik i styrningen i samspel 
med regelstyrning och policyarbete. Detta underbyggs av en empirisk 
undersökning samt vidare genom identifikationen av en mekanism inom 
professionsetiken för premiering av normer inom ramen för belöningssystemet. 
Detta avgränsade teoretiska bidrag lämnas i generell mening som 
begreppsutveckling av en indirekt och mjuk styrform till den statsvetenskapliga 
forskningen med inriktning på styrning, samt mer specifikt till den 
nyinstitutionella litteraturen om olika former för handlingsrationalitet, där mjuk 

 
                                                      
22 Se Rydén för en genomgång och diskussion om skillnaden mellan politik och policy samt olika former av 
policys (Rydén, 2003, s. 56–67).  
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normstyrning kan sägas utgöra en form av värdebaserad logik som tidigare inte 
givits uppmärksamhet.  

Avhandlingens syfte ska förstås mot bakgrund av det som kan liknas vid ett 
styrglapp som grundas i kontextuell osäkerhet och professionell autonomi, där 
professionsutövarens omdömesförmåga och professionsetik får ett stort 
spelrum. Forskningsproblemet handlar om att klarlägga vilken styrform detta är. 
Huvudsyftet med denna avhandling är att utifrån ett metagovernance-perspektiv, med stöd av 
nyinstitutionell teori, och med veteranpolitiken och Försvarsmaktens förtjänstmedalj som fall, 
beskriva och förstå värdebaserade belöningssystem som indirekt och mjuk styrform. 

Metastyrningen ska betraktas utifrån ett teoretiskt ramverk baserat på teorier 
om metagovernance med ett nyinstitutionellt perspektiv. Metagovernance-
perspektivet innebär ett fokus på organisationsstyrningen som ett sätt för 
statsmakterna att lägga fast förutsättningarna för genomförandet av politiken. 
Nyinstitutionell teori lägger fokus på institutionell design och 
handlingsrationalitet hos tjänstemännen, detta för att åstadkomma en subtil och 
värdebaserad metastyrning som yttrar sig som en självreglering hos militära 
professionsutövare. Analysen av detta verksamhetsområde bygger på en 
förförståelse som ytterligare förklaras och specificeras i ett analytiskt begrepp och 
en analysmodell för metagovernance, och som i den här avhandlingen utvecklas 
och benämns mjuk normstyrning. Mot bakgrund av detta, är avhandlingens 
huvudfrågeställning: Hur fungerar krigsdekorationer som ett sätt att metastyra via den 
militära professionsetiken, det som här benämns mjuk normstyrning? Som empiriskt 
uttryck för detta studeras veteranpolitiken, tilldelningar av Försvarsmaktens 
förtjänstmedalj och den institutionella designen inom verksamhetsområdet 
internationella insatser, i detta fall vad gäller insatsen med svensk trupp i 
Afghanistan åren 2008-2012. 

Som stöd för att besvara huvudfrågeställningen används fyra mer 
konkretiserade analytiska frågor (fråga 1, 2, 3 och 4) som anknyter till 
analysmodellens fyra nivåer politik, regelverk, professionsetik och policy. Det är 
således en frågeställning för var och en av de ovan beskrivna analysnivåerna och 
som presenteras i var sitt empiriskt kapitel. Frågeställningarna besvaras utifrån 
förförståelsen i analysmodellen och med stöd av ett antal empiriska underfrågor 
som ställs till materialunderlaget, i enlighet med fallstudieansatsen. Dessa 
analytiska frågor motiveras och förklaras mer ingående tillsammans med 
analysmodellen, samt specificeras med mer detaljerade empiriska begrepp och 
underfrågor i kapitel fyra.  

Den första analytiska frågan är riktad till analysnivån politik som behandlar 
organisationsstyrningen av politikområdet veteranpolitiken. Det gäller 
formuleringen av regeringens politik och implementeringen av denna i 
myndigheten Försvarsmakten. Den första analytiska frågan (fråga 1) är: Betraktat 
ur ett metagovernance-perspektiv, hur ser organisationsstyrningen av veteranpolitikens område 
ut, med särskilt fokus på förtjänstmedaljen? Den här frågan riktas mot 
organisationsstyrningen av veteranpolitikreformen som genomfördes år 2010 
och implementeringen av denna politik som följde och som genomfördes av 
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överbefälhavaren samt försvarsmaktsledningen i myndigheten Försvarsmaktens 
interna styrning. Organisationsstyrningen består av ett antal tekniker som 
specificeras i det teoretiska ramverket om metagovernance och kompletteras med 
mikrostyrningar. Styrningen genomförs både av statsmakten (riksdagens beslut 
om regeringens politik) och internt på myndigheten Försvarsmakten. Analysen 
bygger på flera källor, men i huvudsak på ett textmaterial som består av de 
offentliga utredningar som genomförts på området samt på mediamaterial samt 
med stöd av intervjuer av överbefälhavaren samt ledamöter från den centrala 
medaljberedningen i Försvarsmakten. Denna analys presenteras i kapitel fem. 

Den andra analytiska frågan är riktad till nivån regelverk. Det är regelverket som 
lägger grunden för verksamhetsområdet och som sätter ramarna för 
yrkesutövningen. Den verksamhet som analyseras här, bedrivs i strid eller 
krigsliknande situationer och präglas därmed av stor kontextuell osäkerhet. Den 
första analytiska frågan (fråga 2) är: Vilka särdrag har regelstyrningen av 
våldsanvändningen inom verksamhetsområdet internationella militära insatser? Den här 
frågan riktas mot strukturen på regleringen av verksamheter i kris och krig med 
ett särskilt fokus på de särdrag som kommer av att verksamheten präglas av 
kontextuell osäkerhet. Det handlar om hur regelverket för tjänstemännens 
mandat är utformat och vilket utrymme för professionell autonomi som finns i 
detta. Det handlar också om hur den kontextuella osäkerheten tar sig uttryck i de 
situationer som är aktuella här. Analysen bygger på flera källor, men i huvudsak 
på lagtexter och förarbeten samt på delar av beredningsunderlaget från 
medaljnomineringarna. Denna analys presenteras i kapitel sex.  

Den tredje frågan är riktad till analysnivån professionsetik. Professionsetiken har 
en avgörande roll för hur regelverk och policy tolkas och implementeras i den 
dagliga verksamheten. Detta gäller särskilt för situationer med hög kontextuell 
osäkerhet såsom strid eftersom den professionella autonomin av nödvändighet 
är stor i sådana situationer. Den andra analytiska frågan (fråga 3) är: Vilka normer 
betraktas som berömliga i strid eller krigsliknande situationer inom den militära professionen 
och på vilket sätt premieras dessa i belöningssystemet? Den här frågan riktas mot svensk 
militär professionsetik så som den kommer till uttryck i konkreta handlingar 
utförda av soldater och officerare på fältet. Underlaget till analysen är de centrala 
delarna av beredningsmaterialet. Normer och värden analyseras tematiskt genom 
att studera handlingar som kategorier och vidare vilka åtgärder och resultat som 
prioriteras via medaljeringsprocessen. Av analysen framgår vilka normer som 
finns och av prioriteringen vilka som är utöver det som tjänsten kräver via de 
som tilldelas medalj i förhållande till de som får avslag. Denna analys presenteras 
i kapitel sju.  

Den fjärde frågan är riktad till analysnivån policy. Styrinstrumentet är 
Försvarsmaktens förtjänstmedalj med svärd och policyarbetet består i att lyfta 
fram och belöna förebilder för god yrkesutövning. Detta handlar om den 
handlingsrationalitet som lyfts fram, vilket diskuteras inom den nyinstitutionella 
förklaringsansatsen. Den fjärde analytiska frågan (fråga 4) är: Vilken typ av 
handlingsrationalitet utgör den värdebaserade logik som är drivande för belöningssystemet? 
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Den här frågan riktas mot den särskilda värdebaserade logik som gäller för 
krigsdekorationer i allmänhet och förtjänstmedaljen i synnerhet. Analysen av 
detta genomförs på ett intervjumaterial av ansvariga chefers motiveringar bakom 
nomineringarna. I avhandlingen studeras vilken betydelse föregångsmannaskapet 
har för den militära professionen, som rymmer värderingar av vad som utgör en 
vägledande förebild och som bygger på normer om god yrkesutövning. Genom 
överbefälhavarens tilldelning av förtjänstmedaljen skapas en funktion för att lyfta 
fram dessa normer som vägledande för professionsutövarna genom 
identifikation med denne som ger professionell status, incitament till vidare 
handling och belöning för väl genomfört arbete under svåra förhållanden. 
Förebilden är på så sätt den policy som genereras i den analyserade processen. 
Denna analys presenteras i kapitel åtta.  

Med stöd av de analytiska frågorna (fråga 1, 2, 3 och 4) besvaras avhandlingens 
huvudfrågeställning. Genom att analysera hur organisationsstyrningen sätter 
scenen för styrningen, tillsammans med regelverket i kontextuell osäkerhet och 
dess betydelse för styrningen, prioriteringen av den militära professionens 
handlingar och normer i strid, samt policyarbetet med konstruktionen av 
förebilder går det att förstå hur detta fenomen, mjuk normstyrning, fungerar. 
Detta diskuteras både ur ett metagovernance och ett nyinstitutionellt perspektiv. 
Svaren på forskningens frågeställningar och andra slutsatser finns i kapitel nio. 

1.6 Med förebilden som utgångspunkt 
Det torde vara tydligt att ’det goda fallet’ står i förgrunden på avhandlingen med 
sitt fokus på föregångsmannaskap ur ett militärt perspektiv i situationer som 
utgör professionens kärna, väpnad strid. Denna utgångspunkt innebär implicit 
att ett antal andra perspektiv avgränsas bort. Det belöningssystem som 
Förtjänstmedaljen utgör är till för att premiera modiga handlingar som har 
genomförts på ett sätt som varit gynnsamt för kollegorna i fält, för det militära 
uppdraget och för svenska säkerhetspolitiska mål. Det innebär att de dekorerade 
är ett föredöme för andra. Det militära professionella perspektivet är därmed en 
viktig tolkningsram för denna avhandling, som alltså har en funktionell ansats på 
styrning av offentlig verksamhet, och därmed inte har en (moral)filosofisk 
ansats.23  

 
                                                      
23 Jämför här den traditionella uppdelningen av det moraliska ansvaret för krig mellan det politiska ansvaret för 
skälen att gå i krig och det militära ansvaret för krigets genomförande (Cook, 2004; Syse, 2015; Lucas, 2016b). 
I den här avhandlingen diskuteras inte rättviseaspekter på kriget som fenomen eller den politiska dimensionen 
av kriget, som brukar benämnas ’jus ad bellum’. Den här forskningen tangerar möjligen ’jus in bello’, det vill 
säga korrekt agerande i krigets genomförande. I praktiken innebär detta en avgränsning från vissa 
moralfilosofiska debatter som handlar om kriget som fenomen, främst inom teoribildningen om 
förutsättningarna för ett rättfärdigt krig (på engelska ’just war’) (Walzer, 2006).  
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Försvarsmaktens uppgift är att i det yttersta läget försvara demokratin och det 
svenska samhällets värderingar och sätt att leva.24 Detta innebär att det är centralt 
att Försvarsmaktens etiska grund bygger på respekt för mänskliga rättigheter 
samt på demokratiska värden såsom jämlikhet, människors lika värde och 
rättssäkerhet. Detta är också grundläggande för den svenska utrikespolitiken.25 
Detta är därmed också en utgångspunkt för denna avhandling i bemärkelsen att 
skildra ett föregångsmannaskap som präglas av dessa, i sammanhanget, goda 
värderingarna. 26 Detta perspektiv omfattar i den här avhandlingens empiriska 
kontext att studera väl genomförda handlingar i strid eller krigsliknande 
situationer med godartad utgång och värderingen av dessa enligt de kriterier som 
finns för det i form av normer inom militär yrkesutövning och militär 
professionsetik. Detta forskningsperspektiv är generellt sett understuderat inom 
sin genre.27 Med utgångspunkt i avhandlingens analysmodell krävs det för att bli 
nominerad till medalj att handlingen befinner sig inom modellens samtliga fält, 
det vill säga att den är laglig, politiskt korrekt och även moralisk, vilket innebär 
att individen rent analytiskt befinner sig i idealpositionen i mitten av modellen.28 
I förhållande till avhandlingens syfte finns därför ingen poäng att utvärdera 
enskilda handlingar utan de studeras som generella mönster och uttryck för goda 
normer inom i den militära yrkesutövningen och de betraktas som officiell 
statsförvaltning i enlighet med ett politiskt sanktionerat uppdrag.  
 
  

 
                                                      
24 Se Försvarsmaktens uppgifter från regeringen (Försvarsmakten, 2016g). 
25 Se regeringens utrikespolitiska deklaration (Margot Wallström, 2015). 
26 Trots att krig i grunden är av ondo för mänskligheten så finns det ändå värderingar för vad som är rätt och 
fel även i krig. Den normativa utvecklingen under 1900-talet är ett tydligt exempel på detta, med framväxten av 
FN-systemet och folkrätten med den internationella rätten och krigets lagar samt den parallella utvecklingen av 
de mänskliga rättigheterna. Även om dess giltighet är ifrågasatt, främst på grund av politiska låsningar och 
avsaknad av sanktionsmöjligheter, finns det alltså vedertagna normativa institutioner som är vägledande för 
interaktionen mellan parter som är i konflikt med varandra. Ett handfast uttryck för dessa normer är 
Internationella brottmålsdomstolen (ICC) där exempelvis befälhavare i konflikter kan lagföras för brott mot 
mänskligheten. 
27 Inom forskningen om kriser, krig, olyckor och naturkatastrofer etc. finns av förklarliga skäl en tradition av 
fokus på negativa aspekter av dessa fenomen. Det är generellt sett vanligt med utvärderingar och 
erfarenhetsåterföringar utifrån fallstudier av enskilda händelser där slutsatser består av checklistor på saker som 
gått snett, inte fungerat eller bör förbättras. Se exempelvis ett temanummer om lärdomar från krigen i 
Afghanistan och Irak i tidskriften Foreign Affairs (Rose och Tepperman, 2014). Det finns också forskning som 
mer specifikt fokuserar på krigets fasor och exempelvis krigsbrott och brott mot mänskligheten (Zimbardo, 
2007; Tripodi, 2011). Ett möjligt sådant förhållningssätt skulle för den här forskningen kunna vara att jämföra 
med disciplinärenden. På insatsförbanden i Afghanistan och Kosovo åren 2009-2012 var exempelvis de fyra 
vanligaste förseelserna vådaskott, trafikförseelser, bristande uppsikt över vapen, samt alkoholrelaterade 
förseelser (Disciplinansvarsutredningen, 2013, s. 82). Som dess motsats är ’det goda fallet’ en bättre 
utgångspunkt för att etablera ett nytt perspektiv eftersom det inte är skamligt, skuldbelagt eller stigmatiserat på 
något sätt. Negativa sanktioner diskuteras vidare under fortsatt forskning.  
28 Med idealposition avses rent analytiskt. De soldater och officerare (dekorerade eller ej) som varit med om 
svåra stridssituationer kan självfallet uppleva detta som dubbelbottnat, exempelvis genom att å ena sidan kanske 
det militära uppdraget är slutfört med framgång men å andra sidan kan en arbetskamrat ha blivit skadad i 
situationen vilket är en personlig tragedi. Denna typ av yrkesrelaterade dilemman diskuteras längre fram i boken.  
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2 Metagovernance med en värdebaserad logik  

Den här avhandlingen analyserar regeringens försök att metastyra 
professionsetiken inom Försvarsmakten. Den yttersta meningen med en sådan 
styrning är att påverka det personliga omdömet hos den enskilda soldaten eller 
officeren i svåra beslutssituationer, såsom i strid eller krigsliknande situationer. 
Forskningsproblemet bakom detta är det som kan liknas vid ett styrglapp som 
orsakas av svårigheterna med att detaljstyra med regelstyrning, sådan verksamhet 
som genomförs i hög osäkerhet och risk. Det är samtidigt särskilt viktigt ur 
demokrati- och rättssäkerhetssynpunkt att denna verksamhet fungerar som 
lagstiftaren avsett, och inte resulterar i maktmissbruk och övergrepp. Detta 
styrglapp utövas inom ramen för den normala professionella autonomin, men 
förstärks vid kontextuell osäkerhet av det ökade diskretionära utrymmet för 
tjänstemän, i enlighet med det som stipuleras i regelverket för sådana situationer. 
Ett sätt för regeringen, och delegerat till myndighetsledningen, att metastyra på 
distans är via belöningssystem som påverkar professionsutövarnas mer subtila 
normsystem. Krigsdekorationer är tydliga exempel på belöningssystem som talar 
direkt till den militära professionens normsystem och etik. I förhållande till andra 
belöningssystem drivs krigsdekorationer såsom förtjänstmedaljen av en särskild 
värdebaserad logik som skiljer sig exempelvis från andra ekonomiska belöningar.  

En teoribildning som studerar subtila styrformer är metagovernance, som är en 
vidareutveckling av de inom samhällsvetenskaperna vedertagna idéerna om 
governance. Metagovernance beskriver hur den moderna och komplexa staten 
styr sin förvaltning indirekt och på distans genom en kombination av 
organisationsstyrning och mikrostyrning.  

En teoretisk inriktning som till del förklarar den bakomliggande logiken 
bakom krigsdekorationer som styrinstrument är lämplighetslogiken inom 
nyinstitutionell teori. Den beskriver den handlingsrationalitet som är inbyggd i 
politiska institutioner och som bygger på handlande baserat på regelföljande samt 
logiken för den identitet eller tjänstemannaroll som utövas.  

Tillsammans utgör dessa teoribildningar avhandlingens teoretiska ramverk, 
som beskrivs i detta kapitel. I avsnitt ett beskrivs de bakomliggande 
utgångspunkterna för metagovernance betraktat utifrån litteraturen om 
governance. I avsnittet beskrivs förvaltningsstyrningen i en förändrad omvärld, 
tidigare forskning som behandlar styrningen av försvaret och den särskilda 
maktrelationen som finns mellan politisk styrning och ett militärt maktmedel, 
samt resonemangen bakom organiseringen av försvaret i en professionsmodell, 
som ger förutsättningarna för metastyrning inom den professionella autonomin. 
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I avsnitt två beskrivs metagovernance som är det drivande teoretiska ramverket 
för avhandlingen, och som handlar om den moderna statens mer subtila sätt att 
styra förvaltningen. Det bygger i huvudsak på forskning av Jacobsson, Pierre och 
Sundström (Jacobsson, Pierre och Sundström, 2015). Detta avsnitt beskriver i 
mer detalj styrrelationerna mellan regeringen och förvaltningen (i detta fall 
myndigheten Försvarsmakten). I avsnitt tre beskrivs nyinstitutionalismens 
grundläggande idéer tillsammans med lämplighetslogikens utformning. De 
bygger i huvudsak på två klassiska verk skrivna av March och Olsen (March och 
Olsen, 1989, 1995). Detta avsnitt diskuteras också normers trögrörlighet (eller 
stabilitet) i det politiska systemet. I avsnitt fyra summeras de teoretiska 
utgångspunkter och begrepp som används vidare i undersökningen.  

I kapitel fyra utvecklas och konkretiseras detta teoretiska ramverk i en  
analysapparat av samspelet mellan institutionell design och metastyrning, som 
sedan ligger till grund för i en detaljstudie av handlingsrationaliteten bakom 
belöningssystemet och styrningen av yrkesnormer och –etik i den fortsatta 
empiriska analysen.  

2.1 Governance och nya komplexa styrrelationer  
I det här avsnittet tecknas bakgrunden till det teoretiska ramverket. Den handlar 
om maktrelationen mellan politik och förvaltning, som är speciell när det gäller 
styrning av en politisk institution såsom det militära maktmedlet. Traditionellt 
studeras detta som en maktbalans mellan å ena sidan de folkvalda politikerna och 
lagstiftaren, som representanter för det civila samhället och medborgarna, och å 
andra sidan förvaltningen, i det här fallet Försvarsmakten som förvaltare av 
utövningen av våldsmonopolet i staten. Denna forskningsinriktning om civil-
militära relationer kan sägas bygga på en traditionell syn på government och 
regelstyrning. På senare tid inom statsvetenskaplig forskning betraktas emellertid 
statsmakternas styrning i termer av governance, som istället fokuserar på 
nätverksstyrning och autonomi genom självreglering. Dessa förutsättningar gäller 
även för professionsmodeller såsom den militära förvaltningen. Detta diskuteras 
i detta avsnitt.  

Sundström och Pierre skriver i antologin Samhällsstyrning i förändring om den 
grundläggande idén bakom governance, som är att statens styrning med tiden 
blivit mer abstrakt. I litteraturen framställs främst två bakomliggande 
förändringar som påverkat utvecklingen av den moderna staten. För det första, 
att de offentliga verksamheterna är mer decentraliserade på grund av en ökad 
komplexitet och specialisering. För det andra, att samverkan sker i nätverksform 
mellan ett ökat antal aktörer. (Sundström och Pierre, 2009, s. 10) Mycket av 
forskningen exemplifieras utifrån utvecklingen av EU-samarbetet, även om det 
ofta anförs att detta inte är en ny policystil, utan att den har funnits ibland annat 
Sverige en längre tid, detta i och med utvecklingen av välfärdsstaten och 
samarbetspolitiken inom folkhemsbygget.  



 
MAGNA ROBERTSSON Personligt mod 

31 

Forskningen om governance tar fasta på både den formella och informella 
aspekten av relationen mellan politik och förvaltning. Inom den studeras både 
formell organisation och ansvars- och befogenhetsförhållanden såväl som hur 
politiken verkligen genomförs genom handläggningsrutiner och informella 
kontaktvägar mellan tjänstemän och politiker. Den tar också särskild hänsyn till 
mjuka styrformer. Litteraturen om governance ligger därför nära de empiriska 
förhållandena i sina observationer och generaliseringar av hur genomförandet av 
politik verkligen går till. (Sundström och Pierre, 2009.) (Se vidare i Hedlund och 
Montin, 2009; Torfing m.fl., 2012a; Jacobsson, Pierre och Sundström, 2015.) 
Sundström och Pierre definierar governance så här:  

Governance betonar decentraliserade processer och nätverk snarare än hierarkier 
och avgränsande organisationer, som istället förknippas med begreppet 
government. Policyprocesser ses som samverkansprocesser där många olika typer 
av aktörer deltar (offentliga, privata och frivilliga – politiska, sociala och 
administrativa). Karaktären på dessa nätverkskonstellationer varierar. […] 
Gemensamt för dessa olika policynätverk är att policies ses som resultat av 
handlingar och utbyten inom dem, snarare än som utfall av auktoritativa, 
hierarkiska inomstatliga processer. […] (Sundström och Pierre, 2009, s. 10.)  

 
Det finns många sätt att förstå den idag ganska omfattande litteraturen om 
governance på. Även om forskare har karaktäriserat governance på många olika 
sätt, finns det ändå vissa gemensamma nämnare inom fältet. Det viktigaste är 
ursprunget till governance som är att statens styrning har förändrat karaktär, 
”from government to governance”, där government avser traditionell styrning, 
som är hierarkisk och regelstyrd. Idéerna om governance kan sägas vara födda ur 
en samhällskritik mot den traditionella förvaltningens maktmissbruk och endräkt. 
(Sundström och Pierre, 2009) Governancebegreppet har använts som motsats till 
government för att markera ett nytt förhållningssätt inom förvaltningen med så 
kallad ”good governance” som avser hushållning med resurser, minskad 
korruption, starka institutioner och ett utvecklat civilt samhälle (Pierre, 2009, s. 
38). Governance har alltså vuxit fram som ett nytt förhållningssätt till 
förvaltningsstyrning och förvaltning av det politiska mandatet.  

En annan gemensam nämnare inom forskningen om governance är ”politiska 
institutioners förändrade roll i den nya policystilen” såsom privat-offentliga 
partnerskap och olika typer av nätverk som har vuxit fram i ett samhälle som 
präglas av en ökad social komplexitet (Pierre, 2009, s. 39). Inom litteraturen om 
governance grundar sig forskningen ofta i att många olika aktörer deltar i 
samhällsstyrningen på flera nivåer, ofta privata aktörer. Det betraktas som en 
form av interaktiv nätverksstyrning, som har sitt ursprung i behovet att lösa 
komplexa samhällsfrågor och genomdriva politiska program med hjälp av nya 
grepp och samarbetsformer. (Hedlund och Montin, 2009, s. 7–9.) Detta kan ses 
som ett uttryck för nya mer lösliga former av styrning som bygger på en mindre 
formalistisk och hierarkisk syn på organisation och ledarskap.  
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En viktig knäckfråga inom denna litteratur är därmed att statens inflytande 
förändras och begränsas av nätverk av externa icke-statliga aktörer och att detta 
i sin tur förändrar statens roll. Osborne och Gaebler skrev en bok som blev ett 
viktigt inlägg i debatten om statens roll. De skrev att staten ska styra, inte ro (på 
engelska ’steering, not rowing’) och med det menade de att statens uppgift är att 
fatta policybeslut (på engelska ’more governance’) och inte att leverera service 
(på engelska ‘less government’). (Osborne och Gaebler, 1992, kap. 1.) Den här 
debatten har präglats av två perspektiv. Det första handlar om en avsaknad av 
styrning, och brukar samlas inom uttrycket ”governance without government”. 
(Läs mer om detta i Rosenau, 2002; Pierre och Peters, 2005.) Det andra 
perspektivet handlar om maktförskjutningar inom staten. Rhodes porträtterade 
detta genom uttrycket ”hollowing out of the state”, och syftade då på effekter av 
maktförskjutningar från staten och uppåt till EU, och från staten och nedåt till 
icke-statliga nätverk, men också på att NPM som förvaltningsmodell istället gav 
staten en starkare roll med styrning och kontroll av förvaltningen, vilket därmed 
också begränsade den professionella autonomin inom statsförvaltningen. 
(Rhodes, 1996, s. 661.) Johansson skriver att den förstnämnda tolkningen handlar 
om styrning genom nätverk av icke-politiska aktörer och styrning sker då 
oberoende av statsmakten och kan betraktas som en särskilt öppen och 
deltagardemokratisk styrning. Den andra tolkningen syftar på det traditionella 
suveräna statsbegreppet som en hierarkisk och centraliserad stat där förekomsten 
av icke statliga aktörer utmanar statens auktoritet. (Johansson, 2013, s. 13.) Pierre 
och Peters uttrycker i sin forskning att istället för att tala om en krympande roll 
för staten så bör vi tala om en förändrad roll för staten (Pierre och Peters, 2000b). 
Oavsett vilket perspektiv som antas är detta en viktig komponent för den här 
teoribildningen, det vill säga att studera olika styrformer och diskutera 
konsekvenserna av dessa för den moderna statens förändrade roll. I den här 
avhandlingen antas detta perspektiv och detta diskuteras vidare i slutsatserna i 
kapitel nio.29 30 

 
                                                      
29 Även det institutionella perspektivet respektive handlingsrationella perspektivet väcker frågor om statens roll 
och funktion. De olika logikerna påverkar också hur staten organiserar sig och sin förvaltning, menar March 
och Olsen och anknyter sitt resonemang kring kontrasten mellan olika modeller av staten och dess 
representation i en förvaltningsmodell. Konsekvenslogiken anknyts till företagsstaten (på engelska ’the 
corporate-bargaining state’) som anknyter till varuhusförvaltningen (på engelska ’supermarket state model’). 
Lämplighetslogiken anknyts på motsvarande sätt till den institutionella staten (på engelska ’the institutional 
state’) som anknyter till en modell som liknar en oberoende domstol (på engelska ’the independent court’). 
(March och Olsen, 1989, s. 111–116.) I sin beskrivning tycks företagsstaten tala till den omdebatterade NPM-
modellen och den institutionella staten framstår lite av en idealmodell med sin representation av majoriteten av 
medborgarnas intressen. Detta är förstås endast ett illustrativt sätt att renodla argumentationen i boken men 
det väcker ändå tankar kring statens roll och uppgifter i förhållande till hur staten organiserar sin förvaltning. 
30 Dessa val av perspektiv har återverkningar på hur governance ska förstås. Pierre och Peters diskuterar olika 
sätt att betrakta governance där en är ”the role of government in governance” som handlar om att 
problematisera konstitutionella regler och traditionell styrning i förhållande till governance. (Pierre och Peters, 
2000a.) Även om utvecklingen av governance sker på bekostnad av government så utesluter de inte varandra 
utan måste samexistera. En viktig fråga är därför vilken roll government har inom governance. (Stoker, 1998; 
Pierre, 2009, s. 39.) Analysmodellen som tagits fram för avhandlingsarbetet tar hänsyn till denna dynamik, och 
tillåter studier av samspelet mellan politik, regelverk, policy och professionsetik.  
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De aspekter av governance som nämnts ovan är emellertid inga rekvisit för 
governance. Pierre beskriver governance som ett vitt begrepp som kan definieras 
på en mängd olika sätt beroende på hur det tillämpas. Pierre menar att 
governance i själva verket är en politisk samverkansstil som inkluderar nya 
former för samverkan med nya politiska aktörer från det privata och civila 
samhället, en stil som har funnits länge exempelvis i Skandinavien men som 
endast nyligen börjat utvecklas i USA. (Pierre, 2009, s. 38–41.) 31  Pierre skriver i 
sitt kapitel ”Tre myter om governance” om förutfattade meningar om 
governance som är: 1) att governance är ett nytt fenomen; 2) att governance 
innebär en försvagning av staten; och 3) att governance handlar om nätverk. 
(Pierre, 2009) En viktig komponent relevant för avhandlingens fall är att även 
om samhällsstyrningen är förändrad så har Försvarsmakten gjort det här länge i 
sin organisation, möjligen har verksamheten ökat i modern tid i och med att 
antalet internationella insatser har ökat. 

Den så kallade ”svenska modellen” har betydelse i dessa sammanhang. Dels i 
generell mening, därför att en stats politiska historia är unik och har bidragit till 
statens politiska och byråkratiska arv, som i sin tur har bidragit till att förhållandet 
mellan politiken och förvaltningen har utformats på ett speciellt sätt. Men också 
eftersom det svenska dualistiska systemet med förbud mot ministerstyre och 
självständiga myndigheter har varit en särskilt god grogrund för delegerade och 
informella mekanismer, såsom organisatorisk och institutionell design. 
(Jacobsson, Pierre och Sundström, 2015, kap. 2.) 

När det gäller förhållandet mellan politisk förändring och reformer av 
förvaltningen finns en relation mellan hur den politiska nivån argumenterar om 
förändringar och hur förvaltningen sedan styrs, och huruvida argumentation och 
handling uttrycks på samma sätt. Reformer av styrningen av förvaltningen 
diskuteras i termer av förvaltningspolitik som präglas av en övergripande syn på 
hur förvaltning ska genomföras som kan sägas vara paradigmatiskt. Sedan 1990-
talet har den rådande förvaltningsmodellen i Sverige varit mål- och 
resultatstyrning med stöd av programbudgetering, även om den kan spåras så 
långt tillbaka som 1960-talet. (Jacobsson, Pierre och Sundström, 2015, kap. 5.) 
Hood döpte modellen till New Public Management, NPM (Hood, 1991). Detta 
begrepp har använts flitigt i offentlig debatt sedan dess och används ofta för att 
illustrera en motsats till förvaltningsmodeller som baseras på governance. Ett 
argument emot den är att politiker omöjligt kan ha den kompetens och den tid 
som det krävs för att genomföra mål- och resultatstyrningen (Jacobsson, Pierre 
och Sundström, 2015, s. 44).     

 
                                                      
31 Sverige och den nordiska välfärdsmodellen används som exempel på institutionell autonomi genom 
administrativ reform, baserad på politisk konsensus och överenskommelse i sociala frågor (March och Olsen, 
1989, kap. 6). 
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Governance är en fond för metagovernance som sätter politisk förändring 
och statens roll i en teoretisk kontext, samt betonar att reformer av förvaltningen 
påverkas av paradigmskiften i förvaltningspolitiken.  

2.1.1 Tidigare forskning handlar om civil kontroll över militären 
Sedan andra världskriget har militärsociologin brottats med problem som 
egentligen är relaterade. De handlar om hur en stat kan garantera civil kontroll 
över den militära våldsmakten och samtidigt motivera soldater att kämpa i strid, 
samt om att garantera att soldater agerar lagenligt när de utövar våldsmandatet.32  
Statsbegreppets uppluckring har en betydelse i denna process och forskningen 
om civil-militära relationer bygger ofta på en traditionell syn på government. Den 
moderna statens roll är förändrad, det beror på många saker såsom ökade 
internationella samarbeten, utveckling av pluralistiska samhällen, samhällshot 
som inte är stater, globalt delad universell ideologisk bas såsom miljöhänsyn. 
Innebörden av det är att styrningen av statens roll är mer komplex än tidigare, 
vilket teoribildningen om governance och metagovernance tar hänsyn till.  

Inom den teoretiska litteraturen om styrning av militärmakten har 
Huntington, Janowitz respektive Feaver skrivit klassiska verk som fortfarande 
kan sägas vara grundläggande inom teoribildningen. I denna litteratur behandlas 
framför allt temat civil kontroll över militär expertis, där militären betraktas som 
en maktfaktor i staten, med våldsmonopolet som en potentiell fara för 
maktmissbruk och militärkupp som måste kontrolleras och styras av den civila 
politiska nivån. (Huntington, 1957; Janowitz, 1964; Feaver, 2005.) Den här 
avhandlingens resultat går att diskutera även ur detta perspektiv, eftersom även 
dessa teorier innehåller aktörsperspektiv som bygger på roller och rationalism, 
men de har inte den detaljeringsnivå och fokus på styrningens funktion som krävs 
för att besvara forskningsfrågan. Exempelvis Huntington diskuterar etik som en 
förutsättning men främst i termer av en ideologisk bas såsom nationalism som 
fungerar som ett ”högre värde” (Huntington, 1957, kap. 4). Janowitz 
sammanfattar civil politisk kontroll som bestående av två delar, objektiv och 
subjektiv kontroll (detta i ett förord till Abrahamssons bok): 

Thus, civil control must rely both on objective control and subjective control. Both 
Abrahamsson and I find it appropriate to define objective control and subjective 
control in a fashion at variance with the usage by Samuel Huntington. Objective 
control implies legislative and administrative institutions and a political base for 
making them effective. Subjective control implies professional norms and values 
which reflect the education and career system of the military profession and impact 

 
                                                      
32 Det bör nämnas att det finns en ansenlig mängd internationell forskning inom militärsociologin på ämnet 
civil-militära relationer, och även svensk forskning om detta. Denna forskning har emellertid inte fokus på det 
svenska fallet, som är viktigt på grund av den konstitutionella och politiska historia som formar styrrelationerna 
inom staten. Även om det finns tydliga beröringsytor, är det dock inte denna litteratur som den här 
avhandlingen primärt talar till.  
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of contact with civilian society. In short, the author presents a viewpoint 
concerning the military profession which is currently being argued for many other 
professional groups; namely, external institutional civilian and social control 
(objective control) is only partial and insufficient. Civilian control must operate to 
develop subjective control, namely, a set of values and norms which are 
compatible with the social and political decision-making process of the lager 
society. Professionalism is not merely concerned with procedures but with societal 
goals and priorities. In the case of the military profession, changed technology and 
new values have transformed international relations. The result is an overriding 
necessity to develop new forms for resolving international conflict. These 
requirements are yet to be adequately incorporated into the military as a 
professional group; and they must be incorporated if it is to be a professional 
group. (Förord av Janowitz i Abrahamsson, 2005, s. 9.) 

 
Janowitz menar alltså att både subjektiv och objektiv kontroll är viktiga delar för 
att styra en profession. Bolin framhåller den demokratiska grundtanken i 
relationen mellan det civila och militära, det vill säga att det politiska styret och 
representanterna för medborgarna således har företräde i denna relation. Detta 
oaktat att militären har en expertfunktion och ett professionellt 
tolkningsföreträde inom sin expertis. (Bolin, 2000, s. 11–12.) Detta 
grundläggande perspektiv kan sägas vara gällande på det sättet att det alltid bör 
finnas en civil politisk styrning av det militära maktmedlet och våldsmonopolet. 
Det handlar således om maktdelningen på detta område. Detta betraktas här som 
ett grundläggande rekvisit, metagovernance förutsätter en fungerande rättsstat, 
medan metagovernance utgör policynivån i styrrelationen vilket innebär styrning 
på mer detaljerad nivå än de som diskuteras inom teoribildningen om civil-
militära relationer, och det är detta som diskuteras i de kommande avsnitten. 

När det gäller styrning av en stats militärmakt finns det många olika 
angreppssätt och många olika sätt att förstå de många och komplicerade 
styrrelationerna mellan den politiska nivån och den militära förvaltningen. 
Styrningen är intimt förknippad med utvecklingen av ett lands institutionella och 
politiska historia eftersom den har format de politiska instanserna och 
processerna samt även förhållandet till byråkratin och genomförandet och 
efterlevnaden av politiken. Även om det finns en omfattande internationell 
forskning är styrningen av försvaret ändå understuderat inom svensk 
statsvetenskaplig forskning och på svenska förhållanden. Det finns veterligen 
bara sju samhällsvetenskapliga doktorsavhandlingar inom denna viktiga 
samhällssektor. Ingen av dessa studerar den svenska militära förvaltningen 
utifrån ett governance- eller metagovernance-perspektiv. I kapitel ett 
problematiserades de särskilda förvaltningsvillkor som gäller för verksamheter 
med professionsmodeller samt myndighetsutövning vid hög kontextuell 
osäkerhet, som i kris och krig, vilket ökar de institutionella förutsättningarna för 
metagovernance.  

Det finns tre avhandlingar i statsvetenskap, varav två avhandlingar i 
statsvetenskap om styrningen av det svenska försvaret som anknyter till balansen 
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mellan politisk styrning och den militära expertisen. De fokuserar i huvudsak på 
1990-talets förändringsvåg. Båda dessa avhandlingar studerar försvarspolitiken i 
sig vilket innebär ett annat analytiskt fokus. Ingen av dessa avhandlingar anlägger 
ett metagovernance-perspektiv på detta. Edström skriver i sin avhandling Hur 
styrs försvarsmakten? Politisk och militär syn på försvarsdoktrin under 1990-talet om 
betydelsen av försvarspolitisk doktrin för den politiska beslutsprocessen och 
implementeringen i militär verksamhet. Han fokuserar på styrning genom strategi 
och doktrin för att klargöra skillnader i synsätt mellan den militära och politiska 
ledningen. Avhandlingen har en jämförande ansats mellan svensk, finsk och 
norsk försvarspolitik. (Edström, 2003.) Rydén skriver i sin avhandling Principen 
om den anpassningsbara försvarsförmågan – Ett implementeringsperspektiv på svensk 
försvarspolitik under försvarsbeslutsperioden 1997-2001 om anpassningsprincipen som 
policy i svensk försvarspolitik. Hon studerar detta genom ett 
implementeringsperspektiv och utvärderande ansats mellan utformningen av 
policy i förhållande till implementeringen i den militära organisationen. (Rydén, 
2003.) Det finns en ämnesmässigt näraliggande avhandling i statsvetenskap som 
handlar om högre officerares diskretion på insatsförband. Den behandlar också 
samma tidsperiod och samma insats i Afghanistan. Johnsson har skrivit Strategic 
colonels: The discretion of Swedish force commanders in Afghanistan 2006-2013 som bygger 
på Lipskys teorier om närbyråkraters tjänstemannamakt. Avhandlingen fokuserar 
på utövande av diskretion i det högre militära ledarskapet och det militära 
uppdraget och insatsmandatet. (Johnsson, 2017.) Johnssons avhandling i 
förhållande till denna avhandling är att de har likartade forskningsproblem men 
olika teoretiska ansatser och genomförande.33 

 
                                                      
33 Utöver detta finns också fyra militärsociologiska avhandlingar på det svenska fallet som bidrar till en 
förståelse om den militära professionen. Det finns en avhandling i företagsekonomi om Försvarsmaktens 
fredstida organisation och förhållandet till att planera för krig. Ydén skriver i sin avhandling ”Kriget” och 
karriärsystemet: Försvarsmaktens organiserande i fred om gradsystemet som incitament och den militära 
karriärsystemets logik som det drivande för verksamhet på förband och skolor i den svenska militära fredstida 
förvaltningen. Avhandlingen har ett närmast militärsociologiskt angreppssätt och studerar bland annat konkreta 
normer för den militära yrkesutövningen. Särkopplingen mellan krigets och den civila förvaltningens logik. 
(Ydén, 2008.) Danielsson har skrivit en avhandling i sociologi som heter Är delaktighet möjlig i en byråkrati?  en 
fallstudie inom Försvarsmakten av det arbete som föregick försvarsbeslut -96. Delaktighet försvåras av förvaltningens olika 
nivåer samt av officerens gradsystem. (Danielsson, 2002.) Ett sätt att skapa civil kontroll över de militära 
styrkorna är genom professionalisering. Detta är ett vanligt militärsociologiskt angreppssätt, och det finns två 
avhandlingar som studerar den svenska militära professionen. Båda dessa avhandlingar studerar den militära 
professionen i sig vilket innebär ett annat analytiskt fokus. Ingen av dessa avhandlingar anlägger ett styrnings- 
eller metagovernance-perspektiv på detta. Abrahamsson har skrivit en doktorsavhandling i sociologi Militärer, 
makt och politik: En analys av militärerna som grupp och av deras roll i samhället som handlar om professionaliseringen 
av den svenska militären. Han beskriver professionalisering som ett sätt att skapa civil kontroll genom att skilja 
militärer från politiken och skapa en civilt styrd självreglering och skapa integrering av politik i den militära 
rollen. Abrahamsson skriver att kärnan i en profession är att en yrkesgrupp har en specialiserad teoretisk 
kunskap plus metoder för att tillämpa den, samt etiska regler för att utöva den samt en kåranda och de kan vara 
mer eller mindre professionaliserade. (Abrahamsson, 1972, 2005) Abrahamsson skriver om nationalism som 
den militära ideologins axiom (Abrahamsson, 2005, s. 12, 14–15). Detta harmonierar inte med en samtida 
svensk kontext med pluralistiska samhällsvärderingar, utveckling av antidiskrimineringslagstiftning och krav på 
värdegrundsarbete i förvaltningen. Abrahamsson konstaterar att den militära professionen har betydande makt, 
exempelvis i form av inflytande i politiska processer och organ, interaktion med och inflytande på det privata 
näringslivet och civila samhället (Abrahamsson, 2005, kap. 12). Abrahamsson framhåller även betydelsen av 
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Som synes finns näraliggande forskning på det svenska fallet men det saknas 
således statsvetenskaplig forskning om professionsetikens roll och funktion i 
förvaltningsstyrningen ur ett nyinstitutionellt och metagovernance-perspektiv 
och om dess betydelse för styrningen av försvaret i termer av genomförande av 
politik och policys i konkret verksamhet.  

2.1.2 Grunden läggs i en professionsmodell 
Förvaltningspolitikens inriktning och val av förvaltningsmodell för den aktuella 
verksamheten är en grundplatta som läggs för organiseringen av förvaltningen. 
Den mer dataljerade organisationsstyrningen tillkommer sedan ovanpå detta, 
som Jacobsson, Pierre och Sundström kallar att förbereda scenen (på engelska 
’setting the stage’). Syftet med detta är att skapa flexibla enheter som kan arbeta 
självständigt och på distans från politikerna. De skriver att alla policyfält har sin 
egen grundläggande organisatoriska struktur eller så kallad institutionella design 
som fungerar som stöd för den dagliga verksamheten. De här grundläggande 
strukturerna brukar vara stabila över tid och förändras mycket sällan. (Jacobsson, 
Pierre och Sundström, 2015, s. 45–46)34  

Ett sätt att skapa civil kontroll över de militära styrkorna är genom 
professionalisering. Detta är inget nytt fenomen utan har tillämpats 
internationellt och i Sverige åtminstone sedan 1800-talet. (Huntington, 1957, kap. 
2; Abrahamsson, 2005.) Betraktat ur ett governanceperspektiv innebär 
professionaliseringen en form av självreglering (på engelska ’self-government’). 
Enligt detta perspektiv är staten svag i förhållande till samhället eftersom 
samhälle och marknad (här: professionen) har en förmåga att organisera sig själv 
och staten liten förmåga att styra dem. I den bemärkelse en stat styr, blir det då 
på avstånd (på engelska ’steering at arms lenght’). (Pierre och Peters, 2000b, s. 
38–39.)35 Genom att organisera den militära förvaltningen i en professionsmodell 
kan staten genom att reglera villkoren för professionen och exempelvis 
 
                                                      
normativt inflytande genom spridande av värden inom professionen (Abrahamsson, 2005, kap. 13). Bolin 
fördjupar detta perspektiv i sin statsvetenskapliga avhandling The military profession in change – the case of Sweden 
om den svenska militära professionens förändring. Hon framhåller att en profession är en idealtyp och de flesta 
professioner är blandformer. Bohlin använder en definition som bygger på sju institutioner: 1) expertis; 2) 
jurisdiktion; 3) arbetsmarknad; 4) kåranda; 5) utbildning och övning; 6) yrkesetik; samt 7) autonomi. (Bolin, 
2008, s. 35) Inte alla dessa institutioner behandlas här, utan fokus är här på yrkesetik, men detta exempel 
illustrerar komplexiteten och paraplyfunktionen i professionsbegreppet. Bolin menar att utvecklingen av den 
militära professionen går från en professionell roll av ’sovereign warrior’ till ’involved constable’ när 
yrkesutövningen förändras från det nationella territoriella försvaret mot ett insatsförsvar. Denna 
rollförskjutning skulle enligt Bolin innebära en tyngdpunktsförskjutning från strid med en professionsetik 
baserad på lojalitet och befälsordning till en etik baserad på opartiskhet och jämlikhet genom inflytande och 
kompromiss, en mer demokratisk etik. (Bolin, 2008, kap. 8) I termer av civil politisk kontroll över den militära 
professionen skulle detta kunna innebära kontroll över professionens sju institutioner. I den här avhandlingen 
undersöks metastyrning över den institution som utgör professionsetiken (även kallat yrkesetik). Se även ett 
kapitel om den militära professionen i (Brante m.fl., 2015, kap. 7). 
34 Sörensen kallar istället detta ”hands off framing of governance” (Sörensen, 2006, s. 101). 
35 Kickert skriver om autopoiesis och har myntat uttrycket "steering at a distance” (Kickert, 1993). Kooiman 
skriver om självreglering (Kooiman, 2003, kap. 6). 
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kontrollera tillträdet till professionen genom exempelvis rekrytering, utbildning 
och examen och på så sätt styra förvaltningen på avstånd. Professionen har då 
autonomi inom sin yrkesutövning mot bakgrund av sin yrkesexpertis och 
jurisdiktion i yrkesutövningen. Detta är en utgångspunkt för denna forskning.  

I den här avhandlingen används profession som ett paraplybegrepp, en 
behållare för olika särdrag kopplade till utövningen av det militära yrket. 
Professionsbegreppet utgör därmed en fond till analysen i den här avhandlingen 
på flera sätt. För det första, eftersom avhandlingens stora tema är professionsetik. 
Professionsetik är ett av de institutionella element som utgör en profession, det 
går således inte att tala om en etik knutet till en profession utan att diskutera 
professionsbegreppet. För det andra, så är den militära professionens 
yrkesutövning och -kunskap en tolkningsram som används vid värderingar av 
medaljtilldelningen och som kommer till uttryck i det empiriska materialet. 
Professionsbegreppet krävs då för förståelse av de särskilda villkor det militära 
yrket medför och de värden som ligger till grund för värderingen av en god 
yrkesutövning i en militär kontext. För det tredje, blir professionen även en faktor 
ur ett styrningsperspektiv. I föregående avsnitt beskrivs att för verksamhet i 
kontextuell osäkerhet finns ett större diskretionärt utrymme som kan liknas vid 
ett styrglapp. Detta ger ett större utrymme för professionell autonomi och beslut 
baserade på professionsetik.  

Rhodes betonar att ”government refers to self-organizing, interorganizational 
networks” där gränserna mellan offentligt, privat och frivilliga sektorer är 
flytande. Nätverken hålls samman av ett behov av att dela information och 
resurser samt av förtroende och regler, och de har en stor autonomi från staten. 
(Rhodes, 1996, s. 660.) Den militära professionen kanske inte kan betraktas som 
ett nätverk i den här bemärkelsen men en profession delar i någon mening dessa 
drag. Avhandlingens tillämpning får en särställning i förhållande till detta 
eftersom det handlar om en specifik myndighet (Försvarsmakten) och en 
avgränsad del av en verksamhet (strid och krigsliknande situationer) där det 
nätverk som studeras inte har en fristående relation till staten eftersom den 
militära professionen/militära tjänstemän är en del av förvaltningen och utöver 
detta en förlängning av staten med ett våldsmonopol.  Men detta betraktelsesätt 
aktualiserar frågan om professionens roll i förvaltningen och maktförhållandet 
mellan staten och professionerna. Vid styrning i kontextuell osäkerhet (det vill 
säga i situationer såsom strid eller krigsliknande situationer) är emellertid 
organiseringen av verksamhet i professionsmodeller en av statens 
standardåtgärder. Här blir således frågan om den professionella autonomin en 
viktig punkt, eftersom inrättandet av verksamhet i en professionsmodell innebär 
att överlämna eller delegera en viss makt till professionernas särskilda kompetens. 
På det här sättet kan professionaliseringen ses som ett uttryck för governance. 36   

 
                                                      
36 Det finns olika sätt att betrakta organiseringen i tjänstemannakårer i svensk statsvetenskaplig forskning, det 
har diskuterats som olika byråkratisyner, och blivit konkretiserade till olika förvaltningsmodeller. En 
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Många yrken inom den offentliga sektorn genomgår eller har genomgått en 
professionaliseringsprocess och de vanligaste exemplen på professioner är 
advokater, lärare och läkare, men även polisen och militären räknas till dessa. 
(Brante m.fl., 2015) Så gott som alla yrkeskategorier med uppgifter i kontextuell 
osäkerhet bygger på en professionsmodell (exempelvis brandmän, poliser, 
akutsjukvårdare) oavsett graden av professionalisering av yrket. I den här typen 
av verksamheter vilar legitimiteten på genomförandet i en professionsmodell, en 
kår av tjänstemän med särskild kunskap om bland annat teknik och etik 
(Rothstein, 2002). (Se också Evetts, 2003.)  

En profession har det som brukar benämnas professionell autonomi inom 
yrkets områdesexpertis. Den professionella autonomin innebär en frihet att i sin 
yrkesutövning och inom sin professions mandat och etiska riktlinjer och 
kunskapsområde fatta beslut om utövning och tillämpning av den 
yrkeskunskapen i förhållande till brukare. Detta innebär en maktutövning 
gentemot enskilda personer men också en maktkoncentration inom staten då 
detta skapar en praxis och institutionaliserade normer kring yrket. Professionell 
autonomi är därmed en politisk fråga. (Se exempelvis Verhoest m.fl., 2004; Scott, 
2008; Levay och Waks, 2009.)37 Professionell autonomi vilar på tillit och en 
särskild professionsetik (eller yrkesetik om man så vill) som garanterar att 
yrkesutövningen sker i enlighet med god sed inom yrket. Tjänstemannen har 
makt i sin tjänsteutövning och är på så vis delaktig i att forma politiken och 
politikens konkreta innehåll när brukarna möts av den (red. Casula Vifell och 
Ivarsson Westerberg, 2013; red. Garsten, Rothstein och Svallfors, 2015). 38 39   
 
                                                      
’byråkratisyn’ är ett teoretiskt begrepp som har och kan definieras på många olika sätt och bygger på ett 
omtvistat maktförhållande mellan byråkrati och demokrati (Premfors, 2011, kap. 4). En ’förvaltningsmodell’ är 
en mer konkret tillämpning av byråkratisynen, inom ett specifikt politikområde eller verksamhetsområde och 
med en specifik tjänstemannaroll eller yrkesgrupp i åtanke. Förvaltningsmodeller är en förenklad 
tankekonstruktion, en form av generaliserad idealtyp. Här följer några exempel. Sundström beskriver sex 
förvaltningsmodeller i sin avhandling: ’byråkratiska instrument’, ’byråkratiska imperier’, ’byråkratiska nätverk’, 
’byråkratiska rutiner’, ’byråkratiska enklaver’, ’byråkratiska professioner’, ’byråkratiska institutioner’ 
(Sundström, 2003, kap. 3). Rothstein beskriver insatsteknik och urskiljer då fyra förvaltningsmodeller: 
’byråkratisk organisation’, ’professionell organisation’, ’kader- eller managementorganisation’, ’kunskaps- och 
utredningsorganisation’. Medan när han talar om legitimitet så urskiljer han det han då kallar 
förvaltningsmodeller, nämligen ’den legal-byråkratiska modellen’, ’den professionella modellen’, ’den 
korporativa modellen’, ’den brukarorienterade modellen’, ’den politikerorienterade modellen’ (Rothstein, 2002). 
Premfors särskiljer tre förvaltningsmodeller: ’förvaltningen’, ’föreningen’, ’företaget’ (Premfors, 2011, kap. 4). 
Ingen av dessa studerar emellertid professionens autonomi som en maktfaktor i byråkratisynen och inte heller 
värdegrund och yrkesetik som en explicit del av dessa förvaltningsmodeller, och ingen talar om den mjuka 
styrningen av normativa fält som avses i den här forskningen. Etik omtalas i perifer mening i samband 
byråkratimodeller, exempelvis som en delmängd i Sundströms ’byråkratiska professioner’ (Sundström, 2003, s. 
44–46), eller om normer inom byråkratisynen, exempelvis Rothstein diskuterar detta men i moralfilosofisk 
mening och som förhållandet mellan sociala normer och institutioner (Rothstein, 2002).  
37 Detta har kallats (på engelska professional bureaucracy’) (Mintzberg, 1979) och (på engelska ’bureau-
professionalism’) (Clarke och Newman, 1997).  
38 Se även (Molander, 2011; Molander, Grimen och Eriksen, 2012). Se även (Svensson, 2011; Hasselberg, 2012). 
Se vidare (Sahlin och Eriksson-Zetterquist, 2016). 
39 Denna syn grundlades av Lipskys klassiska beskrivning av närbyråkraterna (på engelska ’street-level 
bureaucracy’) som innebär att tjänstemän som implementerar politiken har ett stort diskretionärt 
tolkningsutrymme och är relativt autonoma i förhållande till organisatorisk styrning (Lipsky, 2010). 
Beslutsfattande på tjänstemannanivå är myndighetsutövning, det vill säga beslut eller andra åtgärder som ytterst 
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Oavsett dessa olika perspektiv, det vill säga om makten lämnas över till 
professionen eller till tjänstemannen, har en profession en indirekt politisk makt 
och de värden som är institutionaliserade i professionsetiken avgör därmed i 
praktiken tolkning och tillämpning av regelverk och policy. Den professionella 
autonomin är sammankopplad med ökad målstyrning och minskad reglering och 
det innebär att tjänstemannens diskretionära utrymme är större i delar av 
förvaltningen som har professionsmodeller. Genom att organisera verksamhet i 
en professionsmodell kan förvaltningsvärden som rättssäkerhet garanteras via 
institutioner såsom professionsetiken. Som en konsekvens av detta 
tolkningsföreträde av politiken är professionen också en maktfaktor i 
förvaltningspolitiken.40  

När det sedan gäller den svenska militära professionen så går det att 
problematisera detta begrepp. Eftersom den består av olika vapengrenar (armén, 
marinen, flygvapnet) olika typer av verksamheter och delar av dessa (insats, 
totalförsvar, produktion) olika nivåer (strategisk, operativ, taktisk) samt olika 
typer av befattningar och uppgifter inom dessa delar, och så vidare. Detta gör att 
den militära professionen är disparat och svår att definiera. Befälssystemet med 
soldater och yrkesofficerare gör det ännu mer komplicerat att definiera det 
militära yrket som en enhetlig profession. Det finns också olika tjänstegrader som 
markerar nivåer som kan vara särskiljande, i den här avhandlingen används 
uttrycket ”soldater och officerare” som en samlande term, detta diskuteras vidare 
i kapitel fyra. Ett särdrag för detta yrke, som inte återfinns inom andra yrken på 
samma sätt, är förmågan att utöva väpnad strid. Kring detta finns den militära 
professionens kärna och där det går att tala om institutionella element, som också 
är de element som ofta används för att definiera och studera en profession. 
Exempelvis Bolin framhåller att en profession är en idealtyp och de flesta 
professioner är blandformer, och använder en definition som bygger på sju 
institutioner: 1) expertis; 2) jurisdiktion; 3) arbetsmarknad; 4) kåranda; 5) 
utbildning och övning; 6) yrkesetik; samt 7) autonomi (Bolin, 2008, s. 35). Som 
nämndes ovan används professionsbegreppet här som ett paraplybegrepp och 
tolkningsram, inte som en analysapparat i sig, vilket innebär att för den 
föreliggande analysen om implementeringsstyrning kan en samlande terminologi 
användas. Med detta sagt, i den här avhandlingen menas att den minsta 
gemensamma nämnaren för den militära professionen finns i yrkesutövningen 
 
                                                      
är uttryck för samhällets maktbefogenheter i förhållande till medborgarna. Besluten kan gälla rättigheter, 
skyldigheter, förmåner eller annat jämförbart och således vara såväl gynnande som förpliktande för den enskilde 
(Verksförordningsutredningen, 2004, s. 63). Den är tätt knuten till rättssystemet och dess sanktioner och är ett 
uttryck för statens maktbefogenheter. Eftersom förvaltningen är auktoritativ, innebär det att det krävs en 
speciell legitimitet och att det ställer stora krav på rättssäkerhet. (Lundquist, 1998.) Detta är särdeles tydligt i 
verksamheter med utpräglad professionsmodell som modell för legitimitet i genomförandeprocessen 
(Rothstein, 2002). Freidson går t.o.m. så långt som att kalla det ’den tredje logiken’ som idealtyp för kontrollen 
av arbete vid sidan av motpolerna marknad respektive byråkrati (Freidson, 2001). 
40 Forskare menar att starka professioner innebär ett skifte från ekonomismen till offentliga värden som 
drivande ideal för offentlig verksamhet. (på engelska ’public value’) (Moore, 1995; Benington och Moore, 2011). 
Stoker skriver om styrning genom offentliga värden (på engelska ’public value management’) (Stoker, 2006). 
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och uttrycks via förhållningsätt till bland annat regler, kunskap, erfarenhet och 
inlevelse. Detta ryms inom begreppet omdömesförmåga i yrkesutövningen, och 
fokuserat kring detta begrepp fortsätter denna diskussion i kapitel tre.  

Sammanfattningsvis kan sägas att professionsmodellen är en viktig 
grundförutsättning att ta hänsyn till vid en förvaltningsanalys eftersom den ger 
spelrum för den professionella autonomin. Professionsmodellen och den 
professionella autonomin har särskilda uttryck vid verksamhet i kontextuell 
osäkerhet såsom kriser och krig, detta via de institutionella elementen regelverk 
och professionsetik. Detta resonemang kommer att tas upp och föras vidare i 
kapitel fyra där grunden för den empiriska analysen läggs fast i en analysmodell.   

2.2 Metagovernance – styrning indirekt och på distans 
I det första avsnittet diskuterades hur forskningen om governance inriktat sig på 
att governance inneburit en försvagning av statens roll och inflytande. Mot denna 
bakgrund utvecklades emellertid tanken på det metagovernance, som handlar om 
det omvända, att staten faktiskt styr trots tecken på governance. Metagovernance 
är ett sätt för staten att åstadkomma styrning inom ramen för governance, det 
vill säga trots att styrningen är fragmenterad och delegerad.41 Jacobsson, Pierre 
och Sundström skriver i sin bok Governing the embedded state: The organizational 
dimension of governance att det handlar om att styra aktörer som i grunden är 
självreglerade:  

The ambition has been to understand how governments are able to govern despite 
such phenomena as interactive governance networks, public-private partnerships, 
market-type arrangements, and delegated authority. All these arrangements – some 
of which developed outside the scope of governments and some of which were 
deliberately created by governments – have resulted in actions to make it possible 
to ‘regulate self-regulated’ actors and arrangements. (Jacobsson, Pierre och 
Sundström, 2015, s. 14.) 

 
Sörensen definierar metagovernance som ett komplement till traditionell och 
hierarkisk förvaltningsstyrning:  

Metagovernance is a way of enhancing coordinated governance in a fragmented 
political system based on a high degree of autonomy for a plurality of self-
governing networks and institutions. Although sovereign rule indicates total top-
down control over all aspects of societal governance, including process and 
outcome, metagovernance is an indirect form of governing that is exercised by 
influencing various processes of self-governance. (Sörensen, 2006, s. 100.) 

 

 
                                                      
41 Se vidare om metagovernance av Torfing med flera (Torfing och Triantafillou, 2011; Torfing m.fl., 2012b).  
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Jacobsson, Pierre och Sundström skriver att metagovernance är en kombination 
av organisationsstyrning som är institutionaliserad med effektiv mikrostyrning 
(Jacobsson, Pierre och Sundström, 2015, s. 131). Det är alltså en styrstrategi som 
bygger på samverkan mellan två arrangemang:  

This institutional arrangement emphasizes agency autonomy and discourages the 
core executive from giving the bureaucracy extensive and detailed steering. Against 
that backdrop, metagovernance coupled with subtle, informal microsteering 
becomes an effective and manageable strategy. (Jacobsson, Pierre och Sundström, 
2015, s. 4.) 

 
De menar att enbart metagovernance inte räcker för att få förvaltningen i rätt 
riktning, utan att metagovernance måste kopplas samman med en mer aktiv form 
av styrning såsom mikrostyrning. (Jacobsson, Pierre och Sundström, 2015, s. 133) 
Även Sörensen skriver att knäckfrågan är hur metagovernance utförs, och att 
inom forskningen om metagovernance används begreppet ofta som ett 
paraplybegrepp för en sammansättning av flera olika verktyg för metastyrning. 
(Sörensen, 2006, s. 101–102) Detta synsätt anammas även i föreliggande analys, 
det vill säga att metagovernance i form av organisationsstyrning och 
mikrostyrning analyseras veteranpolitikreformen med särskilt fokus på 
förtjänstmedaljen. Detta utvecklas i de två följande avsnitten.  

När det gäller organisationsstyrningen (på engelska ’governing by organizing’) 
(Jacobsson, Pierre och Sundström, 2015, s. 44–47) så handlar den om att skapa 
en förvaltning som är lyhörd:  

How can the government ensure that an administration working in a government 
structure – that is, working with an extensive discretionary authority and 
surrounded by various organizations with desirable resources – has the ability to 
orient and adapt to changing conditions, while at the same time staying loyal to 
the will of the government? (Jacobsson, Pierre och Sundström, 2015, s. 46.) 

 
De olika sätt att organisationsstyra på som diskuteras i detta avsnitt är: a) 
reformberättelsen; b) att skapa formella organisationer; c) att konkurrensutsätta; 
samt d) positionering; och e) distansering (Jacobsson, Pierre och Sundström, 
2015, kap. 3). Dessa fem former kompletterar varandra eftersom de handlar om 
att beskriva den grundläggande formella förvaltningsformen och den 
organisatoriska strukturen inom ett politikområde. De ingår i analysen av 
veteranpolitikreformen i kapitel fem.  

Den första formen av organisationsstyrning är alltså reformberättelsen (på 
engelska ’storytelling’). När politiska reformer ska lanseras används en 
reformberättelse för att politiska ledare ska kunna motivera reformerna när de 
ska lanseras. Historierna bakom reformen ger löften om förbättringar och tar 
bort osäkerheter kring förändringen. Historierna skapar mening bakom 
förändringar och de motiverar och inspirerar medlemmarna i organisationen till 
kommande förändringsarbete. Historierna kan också användas exempelvis för att 
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förbättra moral och tillit i organisationen, eller ge kontroll över förvaltningen. 
Historieberättandet är knutet till reformprocessen på så sätt att den relaterar till 
alla faser i policyprocessen, och förmedlar till alla berörda aktörer relevansen av 
reformen. Historien kan bestå av exempelvis vad problemet består av, olika 
lösningsförslag, vilka relevanta aktörer som finns, hur relationerna mellan dem 
ser ut, med mera. Politikerna använder både tal och skrift när i sitt 
historieberättande, och de kan kommunicera via offentliga dokument såväl som 
via uttalanden i media. Historierna har typiska karaktärsdrag, de: a) förmedlar en 
positiv förändring; b) ska vara möjliga eller trovärdiga att genomföra; c) 
innehåller distinkta karaktärer såsom vinnare och hjältar; d) ha en handling såsom 
vän och fiende, vinnare och förlorare; e) bestå av magiska koncept såsom resultat 
eller effekter. (Jacobsson, Pierre och Sundström, 2015, s. 66–72.)42 Detta 
anknyter till det institutionella perspektivet på så sätt att det ger en länk till 
historien och ger individen (medborgaren, tjänstemannen) en känsla av 
sammanhang.  

Den andra formen av organisationsstyrning är att skapa formella organisationer 
(på engelska ’creating formal organizations’) som kan bestå av tjänstemän, regler, 
mål och resurser. Det kan vara större enheter såsom departement eller mindre 
funktioner såsom ombudsmän. Syftet för staten är att ta tillvara på speciella 
värden eller sociala problem och det kräver ett befintligt institutionellt stöd i 
omgivningen. Resultatet är att dessa värden eller problem får en agent i 
policyfältet och att ämnet kommer upp på dagordningen på ett tydligare sätt. Det 
innebär också att de värden som ska tillvaratas får en större spridning och 
acceptans i omgivningen. (Jacobsson, Pierre och Sundström, 2015, s. 47–50.) 

Den tredje formen är att konkurrensutsätta (på engelska ’fostering competition) 
och syftar till att uppmuntra till reflektiva och kreativa administrativa lösningar 
men kan också uppmuntra till rivalitet och därmed specialisering av delar inom 
verksamhetsområdet. Detta kan genomföras på olika sätt exempelvis genom 
valfrihet av tjänster för brukare i kombination med kvalitetsmätningar samt med 
informationstjänster. Detta kan införas på olika förvaltningsnivåer, lokalt, 
regionalt eller nationellt. Det kan också genomföras i olika stadier av 
policyprocessen, exempelvis genom att införa oberoende gransknings- och 
utvärderingsfunktioner. (Jacobsson, Pierre och Sundström, 2015, s. 57–60.) 

Den fjärde formen är omlokalisering eller positionering (på engelska 
’positioning’) och det handlar om kontakterna organisationsenheten har med sin 
omgivning. Det finns extern positionering där enheten ska förhålla sig till 
organisationer utanför staten, och intern positionering där enheten ska förhålla 
sig till andra enheter inom staten. Positioneringen kan avse exempelvis: olika 
nivåer det vill säga vart positioneringen sker, olika faser eller frekvens det vill säga 

 
                                                      
42 Jacobsson, Pierre och Sundström lyfter också fram att det finns andra termer för ’stories’ som används för 
liknande handlingar inom andra discipliner, exempelvis ’narratives’, ’political discourse’, political 
communication’, political language’ (Jacobsson, Pierre och Sundström, 2015, s. 66).  
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när i policyprocessen positioneringen sker, arbetsmetoder det vill säga hur 
positioneringen tar sig uttryck och vilka aktörer som ska vara aktiva i 
policyprocessen det vill säga vem som positioneringen ske i förhållande till. Vid 
intern positionering uppstår en viss överlappning mellan enheter, vilket innebär 
att frågan behandlas utifrån olika intressesfärer vilket ger en spridning och 
därmed större problemlösning totalt sett, vilket kräver tekniker så som 
samberedning i gemensamma frågor. (Jacobsson, Pierre och Sundström, 2015, s. 
50–57.) 

Den femte formen är distansering (på engelska ’distancing’) som handlar om att 
delegera beslutsrätt till förvaltningen, i en balansakt mellan demokrati och 
effektivitet, vilket innebär att förvaltningen har en viss grad av autonomi, 
samtidigt som den måste kunna svara på styrning. Enheter måste därför ha 
kontakt med andra ansvariga organ inom sitt policyfält så att politiken blir 
enhetlig. Det här sättet att distansera förvaltningen kallas för ’hands-on’ 
respektive ’hands-off’ strategier och avser antingen att regeringen vill öka sin 
styrning alternativt att regeringen inte har ett behov av att styra i detalj. Detta 
hänger också samman med ansvaret för verksamheten, vid en mer nära styrning 
ökar också det politiska ansvaret för verksamheten. Det finns olika dimensioner 
av autonomi som avser både formen och bruket av beslutsfattande kompetens, 
exempelvis: jurisdiktion, diskretion, policyimplementering, ledning och tillsyn. 
(Jacobsson, Pierre och Sundström, 2015, s. 60–66.)  

Dessa former av organisationsstyrning har lite olika karaktär. Att skapa 
formella organisationer är att utforma en grundstruktur och reformberättelsen 
om att motivera och legitimera den, medan konkurrensutsättning, positionering 
och distansering relaterar till varandra på så sätt att de definierar relationerna till 
befintliga organisationer eller enheter horisontellt respektive vertikalt i det 
politiska systemet. Tillsammans utgör de ett sätt att analysera en 
organisationsstruktur och dess institutionella förhållande. Statens och 
regeringens styrning genom veteranpolitikreformen analyseras ur detta 
perspektiv av organisationsstyrning i kapitel fem.   

Tidigare i kapitlet diskuteras att under förutsättning att organiseringen av en 
verksamhet är robust, kan styrningen ske på distans (på engelska ’hands off’) 
vilket är brukligt idag och stöds av det svenska dualistiska systemet. Styrning på 
distans medger dock inte frånvarande politiker eller att politiker underlåter att 
gripa in när det behövs. (Jacobsson, Pierre och Sundström, 2015, s. 77–78.) 
Metagovernance bygger istället på dagligt rutinmässigt utbyte och systemet 
baseras på ömsesidig tillit för att det ska fungera. Detta kan sedan utvecklas med 
stöd av olika strategier. (Jacobsson, Pierre och Sundström, 2015, s. 79.) 
Jacobsson, Pierre och Sundström förklarar detta:  

We will argue that steering takes place at arm’s length but also very often within 
arm’s reach. The combined effect of institutional design (organizing) and a culture 
emphasizing shared goals and meanings makes the Swedish administration 
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comparatively responsive to even very subtle political signals. (Jacobsson, Pierre 
och Sundström, 2015, s. 79.)  

 
Mot denna bakgrund av metagovernance, med stabila institutionella arrangemang 
och ett arbetsklimat inom förvaltningen som präglas av professionalism och 
ömsesidigt förtroende kan förvaltningschefer förlita sig på mer subtila 
styrstrategier såsom mikrostyrning (på engelska ’microsteering’). Jacobsson, Pierre 
och Sundström beskriver vad mikrostyrning är:  

These practices help politicians keep administrative units on the right track without 
altering basic organizational arrangements. They can be undersood as a kind of 
fine-tuning of policies, and this ‘microsteering’ is made possible by a strong sense 
of trust among officials in relation to politicians. (Jacobsson, Pierre och 
Sundström, 2015, s. 93.) 

 
Mikrostyrningen kompletterar således organisationsstyrningen och kan med stöd 
av denna vara mindre formaliserad och istället bygga på ett nära samarbete mellan 
den politiska nivån och förvaltningen. Jacobsson, Pierre och Sundström 
identifierar fyra generella typer av styrstrategier för mikrostyrning, dessa är: 1) 
Att förekomma (på engelska ’anticipation’), som handlar om att låta tjänstemän 
hantera specifika frågor i enlighet med regeringens politik utan inblandning från 
politiker, detta bygger på erfarenhet från nära samarbete. 2) Att bemyndiga (på 
engelska ’inviting authority’), som handlar om att låta tjänstemän hantera 
specifika frågor i enlighet med regeringens politik med ett minimum av 
inblandning från politiker, detta bygger på informella möten mellan politiker och 
tjänstemän. 3) Att återpolitisera (på engelska ’re-politicization’), som handlar om 
att säkerställa att vikitga och svåra frågor som påverkar praxis  återförs till den 
politiska nivån, detta genom att lyfta frågor. 4) Att återstyra (på engelska 
’modification’), som handlar om att delar avförvaltningen börjar göra avsteg från 
den politiska linjen, detta åtgärdas genom att att ompositionera befattningar och 
medel, förändra konkurrens och autonomi, göra offentliga uttalanden. 
(Jacobsson, Pierre och Sundström, 2015, kap. 4 tabell 4.2.)43 Alla fyra strategierna 
innehåller konkreta instrument för att påverka förvaltningen att förändra sitt 
beteende och återvända till den tidigare inslagna vägen eller till den från politiskt 
håll föredragna policylinjen. De olika strategierna för mikrostyrning handlar om 
att ge en mindre styrning till förvaltningen i de fall förvaltningen avviker från den 
inslagna politiska linjen. Detta förutsätter ett nära samarbete mellan politiker (i 
det här fallet även myndighetsledning) och tjänstemän.  

Sammanfattningsvis kan sägas att analysen av veteranpolitikreformen 
genomförs i termer av metagovernance, mer specifikt som 
organisationsstyrningen som analyseras i fem dimensioner: a) reformberättelse; 
b) skapandet av organisationer; c) konkurrensutsättning; d) positionering; e) 
 
                                                      
43 Fritt översatt av författaren.  
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distansering; samt kompletteras med f) mikrostyrning. Organisationsstyrningen 
kommer att analyseras både som regeringens politik och som Försvarsmaktens 
interna styrning.  

Inom forskningen om metagovernance saknas empiriska studier som kan 
utveckla och konkretisera det teoretiska perspektivet om metagovernance. Den 
här avhandlingen bidrar till denna befintliga forskning genom att empiriskt 
studera ett politikområde som inte studerats tidigare och komplettera teorin med 
ett empiriskt exempel.  

I nästa avsnitt fördjupas detta perspektiv genom att studera olika logiker för 
handlingsrationalitet för tjänstemän, med utgångspunkt från den nyinstitutionella 
teoribildningen.  

2.3 Ett nyinstitutionellt perspektiv bortom 
lämplighetslogiken 

Av de föregående avsnitten framgår att det teoretiska ramverket till den här 
avhandlingen bygger på teorier om metagovernance, det vill säga i korthet att den 
moderna staten metastyr förvaltningen. Governance är generellt sett ett 
multiteoretiskt begrepp som för att få ett förklaringsvärde behöver kopplas 
samman med andra teorier om aktörers beteende, såsom teorier om institutioners 
roll, utformning och funktion för individers handlande (Sundström och Pierre, 
2009, s. 11). När institutioner betraktas som en uppsättning normer som 
vägleder, blir logiken bakom utformningen av normerna ett sätt att förstå 
governance (Pierre och Peters, 2000a, s. 43–44). Därför utökas avhandlingens 
teoretiska ramverk med ett avsnitt med fokus på institutioner och 
handlingsrationalitet. Detta kommer senare i avhandlingen att analyseras som 
den värdebaserade logik som är drivande bakom belöningssystemet.  

Inom samhällsvetenskapen finns en mycket stor bredd på forskningen om 
institutioner såsom sociala, ekonomiska eller politiska fenomen. Inom 
statsvetenskapen betraktas politiska institutioner vanligen som bestående av 
organisatoriska element och handlingslogiker som är bundna av regler, inom en 
forskningsinriktning som kallas nyinstitutionalismen (på engelska ’new 
institutionalism’ eller ’neo-institutionalism’). (March och Olsen, 1989, 1993, 
1995.) Det som studeras inom forskningsinriktningen är drivande processer och 
mekanismer bakom utveckling och förändring och hur institutioner blir 
etablerade som styrande för socialt beteende. En grundläggande egenskap hos 
institutioner att de genom att formalisera påbud och skapa permanenta 
handlingsmönster bidrar till stabilitet i det politiska systemet. Institutionell teori 
är inte en enhetlig teori utan en löslig sammansättning av relaterade idéer som 
kan definieras olika beroende på vilken vetenskaplig disciplin de studeras inom, 
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det är vanligt med ekonomiska, sociala och politiska institutioner såsom 
marknaden, familjen eller staten. (Scott, 2005; March och Olsen, 2009a.)44  

March och Olsen har skrivit två böcker som kan sägas vara grundläggande för 
den här forskningsinriktningen inom statsvetenskapen.45 Den första boken 
Rediscovering institutions: The organizational basis of politics var på sin tid innovativ inom 
sitt forskningsfält medan uppföljaren Democratic governance innehåller en hel del 
konkretiseringar och utvecklingar på samma tema. De skrev om ett nytt sätt att 
betrakta politik, där även den institutionella utformningen anses ha betydelse för 
utövningen av statens makt. Detta innebär en vidare syn på institutioner, inte 
bara lagar och regler utan även sociala normer, symboler och ceremonier. De går 
också vidare och tittar på identiteter och roller som skapar mening och logiker 
för handling. De menar att en viktig del av governance är att skapa identiteter 
och roller som ger en rationalitet för handlande hos tjänstemän i 
tjänstemannarollen. (March och Olsen, 1989, 1995.) En politisk institution består 
därmed både av politik och förvaltning, den går bortom de formella 
organisationerna och regelverken för denna, den innehåller också en 
avsiktsförklaring och en social mening, och omfattar därför också andemeningar 
och arbetsprocesser samt yrkesroller.  

Institutionsbegreppet är lösligt och abstrakt och har definierats på många olika 
sätt inom forskningen om detta, exempelvis som politiska institutioner såsom 
lagstiftaren, verkställande myndigheter och domstolar eller regelverk, men också 
sociologiska institutioner såsom media, marknaden eller familjen, samt utöver 
detta identiteter eller roller såsom medborgare, tjänsteman eller individ. (March 
och Olsen, 1995, s. 27.) I den här avhandlingen anknyter analysen till ett befintligt 
perspektiv och därför används en definition av institutioner som formulerats av 
March och Olsen:  

An institution is a relatively enduring collection of rules and organized practices, 
embedded in structures of meaning and resources that are relatively invariant in 
the face of turnover of individuals and relatively resilient to the idiosyncratic 
preferences and expectations of individuals and changing external circumstances 
(March and Olsen 1989, 1995). There are constitutive rules and practices 
prescribing appropriate behavior for specific actors in specific situations. There 
are structures of meaning, embedded in identities and belongings: common 
purposes and accounts that give direction and meaning to behavior, and explain, 
justify, and legitimate behavioral codes. There are structures of resources that 
create capabilities for acting. Institutions empower and constrain actors differently 
and make them more or less capable of acting according to prescriptive rules of 

 
                                                      
44 (Läs vidare i March och Olsen, 1984; Powell och DiMaggio, 1991; Scott, 2014.)  
45 Det finns i grova drag tre inriktningar på institutionell teori, den första är ’rational choice theory’, den andra 
är ’normative theory’, den tredje är ’cultural-cognitive theory’. Den som March och Olsen tillhör är den 
normativa inriktningen, som är en reaktion på rational choice, som alltså anser att institutioner vilar på 
normativa system av delade normer och värden som är bjudande för det sociala livet. (Scott, 2005, s. 409–410; 
March och Olsen, 2009a, s. 2.)  
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appropriateness. Institutions are also reinforced by third parties in enforcing rules 
and sanctioning non-compliance. (March och Olsen, 2009a, s. 1.) 

 
En central punkt är att institutioner har en betydelse för socialt beteende och att 
institutioner formar kollektiva beteenden genom att kontrollera och facilitera 
handlingsmönster (Scott, 2005, s. 408).46 March och Olsen skriver:  

Institutionalism as that term is used here, connotes a general approach to the study 
of political institutions, a set of theoretical ideas and hypotheses concerning the 
relations between institutional characteristics and political agency, performance, 
and change. Institutionalism emphasizes the endogenous nature and social 
construction of political institutions. Institutions are not simply equilibrium 
contracts among self-seeking, calculating individual actors or arenas for 
contending social forces. They are collections of structures, rules, and standard 
operating procedures that have a partly autonomous role in political life. (March 
och Olsen, 2009a, s. 2.) 

 
Denna definition fångar den generiska egenskapen hos en institution det vill säga 
att en institution har allmängiltiga kvalitéer och att det är just den 
institutionaliserade formen som gör begreppet användbart. Detta eftersom det 
innebär att även mer abstrakta värden kan institutionaliseras och göras till 
behållare för formaliserade påbud för handlingar, det vill säga både för 
nedtecknade samhällsregler och informella yrkesnormer. Dessa institutioner 
påverkar sedan politiken och skapar stabilitet och trögrörlighet även för 
informella strukturer. March och Olsen sammanfattar institutioners roll:  

Democratic political life is ordered by institutions. The polity is a configuration of 
formally organized institutions that defines the setting within which governance 
and policy making take place. An institution is a relatively stable collection of rules 
and practices, embedded in structures of resources that make action possible – 
organizational, financial and staff capabilities, and structures of meaning that 
explain and justify behavior – roles, identities and belongings, common purposes, 
and causal and normative beliefs (March and Olsen 1989, 1985). (March och 
Olsen, 2009b, s. 3.) 

 
March och Olsen skriver att trots att begreppet är mångtydigt finns det tre 
element som är gemensamma för de flesta forskare om institutioner. De är: a) en 
syn på mänsklig handling som drivs av en logik som avspeglas i regelstrukturen; 
b) en syn på förändring och historia som matchar institutioners utveckling över 
tid och möjligheterna att påverka dem; och c) en syn på governance som sträcker 
sig bortom formella politiska strukturer och inkluderar centrala delar av det 

 
                                                      
46 Det finns många likartade begrepp inom forskningen som till och med kan överlappa varandra beroende på 
hur de definieras (DiMaggio och Powell, 1991). Det finns exempelvis en växande litteratur om standardisering 
(på engelska ’standards’) som jag väljer att inte använda eftersom standarder syftar till likriktighet medan mjuk 
normstyrning syftar till anpassningsbarhet (Brunsson och Jacobsson, 2000). 
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sociala livet. (March och Olsen, 1995, s. 27–28.) I enlighet med detta, skriver 
March och Olsen också att governance ur ett institutionellt perspektiv handlar 
om fyra uppgifter, som sker i ett socialt samspel: 1) att utforma identiteter för 
medborgare och grupper i den politiska miljön; 2) att möjliggöra för dessa 
identiteter att agera lämpligt i förhållande till de förväntningar som ställs; 3) att 
utveckla en tolkningsram för deras handlingar som skapar mening och 
sammanhang i relation till politiska händelser; samt 4) att skapa ett dynamiskt 
politiskt system som klarar förändringar och lärande. (March och Olsen, 1995, s. 
45–46) Det är alltså tydligt att det sociala samspelet har ett betydande utrymme, 
och att detta tillhör den nydanande dimensionen av March och Olsens 
angreppssätt på nyinstitutionalismen.47 På det här sättet har institutioner en 
betydande funktion i termer av metagovernance, eftersom dessa strukturer av 
mening och påbud för handling också påverkar utformningen av politikområden 
och metastyrningen av dessa.  

På motsvarande sätt går det därmed att betrakta det militära maktmedlet som 
en politisk institution. Eftersom det handlar om politiska institutioner med en 
särskild handlingslogik bakom den, som är regelbunden och inkluderar sociala 
normer, samt innefattar politisk påverkan av den, är den institution som 
avhandlingen handlar om utövning av våldsmonopolet som en del av en militär 
yrkeskunskap, som är reglerat genom traditionell och delegerad regelstyrning, 
utövat genom professionell omdömesförmåga och etik, samt politiskt styrt på 
flera sätt och däribland genom metagovernance, och som vilar på en 
maktfördelning inom den politiska representativa demokratins ram. Detta 
kommer att analyseras senare i avhandlingen, men först ska det institutionella 
perspektivet fördjupas via tjänstemannarollen och olika handlingsrationaliteter 
samt de institutionella element som diskuteras i de kommande avsnitten.  

2.3.1 Tjänstemannarollen skapar mening  
Det sociala samspelet är återkommande i March och Olsen framställning. De 
skriver att institutioner består både av ett system av regler och strukturer av 
mening. March och Olsen betonar att en uppfattning om mening är av betydelse 
för mänsklig handling. Denna känsla av mening och värde tilldelas genom 
individens förståelse av omvärlden, genom en tillhörighet i historien via det 
förflutna och framtiden, genom tolkning av sin roll i detta som uttrycks genom 
beslutsfattande. March och Olsen menar att även mening institutionaliseras och 
utövas genom tjänstemannarollen. (March och Olsen, 1989, kap. 3.) De skriver:  

 
                                                      
47 Denna forskningsinriktning har utvecklats av Olsen (se vidare i Olsen, 2001, 2003, 2006, 2009, 2010) samt 
av March (se vidare i March, Schulz och Zhou, 2000). 
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 […] the core intuition is that humans maintain a repertoire of roles and identities, 
each providing rules of appropriate behavior in situations for which they are 
relevant. (March och Olsen, 2009b, s. 2.) 

 
De skriver vidare om att formalisera handlingsmönster genom att 
institutionalisera och socialisera handlingsregler i roller och identiteter såsom 
tjänstemannarollen (March och Olsen, 1989, s. 52):   

For instance, the role of the civil servant is defined by shared assumptions about 
what is due to occupants of other roles, like those of an elected leader or a citizen. 
The political community is based on a shared history, a valued way of life, a shared 
definition of the common good, and a shared interpretation and common 
understanding embodied in rules for appropriate behavior. The rules provide 
criteria for what is worth striving for, and for what is accounted as good reasons 
for action. Citizens give their allegiance to a set of norms, beliefs, and practices 
embodied in political institutions. The language is one of the duties and rights 
associated with specific role relationships. (March och Olsen, 1989, s. 161.) 

 
March och Olsen utvecklar sin teori kring tjänstemannarollen och den delegerade 
offentliga makt som återfinns i den rollen. De anknyter därför till att tjänstemän 
måste socialiseras in i den rollen och in i en tjänstemannaetik så att de inte agerar 
utanför den demokratiska ramen. Tjänstemän förväntas följa reglerna och de 
intressen som rollen representerar, och den diskretion de har i sin roll begränsas 
av ansvarsutkrävande. (March och Olsen, 1995, s. 57–60.)48 Detta synsätt är 
ganska okonventionellt och synen på rollens betydelse för institutionen 
överensstämmer väl med det synsätt som finns inom forskningen om 
metagovernance. Detta synsätt integreras och utvecklas i de följande avsnitten, 
och innebär i korthet att styrningen genom att använda en roll såsom den militära 
professionen därmed också inkorporerar en inneboende rollrationalitet i 
styrningen. Fokus är emellertid inte på identiteter eller ens på rollen i sig utan på 
handlingslogiken som beror av en roll och kan förklaras och analyseras utifrån 
en rollrationalitet. I avhandlingens analys används den militära yrkesrollen som 
en tolkningsram som bidrar till förståelse för handlingar. Tjänstemannarollen är 
ur det här perspektivet också grunden till organiseringen av förvaltningen i 
professionsmodeller. I den här avhandlingen är professionen och yrkesrollen 
således inte studieobjekt utan snarare utgör de en bakgrundsfond. 

2.3.2 Olika logiker bakom handlingsrationaliteter 
Institutionaliseringen av handlingsregler innebär att institutioner har fångat och 
inbäddat värden och normer för handling i ett socialt sammanhang. Av detta 
följer att institutionsbegreppet implicit också bär på en handlingsrationalitet, det 
 
                                                      
48 Identiteter och roller formas i socialpsykologiska processer (se vidare i March och Olsen, 1995, s. 72–78). 
Detta ligger dock utanför avhandlingens forskningsområde.  
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vill säga att den också är vägledande för handlingar inom ramen för institutionen. 
Detta blir därmed en viktig komponent i begreppet och vidare en del av 
teoribildningens och där med också av det teoretiska ramverkets 
förklaringsvärde. Det är också detta som gör att handlingar kan utgöra ett gott 
empiriskt underlag för studier av den här typen av fenomen. Det är också denna 
handlingsrationalitet som analyseras i avhandlingens senare delar, genom en 
empirisk analys av handlingar och hur de har värderats i en medaljeringsprocess. 
March och Olsen skriver om hur handlingar uttrycker denna logik:  

Actions are expressions of what is appropriate, exemplary, natural, or acceptable 
behavior according to the (internalized) purposes, codes of rights and duties, 
practices, methods, and techniques of a constituent group and of a self. (March 
och Olsen, 1995, s. 31.) 

 
March och Olsen fokuserar på den institutionaliserande effekt som skapar 
förutsägbarhet, stabilitet och reproduktion i ett normsystem. De menar att det 
finns olika typer av logiker när det gäller handlingsrationalitet som kan sägas ligga 
bakom att tjänstemän agerar i enlighet med den avsedda styrningen.  

Det finns självfallet olika logiker för handlingsrationalitet. Traditionellt, det 
vill säga innan March och Olsens nydanande perspektiv på institutioner, 
användes inom forskningen i stort en så kallad konsekvenslogik (på engelska ’logic 
of consequences’). Inom denna logik bedöms handling företrädesvis utifrån 
värden och konsekvenser av olika handlingsalternativ. Konsekvenslogiken utgår 
ifrån fasta roller och preferenser vars beteende avgörs av att beräkna egennyttan 
i form av kostnader och fördelar utifrån det förväntade resultatet av olika 
handlingsalternativ. Handlingslogiken bygger således på att aktörerna är så kallad 
rationella aktörer (på engelska ’rational actor’). Tjänstemännen följer logiken 
utifrån självintresse och ser den politiska ordningen som ett resultat av processer 
av förhandling och formering av koalitioner. (March och Olsen, 1989, kap. 2, 
1995, kap. 2, 2009b; Balsinger, 2018.) Konsekvenslogiken kan exemplifieras 
genom de ekonomiska belöningssystem som beskrevs i kapitel ett, vars logik 
består av fasta konsekvenser exempelvis extra bonusutbetalningar efter att 
aktörer nått en specifik försäljningskvot. Denna logik skiljer sig som nämnts 
tidigare från den värdebserade logiken bakom krigsdekorationer.  

March och Olsen har skrivit mycket på detta tema och förespråkar en annan 
logik för mänsklig handling som de kallar lämplighetslogik (på engelska ’logic of 
appropriateness’). Lämplighetslogiken innebär att beslut fattas utifrån vad sociala 
normer stipulerar snarare än utifrån perspektiv som värderar nytta eller 
konsekvenser. (March och Olsen, 1989, s. 160–162.)49 Handlingsrationaliteten 
bakom lämplighetslogiken bygger på att handlande är ett resultat av situationen, 
i kombination med regler och roller. Enligt denna logik avgörs beslut utifrån vad 
 
                                                      
49 Detta perspektiv återkommer för övrigt även inom litteraturen om metagovernance (se Sundström och 
Pierre, 2009, s. 12–13). 
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sociala normer påbjuder, utifrån vad som är lämpligt och i enlighet med rutiner 
och plikten i rollen. Det som är lämpligt i situationen avgörs av det som är inlärt 
beteende utifrån de regler som reglerar en specifik rolls tjänsteutövning och 
handlingsutrymme i tjänstemannarollen. Tjänstemännen följer reglerna för att de 
uppfattas som riktiga och legitima. Regler kan ersättas eller förändras över tid 
genom selektion och anpassning. Denna syn förutsätter ett politiskt system som 
bygger på sociala relationer och roller. Lämplighetslogiken förser ur detta 
perspektiv en organisation med institutionell ordning, stabilitet och 
förutsägbarhet. (March och Olsen, 1989, kap. 2, 1995, kap. 2, 2009b; Balsinger, 
2018.) De sammanfattar logiken: 

THE logic of appropriateness is a perspective on how human action is to be 
interpreted. Action, policy making included, is seen as driven by rules of 
appropriate or exemplary behavior, organized into institutions. The 
appropriateness of rules includes both cognitive and normative components 
(March and Olsen 1995, 30-1). Rules are followed because they are seen as natural, 
rightful, expected, and legitimate. Actors seek to fulfill the obligations 
encapsulated in a role, an identity, a membership in a political community or group, 
and the ethos, practices, and expectations of its institutions. Embedded in a social 
collectivity, they do what they see as appropriate for themselves in a specific type 
of situation. (March och Olsen, 2009b, s. 1 [versaler i original].)  

 
Lämplighetslogiken är passande för en förvaltning, som är bunden av regler, 
praxis och procedurer samt kravet på förutsebarhet i relationen till medborgarna. 
Den verkar vara särskilt passande för en förvaltning organiserad i en 
professionsmodell då den bygger på professionens särskilda villkor som de 
uttrycks i yrkesrollen. Lämplighetslogiken bygger på att tjänstemannen strävar 
efter att vara konsekvent med sin uppfattning om identiteten i sin yrkesroll:  

Politics are organized by a logic of appropriateness. Political institutions are 
collections of interrelated rules and routines that define appropriate actions in 
terms of relations between roles and situations. The process involves determining 
what the situation is, what role is being fulfilled, and what the obligations of that 
role in that situation are. When individuals enter an institution, they try to discover, 
and are taught, the rules. When they encounter a new situation, they try to associate 
it with a situation for which rules already exist. Through rules and a logic of 
appropriateness, political institutions realize both order, stability, and 
predictability, on the one hand, and flexibility and adaptiveness, on the other. 
(March och Olsen, 1989, s. 160.) 

 
Identiteten eller rollen har alltså en avgörande betydelse för vilken handling som 
är den rätta. March och Olsen skriver att tjänstemannen kan ställa sig själv ett 
antal frågor som vägleder inför val av handlingslinje: 1) Vilken typ av situation är 
detta? 2) Vilken roll har jag? 3) Vilken är den mest lämpliga handlingen? (March 
och Olsen, 1989, s. 23.) Den mest lämpliga handlingen framgår av det som är 
inlärt för den aktuella rollen, men det betyder inte automatiskt att det är rätt 
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handling eftersom det inlärda beteendet kan vara fel. Därför krävs också en 
referens till historien och det som kan kallas ett institutionellt minne:  

To act appropriate is to proceed according to the institutionalized practices of a 
collectivity, based on mutual, and often tacit understandings of what is true, 
reasonable, natural, right, and good. The term ‘logic of appropriateness’ has 
overtones of morality, but rules of appropriateness underlie atrocities of action, 
such as ethnic cleansing or blood feuds, as well as moral heroism. The fact that a 
rule of action is defined as appropriate by an individual or a collectivity may reflect 
learning of some sort from history, but it does not guarantee technical efficiency 
or moral acceptability. (March och Olsen, 2009b, s. 2.) 

 
I korthet kan detta uttryckas som att March och Olsen menar att det finns en 
rationell konsekvenslogik och en erfarenhetsbaserad lämplighetslogik, men att 
regelföljandet i lämplighetlogiken överrider etik och moral på så sätt att eftersom 
regeln styr går den förbi den moraliska reflektionen. I detta avseende avviker den 
här avhandlingens från March och Olsens uppfattning, vilket också framgår av 
analysmodellen, att etik och moral tvärtom kan vara en del av 
handlingsrationaliteten, kanske till och med borde vara det, som varande ett av 
flera viktiga sociala element, ett moraliskt element som uttrycks via 
omdömesförmågan i professionsetiken. Detta hänger samman med förhållande 
mellan lag och moral och att moralen har en reflekterande och utvärderande 
funktion medan lagen ska tillämpas lika för alla. Det är också viktigt att framhålla 
att i situationer med kontextuell osäkerhet såsom kris och krig är det särskilt 
viktigt att etik och moral har en framträdande plats i yrkesutövningen då det inte 
finns regler som styr alla situationer.  

March och Olsen framhåller själva att en forskningslucka inom 
nyinstitutionalismen generellt är bristen på empiriska studier. Kanske beror detta 
på att denna forskningsinriktning inte på ett tydligt sätt inkluderar empiriska 
element utan i huvudsak bygger på politisk teori. (March och Olsen, 2009a, s. 8.) 
Detta lämnar en forskningslucka för moraliska aspekter av ett institutionellt 
perspektiv på det politiska livet, något som idag också är en viktig del av 
samhällets politiska och sociala liv. Denna identifierade forskningslucka har 
omsatts i denna avhandling och specificerats till att utgöras av professionsetikens 
roll för handlingsrationalitet och styrning av politiska institutioner. March och 
Olsen befäster denna lucka när det sammanfattar forskningsinriktningen efter 
årtionden av att ha varit ledande för forskningsfronten:  

The ’new institutionalism’ tries to avoid unfeasible assumptions that require too 
much of political actors, in terms of normative commitments (virtue), cognitive 
abilities (bounded rationality) and social control (capabilities). The rules, routines, 
norms, and identities of an ‘institution’, rather than micro-rational individuals or 
macro-social forces, are the basic units of analysis. Yet the spirit is to supplement 
rather than reject alternative approaches (March and Olsen, 1998, 2006; Olsen 
2001). Much remains, however, before the different conceptions of political 
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institutions, action, and change can be reconciled meaningfully. (March och Olsen, 
2009a, s. 13.) 

 
Nyinstitutionalismen tillämpas här via de båda logikerna konsekvenslogiken och 
lämplighetslogiken. De båda logikerna kan betraktas som ytterligheter eller 
idealtyper och kan i praktiken kombineras eller vara blandformer. 
Konsekvenslogiken används som en kontrast som visar vad som kan förklaras 
bort exempelvis rationalitet som bygger på ekonomismen. Det är inte heller en 
helt klar passform med lämplighetslogiken i det undersökta fallet. I den här 
avhandlingen används lämplighetslogiken som en grundläggande logik som 
används för vidareutveckling av den värdebaserade logiken, som kan diskuteras i 
förhållande till denna som en forskningslucka. En värdebaserad logik som bygger 
på professionsetiskt grundade val som görs på basis av omdömesförmåga, 
grundat på yrkeskunskap och erfarenhet. Detta resonemang fördjupas i kapitel 
fyra som mynnar ut i en analysmodell. För att förklara den värdebaserade logiken 
krävs en närmare empirisk undersökning av denna logik, vilket också genomförs 
i de senare kapitlen.  

2.3.3 Dynamiken mellan regler, normer och mjuk styrning 
March och Olsen framställer lämplighetslogiken som det ideala sättet att 
organisera ett politikområde, men inte helt okritiskt. Under senare år diskuterar 
de även reglernas betydelse i praktiken, det vill säga om regler verkligen har 
förmågan att vägleda handlingar i alla situationer. De menar att det bara är i 
idealfallet som det finns tydliga regler som vägleder handling, som en form av 
’best practices’ men i andra fall kan regler vara motsägelsefulla eller inte 
tillämpbara i en situation. Därför öppnar de upp för att ett väl fungerande system 
också måste ha diskretion och flexibilitet. (March och Olsen, 2009b, s. 7.) Även 
om de knyter an sin forskning till governance bygger konsekvenslogiken i 
praktiken på att politikområdet är omgärdat av en stark traditionell regelstyrning 
(på engelska ’government’). Därför, och trots att politiska institutioner bygger på 
en viss autonomi, är steget ännu lite längre till det som gäller för diskussioner 
inom forskningsinriktningen inom metagovernance.  

March och Olsen framhåller betydelsen av regler för institutioner. De 
framhåller därmed bland annat likheter mellan formella nedtecknade regler och 
oskrivna regler såsom sociala normer. De upprätthålls och kommuniceras genom 
socialisering, de sätter standarder för vad som är lämpligt agerande, de är 
självreglerande eftersom de internaliseras i individens identitet och de skapar 
stabilitet eftersom de reproducerar social struktur. Trots dessa gemensamma drag 
är ett problem med March och Olsen angreppssätt att de – även om de erkänner 
subtila normer – ändå konceptuellt sammanbinder alla typer av regler i en och 
samma entitet, med regler avser de därmed både formella regler och sociala 
normer och de lägger därvid en särskild vikt vid rutiner (på engelska ’standard 
operating procedures’) som en form av regelmässigt formade handlingar. (March 



 
MAGNA ROBERTSSON Personligt mod 

55 

och Olsen, 1989, s. 22.) När de talar om regelbaserat handlande menar de alltså 
att handlingar påverkas av många olika typer av regler, genom det som i följande 
två satser kan tolkas som både formella regler och sociala normer:  

By ’rules’ we mean the routines, procedures, conventions, roles, strategies, 
organizational forms, and technologies around which political activity is 
constructed. We also mean the beliefs, paradigms, codes, cultures, and knowledge 
that surround, support, elaborate, and contradict those roles and routines. (March 
och Olsen, 1989, s. 22.) 

 
Detta är en av de punkter där forskningsinriktningen skiljer sig mellan forskare 
och discipliner, det vill säga angående vilka regler och relationer som utgör en 
institution. (March och Olsen, 2009a, s. 2.) Vilka institutionella element som ingår 
i en institution måste också sägas vara en empirisk fråga som beror av 
studieobjektet. Rent analytiskt innebär det ett hinder att definiera allt som regler 
eftersom för att undersöka dynamiken i normsystemet behöver vi en mer 
finmaskig analysapparat som inte bara syftar till likriktning av handlande och som 
förmår att särskilja formella regelverk från andra mer informella och sociala 
normativa strukturer. En sådan analysapparat tas fram i detta avhandlingsarbete, 
och den beror av en uppdelning av normativa element i fält som kan analyseras 
som formella regler, sociala normer respektive mjuk styrning. I den empiriska 
undersökningen i den här avhandlingen kommer dessa två fält att brytas ut och 
analyseras var för sig. Med sociala normer avses normer för yrkesrollen, som är 
underförstådda i den militära yrkesutövningen. Detta knyter an till den 
rollbaserade synen på institutioner som skapande av mening för handling. Detta 
beskrivs vidare i kapitel fyra om analysapparaten. 

I den här avhandlingen definieras och studeras totalt fyra institutionella 
element som har en social dimension.  

Det första fältet är organisationsstyrningen av politikområdet. Den stipulerar 
förutsättningarna för tjänstemannarollen genom att definiera exempelvis rutiner 
och processer, organisatoriska element, autonomi och kommunikation som 
utgör förutsättningar för den sociala dimensionen av institutionen.  

Det andra fältet är det formella regelverket för militära soldater och officerare 
med arbetsuppgifter som innebär våldsutövning i internationella insatser. I det 
fallet är regelverk i hög grad institutionaliserad form i den meningen att den 
avspeglar grundlag, lagar (riksdagens primära normgivningsmakt) samt 
förordningar (till regeringen delegerad normgivningsmakt) samt riktlinjer, 
handhavanderegler, säkerhetsföreskrifter, med mera (till myndigheten 
Försvarsmakten delegerad normgivningsmakt). Detta stabila fält har också en 
social dimension som är den kontextuella osäkerheten som kommer av den 
situation som verksamheten utspelar sig i vilket ger den sin dynamiska funktion.  

Det tredje normativa fältet är den mer informella normativa struktur som är 
professionsetiken för den militära professionen, i det här fallet med fokus på 
yrkesutövning vid väpnad strid. Den består av formella och informella normer 
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som syftar till att standardisera yrkesutövningen till en mer likformad 
yrkesutövning som ger stabilitet över tid och beslutsstöd som är grundat i 
yrkeskunskap. Professionsetiken består emellertid också av en annan 
komponent, som ger den dess funktion i yrkesutövningen. Det är att den 
fungerar som vägledning via omdömesförmåga som är situationsanpassad och 
syftar till att ge vägledning när inga tydliga regler finns för en specifik situation. 
Det är också detta element som är i fokus i denna forskning på det sättet att de 
handlingar som studeras är dels normer dels de som är vägledande exceptionella 
handlingar, det vill säga de som går utöver det som tjänsten kräver och som utgör 
det normativa elementet genom att de är förebilder. Den kan sägas styras av en 
värdebaserad logik som i vissa stycken skiljer sig från konsekvens- och 
lämplighetslogik. 

Det fjärde normativa fältet är själva styrningen i form av policy för 
belöningssystemet. Mörth skriver i antologin Soft law in governance and regulation: an 
interdisciplinary analysis om att mjuk styrning (på engelska ’soft law’) skiljer sig från 
regelstyrning (på engelska ’hard law’) på så sätt att den är subtil, det vill säga att:  

Authority is found not only in systems of government – the traditional system of 
command and control – but also in governance. Traditional authority is 
characterized by the domination of hierarchy and monopoly for the rule setters, 
which in most cases are state and public actors. Governance rests upon multiple 
authorities that are not necessarily public and sharing. In systems of government 
the law is hard; in systems of governance the law is soft. The crucial difference 
between these types of legal norms is that soft law lacks the possibility for legal 
sanctions. Thus soft law is not considered to be legally binding. (Mörth, 2004, s. 
1.) 

 
En grundläggande slutsats är att det finns ytterligare en typ av policyinstrument i 
den institutionella normativa konstruktionen, som är mjuk styrning. Detta 
orsakas av de mer implicita styrformerna som utvecklas i den moderna staten. 
(Se vidare i Snyder, 1994; Chinkin, 2000; Shelton, 2000.) Utöver detta, utifrån de 
mer subtila styrformerna som diskuteras inom metagovernance, förutsätts en mer 
nyanserad syn på normsystemet och på styrning. En betydelsefull konsekvens av 
de förändrade styrformerna är att de får ett annat uttryck vilket också förändrar 
karaktären på kvarlevorna av dem. Sundström och Pierre skriver:  

Processernas karaktär gör samtidigt att de regler som olika policies uttrycks i 
förändras. De stelare och mer formella regleringsformer som traditionellt använts 
inom staten får här ge plats för mer mjuk reglering i form av till exempel mål, 
handlingsprogram, riktlinjer, standarder, råd och information – i termer av 
regleringsformer innebär en övergång från hierarkisk centraliserad styrning till 
decentraliserad förhandlande styrning en övergång från ’hard law’ till ’soft law’. 
(Sundström och Pierre, 2009, s. 10.)  

 
Som nämnts tidigare är en viktig forskningsuppgift för forskningsfronten inom 
ämnet hur institutioner förändras och vilka processer och mekanismer som 
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orsakar förändring. (March och Olsen, 2009a, s. 13.) Denna avhandling är ett 
försök att göra detta genom ett fokus på mjuk styrning och professionsetik 
genom att studera hur dessa institutionella element förhåller sig till varandra i 
styrmixen.  

I kapitel fyra fördjupas detta teoretiska ramverk genom att utveckla en 
analysapparat för empirisk undersökning av detta.  

2.4 Sammanfattning: Teoretiska utgångspunkter 
Det här kapitlet handlar om avhandlingens teoretiska ramverk som består av 
teorier om governance med en fördjupning i nyinstitutionell teori. Kapitlet 
innehåller en diskussion om att: a) grundförutsättningarna är organiseringen i 
professionsmodeller, samt målsättning genom värdegrundsarbete och 
säkerhetspolitiska mål; b) att metagovernance förekommer genom 
organisationsstyrning i kombination med mikrostyrning av politikområdet 
veteranpolitiken; samt c) en fördjupning på institutionell design och 
handlingsrationalitet i implementeringen av belöningssystem inom 
verksamhetsområdet internationella insatser.  

Analysen av veteranpolitikreformen genomförs i termer av metagovernance, 
mer specifikt som organisationsstyrningen som analyseras i fem dimensioner: a) 
reformberättelse; b) skapandet av organisationer; c) konkurrensutsättning; d) 
positionering; e) distansering; samt kompletterad med: f) mikrostyrning. 
Organisationsstyrningen kommer att analyseras både som regeringens politik och 
som Försvarsmaktens interna styrning.  

Vidare kommer en fördjupad analys av förtjänstmedaljen som värdebaserat 
belöningssystem i sin institutionella miljö att genomföras, med fokus på 
institutionella element såsom regelstyrningen och policyarbete och sociala 
normer i termer av professionsetik, för att förstå den värdebaserade 
handlingsrationalitet som ligger bakom krigsdekorationer. Denna vilar på den 
nyinstitutionella teoribildningen och den handlingsrationalitet som benämns 
lämplighetslogiken, en handlingsrationalitet som bygger på att följa regler utifrån 
aktuella och kända situationer och den roll som tjänstemannen har.  

Mot bakgrund av den mer omfattande redogörelsen i detta teorikapitel 
framgår det övergripande studieområdet av illustrationen i figur tre nedan. 
Figuren visar att för att den mjuka normstyrningen ska fungera krävs interaktion 
mellan flera olika nivåer och dimensioner av implementeringsstyrningen i en så 
kallad styrmix. Figuren illustrerar också att styrmixen innehåller flera styrmedel 
och styrrelationer, vilket gör styrningen komplex.  
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Figur 3: Teoretiskt ramverk för analys av styrmix 
 
Styrmixen kan betraktas som ett sekventiellt flöde. Den bakomliggande politiken 
(som bidrar till att sätta scenen för studieområdet) är det som kan liknas vid en 
övergripande målstyrning, som sker av regering och riksdag. Det handlar om 
förvaltningspolitiken och organiseringen i en professionsmodell där autonomin 
lämnas över till professionen, det är värdegrundsarbetet i staten som innebär en 
ökad tonvikt och strategisk inriktning på tjänstemanna- och förvaltningsetik, det 
är säkerhetspolitiken som är försvars- och utrikespolitiken i samspel som sätter 
målen för Sveriges deltagande i militära internationella insatser.  

Mot denna bakgrund etableras veteranpolitiken, som är en politisk reform 
med styrning från regering och riksdag (regeringens politik som beslutades av 
riksdagen år 2010) och som i stora delar består av organisationsstyrning. Särskild 
fokus inom veteranpolitiken ägnas förtjänstmedaljen, som är en nyinstiftad 
krigsdekoration på delområdet statens erkänsla. Regeringens styrstrategi för 
veteranpolitikreformen är en hands-off strategi som lämnas till 
försvarsmaktsledningen och överbefälhavarens expertis att genomföra med en 
hands-on strategi. Det vill säga att denna styrning betraktas som en fortsättning 
på regeringens organisationsstyrning i form av den interna myndighetsstyrningen 
och myndigheten Försvarsmaktens implementering av detta instrument.  

Det mjuka styrinstrumentet och belöningssystemet förtjänstmedaljen riktar 
sig till verksamhetsområdet internationella insatser och verkar därmed inom 
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ramen för ytterligare styrrelationer. Yrkesutövningen regleras emellertid inte av 
veteranpolitiken utan av regelstyrning som reglerar lämpligt agerande i 
internationella insatser och väpnad strid. Därför återkommer detta som en 
avgränsad empirisk analys av lagar och regler och procedurer som ger dessa 
förutsättningar för verksamheten. Denna regelstyrning omfattar egentligen hela 
styrkedjan inom implementeringsstyrningen, det vill säga riksdagen och 
regeringens styrning via lagar och förordningar, samt även det internationella 
samfundet via mandat och insatsregler, vidare till myndighetens styrning via 
reglementen, handböcker och uppförandekoder.  

Metagovernance är en subtil och indirekt styrning som baseras på samverkan 
mellan olika styrformer. Mjuk normstyrning är det fenomen som ska beskrivas och 
förstås i denna avhandling. Mjuk normstyrning fungerar likt all annan styrning i 
nära samspel med den traditionella regelstyrningen som sätter ramarna för den 
analyserade verksamheten. Förtjänstmedaljen - och andra krigsdekorationer - 
talar till den militära professionens etik och kunskapsmässiga grund i 
yrkesutövningen. Vidare återkommer policy och professionsetik i en fördjupad 
empirisk analys som syftar till att hitta mekanismen och motiveringarna bakom 
handlingslogiken mer konkret i detta värdebaserade styrinstrument. 
Handlingsrationaliteten i styrningen förklaras med stöd av nyinstitutionell teori, 
som kompletterar och fördjupar det teoretiska ramverket. Detta analyseras i form 
av den policy som verkställer politiken i den interna styrningen på myndigheten 
Försvarsmakten samt hur detta implementeras i termer av normer inom ramen 
för professionens etik. Detta förklaras som en värdebaserad logik och 
handlingsrationalitet, som bygger på bland annat moralisk reflektion och 
situationsanpassat agerande.  

Sammanfattningsvis har detta kapitel fångat de teoretiska utgångspunkterna 
för det fenomen som den här avhandlingen ska fånga och analysera. Detta 
fenomen sammanfattas i ett analytiskt begrepp som benämns mjuk 
normstyrning. Mjuk normstyrning definieras som en typ av metagovernance, 
som innebär en mjuk styrform som syftar till att påverka subtila normsystem i 
förvaltningen. Styrningen bygger på ett samspel mellan institutionell design och 
politisk styrning. Mjuk normstyrning som fenomen och begrepp kommer att 
definieras i mer detalj i kapitel tre, där en analysmodell tas fram för detta ändamål. 
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3 Mjuk normstyrning som begrepp och 
analysmodell  

Det teoretiska ramverket diskuteras i kapitel två, och består av två teoretiska 
perspektiv, det ena är metagovernance och det andra är nyinstitutionalism. 
Metagovernance handlar om hur regeringen sätter scenen för ett politikområde 
genom organisationsstyrning, och sedan ger mer subtila mikrostyrningar utöver 
detta. Politikområdet i fråga är veteranpolitiken med särskilt fokus på delområdet 
statens erkänsla och förtjänstmedaljen. Nyinstitutionell teori bidrar med 
handlingsrationaliteter för tjänstemän som utgår ifrån regler för verksamheten 
och deras roll som är knuten till ämbetet. Verksamheten i fråga är militära 
internationella insatser, i detta fall det svenska bidraget till Afghanistan åren 2008-
2012.  

Det här kapitlet innehåller en redogörelse för den analytiska struktur som 
avhandlingen bygger på. Den består av ett övergripande analytiskt begrepp som 
benämns mjuk normstyrning som sammanfattas i en analysmodell som består av en 
styrmix av fyra styrinstrument, nämligen: 1) organisationsstyrningen inom 
politikområdet; 2) den grundläggande regelstyrningen; 3) normer i 
professionsetiken; och 4) mjuk styrning i form av policy. I det här kapitlet 
förklaras den förförståelse som ligger bakom begreppet och analysmodellen, som 
i sig är en syntes av studieområdet och ett resultat av det här avhandlingsarbetet. 
Kapitlet avslutas med ett analysschema som specificerar de begrepp som ska 
analyseras i den empiriska undersökningen och som genomförs i kapitel fem, sex, 
sju och åtta. Operationaliseringen och analysteknikerna för dessa utvecklas sedan 
vidare i metodkapitel fyra samt i appendix. 

I korthet summerar begreppet mjuk normstyrning idén om att professionsetik 
har en funktion i implementeringsstyrningen. Det är väl etablerat att 
professionsetiken har en betydelse för professionsutövare på det sättet att den 
påverkar tolkning och tillämpning av regelverk och policy i förvaltningens 
verksamheter. Detta medför emellertid också det omvända, det vill säga att 
statsmakterna och förvaltningen har ett intresse av och förmåga att påverka 
substansen i professionsetiken genom mjuka styrinstrument. Mjuk normstyrning 
handlar om en samverkande och förstärkande styrning från flera instrument. 
Detta analytiska begrepp är centralt för den analys som genomförs i denna 
avhandling och det används för att hålla samman ett antal förutsättningar som 
krävs för att ge en förståelse för helheten av studieområdet. Försvarsmaktens 
förtjänstmedalj som ett värdebaserat belöninssystem är avhandlingens 
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fördjupade empiriska fall, men att enbart studera förtjänstmedaljen som 
styrinstrument och belöningssystem ger emellertid inte samma förståelse för 
styrningen som helhet eftersom den är subtil och sker i samspel med andra 
styrinstrument, exempelvis förhåller den sig till regelverk och 
organisationsstyrningens förutsättningar. Analysen genomförs därmed på ett 
större område (hela styrmixen) för att kunna besvara forskningsfrågan som 
handlar om funktionaliteten i systemet.  

I det här kapitlet redogörs mer ingående för den förförståelse av 
studieområdet som ligger bakom utformningen av analysapparaten. 
Förförståelsen är de teoretiska och faktamässiga antaganden som ligger bakom 
analysmodellen och som tillsammans ger den ett förklaringsvärde och som 
möjliggör att analysen genomförs utifrån detta sammanhang. Förförståelsen 
bygger på ett antal element, som redogörs för här nedan i ett avsnitt vardera. I 
det första avsnittet förklaras hur kontextuell osäkerhet påverkar styrningen som 
därför kräver en dynamisk analysmodell istället för en hierarkisk. I det andra 
avsnittet analyseras regelstyrningens strukturella utformning och sammanfattas 
som ett flexibelt beslutsmandat. I det tredje avsnittet diskuteras den professionella 
autonomins roll för yrkesutövningen och professionsetikens funktion i 
förvaltningsstyrningen. I avsnitt fyra diskuteras handlingar som uttryck för 
normer och moraliska vägval i yrkesutövningen. I avsnitt fem sammanfattas 
denna förförståelse i en dynamisk analysmodell som ger analysen och 
framställningen sin genomgående struktur, samt i ett analysschema som 
specificerar de begrepp som vägleder genomförandet av den empiriska 
undersökningen.   

3.1 Betydelsen av kontextuell osäkerhet 
För att beskriva regelverkets struktur krävs ett begrepp som tar hänsyn till den 
osäkerhet som finns i denna typ av verksamheter. I den här avhandlingen 
används därför kontextuell osäkerhet som samlingsbegrepp i betydelsen av den 
osäkra arbetsmiljö som samhällstillstånd såsom kriser eller krig orsakar, och som 
professioner med uppgifter i dessa samhällstillstånd arbetar i då de bedriver 
verksamhet och myndighetsutövning i sin yrkesroll. Det finns många olika sätt 
att betrakta osäkerhet i förvaltningen, och Pierre och Sundström diskuterar tre 
olika typer av osäkerheter: substantiell; strategisk; institutionell. (Sundström och 
Pierre, 2009, s. 11–12) Denna typ av osäkerhet benämns kontextuell eftersom 
den handlar om den aktuella situationen och de förutsättningar som gäller i just 
den, det vill säga att den är kontextkänslig (beror av hur miljön ser ut) och 
situationsberoende (beror av lägesuppfattningen och händelseutvecklingen). 
Kontextuell osäkerhet är alltså en benämning som definierar den typ av osäkerhet 
som avses. Kontextuell osäkerhet består av en situationsdefinition som 
karaktäriseras av extrem osäkerhet. I den här avhandlingen studeras ”strid eller 
krigsliknande situationer” som har inneburit ”fara för eget liv” samt ”svåra 
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förhållanden” (Försvarsmakten, 2008) eftersom det är dessa formuleringar som 
förekommer i medaljstatuterna och som kommer till uttryck i 
medaljnomineringarna som utgör det empiriska materialunderlaget. Detta 
diskuteras vidare i nästa avsnitt ur ett regelperspektiv.50 

När det gäller kontextuell osäkerhet finns det veterligen inte mycket skrivet 
om dess implikationer för förvaltningsstyrning. Det finns däremot anknytande 
forskning om beslutsfattande på individnivå inom ämnen som ledarskap och 
psykologi, i ett forskningsfält om (militärt) ledarskap under påfrestande 
förhållanden (Alvinius m.fl., 2007; Larsson, 2010; Nilsson m.fl., 2010).51 I 
förhållande till denna avhandling är det två olika fenomen som studeras ur två 
olika analysnivåer men på basen av likartad empiri där skillnaderna främst beror 
av disciplinernas olika ansatser.52 Denna avhandling anlägger ett annat perspektiv 
för att förstå kontextuell osäkerhet, genom att konkretisera på vilket sätt 
kontextuell osäkerhet rent konkret påverkar utformningen av instrumenten för 
förvaltningsstyrning vid dessa situationer.  

Det som gäller för myndighetsutövning i strid eller krigsliknande situationer 
skiljer sig självfallet i många avseenden från det som normalt observeras inom 
offentlig förvaltning.53 Förvaltningsbeslut som fattas i ett normalt fredstida 
samhällstillstånd präglas av ett antal demokratiska principer som ska finnas i en 
rättsstat. I normalfallet (eller i idealfallet) går förvaltningsprocessen till i enlighet 
med regelverk och lever upp till krav på rättssäkerhet och effektivitet (Lundquist, 
1991; Rothstein, 2002). Under tillstånd av osäkerhet fattas emellertid beslut med 
 
                                                      
50 Fokus på kontextuell osäkerhet tillför en särskild dimension på etik som innebär ett hänsynstagande till 
sannolikheter för risker (Hansson, 2012, 2013). Sven Ove Hansson skriver i sin bok Riskfilosofi om att det inom 
riskforskningen generellt och inom riskfilosofin specifikt finns ett etablerat sannolikhetstänkande (Hansson, 
2012). Ett exempel på detta inom krishanteringssektorn är de utbredda risk- och sårbarhetsanalyserna. Hansson 
menar att som kontrast till detta är moralfilosofin ofta deterministisk på så sätt att alla handlingsalternativ och 
konsekvenser är kända på förhand. Moralfilosofin tar inte hänsyn till kreativitet eller slump, vilket påverkar just 
dessa ständigt nya variationer av unika situationer som hanteras i strid eller krigsliknande förhållanden. Hansson 
beskriver moralfilosofins begränsning som bristen i att ta vara på sannolikhetens inverkan på det moraliska 
värdet, det han kallar för ”utspädningsproblemet”, det vill säga att huruvida en handling blir mer eller mindre 
ond eller god är beroende av sannolikheten att den onda konsekvensen inträffar. (Hansson, 2012, s. 109–121.)  
51 Inom statsvetenskapen finns anknytande forskning om själva beslutsfattandet som moment som främst 
handlar om individer i politiska befattningar vid civil krishantering (Janis, 1982; Boin m.fl., 2008; Svedin, 2011).  
52 Likheten mellan angreppssätten ligger i empirin, som är soldater och officerare som agerar i stridssituationer. 
Skillnaden ligger i analysnivån, mellan psykologi och statsvetenskap, mellan ett mikro- och ett makroperspektiv. 
Larsson skriver om direkt och indirekt ledarskap och en psykologisk modell där själva ledarskapet under stress 
är fenomenet som studeras (Larsson, 2010). I den här forskningen är mjuk styrning av institutionaliserade 
normer inom statsförvaltningen i fokus och inte individers reaktioner på stress kopplat till beslutsfattande som 
förmåga. Det är således två helt olika fenomen som studeras. Även förhållningssättet till etik och moral skiljer 
sig, även om de delar den professionsetiska ansatsen. I den mening Larsson skriver om etik och moral är det 
som den moraliska stress som kan uppstå vid etiska dilemman, det vill säga när yrkesutövningen innebär att 
soldaten bryter mot antingen sin moraliska övertygelse eller gällande regelverk. (Larsson, 2010, kap. 6.) Detta 
är ett motsatt perspektiv till denna forskning eftersom de handlingar som undersöks här innebär att soldaterna 
handlat i enlighet med gällande regelverk och professionella normer. Skillnaderna mellan de olika 
angreppssätten beror huvudsakligen på skillnader mellan disciplinerna ledarskap/psykologi respektive 
statsvetenskap. De kan betraktas som kompletterande perspektiv till en större tvärvetenskaplig helhet.  
53 Det är följaktligen också skillnad mellan olika former av förvaltningsstyrning inom myndigheten 
Försvarsmakten, jämför delar av krigs-/insatsorganisationens verksamhet relativt produktionsorganisationen 
med fokus på planering, utbildning och stödfunktioner som liknar traditionell fredstida förvaltning.  
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en särskild typ av effektivitetskrav och under osäkra förhållanden, exempelvis 
under tidspress och med otillräckligt beslutsunderlag (Sundelius, Stern och 
Bynander, 2001; Hansson, 2013).54 Många av de särskilda åtgärder som samhället 
kan behöva vidta i krig är inte tillåtna i det fredstida samhället, såsom exempelvis 
ransonering, tjänsteplikt och expropriering av egendom. I fred är medborgare 
skyddade från sådana åtgärder under de individuella fri- och rättigheterna i 
grundlagen. Åtgärderna motiveras av att särskilt svåra omständigheter kräver 
extraordinära åtgärder, men åtgärderna måste ändå i sitt utförande ta hänsyn till 
demokratiska principer såsom rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Därför 
måste de regleras i förväg och inte lämnas åt ett mer slumpmässigt avgörande i 
stunden vid myndighetsutövningen. (Warnling-Nerep, Lagerqvist Veloz Roca 
och Reichel, 2007; Ramberg, 2015)55  

Just i den här typen av situationer, när människor är särskilt utsatta och 
sårbara, är det också särskilt viktigt att rättssäkerheten upprätthålls och att 
individers grundlagskyddade fri- och rättigheter efterlevs, med exempelvis skydd 
från våld eller tvång från det allmänna. Motsättningen i detta är tydlig; 
verksamheterna har en sådan karaktär att de ställer höga krav på rättssäkerhet 
och legitimitet i förvaltningsprocessen, medan situationer med hög osäkerhet är 
sådana att de ställer höga krav på flexibilitet (frånvaro av detaljstyrning) och på 
expertkunskaper (en traditionell professionsmodell. Detta innebär i sin tur ett 
behov av ett ökat utrymme för den professionella autonomin i 
myndighetsutövning vid kontextuell osäkerhet. Kontextuell osäkerhet och 
professionell autonomi är därför två grundläggande villkor som präglar analysen 
av detta styrningsfenomen.  

3.2 Regelstyrningen och det flexibla beslutsmandatet 
I det här avsnittet beskrivs de grundläggande förutsättningarna som ges via 
regelstyrningen och som illustreras i analysnivån regelverk. Denna analysnivå 
studeras empiriskt i kapitel sex. I det här avsnittet diskuteras de strukturella 
aspekterna som är av betydelse, det vill säga hur lagstiftningen generellt är 
utformad inom säkerhetssektorn, och i den empiriska delen återfinns sedan den 
mer specifika utformningen av regleringen av militära internationella insatser.  

 
                                                      
54 I sin bok Inledning till etiken beskriver Collste en rationell etisk beslutsmodell som kan tillämpas på moraliska 
problem. Modellen beskriver ett antal steg, som omfattar exempelvis problemformulering och konsekvens- och 
handlingsbedömning samt sannolikhetsbedömning (Collste, 2010, s. 27–28). Denna modell används med gott 
resultat under ideala förhållanden då det finns gott om tid att granska olika alternativ och möjlighet att samla in 
information för ett fullständigt beslutsunderlag. Men dessa ideala förhållanden illustrerar också skillnaden mot 
att fatta ett etiskt välgrundat beslut under samhällskriser eller i krigsliknande situationer då situationen och 
kontexten ställer helt andra krav på snabba beslut med ofullständigt underlag under osäkra förhållanden.  
55 Dessa förutsättningar diskuteras ofta inom forskningsinriktningen operativ juridik där exempelvis Ericsson 
uttalat sig om just detta (Ericsson, 2018).  
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Det juridiska regelverket är påverkat av den samtid i vilken den vuxit fram. 
Det innebär att ett lands konstitutionella utformning är en produkt av ett 
samhälles politiska historia.56 De svenska grundlagarna på detta område är 
utformade i en kontext präglat av efterverkningarna från det andra världskriget 
och det kalla kriget och är fokuserade på det nationella invasionsförsvaret. Den 
civila lagstiftningen för fredstida krishantering präglas av avspänningstiden kring 
millennieskiftet och omställningen mot ett internationellt insatsförsvar. Idag 
finns andra utmaningar kring terrorism och informationsteknologisk krigföring 
som håller regelverket kring totalförsvaret i en konstant anpassning till 
omvärldsförändringar.  

Det är vanligt förekommande att regleringen av verksamhet med uppgifter i 
kontextuell osäkerhet bygger på att det ordinarie regelverket sätts åt sidan till 
förmån för lagstiftning som är anpassad för speciella omständigheter. 
Grundprincipen för denna reglering är att ordinarie regelverk ska gälla, samt att 
ansvar och befogenheter ska ligga kvar i den ordinarie verksamheten även i kris 
och krig så långt det är möjligt. Det finns också en etablerad samsyn kring att 
överdriven regelstyrning försvårar verksamhet på fältet.57  

Många av de åtgärder som samhället behöver vidta i kris- eller krigssituationer 
är inte tillåtna i fredstid eftersom de innebär ett ingrepp i den personliga 
integriteten på olika sätt. Därför införs olika former av speciallagstiftning, som 
bara gäller för sådana situationer. Skälet till detta är att undvika tillfälliga lösningar 
och istället ha ett regelverk som är genomtänkt i förväg. Detta motiveras av 
samhällets överlevnad och politisk frihet samt av hänsyn till medborgares liv, 
hälsa och egendom, som är viktigare än den enskildes rätt, om omständigheterna 
är av sådan art att detta krävs. Detta innebär en maktkoncentration till 
befattningshavare, som i kraft av sin yrkesroll har vissa befogenheter. För att 
minska risken för maktmissbruk, ges denna befogenhet med vissa villkor. Denna 
typ av konstruktion finns på alla förvaltningsnivåer inom verksamheter med 
uppgifter i kris och krig. Regelverkets generella struktur påvisar mönster 
beträffande tillämpningen av regelverket.  

Ett välkänt exempel som förklarar den här strukturen är polisens så kallat laga 
befogenhet att utöva våld, som får utövas som sista utväg när någon utsätts för 
livsfarligt våld eller hot om våld som medel för att stoppa angreppet (Norée, 

 
                                                      
56 Detta försvårar också jämförande studier mellan länder på grund av skillnader i statsskick, förvaltnings- och 
rättshistoriskt arv och konstitutionella olikheter (Grundlagsutredningen, 2008, s. 135).  
57 Exempelvis regeringens regelförenklingsarbete som främst syftat till att förenkla regelverket för företag och 
därmed minska kostnader för administration orsakad av onödiga och krångliga regler (Regeringen, 1998, s. 206). 
Detta arbete bedrivs också av Försvarsmakten, men i uttalat syfte att öka handlingsutrymmet vid verksamhet 
på fältet. Under år 2014 diskuterades inom Försvarsmakten att regelverket blivit så omfattande att det hämmade 
arbetet på förbanden och beslutsfattande hos chefer pga. en rädsla att bryta mot olika bestämmelser. Problemet 
är den stora mängd manualer, handböcker, instruktioner och reglementen som finns och svårigheten att 
navigera mellan dessa och förhålla sig till vad som är bindande respektive en rekommendation. En kommission 
tillsattes för att ge åtgärdsförslag. (Åhstrand Bohman, 2014; Sundgren, 2014b.) År 2015 publicerades de första 
delarna av ett nytt markstridsreglemente. Syftet är att ge stöd till chefer att välja stridsmetoder utifrån rådande 
läge (Skoglund, 2014).  
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2008). Polislagen har tillkommit för att skydda medborgare från övergrepp av 
den egna polisen genom att sätta en gräns för vad en polis får göra. Den här typen 
av maktbefogenheter är alltid behäftade med begränsningar. Behovsprincipen 
innebär att polisen bara får använda våld då det är nödvändigt för att genomföra 
en åtgärd i tjänsten. Proportionalitetsprincipen innebär att ingreppet måste vara 
rimligt i förhållande till åtgärdens syfte och omständigheter. (Norée, 2008, s. 17, 
31, 34.) Dessa undantag är alltid behäftade med olika typer av begränsningar eller 
villkor, i polislagen finns till exempel ett proportionalitetskrav på 
våldsanvändningen (SFS 1984:387, 10 §). Detta är en form av begränsning av 
mandatet så att inte tjänstemannens makt i förhållande till medborgarna blir 
överdimensionerad vilket kan leda till maktmissbruk.  

Den här principen används alltså generellt för reglering av verksamheter i 
kontextuell osäkerhet. I regeringsformens kapitel två ”Grundläggande fri- och 
rättigheter” garanteras medborgare opinionsfriheter och kroppslig integritet och 
rörelsefrihet men också exempelvis rättssäkerhet och egendomsskydd. Här 
stipuleras också när och hur undantag från dessa kan få göras (RF 2:20). De 
centrala fri-och rättigheterna i Regeringsformen kan vara absoluta (kan endast 
ändras genom grundlagsändring) eller relativa (kan ändas genom vanlig lag). 
Begreppet ”kroppsliga fri- och rättigheter” ger uttryck för rättsstatens respekt för 
den enskilde individens integritet. Absoluta sådana rättigheter är skydd från 
exempelvis dödsstraff och tortyr. Skydd från påtvingat ingrepp är emellertid en 
relativ rättighet och kan alltså lagstiftas bort. Det finns också rättigheter som 
betraktas som svagare än de absoluta och de relativa. Ett exempel är skydd för 
äganderätt. (Warnling-Nerep, Lagerqvist Veloz Roca och Reichel, 2007.)  

Nu följer några exempel som illustrerar olika typer av kontextuell osäkerhet 
på olika förvaltningsnivåer. Den juridiska grunden för detta återfinns inom den 
nationella rätten, i Totalförsvarets författningshandbok (Försvarsdepartementet, 2015). 
Även om dessa situationer är väsensskilda har begreppet många likheter med 
andra, liknande begrepp som används inom samhällets verksamhet och planering 
inför exempelvis olyckor, naturkatastrofer, kriser och krig.58 Gemensamt för 
dessa begrepp är att de präglas av kontextuell osäkerhet. Dessa begrepp visar 
sammantaget på det första ledet i ett principiellt sätt att reglera 
myndighetsutövning i kontextuell osäkerhet. Många av de civila så kallade 
”blåljusmyndigheterna” samt det civila och militära försvaret delar samma 
juridiska konstruktion avseende beslutsbefogenheter. Detta ger den här 
forskningen också en större generaliserbarhetshorisont i form av civil verksamhet 
vid olyckor och krishantering. Här nedan beskrivs några av dessa begrepp på 
olika nivåer ur samhällets beredskapsplanering. 

 
                                                      
58 Se även Räddningstjänstens rätt till tjänsteplikt, rekvirera fordon och egendom vid olyckor (Hermelin, Schnell 
och Dryselius, 2004). Se även principer för krishantering och ansvarsövertagande av kommunens 
krisledningsnämnd från andra nämnder vid kriser (Hjert, 2004, 2007).  
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Rättssystemet bygger på en föreställning om att det finns olika 
samhällstillstånd, och följaktligen olika regelverk och lagrum som är avsedda att 
tillämpas vid normal-, kris- respektive krigssituationer. Begreppsmässigt är det 
viktigt att hålla isär dessa i grunden väsensskilda tillstånd då de är styrande för 
omfattande samhälleliga och förvaltningsmässiga omställningsprocesser. Under 
denna hierarki finns dessutom ett stort antal andra förvaltningstillstånd, som är 
mer nyanserade begrepp för tillstånd som på motsvarande sätt styr regleringen 
av dels verksamhetsområden (till exempel svåra påfrestningar på samhället i fred, 
extraordinära händelser), och dels verksamhetsdelar (till exempel polisens 
begrepp särskild händelse, räddningstjänstens begrepp olycka). Vissa av de här 
begreppen kan förekomma i flera av de olika samhällstillstånden. Gemensamt för 
alla begreppen är att de används för att definiera en situation då speciella regler, 
förvaltningsprocesser eller –principer tillämpas samt att det avgörs från fall till 
fall om ett sådant tillfälle föreligger. Det anses omöjligt, och kanske inte heller 
önskvärt, att exakt specificera villkoren för detta generellt då det är så unika 
situationer det handlar om. För exakt specificerade villkor kan bli en hämsko för 
hanteringen. Syftet med begreppen är ofta att bevilja effektivare, exempelvis 
snabbare, handläggning av det aktuella ärendet. Om villkoren inte uppfylls kan 
den effektivare hanteringen inte tillämpas. Bedömningarna görs emellertid på ett 
antal någorlunda generella och vedertagna kriterier, som i sina variationer brukar 
bottna i sannolikhetsbedömningar risker av dess omfattning och genomslag för 
ett samhälle (på engelska ’urgency and scale’).59 Ett exempel på det är begreppet 
kris som är välkänt för att ha många betydelser.60  

Det mest omvälvande tillståndet för samhället och medborgarna är självfallet 
kriget som påverkar medborgares säkerhet och vardag samt landets ekonomi och 
produktion. Krig och väpnad strid är statsmaktens yttersta påtryckningsmedel i 
mellanstatliga relationer. Forskningen om kriget som fenomen visar att krigen 
har ändrat karaktär det senaste århundradet, och att förändringarna drivs av den 
tekniska utvecklingen och samhällsutvecklingen i stort (Hallenberg, Åselius och 
Schönning, 1997; Kaldor och Retzlaff, 2000).61 Krig och väpnad strid är olika 

 
                                                      
59 Detta perspektiv kommer från utbredningen av hänsyn till tekniska och naturvetenskapliga perspektiv på 
risker i samhället (Douglas och Wildavsky, 1982; Lupton, 1999).  
60 Ordet ’kris’ kan här betraktas som ett samlingsnamn för ett flertal skilda begrepp, som brukar sägas ha ett 
antal gemensamma osäkerhetskaraktäristika (se exempelvis Sundelius & Stern 2001). Begreppen är för övrigt 
inte helt entydiga ens för fackfolk, se exempelvis Smith (2006). ’Krisberedskap’ definieras i 4 § förordningen 
(2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap som ”[…] förmågan att genom utbildning, övning och andra 
åtgärder samt genom den organisation och de strukturer som skapas före, under och efter en kris förebygga, 
motstå och hantera krissituationer […]”. ’Krishantering’ (på engelska ’crisis management’) används som 
benämning på den ämnesinriktning inom statsvetenskapen som beforskar politikområdet med samma namn 
och kan även avse etik och god sed samt principer som tillämpas inom krisberedskapen.  
61 Luttwak skrev om slutet på de heroiska krigen i sin välkända artikel (Luttwak, 1995). Ett exempel på en ny 
typ av modern krigföring är exempelvis upprorsbekämpning (på engelska ’counterinsurgency’, COIN) (Rid och 
Keaney, 2010). De teknologiska framstegen innebär också en förändrad syn på risker, exempelvis med 
vapensystem som drönare (Enemark, 2014). En sådan samtida utveckling är cyberkrigföring. Denna utveckling 
ställer också nya kunskapskrav på de soldater som deltar i krig (Krulak, 1999). Sammantaget innebär detta att 
synen på krigets syfte och etiska grund är i ständig omformering.  
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saker, kriget ställer krav på större samhälleliga omställningsprocesser medan den 
väpnade striden är ett medel för att nå politiska mål.62 Rent analytiskt kan de 
betraktas som politiskt motiverade sociala företeelser.63 Båda ställer krav på en 
fungerande rättsstat och politiska beslut fattade i en demokratisk ordning för att 
undvika att övergrepp sker. Den väpnade striden utövas baserat på en militär 
yrkeskunskap som vilar på en professionellt baserad etisk grund. Definitionen av 
den väpnade striden är därmed starkt knuten till sin politiska kontext, men också 
till den situation som den utövas i. Den väpnade striden är en förmåga som den 
militära professionen ytterst syftar till, och som bygger på ett legitimt 
statssanktionerat våldsmonopol. Väpnad strid kan ses som en del av den militära 
professionens särskilda yrkeskunskap vars utövning bygger på särskilda regler för 
detta samt ytterst ett professionsetiskt förhållningssätt.64  

Grunderna för regleringen av mellanstatliga krig och konflikter finns inom 
den internationella rätten med krigets lagar samt folkrätten och de mänskliga 
rättigheterna. (Se även avgränsningar från detta juridiska område i kapitel ett.) 
Inom litteraturen diskuteras detta som politiskt ledarskap på nationell nivå med 
fokus på undantagstillstånd65 eller konstitutionell nödrätt66  under krig och 

 
                                                      
62 Hulterström och Widén jämför krig och strid i en artikel: ”Krig och krigföring handlar primärt om organiserat 
våld mellan stater eller statsliknande enheter, medan strid i första hand sker på lägre nivå där militära förband 
och väpnade grupperingar får kontakt med varandra i mer fysisk och kinetisk mening.” och vidare att ”I det 
vidare sammanhanget av krig och konflikt är striden bara en delmängd. En aktör kan befinna sig i krig utan att 
för den skull delta i strid. Även det omvända är möjligt, d v s att någon som befinner sig i strid inte nödvändigtvis 
samtidigt behöver delta i krig.” (Hulterström och Widén, 2013, s. 50).  
63 Redan Clausewitz, den berömda militärstrategen, såg kriget som en förlängning av politiken (Clausewitz och 
Mårtenson, 1991 [1832-34]). 
64 Det finns utöver detta en mängd olika sätt att definiera olika typer av konflikter, samt för olika stadier av 
konflikter. 
65 Ett vanligt förekommande sätt att hantera främst krigssituationer eller allvarligare kriser på nationell 
konstitutionell nivå är genom undantagstillstånd. Det är ett komplicerat begrepp eftersom det symboliserar ett 
tillstånd som kan benämnas olika, variera över tid, mellan länder och enskilda situationer, men som oftast 
innebär att det offentligas arbetssätt och ansvarsfördelning förändras, att medborgares normala vanor inte är 
lämpade, inskränkningar i fri- och rättigheter samt nya skyldigheter för medborgare. Venedigkommissionen 
skriver i en kartläggning att risken för övergrepp är som störst i nödlägen och har sammanställt 
rekommendationer för utformandet av dessa. Rekommendationerna handlar i korthet om att nödlägets art ska 
definieras och att det ska kungöras, att begränsningar i fri- och rättigheter ska tydliggöras, samt att det ska finnas 
krav på proportionalitet och rättsstatlighet i nödläget. (Grundlagsutredningen, 2008, s. 88–92, 135-137.)  
66 Nödrätt betyder att beslutsfattare slipper ansvar för beslut som bryter mot lagen eftersom de kan anses vara 
justifierade på grund av att nöden krävde det. Här måste dock särskiljas på konstitutionell nödrätt, 
förvaltningsrättslig nödrätt och brottsbalkens regler om nöd. (Jonasson, Sondén och Stefenson, 1994, s. 33–
37.) Det finns dock en enighet om att de två förstnämnda inte tillämpas i Sverige, och att det är viktigt att 
särskilja på ansvarsfrihet p.g.a. nöd för enskilda rättsstridiga handlingar som ger ansvarsfrihet enlig brottsbalken 
(BrB 24:4) och den konstitutionella som undergräver grundlagens ställning (Riksrevisionen, 2008, s. 95–96). 
Det vi pratar om här är alltså inte straffrättsligt (dvs. om brott och straff). I Sverige gäller alltså principen att 
normgivningsmakt inte kan överlåtas utan laglig form även om det råder en kris- eller krigssituation. Detta 
innebär att Sverige tar avstånd från konstitutionell nödrätt, d.v.s. att statsmakterna kan förbigå grundlagen utan 
att begå lagbrott om samhällets bestånd står på spel. Grundlagen får inte heller ändras i en kris- eller 
krigssituation genom en snabbare procedur än normalt. (Holmberg och Stjernquist, 2000, s. 210) Detta skulle 
medföra risker då grundlagens främsta funktion är att upprätthålla demokratin, och påtryckningar från utlandet 
om att förändra styrelseskicket underlättas. (Petrén, Malmgren och Ragnemalm, 1980, s. 335) Orsaken är att 
undvika tvister i efterhand om huruvida statsmakterna handlat lagenligt, och samtidigt göra det svårare för 
oansvariga grupper att gripa makten. Därför har Sverige valt att redan i fredstid införa regler som gör det möjligt 
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konflikt (se till exempel International Covenant on Civil and Political Rights). 
Det är alltså viktigt att skilja på å ena sidan nödtillstånd såsom de samhällstillstånd 
och förvaltningstillstånd som diskuteras här (kriser, olyckor och krigsfara) och å 
andra sidan på nödrätt som är ansvarsfrihet på grund av nöd. I Sverige finns det 
ingen reell nödrätt eftersom verksamheter alltid är reglerade och det finns ett väl 
utvecklat normsystem runt omkring som fungerar som ett stöd även i svåra 
tillstånd. Det här är som demokratisk princip ett mycket viktigt element i 
rättssäkerheten eftersom det inte tillåter en suverän ansvarsfrihet hos någon 
befattningshavare, varken som politiker eller tjänsteman.67  Men det är ändå inte 
ett helt löst problem. Själva nödtillståndet i sig innebär ett allvarligt hot mot 
samhällets överlevnad och mot demokratins essens.68 I praktiken finns det 
emellertid en viss flexibilitet när det gäller ansvarsfrihet på grund av nöd. I 
nödlägen kan det uppkomma oförutsägbara situationer där det inte går att strikt 
tillämpa regeringsformen för att kunna rädda liv. För sådana situationer finns ett 
begränsat utrymme för sedvanerättsligt grundad konstitutionell nödrätt, men det 
är oklart hur långt den sträcker sig. I händelse av krig eller krigsfara är det däremot 
inte tillrådligt att förlita sig till denna obestämda rätt (Petrén, Malmgren och 
Ragnemalm, 1980, s. 334).69  

För att återvända till kärnfrågan är det som diskuteras här istället ett 
framväxande tillämpningsområde inom juridiken som kallas riskreglering (på 
engelska ’risk regulation’).70 I det här exemplet studeras således istället den 

 
                                                      
för de offentliga organen att agera lagenligt även i kris- och krigssituationer. (Holmberg och Stjernquist, 2000, 
s. 210).  
67 De teoretiska grundidéerna kring undantag i nödtillstånd, som benämns exceptionalism, har utvecklats av 
Schmitt (Schmitt, 1985, 2007) och vidareutvecklats av Agamben (Agamben, 2005). Den här avhandlingen 
handlar emellertid inte om Schmitts idéer, även om läsare av denna text ofta har refererat till dem. Schmitts 
idéer är födda ur händelserna i 1930 talets Tyskland och vill förklara det onda som hänt i nazityskland. Denna 
avhandling har ett omvänt perspektiv då den handlar om vägledande exempel ur ett militärt professionellt 
perspektiv och om hur goda normer kan vara styrande via professionsetiken trots en kaotisk miljö, och hur 
rättssäkerheten kan upprätthållas även i nödlägen. Schmitts perspektiv benämns decisionism och har alltså varit 
tongivande inom forskningen om exceptionalism. För en decisionist innebär ett nödläge att alla regler och 
normer upphör att gälla, att beslutfattaren är suverän med obegränsad auktoritet och därmed också att 
samhällets ordning upphör att existera. Den decisionistiska idén tillkom som en kritik på den liberala 
demokratin och är följaktligen också oförenlig med dess ideal. (Lazar, 2009.) Denna forskningsinriktning blir 
således inte förenlig med den här avhandlingens syfte.  
68 De faktiska omständigheterna kring ett nödtillstånd ställer krav som innebär att den liberala demokratins 
grundläggande värden utmanas. Teoretiskt kan nödtillståndet betraktas som ett hot antingen mot den liberala 
demokratins essens (i form av exempelvis indragna rättigheter och maktkoncentration) eller som hot mot dess 
existens (genom kris och undergång). (Lazar, 2009, s. 52.)  
69 I Sverige diskuterades detta efter terrorattentaten den 11 september i USA då det svenska samhället 
konfronterades med frågan om hanteringen av storskalig terrorism, som innebar en diskrepans mellan 
förvaltningens traditionella uppgifter och nya användningsområden för samhällets resurser. Den svenska 
lagstiftaren valde att inte följa den sedvanerättsliga utvecklingen inom folkrätten, som innebar att storskalig 
terrorism ska likställas med ett väpnat angrepp, alltså en främst militär uppgift. (Jfr. SOU 2003:32.) Istället 
likställdes den med grov organiserad brottslighet, alltså fortsatt en polisiär uppgift, men där Försvarsmakten 
kan lämna stöd till polisen till sjöss och i luften. (Jfr. Prop. 2005/06:111.) 
70 Sociologen Ulrich Beck skriver att det finns ett nytt tillämpningsområde inom juridiken som syftar till att 
reglera risker i risksamhället, och som sammanflätar både discipliner och riskområden: ”the emergence of a 
new field of law, risk law, which regulates responses to risks” (Beck, 2009, s. 7). Denna inriktning handlar om 
att reglera risker i samhället och olika riskbeteenden. Inom den internationella riskforskningen finns följaktligen 
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nationella rätten, och exemplifieringen börjar överst i normhierarkin med den 
mest stabila lagstiftningen som är grundlagarna. Den lagliga grunden för 
regleringen av mellanstatliga konflikter finns i regeringsformens kapitel 15 ”Krig 
och krigsfara”. Här anges exempelvis att en krigsdelegation ska träda i riksdagens 
ställe om omständigheterna kräver det (RF 15:2). Krigsdelegationen består av 
talmannens som ordförande och av 50 utsedda riksdagsledamöter (RO 13:11). 
Samtidigt finns begränsningar av krigsdelegationens mandat, exempelvis får den 
inte besluta om val till riksdagen (RF 15:11) eller om inskränkningar i 
medborgares fri- och rättigheter såsom exempelvis yttrandefrihet, 
demonstrationsfrihet eller skydd mot kroppsligt ingrepp (RF 15:7). Dessa regler 
kan vara mål för samhällsomstörtande verksamhet och ska därför vara bestående 
under krigstillstånd.  

Sammanhängande med grundlagens bestämmelser är 
beredskapslagstiftningen (SFS 1992:1403; SFS 2006:942), som fungerar så att 
vissa regelverk tillämpas endast vid kris, krig eller krigsfara. Dessa regelverk kan 
bestå av hela författningar exempelvis om ransonering eller prisreglering som 
tillämpas vid beredskapslarm (SFS 2006:942, 27 §) eller av enstaka paragrafer 
exempelvis om skyldighet för kommuner och landsting att ha en 
krisledningsnämnd vid extraordinära händelser i fredstid (SFS 2006:544, 2 kap. 2 
§).  

Beredskapslagstiftningen omfattar många olika samhälleliga omställningar 
som krävs vid krig och krigsfara och kan sägas vara mycket omfattande.71 Det 
finns särregleringar som behandlar många viktiga samhällsfunktioner exempelvis 
matransonering i Ransoneringslag (1978:268) eller beredskapslagring i Lag 
(1984:1049) om beredskapslagring av olja och kol. Ett tydligt exempel på 
inskränkningar i medborgares egendomsrätt är Förfogandelagen (1978:262) som 
tillämpas om riket kommer i krig. Staten får då med ägande- eller nyttjanderätt ta 
i anspråk exempelvis anläggningar, fastigheter och fordon (SFS 1978:262, § 5). 
Även här finns begränsningar i denna rätt exempelvis utgår ersättning (SFS 
1878:262, § 17). Dessa inskränkningar påverkar i stor utsträckning medborgarnas 
vardag och innebär insteg i de relativa fredstida fri- och rättigheterna och 
genomförs med hänsyn till samhällets behov att rusta sig inför svåra tider.  

Även om olika samhällstillstånd motiverar undantag från normal fredstida 
lagstiftning, så ska och är dessa undantag preciserade i förväg. Undantagen 
innebär ofta maktkoncentration i någon form ofta kopplat till en viss befattning 
med uppgifter i nödlägen. De är behäftade med villkor/rekvisit för att de 

 
                                                      
ett antal arbeten om riskreglering av både statsvetare och jurister, dock inte på svenska förhållanden (se 
exempelvis Hood, Rothstein och Baldwin, 2001). 
71 Totalt sett är författningen väl utvecklad för regleringen av krigs- och krigsfara i förhållande till regleringen 
av krissituationer, såsom genom särreglering i grundlagen och flertalet speciallagstiftningar samt på principiell 
nivå olika lagstiftningstekniker från krigssituationer, exempelvis så kallat fullmaktslagar, skrivbordsförfattningar 
och kommandomål eller den så kallat administrativa beredskapen som består av författningsberedskap och 
organisationsberedskap. Detta är ett resultat av Sveriges konstitutionella historiska arv med rötter i det kalla 
kriget.  
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undantagen ska anses vara giltiga samt att undantaget är behäftat med 
begränsningar såsom när de ska upphöra eller att de ska tillämpas med 
proportionalitet. Så ser konstruktionen ut i svensk nationell rätt, och detta 
garanterar att rättssäkerheten implementeras även i nödlägen.  

Sammanfattningsvis kan sägas att det finns många olika begrepp som är av 
betydelse för att reglera verksamhet i kris, krig och andra nödtillstånd. De är 
viktiga eftersom de säkerställer bland annat ansvarsförhållanden och gränser för 
utövandet av makt samt att rättssäkerheten implementeras även i sådana tillstånd. 
De är styrande för när och hur annan reglering träder i kraft som innebär 
undantag från normal fredstida lagstiftning och även medborgerliga rättigheter, 
såväl som stora samhälleliga omställningar och resursprioriteringar. Det här 
avsnittet har fokuserat på villkoren för att tillämpa undantag från gällande rätt i 
form av olika nödtillstånd. Gemensamt för dessa begrepp (vilka alltså är olika 
situationsdefinitioner) är dels att de präglas av kontextuell osäkerhet, och dels att 
de motiverar till särreglering genom undantag från normal fredstida lagstiftning 
och verksamhetsprinciper.  

Vid olika typer av nödtillstånd (exempelvis vardagsolyckor och kriser, eller 
krig och konflikt) ställs det speciella krav på de delar av förvaltningen som har 
särskilda uppgifter i dessa situationer. Studien av den nationella rätten visar att 
myndighetsutövning inom berörda verksamheter oftast bygger på ett speciellt 
flexibelt beslutsmandat som gäller under särskilda förutsättningar och som kan 
innefatta maktkoncentration, förkortad beslutsprocess eller utökat 
beslutsmandat i form av ingrepp i annans rätt. Dessa befogenheter är också 
behäftade med någon form av behovsbedömning och proportionalitetskrav.  

I det här avsnittet har ett strukturellt empiriskt begrepp beskrivits, kontextuell 
osäkerhet, som har betydelse för styrningens dynamik eftersom tillämpningen av 
lagrum är beroende av en anpassning till de förhållanden som råder och som 
innebär någon form av hinder eller problem som försvårar 
myndighetsutövningen. Detta har påvisats genom en generell förekomst av det 
flexibla beslutsmandatet i lagstiftningen kring verksamheter som genomförs i 
kontextuell osäkerhet exempelvis inom krishanteringssystemet.  

I det här avsnittet har ytterligare tre empiriska begrepp som ska undersökas 
för analysnivån regelverk beskrivits. Det första är initieringen av ett händelseförlopp, 
det vill säga att tillämpningen av lagrum är styrda av en händelse som initierar ett 
agerande och yrkesutövning hos en individ, samt att det finns en instans som ska 
värderas längre fram i medaljberedningsprocessen. Det andra är att uppgifterna 
styrs av ett mandat för uppdraget som i sin tur definierar insatsregler med mera. Det 
tredje är att yrkesutövningen också styrs av en situationsdefinition (detta 
diskuterades i föregående avsnitt på en generell nivå och specificerades i detta 
avsnitt avsett för de situationer som analyseras i avhandlingen) och 
situationsdefinitionen består av en tjänsteuppgift under strid, vilken omfattar utövning av 
våldsmandatet och handhavande av vapensystem med mera, som således också 
principiellt anknyter till regelverkets utformning och tillämpning.  
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3.3 Professionsetikens funktion vid metastyrning  
I kapitel två beskrivs utgångspunkterna för det teoretiska ramverket om 
metagovernance och nyinstituionalism. Där beskrivs hur organiserande av 
verksamhet som genomförs i kontextuell osäkerhet i professionsmodeller 
innebär en form av governance som öppnar för mer subtila former av 
metagovernance. Där beskrivs också den professionella autonomins betydelse i 
en professionsmodell. I det här avsnittet fokuseras på ett mer abstrakt 
värdesystem än i det föregående avsnittet, såsom ansvar under utövande av 
professionell autonomi, där beslut baserade på professionsetiska överväganden 
avgör tjänsteutövningen. Professionsetiken får därmed en särskilt stark ställning 
i de delar av förvaltningen som bedrivs med professionsmodeller. De särskilda 
villkor som gäller för verksamheter i kontextuell osäkerhet ökar ytterligare 
beroendet av de professionellas expertis.  

Mot bakgrund av detta, utgår den här avhandlingen ifrån ett tillämpat 
professionsetiskt förhållningssätt72 med fokus på två grundläggande teman, det 
ena är omdömesförmåga och det andra är karaktärsutveckling. Tillämpad etik 
handlar om hur etik har en betydelse för problem som påverkar människors 
vardag, exempelvis i yrkesrelaterade kontexter.  

Omdömesförmågan kommer ofta upp i forskning som baseras på intervjudata 
och som handlar om beslutsfattande i en militär kontext. När det gäller utövande 
av den professionella autonomin i en militär kontext handlar detta ofta om 
yrkeskunnande, när det gäller svårbedömda frågor där yrkesetiken avgör. Weibull 
skriver om militärt yrkeskunnande, och framhåller särskilt det personliga 
omdömet när det gäller förhållandet mellan regler och normer: 

Även om regler är en central grund för handling, är det till syvende och sist det 
personliga omdömet som avgör om en regel skall tillämpas eller inte. (Weibull, 
2003, s. 84.) 

 
En slutsats som dras av Blomgren är att dessa avvägningar ligger hos enskilda 
soldater och besluten kan få stora konsekvenser för enskilda och för politiken 
(Blomgren, 2007a, s. 106). Försvarsmaktens utredare skriver så här om detta 
relativt en operation i Kosovo:  

 
                                                      
72 Etik är ett stort forskningsområde som omfattar ett flertal forskningsinriktningar. En första grov indelning 
kan göras mellan moralfilosofi och tillämpad etik. Moralfilosofi är normativ teori som syftar till att vägleda vårt 
handlande genom olika moralfilosofiska perspektiv som ger olika prioritet till olika värden, och följaktligen 
olika handlingsregler utifrån dessa, exempelvis dygdeetik, utilitarism, kontraktsetik, pliktetik, rättighetsetik m.fl. 
(Collste, 2010; Tännsjö, 2012.) Studiet av etik tillhör oftast dessa mer filosofiskt inriktade discipliner. Petersson 
diskuterar olika etiska teorier och kommer fram till att blandade system är vanliga och kanske också de mest 
gångbara. Inom en områdesetisk ram så kan det formuleras ett antal principer som kan härledas från olika läror. 
Dessa principer kan av just den anledningen också lättare komma i konflikt med varandra, men de representerar 
bättre det sätt som människor resonerar kring moral i det vardagliga livet. (Petersson, 1994, s. 79–90)  
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Dramat i Bakovici pekar på några alldeles avgörande aspekter i ett militärt 
kunnande. Professionens utövare stod inför viktiga moraliska dilemman i 
svårbedömda situationer med osäkra grunder och motsägelsefulla sammanhang. 
Det ställde krav på bedömningens konst, en utvecklad militär expertis och en tydlig 
moralisk kompass. Ibland innebär att vara officer att fatta beslut som man själv 
finner svåra. En officer måste alltid vara lojal och ta sitt ansvar. (Försvarsmakten, 
2016b, p. 30.)  

 
Det handlar om att ha en omdömesförmåga i svårbedömda situationer. 
Omdömesförmågan är knuten till yrkeskunskap samt till reflektion utifrån 
utövning av ett yrke. Christoffersen skriver i boken Professionsetik om att 
professionsetiken uttrycker sig som en omdömesförmåga i yrkesutövningen. Han 
skriver att den har ett antal olika källor, exempelvis fackkunskap, konventioner 
och rutiner, praktik och yrkeserfarenhet, personlig erfarenhet och karaktär, 
förebilder och exempel, samt livsåskådning och människosyn. (Christoffersen, 
2017, kap. 3.) Omdömesförmågan är väl studerad inom området vårdetik som 
omfattar yrken såsom läkare och sjuksköterskor och som, i likhet med den 
militära professionen, har många etiska frågor att hantera som handlar om 
människovärden och liv och död. (Silfverberg, 1996, 2005.) Inom den militära 
professionen verkar yrkesofficerare känna sig hemma i denna definition av vad 
etik är inom ramen för yrkesutövningen. Det är dock inte utforskat som ämne 
inom forskningen om detta, vilket är en forskningslucka. Den här avhandlingen 
bidrar med ett empiriskt exempel på den militära professionen i en svensk 
kontext genom ur ett tillämpat etiskt perspektiv. 

Det är denna omdömesförmåga som avspeglas i de handlingar som premieras 
i nomineringarna till förtjänstmedaljen och som analyseras empiriskt i kapitel sju. 
Analysmetoder och operationaliseringar för detta beskrivs i kapitel fem.  

Inom den internationella forskningen finns emellertid en betydande mängd 
forskning. Cook och Syse, som är redaktörer för den internationella tidskriften 
Journal of Military Ethics, definierar forskningsinriktningen militär etik (på engelska 
’military ethics’) (Cook och Syse, 2010).73 De beskriver denna forskning såsom 
tillhörande forskningsfältet tillämpad etik, där studier av etik i en professionell 
kontext står i centrum. Moralfilosofiska diskussioners relevans avgörs av om de 
har i praktiken betydelse för den militära yrkesutövningen. Cook och Syse skriver 
att ett viktigt område inom detta är den militära etikens förhållande till lagstiftning 
eftersom professionsutövningen är beroende av tillämpning av regelverk då dessa 
sätter gränser för utövningen (Cook och Syse, 2010, s. 120–121).74 Cook och Syse 
sammanfattar:  

 
                                                      
73 Inom den internationella forskningen finns ett stort fält om militär etik (se exempelvis MacIntyre, 2015; 
Lucas, 2016a). Dessa behandlar oöverskådligt många aspekter men inte medaljer som normativt 
belöningssystem eller professionsetik ur ett styrningsperspektiv.  
74 Någon enhetlig definition av vad etik är finns inte, men kan sägas utgöra läran om vad som är gott och ont 
eller rätt och fel (Lundquist, 1991, s. 8–9). Moralen anses ibland vara etikens praktik, och etiken således 
moralens teori (Collste, 2010, s. 20). Etik och moral anses ofta utgöra synonymer, men ibland tydliggörs en 
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Lastly, there is some role for the hortatory in professional military ethics. Perhaps 
especially in a profession which requires courage and spirit (what the Greeks called 
thumos), non-rational appeals that motivate have a role in encouraging those very 
attitudes and behaviors. Tales and examples of exemplary individuals and actions 
can provide us with role-models and motivation at a level deeper than rational 
analysis. But they also need to be used with caution – they can easily misfire and 
produce cynicism. And of course selecting the appropriate examples and heroes 
presupposes an antecedent grasp of excellence in military conduct and virtue. 
(Cook och Syse, 2010, s. 21) 

 
En vanlig moralfilosofisk förankring är dygdeetik och karaktärsutveckling, och 
detta angreppsätt problematiseras bland annat genom en komplettering med 
resultat från socialpsykologisk forskning. (Se Cook, 2015.) En karaktärsegenskap 
som är central för det militära yrket är mod, och betraktas som en dygd som är 
särskilt viktig för soldater och officerare. Denna dygd har studerats ofta inom 
den internationella forskningen om militär etik med inriktning på dygdeetik. 
(Olsthoorn, 2007, 2011, kap. 3.)75 I materialunderlaget till avhandlingen finns 
tydliga konnotationer med det dygdeetiska förhållningssättet till egenskaper.  

Det som studeras i den här avhandlingen är personligt mod som utgår ifrån 
en definition som Försvarsmakten har gjort i sin myndighetsutövning inom 
ramen för utformningen av medaljstatuterna till förtjänstmedaljen samt genom 
utveckling av en praxis inom den värderingsprocess som analyseras. Utöver detta, 
finns också tolkningsaspekter i termens etymologiska betydelse, såsom 
förhållandet mellan mod, hjältemod, tapperhet och djärvhet och så vidare men 
denna tolkning lämnas således till det empiriska materialet. 

Dygdeetiken som moralfilosofisk förankring passar väl med den kollektiva 
etik som utgör en yrkesroll. Dygdeetikens starka sida är att den vägleder 
människor till handling genom att den fokuserar på bemötandet med klienter och 
brukare och på omdömesförmågan i situationer. (Christoffersen, 2017, kap. 2.) 
Dygder eller karaktärsegenskaper är egenskaper som går att öva upp genom 
reflektion från yrkesutövningen. Aristoteles beskriver detta som att hitta en 
balans mellan olika ytterligheter genom att finna den så kallade ’gyllene 
medelvägen’. (Aristoteles och Ringbom, 2012.) Aristoteles uppfattning var att 
modet endas utgörs av det ädla modet motiverat av osjälviskhet och rättrådighet 
och högre motiv var denna medelväg (Aristoteles och Ringbom, 2012, s. 87–95). 

 
                                                      
åtskillnad mellan begreppen där etik utgör läran om vad moral är, och där moral utgör etikens praktiska 
motsvarighet som uttrycks i handling. Denna definition är de flesta överens om, medan frågan om vad det är 
som är rätt eller gott, fel eller ont, har debatterats i årtusenden.  
75 Detta förhållningssätt är vanligt inom forskningsfältet om militär etik (på engelska ’military ethics’). Ett sätt 
att värdera dessa handlingar är som traditionella militära dygder, såsom exempelvis ära, lojalitet och disciplin 
(Olsthoorn, 2011). Ofta bygger definitionen av militärt mod på en filosofisk definition som går tillbaka till 
Aristoteles som handlar om fysiskt mod på slagfältet som motiveras av en ädel hederssak (Aristoteles och 
Ringbom, 2012). Olsthoorn menar att detta exkluderar mod utanför slagfältet, moraliskt mod samt kulturella 
dimensioner av mod (Olsthoorn, 2011, kap. 3). Levine menar att även andra dygder såsom omtanke också 
förekommer (Levine, 2010). Tolkningar och tillämpningar av detta finns, men anpassat för polisyrket, som i 
någon mån delar våldsmonopolet med militären (Norée, 2008; Knutsson och Granér, 2012).  



 
MAGNA ROBERTSSON Personligt mod 

75 

Inom ramen för det dygdeetiska förhållningssättet framhåller Silfverberg särskilt 
dialog och reflektion som ett verktyg för att nå gemensamma uppfattningar om 
karaktärsutveckling i vår yrkesutövning (Silfverberg, 2000). Denna undersökning 
visar att den professionellt förankrade dialogen också har en betydelse för 
värdebaserade belöningssystem.  

Professionsetik tillhör den tillämpade etikens område, som undersöker 
empiriskt vad etik är i en särskild kontext, som exempelvis den professionella 
(Nikku, 1998, 1999; Collste, 2012). Professionsetik (eller yrkesetik om man så 
vill) kan definieras på olika sätt och med olika omfattning samt av olika 
discipliner, ett centralt element är dock att det kan kopplas till ett yrke eller en 
professionaliseringsprocess (Silfverberg, 1996, s. 41–42). Professionsetiken är 
starkt kopplad till yrkeskunskap och till ett yrkes akademiseringsprocess och 
lärande i utbildning. För att kunna tala om yrkesetik förutsätts en professionell 
process som syftar till att utestänga obehöriga från tillträde till yrket, samt att ge 
utövaren auktoritet och solidaritet gentemot klienten (Silfverberg, 1996, s. 71–
72). Delar av yrkesetiken brukar också formuleras som en yrkesetisk kod, som 
ibland kan kopplas till certifiering eller legitimering. (Nikku, 1999, s. 31-; Collste, 
2010, s. 121-) Det finns ibland sanktioner kopplade till brott mot koden såsom 
avstängning från utövningen av yrket. Yrkesetiken är en viktig del av 
yrkesutövningen eftersom den är en professionell omdömesförmåga som 
kommer till uttryck i yrkesutövningen (Christoffersen, 2017). Professionsetiken 
är en viktig del av yrkesrollen på så sätt att den internaliseras hos yrkesutövarna 
och blir en del av den dagliga yrkesutövningen.  

Sammantaget ger detta professionsetiken en institutionaliserad och kollektiv 
form av etik som är baserad på yrkeskunnande. Den har olika former och innehåll 
såsom ett bjudande innehåll i form av principer för handling, en inlärd praktik 
samt ett situationsberoende tolkningsutrymme som ger individuellt 
handlingsutrymme. Professionsetiken kan på så sätt bestå av abstrakta värden 
som vägleder handlandet men också av konkreta normer för handling som styrs 
av kunskap om yrkesutövningen och ett mer intuitivt agerande baserat på 
erfarenhet. Den har en naturlig plats i den professionella autonomin som 
vägledande för handling i konkreta situationer i yrkesutövningen. 

Silfverberg skriver i sin avhandling inom vårdetik Att vara god och att göra rätt 
om att en yrkesetisk kod är en kollektiv markering av de värden som professionen 
håller viktiga att främja i sin yrkesutövning. Trots det kollektiva behovet måste 
det ändå finnas utrymme för var och en i varje situation att tolka koden olika. 
(Silfverberg, 1996, s. 71–72.) Hon skriver så här:  

När vi talar om att en profession ’har en yrkesetik’, bör vi alltså skilja mellan 
yrkesgruppens innehav av ett kodifierat yrkesetiskt regelsystem å ena sidan och 
faktiskt utförda handlingar i praktiken å den andra. Det är två helt olika företeelser. 
Den förra uttrycker ingen verksamhet utan en abstraktion, ett tankesystem. Den 
senare refererar till genomlevda förlopp i konkreta situationer, i vilka agenterna 
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själva måste fatta ett eller annat beslut. (Silfverberg, 1996, s. 103 [kursivering i 
original].) 

 
Professionsetiken består enligt det här synsättet av två olika företeelser, de 
faktiskt utförda handlingarna (de som studeras i den här avhandlingen) och den 
kodifierade yrkesetiken (nedtecknade och formaliserade handlingsregler).  

När det gäller den yrkesetiska koden för svenska soldater så finns det ingen 
formaliserad kod för detta, men som nämnts ovan finns ett värdegrundsarbete 
och utöver detta ett antal olika källor som har olika räckvidd. Oftast omnämns 
ÖB ledstjärnor från 1997 samt ett utbildningsmaterial ”Vägar till svensk 
officersetik” som består av en grundtext och en tillhörande artikelsamling. 
(Lundberg, Artéus och Wijnbladh, 1997; Överbefälhavaren och Försvarsmakten, 
1997; Sandler, Wijnbladh och Lundberg, 1999.) Utöver detta finns mer konkreta 
handlingsinriktade ”Soldatreglerna” med ursprung i den humanitära rätten, de är 
handlingsregler kortfattat formulerade i punktform (Folkrättskommittén, 2010b). 
Även FN resolution 1325 och liknande texter skulle kunna räknas in i denna 
samling.76 Detta kan sägas ingå i den glidande skalan av mer eller mindre 
formaliserade regler i normsystemet. I denna avhandling ingår detta i analysnivån 
regelverk. Det kan sägas att militär professionsetik i en svensk kontext inte är 
explicit formulerad eller ens tydligt uttalad, vilket innebär att den kanske inte är 
institutionaliserad i stor utsträckning. Det finns inte heller mycket forskning om 
detta på det svenska fallet, vilket gör det särskilt intressant att studera detta.  

När det gäller de faktiskt genomförda handlingarna som uttryck för 
professionsetik så blir detta en empirisk fråga. I denna avhandling används 
mänsklig handling som ett uttryck för handlingsnormer som inte bara har en 
rutinmässig drivkraft utan speglar ett normativt innehåll.77 Eftersom 
handlingarna tolkas och värderas i en professionell kontext är det ett uttryck för 
yrkeskunskap och utöver detta, eftersom de uttrycker ett handlingsval om att 
göra det som är rätt utöver yrkets krav, är handlingarna ett uttryck för 
professionsetiskt grundat beslut. Ur det här perspektivet är moraliska handlingar 
en produkt av en etisk reflektion. Handlingar är centrala för förståelsen av etik 

 
                                                      
76 Jämfört med andra länder har den svenska militära yrkesetiken en låg institutionaliserad grad, åtminstone på 
ett formellt plan. Exempelvis USA använder ett tydligt krigarethos (på engelska ’warrior ethos’) i utbildning och 
träning för att socialisera soldater på ett konkret sätt.  
77 När vi diskuterar något så grundläggande och allomfattande som mänsklig handling är det viktigt att förstå 
att mänsklig handling som filosofiskt begrepp har varit omtvistat i tusentals år och att det är omöjligt att rättvist 
skildra alla dessa perspektiv ens i en vetenskaplig avhandling. Se exempelvis Att förstå mänsklig handling: slutrapport 
från ett forskningsprogram (Remes, 2014). Som nämnts i kapitel ett samt i föregående avsnitt är emellertid det som 
studeras i den här avhandlingen inte filosofi. Jag använder inte begreppet ’sociala praktiker’ pga. att det 
tillsammans med normbegreppet ger ett för odefinierbart studieobjekt. Syftet är att studera normer 
representerade i praktik, inte sociala praktiker i sig, det är m.a.o. normerna och inte handlandet som står i fokus. 
’Praxis’ är ett juridiskt-institutionellt begrepp som inte fungerar här då det är tätt knutet till rättssystemet och 
betecknar ett institutionaliserat handlande som är vägledande för tolkningen av lagstiftningen. Många av dessa 
syftar till att studera uppkomsten av ett likriktat beteende medan avhandlingen studerar en dynamisk miljö där 
handlingsalternativ inte är givna utan väljs utifrån situationens förutsättningar. Normer är således ett annat 
begrepp som uttrycker informella men kollektiva och därmed i viss grad institutionaliserade handlingspåbud. 
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eftersom de konkretiserar etiska ställningstaganden och avspeglar etiska 
prioriteringar och principer. Att studera handlingar är därför fruktbart för en etisk 
analys. 78  

De handlingar som studeras i den här avhandlingen innebär ett moraliskt 
ställningstagande. Som nämnts tidigare finns ingen konflikt mellan 
analysnivåerna politik, regelverk, policy och professionsetik men det innebär ett 
moraliskt ställningstagande att göra något mer än det som tjänsten kräver. Det 
finns inga krav på att göra något extraordinärt utan endast att göra sitt jobb, vilket 
kan innebära att ta skydd eller liknande, men de nominerade har istället valt att 
agera, att exempelvis springa fram om rädda sin kollega, som i exemplet i 
inledningen av boken. De studerade handlingarna uttrycker därmed ett 
ställningstagande med ett normativt innehåll, som bygger på en känsla av att det 
är det rätta att göra i en given situation.  

Dessa handlingar är konkreta uttryck för sociala normer, som sedan värderas 
ur ett professionellt perspektiv baserat på yrkeskunskaper. Soldaternas och 
officerarnas handlingar är exceptionella i den bemärkelsen att kollegor valt att 
nominera dem till förtjänstmedalj eftersom de gjort något bra ur ett militärt 
professionellt perspektiv. Alla de nominerades handlingar uttrycker normer för 
god yrkesutövning och att de är nominerade ger dem ett normativt innehåll. De 
handlingar som inte får medalj uttrycker det som är normalt eller förväntat bra 
agerande för en soldat eller officer i motsvarande situation. Dessa handlingar 
värderas sedan i en professionellt förankrad process i flera steg som gör att de 
som slutligen blir dekorerade har gjort en handling som uttrycker värden som 
kännetecknar en god yrkesutövning och som är väl förankrade i professionen 
och uttrycker värden som organisationen står för. De som slutligen dekoreras 
med medalj har gjort något exceptionellt som är utöver det som tjänsten kräver, 
och som betraktas som ett föregångsmannaskap för de övriga arbetskamraterna. 
Denna process och den funktion som medaljeringarna har fyller 
professionsetiken med innehåll och vägledning för handlingar i svåra situationer 
i yrkesutövningen. Premieringen av handlingarna får därför ett normativt uttryck. 
Normer är därför i detta empiriska sammanhang av medaljförslag handlingar 
betraktade som uttryck för professionsetik.79 Torpman skriver att en norm är: 
”en handlingsföreskrift – det vill säga en princip för gott uppförande. Den säger 
åt oss hur vi bör bete oss och hur vi bör vara – det vill säga vad som är rätt 
respektive fel i olika situationer.” (Torpman, 2017, s. 24). 

 
                                                      
78 Det finns vedertagna metoder för detta som främst används i förklarande och pedagogiska syften. Philippa 
Foot utvecklade ett pedagogiskt grepp som kallas ’trolley problems’ som används för att tydliggöra 
underliggande etiska principer via ställningstaganden genom handling i etiska dilemman (Foot, 1967). Dessa 
har utvecklats över åren och även med ett som tydliggör professionsetikens funktion i enlighet med 
diskussionen ovan (Thomson, 1985). Detta pedagogiska grepp används i etikutbildningen bland annat på 
Försvarshögskolan.  
79 Normer är ett mångtydigt begrepp som används inom många vetenskapliga discipliner och som är särskilt 
vanligt inom sociologin. (Se vidare i Bicchieri, Muldoon och Sontuoso, 2018.) 
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Inom den tillämpade etiken är den här typen av analyser vanliga. Nikku skriver 
i sin bok Etik i kommunal vardag bl.a. om att ett beskrivningsinstrument kan 
fungera som stöd för att extrahera etiskt innehåll ur dokument som inte har ett 
uttalat etiskt innehåll. Med stöd av beskrivningsinstrumentet går det att lyfta fram 
centrala aspekter, som det sedan går att göra en analys av normer på. Nikku 
använder ett eget beskrivningsinstrument för att lyfta fram ett etiskt innehåll. 
(Nikku, 1999, s. 43) Se även Den gode tjänstemannen: En kartläggning av etiska normer 
vid statliga myndigheter (Nikku, 1998, s. 27–37) Nikku använder väsentliga och 
grundläggande värden, ibland med tydligt etiskt innehåll och ibland med tolkning 
av deras etiska innehåll (Nikku, 1999, s. 59–60). I dokumenten beskrivs 
handlingarna med normerande värderingar kring hur tjänstemännen ska handla 
och hur verksamhet ska bedrivas (Nikku, 1998, s. 34–35). Målet är att formulera 
en etisk plattform med etiska principer inom ett verksamhetsfält eller nedbrutna 
normer (Nikku, 1999, s. 33–37, 106). Det är en omvänd process med abstraktion 
av värden och principer i förhållande till den konkretisering och förenkling av 
normer som sker i uttolkningen av regelverket till praktisk verksamhet (Nikku, 
1999, s. 103). Det som analyseras är etiska normer, som framträder genom analys 
av handlingarna i beredningsunderlaget. (En operationalisering och beskrivning 
av analysmetoderna för detta finns i kapitel fem.) 

I det här avsnittet har tre empiriska begrepp som ska undersökas för 
analysnivån professionsetik beskrivits. För det första, normer som uttrycks i olika 
typer av handlingar och som uttrycker normativ beteende i yrkesrollen och för 
yrkesutövningen. För det andra, professionsetiken vägleds av mer abstrakta 
värden såsom vinster och resultat i yrkesutövningen. För det tredje, att prioriteringar 
mellan handlingar (såsom tilldelning av medalj) uttrycker moralisk vägledning för 
yrkesutövningen.  

3.4 Normsystemets dynamik  
I kapitel två diskuterades att metagovernance bygger på ett samspel mellan olika 
styrinstrument. Inom statsvetenskapen betraktas regelstyrningen som ett av 
statsmakternas viktigaste instrument för att styra sin förvaltning.80 Produkterna 

 
                                                      
80 Förhållandet mellan politiken och juridiken, och i förlängningen förhållandet mellan disciplinerna 
statsvetenskap och juridik, har traditionellt varit svåra att förena. Idag finns emellertid både en stor mängd 
forskning kring dessa såsom två delar av samma helhet såväl som forskare från de två fälten som delar 
frågeställningar och perspektiv. (Nordquist, 2001; Smith, 2002; Smith och Petersson, 2004) En helhet med 
respekt för de båda disciplinernas särdrag är särskilt tydlig inom författningspolitiken. Den utgörs av debatt och 
beslut inriktade på att förändra konstitutionen (Mattson och Petersson, 2008). Här framträder emellertid en 
viktig skillnad mellan de vetenskapliga disciplinerna juridik och statsvetenskap. Det finns ett perspektiv inom 
juridiken som sätter lagstiftningen i en samhällelig kontext, social, ekonomisk, politisk eller kulturell alternativt 
att lagstiftningen studeras från perspektivet av en annan vetenskaplig disciplin med andra metoder och teorier 
(Snyder, 1994, s. 198). Men det här är inte rättsvetenskap om jurisprudens det vill säga om rättsordningens eller 
rättsreglers och normers natur, dess varande eller rättfärdighet. Utan statsvetenskap, det vill säga om hur lagar 
och regler tillsammans med yrkesetik och moral i ett normsystem används som ett styrinstrument i en politisk 
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av denna politiska process är rättsreglerna, som i grova drag delas in i en hierarki 
som utgör rättssystemet. Det består av grundlagar och lagar som beslutas av 
riksdagen, regeringens förordningar, myndigheternas föreskrifter och allmänna 
råd samt delegerad normgivningsmakt. Rättsreglerna karaktäriseras av att de står 
i sammanhang till varandra och är samordnade inbördes. Normerna är alltså 
hierarkiska på så sätt att de har en mer eller mindre institutionaliserad form samt 
giltighet i termer av exempelvis sanktionsmöjligheter. Denna hierarkiska syn på 
normsystemet kan betraktas som traditionell och vedertagen och illustreras i figur 
ett i kapitel ett. Detta regelverk är en del av en mer omfattande normhierarki som 
också inkluderar oskrivna sociala normer samt etik och moral. En jämförelse 
mellan exempelvis en social norm såsom att vänta på sin tur i en kö och 
brottsbalkens lagstiftning mot stöld som kan ge fängelsestraff framhäver den 
skillnaden på ett tydligt sätt. Det är emellertid i praktiken så att även om de olika 
normerna står i relation till varandra kan även handlingsmoral anses vara mer 
giltig än skriven lag när de tillämpas på specifika situationer. Detta betyder att ett 
samhälle behöver både skrivna och oskrivna regler för att ge den flexibilitet som 
behövs för att reglera relationerna mellan människor. Det finns emellertid en 
nivåskillnad mellan individens och samhällets normer, även om de kan präglas av 
samma värden. Systemet formas och omformas över tid i det sociala samspelet 
mellan människor och blir på så sätt en del av samhällets kulturella och 
institutionella arv. De stadfästa lagarna har en institutionaliserande effekt och det 
sker en normspridning mellan nivåerna i normhierarkin. Systemet blir på så sätt 
koherent och stabiliserande och de har en socialiserande funktion för de individer 
och grupper som finns i samhället. Det innebär också att de olika normativa 
nivåerna stödjer varandra när det gäller påbud och incitament till handling.  

I ett samtal om en sådan mer omfattande normhierarki är det ofrånkomligt att 
också diskutera de olika normernas status i förhållande till varandra. Bo Petersson 
skriver i sin bok Forskning och etiska koder om att etiska normer och juridiska 
normer samverkar när det gäller sitt normativa innehåll, men att det finns vissa 
distinkta skillnader när det gäller deras form och giltighet. Medan moraliska 
normer alltid gäller så har juridiska normer ett specifikt tillämpningsområde, en 
speciell giltighetstid och geografisk räckvidd, samt att de stiftas i en speciell 
procedur och kan ändras genom beslut. Juridiska normer finns nedskrivna och 
är kommunicerade i samhället medan moraliska normer oftast inte är kodifierade. 
Etiska normer kan också variera mellan olika grupper i samhället, medan juridiska 
normer tillämpas efter principen om allas likhet inför lagen. Moralen är 
internaliserad och på individens ansvar medan de juridiska reglerna är 
institutionaliserade med vidföljande sanktioner. (Petersson, 1994, s. 65–70) I det 
här avsnittet ska ett funktionalistiskt och dynamiskt samspel mellan dessa 

 
                                                      
styrningsprocess av förvaltningen. Disciplinerna delar således många perspektiv men har också sina särdrag till 
exempel som här att studieobjektet är fördelningen av offentlig makt i en politisk process och därmed är en 
statsvetenskaplig domän. 
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institutioner beskrivas. Det bygger på synen på moral som en reflektionsmetod, 
vilket innebär att moral är en färdighet som går att bygga med erfarenhet över 
tid.  

Cane skriver i sin artikel ”Morality, law and conflicting reasons för action” om 
hur moralen har en funktion eftersom den ger människor ett verktyg med 
standarder som genom praktiska resonemang (på engelska ’practical reasoning’) 
i en öppen reflektionsmetod och med tillämpning av gällande omständigheter. 81 
Reflektionsmetoden har minst två komponenter, dels en vägledande för individer 
som ska välja handlingsväg och dels en utvärderande av lagens tillämplighet. 
(Cane, 2012, s. 79–80)82 Han menar att det också är denna egenskap som 
särskiljer moral från lagstiftning och att det också förklarar varför moralen 
övertrumfar juridikens giltighet om de skulle stå i konflikt till varandra. (Cane, 
2012, s. 84–85) Enligt det här synsättet, menar Cane, kan både lagstiftning och 
moral handla om gott och ont, om rätt och fel, om dygder och synder, och att 
det är just dessa kontraster som är normativa på så sätt att de uttrycker 
värderingar (på engelska ’value judgments’). Det innebär att vad som är lagligt 
kan, men inte nödvändigtvis behöver, vara moraliskt, och tvärtom. Detta brukar 
kallas separationstesen (på engelska ’the separation thesis’) som innebär att det är 
möjligt att separera lagstiftning och moral från varandra men att de ändå inte är 
två separata system. Separationstesen betyder alltså inte (såsom namnet antyder) 
att det inte finns någon koppling mellan lag och moral utan snarare det omvända, 
att juridiken av nödvändighet kräver en kontinuerlig moralisk utvärdering. (Cane, 
2012, s. 60–61, not 3)  

Av tankesättet följer idén om att moralen har en funktion83 som bygger på 
reflektion, som går ut på att vi som individer ska resonera kring värderingar om 
att vara god och att göra rätt, om hur vi ska prioritera och vad vi ska sträva efter 
som människor. Det är också denna egenskap som ger professionsetiken dess 
dynamiska funktion i styrmixen, fast tillämpad på en kollektiv nivå.84 Detta är 
kärnan i begreppet mjuk normstyrning och påvisar hur etiken har en funktion i 
förvaltningsstyrningen, betraktat ur ett statsvetenskapligt perspektiv. Etiken 
fungerar som en förlängning av regelstyrningen, men inte som ytterligare ett 
regelsystem utan som värdebaserad reflektionsmetod när regelsystemet inte 
räcker till. Etikens funktion i förvaltningsstyrningen är vägledande vid oprecis 

 
                                                      
81 Professor Canes (2012) resonemang bygger i sin tur på Harts (1961) klassiska verk The concept of law.  
82 I den mån etikens funktion behandlas i litteraturen brukar den vara mer specifik, antingen som 
deliberationsmetod, det vill säga som stegvis beslutsprocess att välja handlingsalternativ (Collste, 2010) eller 
som justifikationsmetod, det vill säga att utvärdera redan genomförda handlingar i efterhand (Lundquist, 1991). 
83 Inom matematiken beskriver en funktion ett samband mellan två eller fler variabler med hjälp av en formel. 
En funktion är då deterministisk på så sätt att ett givet invärde levererar ett givet utvärde, vilket inte stämmer 
med situationsanpassad professionsetik. Här används termen i betydelsen funktionell för att visa på etikens 
ändamålsenliga och aktiva betydelse i ett förvaltningsstyrningsperspektiv. 
84 I dessa exempel avses etik på individuell nivå, det vill säga en individs personliga moral präglat av erfarenheter 
och attityder. Det som studeras i avhandlingen är professionsetik, som är kollektivt delade normer, värderingar 
och moral inom ramen för utövningen av ett yrke.  
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mål- eller ramstyrning, det vill säga en form av stabiliserande och normativ 
självstyrning som fungerar som ett stöd för tjänstemän i myndighetsutövningen.  

Det finns för övrigt också empiriskt grundad forskning som vittnar om 
spänningsfältet mellan regelverk och moral med särskild fokus på situationer av 
kontextuell osäkerhet. Denna forskning fokuserar istället på att förekomsten av 
olika normativa källor kan ge upphov till exempelvis motstående styrning, 
värdekonflikter och etiska dilemman.85 Intervjuer av soldater som varit i strid 
vittnar om att det ibland finns en konflikt mellan regler och moral. Det finns 
delade uppfattningar om hur det yttrar sig, från att reglerna är tillräckligt tillåtande 
eller att de tvingas bryta mot regler för att följa sin moraliska övertygelse. (Nilsson 
m.fl., 2010, s. 24–27) 86 Denna konflikt kan uppträda i förhållande till uppgiften 
för hand, särskilt vid uppdragstaktik och användning av ’våldstrappan’. 
(Blomgren, 2007a, s. 48–49, 62, 82) Ett återkommande tema är just betydelsen 
av att bygga upp en förmåga till eget omdöme för att kunna hantera situationer 
då olika regler ställs emot varandra, och att det är detta omdöme som avgör hur 
personen agerar i en given situation (Skoglund, 2016). Det finns fler exempel på 
detta dokumenterade (Tillberg, Svartheden och Engstedt, 2007; Isberg, Victor 
Tillberg och Svärd, 2011). Det förhållningssätt som används i denna avhandling 
är egentligen det omvända, det vill säga att i frånvaro av tydliga regelverk finns 
det ett stöd i etik som utökat normsystem istället för en konflikt.  

Av det här avsnittet framgår det att institutioner på olika nivåer har en 
funktion i förvaltningsstyrningen på så sätt att de samspelar i en styrmix, samt att 
de har samverkande normativt innehåll men olika form och giltighet och att det 
är detta som skapar det dynamiska förhållandet mellan de olika styrmedlen. Det 
visar att nivåerna inte enbart är hierarkiska utan också dynamiska, vilket 
föranleder en utvecklad analysmodell som är dynamisk snarare än hierarkisk. 
Detta framgår av illustrationen av analysmodellen i nästa avsnitt.     

 
                                                      
85 Juridiska och moraliska normer kan också stå i motsats till varandra, ofta inträffar det vid tillämpning i en 
specifik situation. Det kan också finnas konflikter mellan etik och moral, exempelvis kan olika etiska principer 
stå emot varandra eller olika handlingsalternativ ge oetiska effekter etc. (Lundquist, 1991, s. 59–60; Nikku, 1999, 
s. 37–39; Collste, 2010, s. 23–24) I den här avhandlingen poängteras istället den självförstärkande effekt som 
liktydiga normer har på varandra.  
86 Silfverberg skriver om den etiska stress som det kan innebära för tjänstemän som inte får vara med och 
påverka innehållet i sina egna yrkesnormer (Silfverberg, 1996, s. 168). Larsson skriver också om det som 
beskrivs som moralisk stress, att handla emot sin yrkesetik. (Larsson, 2010, kap. 6) Även Nilsson gör detta 
(Kallenberg m.fl., 2016). Denna forskning påvisar konsekvenserna av ett negativt samband mellan individens 
moral och handlande i yrkesrollen. I den här avhandlingen undersöks istället ett positivt samband som innebär 
ett vägledande exempel för kollegor och yrkeskår. (Se kapitel ett.)  
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3.5 Sammanfattning: En analytisk modell och vidare 
frågor  

Det teoretiska perspektiv som utgör grunden för undersökningen innebär ett 
fokus på en implicit värdebaserad styrning inom ramen för den professionella 
autonomin. Detta perspektiv innebär också ett dynamiskt förhållande mellan 
utformningen av olika institutionella styrmedel. I kapitel två beskrevs 
avhandlingens teoretiska ramverk som består av teorier om governance med en 
fördjupning i nyinstitutionell teori. Analysen av veteranpolitikreformen 
genomförs i termer av metagovernance, som innebär hur regeringen satt scenen 
genom veteranpolitikreformer genom organisationsstyrning och genom att 
komplettera med mikrostyrning, vilket analyseras både som regeringens politik 
och som Försvarsmaktens interna styrning. Vidare genomförs en fördjupad 
analys av förtjänstmedaljen som värdebaserat belöningssystem i sin institutionella 
miljö för att förstå den värdebaserade handlingsrationalitet som ligger bakom 
krigsdekorationer. Denna vilar på den nyinstitutionella teoribildningen och den 
handlingsrationalitet som benämns lämplighetslogiken, en handlingsrationalitet 
som bygger på att följa regler utifrån aktuella och kända situationer och den roll 
som tjänstemannen har. Förförståelsen bakom denna fördjupade analys 
förtydligas i detta kapitel.  

För att kunna analysera detta styrinstrument (förtjänstmedaljen som 
krigsdekoration) som förhåller sig inom detta politikområde (utövning av 
våldsmandatet i krigsförband) krävs en förförståelse för de speciella villkor som 
gäller för den styrmix som analyseras. Detta kapitel är en ansats att förklara detta 
i ett begrepp och summera detta i en analysmodell som används för vidare analys 
av empirin. Begreppet mjuk normstyrning och analysmodellen är således ett 
resultat av avhandlingsarbetet. Nedan följer en summering och förklaring över 
hur analysapparaten är strukturerad.  

Mjuk normstyrning är ett begrepp och en analysmodell som är ett resultat av 
detta avhandlingsarbete, och som visar att professionsetiken har en funktion i 
implementeringsstyrningen. Detta görs genom en fördjupad empirisk analys av 
fenomenet, det vill säga av den styrform som är riktad till att påverka den militära 
personalens värde- och normsystem (den rollbaserade professionsetiken). Det 
intressanta är alltså hur detta fungerar i praktiken. Mjuk normstyrning är en 
indirekt och oprecis styrform som sker i samspel med andra styrformer som 
målstyrning, regelstyrningen, den politiska organisationsstyrningen och intern 
myndighetspolicy. Ur detta perspektiv är professionsetiken det som kan avgöra 
beslutsfattande i konkreta ärenden och därmed implementeringen av politiken, 
och därför också det som statsmakten ämnar metastyra. Regelstyrningen sätter 
grundläggande ramar för tjänstemännens agerande i internationella insatser, men 
lämnar ett utrymme för den professionella autonomin och så kallad diskretion 
(som är särskilt stor vid verksamhet i kontextuell osäkerhet) som ger 
professionsetiken ett stort inflytande över beslut i verksamheten. Verksamhet i 
väpnad strid handlar till skillnad från andra civila förvaltningsmyndigheters 
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verksamhet inte om att sträva efter ett standardiserat agerande i varje situation 
utan om att kunna hantera det oväntade och det extrema, oavsett situationens 
krav. Den aktiva mekanismen för styrningen skapas emellertid inom ramen för 
belöningssystemet. Mjuk normstyrning som begrepp utvecklas vidare i 
slutsatserna, främst i avsnitt 9.4. 

Begreppets språkliga definition bygger på två termer. Termen ”normstyrning” 
anknyter till riksdagens normgivningsmakt, som kan delegeras enligt ett särskilt 
mönster. Detta implicerar att även denna styrform utgår från statsmakterna. 
Termen ”mjuk” kommer från litteraturen om mjuka styrformer (på engelska ’soft 
law’) eftersom den styrning som avses har karaktären av en mjuk reglering. 
Termen anknyter även till strategier för styrning indirekt och på distans, som 
återfinns i metagovernance-perspektivet.87   

Normhierarkin är ett system av lagar och regler som också omfattar socialt 
konstruerade, oskrivna normer. Genom att utveckla en analysmodell som tar 
hänsyn till dessa samt sätter in de olika normativa fälten och tillika 
styrinstrumenten i en styrmix åstadkoms en mer dynamisk analys (jämfört med 
att bara använda analysnivåerna hierarkiskt som i figur ett, kapitel ett). Poängen 
med styrmixen är olika normativa fält tar stöd av varandra och ger en kontinuitet 
i styrningen det vill säga att normsystem inte upphör att gälla utan att det finns 
andra normer som tar vid och stärker upp varandra när andras räckvidd tar slut. 

 Betraktat mot denna bakgrund, består analysmodellen i figur fyra nedan av 
fyra analysnivåer, som är: 1) politik; 2) regelverk; 3) professionsetik; och 4) policy. 
Ett sätt att studera olika styrinstrument och hur de förhåller sig till varandra och 
är att beskriva deras form och giltighet, och betraktat ur ett systemperspektiv 
bildar deras normer fält med olika täckningsgrad. 

 
Figur 4: Mjuk normstyrning som analytisk modell  

 
                                                      
87 På engelska har begreppet satts till ’soft norm governance’ i en rak översättning. 
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Normstyrningsmodellen har arbetats fram i det här avhandlingsarbetet. Figur fyra 
ovan visar ett normsystem med individen (i) i mitten, där normsystemet är ett 
stödsystem till omdömesförmågan, som är en reflexiv moralisk beslutsmetod. 
Normsystemet är ett hierarkiskt och dynamiskt system av normer inom ett givet 
politikområde, i det här fallet Försvar och samhällets krisberedskap 
(Finansdepartementet, 2015, s. 13) och mer specifikt två delar inom detta, den 
ena är styrningen inom veteranpolitiken med särskilt fokus på förtjänstmedaljen, 
och den andra är verksamheten i militära internationella insatser, samt strid och 
krigsliknande situationer inom ramen för detta. Normsystemet kan påverkas 
genom olika former av styrning, även mer subtila former av mjuk styrning. 
Normativ styrning syftar ofta till att placera individen i idealpositionen som är i 
centrum av figuren där hen omfattas av alla tre cirklarna. Normer kan grupperas 
i olika så kallade normativa fält som samverkar och skapar stabilitet i 
normsystemet.88  

Lundquist använder ett liknande sätt att beskriva olika typer av etik 
(professionsetik, förvaltningsetik, egenetik och gruppetik) och hur de kan 
överlappa varandra i olika utsträckning hos olika tjänsteman och därmed påverka 
ställningstaganden i olika fall. De ska skildra spänningen mellan olika etiska fält. 
(Lundquist, 2012, kap. 55 figur 9.) Utformningen av figur fyra ovan har istället 
tillkommit utifrån grundföreställningen att tjänstemannen har handlat lagligt, 
moraliskt och i enlighet med politikens inriktning och det interna policyarbetet 
och syftar till att illustrera styrningsförhållanden mellan politik, regelverk, 
professionsetik och policy. Modellerna har uppkommit oberoende av varandra, 
men illustrationerna stärker varandra i sättet att modellera etik. Inte samma 
analysmodell som figur fyra ovan men däremot detta sätt att illustrera etik 
återkommer hos flera forskare (se exempelvis Petersson, 1994; Överbefälhavaren 
och Försvarsmakten, 1997; Torpman, 2017). Arbetet med modellen beskrivs 
vidare i avsnitt 4.1.3 i metodkapitlet.  

Figur fyra ovan illustrerar att institutionella element på olika nivåer har en 
funktion i förvaltningsstyrningen på så sätt att de samspelar i en styrmix. De 
överlappande ringarna illustrerar att de har samverkande normativt innehåll men 
olika form och giltighet och att det är detta som skapar det dynamiska 
förhållandet mellan de olika styrmedlen. Det visar att nivåerna inte enbart är 
hierarkiska utan också dynamiska. Figur fyra utvecklar därmed figur ett i kapitel 
som bara illustrerade hierarkin i normsystemet, och figur fyra i sin tur utvecklas 
vidare i figur elva i slutsatserna som inkluderar de empiriska resultaten.  

Den här avhandlingen bygger på fallstudiemetod och använder ett 
angreppssätt som är vanligt inom statsvetenskaplig forskning nämligen 
strukturerad, fokuserad jämförelse (George och Bennett, 2005, kap. 3). Metoden 
går i korthet ut på att fokuspunkter såsom begrepp identifieras och utifrån dessa 

 
                                                      
88 Åtminstone om normsystemet är en rättsstat, annars förväntas inte ett fungerande samspel mellan 
analysnivåerna.  
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ställs frågor till det empiriska materialunderlaget (se vidare i kapitel fem). Här 
formuleras därför ett antal empiriska frågor som anknyter till analysmodellen.  

Genomförandet av den här forskningen och strukturen på analysen bygger på 
ett antal frågor som underbygger varandra i en trädstruktur. På det sättet ger 
frågorna varandra stöd för att besvara avhandlingens huvudfrågeställning, som 
är: Hur fungerar krigsdekorationer som ett sätt att metastyra via den militära 
professionsetiken, det som här benämns mjuk normstyrning? Den övergripande 
forskningsfrågan kan betraktas som trädets stam. Från stammen sträcker sig fyra 
analytiska frågor (en för varje analysnivå: politik, regelverk, professionsetik och 
policy) som kan betraktas som trädets fyra grenar. Vidare från varje gren sträcker 
sig ett antal smalare förgreningar som är mer konkretiserade empiriska frågor 
som ställs direkt till det empiriska materialunderlaget. På det här sättet kan de 
underliggande frågeställningarna underbygga analysen med empiriska resultat. I 
det följande beskrivs dessa mer konkretiserade empiriska frågor, utifrån 
innehållet och förförståelsen i analysmodellen som utvecklats i detta kapitel.  

Från metagovernance-perspektivet hämtas den första analytiska frågan och de 
empiriska underfrågor som gäller för analysnivån politik. De teoretiska 
utgångspunkterna sammanfattas i avsnitt 2.4. Analysen av politiken vägleds av 
frågan: (1) Betraktat ur ett metagovernance-perspektiv, hur ser organisationsstyrningen av 
veteranpolitikens område ut, med särskilt fokus på förtjänstmedaljen? Denna fråga besvaras 
i avsnitt 9.1.1 med stöd av de underliggande frågorna som besvaras i avsnitt 5.4.  

Analysen av veteranpolitiken som politikområde genomförs i termer av 
metagovernance, som beskrivs som styrning i två faser, den första genom 
organisationsstyrning och den andra genom mikrostyrning. 
Organisationsstyrningen består av fem dimensioner: a) reformberättelse; b) 
skapandet av organisationer; c) konkurrensutsättning; d) positionering; e) 
distansering. Mikrostyrning kan sedan genomföras med olika typer av tekniker. 
Organisationsstyrningen analyseras både som regeringens politik och som en 
förlängning av denna även Försvarsmaktens interna styrning. De empiriska 
frågorna till denna nivå bygger på dessa begrepp. De är: 

(1a) Hur är reformberättelsen formulerad inför reformen av veteranpolitiken år 
2010? Regeringens reformberättelse studeras genom de offentliga utredningarna 
kring veteranpolitiken samt kompletteras med den offentliga debatten i 
nyhetsmedia och debattinlägg för ytterligare nyansering. 

(1b) Vilka formella organisationer tilldelas ansvar för genomförandet av 
veteranpolitiken? Denna analys innefattar dimensionerna konkurrensutsättning, 
positionering och distansering som är dimensioner av organiseringen av den 
offentliga makten. Detta studeras genom analys av offentliga dokument och 
företrädesvis offentliga utredningar. 

(1c) Hur ser mikrostyrningen ut på veteranpolitikens område, med särskilt fokus 
på delområdet statens erkänsla och förtjänstmedaljen? Detta studeras genom 
analys av offentliga dokument, samt kompletteras med stöd av intervjumaterialet 
i fråga 1d och 1e nedan.  
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(1d) Hur har den strategiska ledningen av belöningssystemet utformats? Detta 
studeras genom en intervju av överbefälhavare Sverker Göranson.  

(1e) Hur har värdekonflikter lösts i utvecklingen av belöningssystemet? Detta 
studeras genom intervjuer av ledamöter i Medaljberedningen som bereder 
medaljförslagen på central myndighetsnivå och ger förslag till beslut till 
överbefälhavaren.  

På samhällsnivå finns regelstyrningen som består av institutionaliserade 
normer med vidhäftat sanktionssystem alltså lagar och regler som beslutas av 
statsmakterna för att samordna och styra samhället. Här ingår även 
myndighetsföreskrifter och allmänna råd, det vill säga formella instruktioner i 
syfte att styra offentlig verksamhet eller tjänstemäns handlande. Denna 
analysnivå består av regleringen inom verksamhetsområdet internationella 
insatser. Analysnivån regelverk utgör en ram för verksamheten och styr de 
grundläggande förutsättningarna för tjänsteutövningen.  

I kapitlet har ett centralt empiriskt begrepp beskrivits för analysnivån 
regelverk som är kontextuell osäkerhet. Det har betydelse för styrningens dynamik 
eftersom tillämpningen av lagrum är beroende av en anpassning till de 
förhållanden som råder och som innebär någon form av hinder eller problem 
som försvårar myndighetsutövningen. Detta har påvisats genom en generell 
förekomst av ”det flexibla beslutsmandatet” i lagstiftningen kring verksamheter 
som genomförs i kontextuell osäkerhet exempelvis inom krishanteringssystemet.  

Vidare har ytterligare tre empiriska begrepp som ska undersökas för 
analysnivån regelverk beskrivits. Det första är initieringen av ett händelseförlopp, det 
vill säga att tillämpningen av lagrum är styrd av en händelse som initierar ett 
agerande och yrkesutövning hos en individ, samt att det finns en instans som ska 
värderas längre fram i medaljberedningsprocessen. Det andra är att uppgifterna 
styrs av ett mandat för uppdraget som i sin tur definierar insatsregler med mera. Det 
tredje är att yrkesutövningen också styrs av en situationsdefinition (detta 
diskuterades i föregående avsnitt på en generell nivå och specificerades i detta 
avsnitt avsett för de situationer som analyseras i avhandlingen) och 
situationsdefinitionen består av en tjänsteuppgift under strid, vilken omfattar utövning av 
våldsmandatet och handhavande av vapensystem med mera, som således också 
principiellt anknyter till regelverkets utformning och tillämpning.  

Analysnivån regelverk vägleds av den analytiska frågan (fråga 2): Vilka särdrag 
har regelstyrningen av våldsanvändningen inom verksamhetsområdet internationella militära 
insatser? Denna fråga besvaras med stöd av fem empiriska frågor som ställs till 
det empiriska materialet. De två första frågorna avser mer generellt de 
bakgrundsförutsättningar som gäller för agerande för soldater och officerare. 
Dessa är: 

(2a) Hur är regelverket utformat (i form av konkreta lagrum) som reglerar 
tjänsteutövningen i strid för soldater och officerare i internationell insats? Detta 
studeras genom lagtexter och förarbeten samt genom expertintervju av 
försvarsjurist. 
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(2b) Har insatsmandatet en betydelse för de normer för statssanktionerat våld 
som utövas i internationell insats? Detta studeras genom att analysera och 
jämföra normerna från nomineringar från en helt annan insats, nämligen KS09 i 
Kosovo året 2004, som har en annan geografisk och kulturell kontext samt 
bygger på ett annat mandat för agerandet.  

De tre följande empiriska frågorna avser förutsättningarna för just den 
studerade perioden och insatsen i Afghanistan. De studeras genom en analys av 
nomineringarna i medaljberedningens underlag. De är:  

(2c) Vilken situationsdefinition är det som avses i det analyserade fallet? Som 
nämnts ovan är det avgörande för vilket utrymme som finns för professionell 
autonomi i tjänsteutövningen, samt för utövande av våldsmandatet. Situationen 
studeras genom att analysera vilka tjänsteuppgifter som omnämns i underlaget, 
samt även om det föreligger en stridssituation genom en analys av vilken typ av 
vapen som brukas av motståndaren.  

(2d) Hur initieras beredningsprocessen, det vill säga hur uppkommer de 
ärenden som leder till nominering? Hur ett ärende blir till studeras genom en 
analys av förhållandet mellan antalet händelser och individer i 
beredningsunderlaget.  

(2e) Vilket uttryck har kontextuell osäkerhet i det analyserade fallet? Som nämnts 
ovan har kontextuell osäkerhet en stor betydelse för det utrymme som finns för 
professionell autonomi i tjänsteutövningen, samt för utövande av våldsmandatet. 
Kontextuell osäkerhet studeras genom att analysera vilka problem eller 
svårigheter som möter soldater och officerare i sin tjänsteutövning i det aktuella 
empiriska materialet.  

Vidare i den analytiska modellen finns nästa analysnivå på professionsnivå 
som är professionsetik, som är en mycket subtil form av styrning till för att vägleda 
den individuella tjänstemannen i sin tjänsteutövning. Förutsättningarna för detta 
skapas med den professionella autonomin som finns i en professionsmodell för 
styrning av förvaltningen. Den bygger på professionens yrkesetik och består av 
normer om god yrkesutövning i yrkets praktik. Detta studeras genom soldaternas 
handlingar och deras kollegors och chefers värderingar och motiveringar av dessa 
handlingar för nominering och tilldelning av medalj, detta i kombination med 
överbefälhavarens beslut om tilldelning eller avslag på medaljförslagen.  

I det här kapitlet beskrivs betydelsen av professionsetik för den professionella 
autonomin och exceptionella normativa handlingar utöver det som tjänsten 
kräver. Ytterligare tre empiriska begrepp som ska undersökas för analysnivån 
professionsetik har beskrivits. Det är normer som uttrycks i olika typer av 
handlingar och som uttrycker normativ beteende i yrkesrollen och för 
yrkesutövningen. Det är de värden som framställs i verksamheten som 
betydelsefulla exempelvis vinster eller resultat. Det är också prioriteringen mellan 
dessa värden och normer som görs exempelvis i medaljeringsprocessen med 
tilldelning och avslag på medaljnomineringar.  
Analysnivån professionsetik vägleds av den analytiska frågan (fråga 3): Vilka 
normer betraktas som berömliga i strid eller krigsliknande situationer inom den militära 
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professionen och på vilket sätt premieras dessa i belöningssystemet? Denna fråga besvaras 
med stöd av tre empiriska frågor som ställs till det empiriska materialet. De är: 

(3a) Vilka goda exempel på normer finns det för agerande i stridssituationer, 
betraktat ur ett militärt professionellt perspektiv? Detta studeras genom att 
analysera vilka typer av handlingar som har genomförts av de nominerade.  

(3b) Vilka värden uttrycker normerna i den militära tjänsteutövningen? Detta 
studeras genom att analysera vilka vinster eller goda konsekvenser som uttrycks 
som ett resultat av de nominerades ageranden.  

(3c) Vilka prioriteringar mellan dessa normer uttrycks genom belöningssystemet 
av försvarsmaktsledningen? Detta studeras genom att analysera vilka normer som 
genererar tilldelning av medalj respektive får avslag på nomineringsförslaget.  

Vidare i den analytiska modellen på organisationsnivå finns analysnivån policy 
som motsvarar myndigheten Försvarsmaktens interna policyarbete när det gäller 
utformningen av en intern policy för premieringen av normer i 
belöningssystemet, genom tilldelningar av Försvarsmaktens förtjänstmedalj. 
Styrobjektet den militära professionen och det normativa innehållet i 
belöningssystemet bygger på de prioriterade normer som skapas vid 
medaljeringen av soldater och officerare och som uttrycker ett 
föregångsmannaskap och ett vägledande beteende. Det är således policy som är 
den drivande kraften i styrmixen. Policy skapas i policyprocessen och löper 
genom ett antal faser och beslutsinstanser och som ger beslutet en förankring i 
professionen. Policy består av överbefälhavarens beslut att medaljera eller att avslå 
nominering till medalj och används som komponent i analysen. (Denna 
komponent analyseras dock under analysnivån professionsetik och prioriteringar 
eftersom den bearbetas statistiskt.)  

I beskrivningen av det interna policyarbetet som handlar om premieringen av 
normer i belöningssystemet används fyra aspekter som är viktiga för styrstrategin 
och för analysen av policy i den här typen av verksamheter och som också ska 
analyseras empiriskt, dessa är: 1) Strategisk ledning; 2) Normativ utveckling över tid; 3) 
Lösningar på värdekonflikter; 4) Motiv bakom prioriteringar. Dessa fyra aspekter 
betraktas som analysnivån policy. Utöver detta, framträder vissa särdrag när det 
gäller handlingsrationalitet via det nyinstitutionella perspektivet, som är specifika för 
belöningssystem i offentlig verksamhet i synnerhet krigsdekorationer som drivs 
av en värdebaserad logik och som återkommer i analysen av motiven bakom 
prioriteringar.  

Policy som analysnivå anknyter till och utgör en förlängning av 
metagovernance-perspektivet, som handlar om organisationsstyrning respektive 
mikrostyrning. Det utvecklar och förklarar denna politiska styrning genom det 
nyinstitutionella perspektivet, som bidrar med en förklarande 
handlingsrationalitet till belöningssystemet. Intervjuerna av förbundsledningen 
analyseras tematiskt och bidrar med den delvis informella policy och praxis som 
utvecklats över tid. Den anknyter därför till intervjun med överbefälhavaren och 
Medaljberedningen om avsikterna med implementeringen av ett nytt 
medaljsystem och utformningen av detta.  
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Analysnivån policy vägleds av den analytiska frågan (fråga 4): Vilken typ av 
handlingsrationalitet utgör den värdebaserade logik som är drivande för belöningssystemet? 
Denna fråga besvaras med stöd av tre empiriska frågor som ställs till det 
empiriska materialet. Dessa frågor är:  

(4a) Finns det en normativ utveckling över tid för policyn i belöningssystemet? 
Detta studeras genom att analysera beredningsmaterialet och varje av de åtta 
förvaltningsprocesserna för sig, det vill säga utfallet för varje kontingent (FS 16-
FS 23) och utvecklingen över tid i förhållande till varandra.  

(4c) Hur kan krigsdekorationers immateriella värde beskrivas? Frågan handlar 
om vilka särdrag de värdebaserade krigsdekorationerna har och hur det 
immateriella värdet skiljer sig ifrån ekonomiska styrmedel för 
incitamentsstyrning. Denna fråga besvaras genom tematisk analys av 
intervjumaterialet. 

(4b) Vilken betydelse har den kollegiala processen för policy? Frågan handlar om 
synen på förankringen av avdömningen av medaljärendena och betydelsen av att 
processen är transparent och ger legitimitet för belöningssystemet. Denna fråga 
besvaras genom tematisk analys av intervjumaterialet.  

(4d) Hur motiveras nomineringen av olika typer av ageranden? Detta studeras 
genom intervjuer på förbandsnivå av kontingentschefer och handläggare på 
insatsförbanden för varje beredningsprocess (FS16-FS23) som ger en rik 
beskrivning av motiven bakom nomineringarna.  

Dessa fyra analysnivåer (politik, regelverk, professionsetik, policy) kommer att 
analyseras i ett empiriskt kapitel vardera (kapitel fem, sex, sju, åtta) med en 
analytisk fråga vardera som övergripande vägledning för analysnivån. De 
analytiska frågorna bryts sedan ned till empiriska frågor enligt ovan som således 
vägleder den empiriska undersökningen.  

I nedanstående tabell (tabell sex) sammanfattas de analytiska nivåerna med 
förklarande förförståelse och de empiriska begrepp som detta ska undersökas 
med i ett analysschema. Hur denna analys går till beskrivs vidare i metodkapitel 
fem med tillhörande appendix. 
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den aktuella situationen. 
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I de ovan beskrivna situationerna ökar 

följaktligen också den professionella 

autonomin, som är tjänstemannens 

diskretionära beslutsutrymme inom ramen för 

sin yrkesutövning och professionella expertis. 

Eftersom beslutsfattandet i kontextuell 

osäkerhet baseras på en erfarenhetsbaserad 

omdömesförmåga har professionsetiken en 

stor normativ betydelse för 
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Historien har visat att detta mandat kan vara 

ett utrymme för godtycke och maktmissbruk i 

tjänsteutövningen. I en fungerande rättsstat 

sker emellertid statsmaktens styrning i en 

institutionell miljö där flera normativa fält 

samverkar, och styrningen riktas därmed till 

alla professionens normativa värdesystem 

med indirekta strategier, såsom bland annat 

belöningssystem riktade mot 

professionsetiken.  

STYRNING 

-Kollegial process och dialog 

-Immateriellt värde 

-Normativ utveckling över tid 

-Motiveringar till prioriteringar 

 

Tabell 2: Analysschema för mjuk normstyrning. 
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4 En fallstudie med metodkombinationsdesign 

Den här avhandlingen är en fallstudie av veteranpolitikreformen år 2010, med 
särskilt fokus på Försvarsmaktens förtjänstmedalj med svärd, som har en 
fördjupning i verksamhetsområdet internationella insatser och inom detta ett 
särskilt fokus på strid eller krigsliknande situationer, detta under insatsen i 
Afghanistan åren 2008-2012. Forskningsproblemet handlar om hur 
värdebaserade belöningssystem som styrform fungerar.  

Det teoretiska ramverket bygger på metagovernance med en fördjupning i 
nyinstitutionell teori. Metagovernance-perspektivet bidrar med en styrstrategi för 
indirekt styrning som utgår ifrån organisationsstyrning kombinerat med 
mikrostyrning. Det nyinstitutionella perspektivet bidrar med ett förklaringsvärde 
för handlingsrationaliteten hos tjänstemän som agerar inom förvaltningens 
verksamhetsområde i förhållande till belöningssystemet.  

Inom ramen för avhandlingsarbetet har en analysmodell och ett analytiskt 
begrepp som benämns mjuk normstyrning utvecklats. Begreppet omfattar ett antal 
utgångspunkter som ger en förförståelse för forskningsområdet. Analysmodellen 
ger analysen en inriktning och framställningen en struktur. Analysmodellen 
består av fyra analysnivåer och ett antal empiriska begrepp som ska diskuteras 
vidare i detta kapitel med fokus på materialurval, analystekniker och 
operationalisering av dessa begrepp.  

I det här kapitlet beskrivs och diskuteras de metodöverväganden som gjorts 
under avhandlingsarbetet. I det första avsnittet beskrivs den övergripande 
forskningsdesignen, som är en fallstudie med metodkombinationsdesign. I det 
andra avsnittet beskrivs datainsamlingen av två materialunderlag, ett 
arkivmaterial och ett intervjumaterial. I det tredje avsnittet beskrivs 
databearbetning och de analystekniker som används i avhandlingen. 
Arkivmaterialet analyseras genom kategorisering och frekvensanalys och 
presenteras som deskriptiv statistik för att påvisa mönster i materialunderlaget. 
Intervjumaterialet analyseras genom tematisk analys och motivanalys och 
presenteras som djup beskrivning med citat för att bidra med förståelse för 
fenomenet. Slutligen, i det fjärde avsnittet, summeras forskningsdesignen i en 
översiktstabell som kopplar samman analysmodellen med de undersökta 
begreppen och genomförandet av undersökningen.   



 
MAGNA ROBERTSSON Personligt mod 

92 

4.1 Forskningsdesign  
I korthet kan sägas att forskningsdesignen är en kvalitativ fallstudie med 
metodkombination som undersökningsmetod. I det här avsnittet och nästa 
redovisas två grundläggande och relaterade klassifikationer89 av avhandlingen. 
Den första är designen av fallstudien som klassificerar det undersökta fenomenet, 
det vill säga hur forskningen förhåller sig till det teoretiska ramverket, men även 
relationen till dess empiriska uttryck. Den andra klassifikationen är hur designen 
av metodkombination ser ut, som är en klassifikation av de vetenskapliga 
undersökningstekniker som använts och hur de tillsammans bidrar till att lösa 
forskningsproblemet. Dessa två klassifikationer tillsammans med 
forskningsstrategin i det sista avsnittet om analysmodellens roll i en 
huvudsakligen abduktiv forskningsprocess utgör avhandlingens 
forskningsdesign. I det här avsnittet diskuteras forskningsdesignen därmed på tre 
sätt, den första som fallstudieklassifikation, och den andra som 
metodkombination, och den tredje som forskningsstrategi. 

Det finns ett antal förutsättningar som bör upprepas i samband med denna 
diskussion. Tidigare i avhandlingen (i inledningen av kapitel ett samt i kapitel tre) 
problematiseras förutsättningarna för implementeringsstyrning av verksamheter 
som utövas i situationer som präglas av hög kontextuell osäkerhet (såsom kris 
och krig). Då finns en extra hög grad av professionell autonomi inbyggd i 
styrmodellen, så att professionsetiken får ett stort inflytande över de beslut som 
fattas via yrkesutövarnas omdömesförmåga. Dessa förutsättningar gör att 
metagovernance kan förväntas fungera väl just under dessa förutsättningar. Som 
ett fall av metastyrning av professionsetik under kontextuell osäkerhet ger valet 
av det aktuella fallet goda möjligheter att komma åt det fenomen som 
avhandlingen fokuserar på, som benämns mjuk normstyrning, det vill säga hur 
regeringen kan åstadkomma självreglering av professionsutövare via yrkesetiken. 

Som nämnts tidigare har Försvarsmakten använt denna form av metastyrning 
via medaljer under mer än 500 år, medan det inom teoribildningen om 
metagovernance betraktas som ett nytt fenomen. Det kan bero på att den 
moderna staten behöver adoptera nya styrmetoder då graden av komplexitet och 
osäkerhet i samhället har ökat samtidigt som kritik mot överdriven regelstyrning 
och detaljstyrning förekommer i samhället.   

När det gäller tillämpad etik ur ett institutionellt perspektiv är den svenska 
kontexten av betydelse, eftersom de särskilda villkor som följer ett lands politiska 
och konstitutionella historia är en del av förklaringen av den institutionella 

 
                                                      
89 Gobo skriver att klassifikationen är till för att vägleda undersökningen av sociala fenomen, och att en 
klassifikation är ett sätt att skapa ordning och tilldela mening i en ostrukturerad omgivning. Det innebär att en 
klassifikation är en förenkling av verkligheten och att den betonar vissa delar på bekostnad av andra. Han menar 
att det finns olika sätt att betrakta den struktur som klassificeras, vilket också påverkar hur designen kan förstås. 
(Gobo, 2008a, s. 16–18) En klassifikation är med andra ord inte en metod utan ett pedagogiskt verktyg för att 
på ett mer eller mindre standardiserat sätt beskriva forskningen så att läsaren förstår genomförandet, vilket 
bidrar till transparangs i forskningen.  
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utformningen. Särskilt studier av subtila normsystem såsom professionsetiken 
påverkas av exempelvis kulturella kontexter och det är en komponent som kräver 
hänsyn vid utformningen av forskningen och tolkningen av dess resultat. Detta 
gäller för övrigt också den militära professionella tolkningsram som 
undersökningen genomförs inom.  

4.1.1 Fallstudiemetod 
Den här avhandlingen bygger på fallstudiemetod från George och Bennets bok 
Case studies and theory development in the social sciences och använder ett angreppssätt 
som är vanligt inom statsvetenskaplig forskning nämligen strukturerad, 
fokuserad jämförelse (på engelska ’structured, focused comparison’) (George och 
Bennett, 2005, kap. 3). Se även (Rihoux, 2006). Metoden går i korthet ut på att 
fokuspunkter såsom begrepp identifieras och utifrån dessa ställs frågor till det 
empiriska materialunderlaget. Dessa begrepp och frågor som anknyter till de fyra 
analysnivåerna sammanfattas i avsnitt 4.5 som en analysmodell för 
metagovernance och fenomenet mjuk normstyrning. Denna strukturella 
fallstudiemetod är sedan kompletterad med tematiskt framställd beskrivning för 
en djupare förståelse för det undersökta fenomenet.  

Det finns många sätt att definiera en fallstudie på men ett gemensamt drag är 
att det handlar om ett eller ett fåtal fall som analyseras (Gerring, 2007, s. 17–18). 
Den kan betraktas som ett mer generellt angreppssätt (på engelska ’case study 
approach’) men det är också vanligt att fallstudien betraktas som en konkret 
analysmetod (på engelska ’case study method’).90 Yin använder en definition som 
utgår ifrån att det studerade fenomenet också är fallet:  

A case study is an empirical inquiry that investigates a contemporary phenomenon 
(the ’case’) in depth and within its real-world context, especially when the 
boundaries between phenomenon and context may not be clearly evident. (Yin, 
2014, kap. 16 [punktlista borttagen].)  

 
Denna definition sätter det sociala fenomenet mjuk normstyrning i fokus som 
det fall som studeras, betraktat ur en specifik kontext. Som nämnts tidigare är det 
studerade empiriska fallet Försvarsmaktens förtjänstmedalj med svärd, som är ett 
 
                                                      
90 Som ett exempel definierar George och Bennett en fallstudie som: ”the detailed examination of an aspect of 
a historical episode to develop or test historical explanations that may be generalizable to other events” (George 
och Bennett, 2005, s. 5). De använder generellt ett upplägg som bygger på storpolitiska förändringar över tid 
och på jämförelser mellan länder, vilket är ett fågelperspektiv i jämförelse med denna forskning. George och 
Bennets förhållningssätt är mer fokuserat på fallstudien som metod, där fallet eller fallen är instanser av en klass 
som i sin tur utgör fenomenet: ”We define a case as an instance of a class of events. The term ‘class of events’ 
refers here to a phenomenon of scientific interest […] that the investigator chooses to study with the aim of 
developing theory (or ‘generic knowledge’) regarding the causes of similarities of differences among instances 
(cases) of that class of events.” (George och Bennett, 2005, s. 17–18) Utifrån detta synsätt hamnar fokus på de 
enskilda beslutsärendena och styrinstrumentet och inte på det sociala fenomenet ’mjuk normstyrning’ som 
inkluderar institutionella element och logiker. Detta angreppssätt har därför kompletterats för att passa det 
föreliggande forskningsproblemet.  
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uttryck för detta och som studeras ur ett metagovernance-perspektiv och i sin 
institutionella design.  

När fenomenet sätts i förgrunden på det här sättet krävs att det är ett relativt 
avgränsat fenomen. Detta kan göras på olika sätt, exempelvis teoretiskt eller 
empiriskt. (Dumez, 2015) Dumez menar att fokus i avgränsningen ska ligga på 
vad som utgör kärnan av fallet, och vad som är budskapet i forskningen: 

The emphasis here is not on the border but on the narrative essence of the case, 
in relation with a theoretical issue, beyond the didactic one (the message). (Dumez, 
2015).  

 
Budskapet som den här fallstudien vill förmedla är det om professionsetikens 
funktion i implementeringsstyrningen, via fenomenet mjuk normstyrning. Dels 
studeras förutsättningarna för metagovernance genom den institutionella 
organiseringen men också av metastyrningen som sker genom medaljen. Det som 
visas i undersökningen är att professionsetik som omdömesförmåga har en 
betydelse för den konkreta myndighetsutövningens utformning och att 
statsmakterna följaktligen försöker metastyra detta institutionella element. (Det 
analyserade fenomenet finns mer utförligt beskrivet i kapitel två och tre.)  

Materialurvalet är ett viktigt element i en fallstudie. Det beror på att en 
fallstudie är en intensiv studie av ett socialt fenomen, som analyseras via ett 
avgränsat empiriskt uttryck. Det handlar i grunden om hur vi klassificerar 
relationen mellan det teoretiska fenomen som studeras och dess uttryck i den 
fysiska världen. Gerring använder i sin bok Case study research en klassifikation 
utifrån hur urvalet av empiriskt material är genomfört. I detta sammanhang är 
således fokus på fallstudiemetod som konkret analys. Ur det här perspektivet kan 
fallstudien representeras av en population av fall, i sin tur bestående av ett antal 
observationer, som innehåller ett antal variabler som analyseras. Dessa element 
kan struktureras på olika sätt, där diakront över tid är ett sådant sätt, med fokus 
på variationer inom fallet (på engelska ’in-case variation’).  (Gerring, 2004, 2007, 
kap. 2)91 Gerring föreslår en population som är strukturerad som en fallstudie där 
jämförelsen är baserad på ett dataset som är ordnat i en tidsserie och samtidigt 
uppdelad i sektioner men som alla består av samma population (på engelska 
’time-series cross-sectional dataset’) (Gerring, 2007, s. 25 tabell 2.3). Denna liknar 
den fallstudiestruktur som används genom materialurvalet i den här 
avhandlingen, och denna struktur används nedan för att beskriva detta.  

Tidigare i avhandlingen beskrivs insatsen i Afghanistan och att många svenska 
soldater och officerare varit inblandade i strider där, vilket som en indirekt 
konsekvens också har inneburit att många soldater och officerare har nominerats 
till förtjänstmedaljen. Detta förklarar varför denna insats är särskilt intressant att 
 
                                                      
91 Det finns en gräns för när en fallstudie med många fall övergår till en flerfallsstudie (på engelska ’cross-case’) 
(Gerring, 2007, s. 20). Detta inträffar vid komparativa studier där jämförelsen mellan fallen har en central roll i 
forskningsdesignen.  
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studera. Valet av empirin från insatsen i Afghanistan innebär i praktiken också 
en avgränsning, nämligen till det som huvudsakligen gäller för markstridskrafter 
och armén eftersom det är en markbaserad insats.92 (Se vidare om 
representativitet i avsnitt 4.2.4.) 

Tidigare beskrivs också att undersökningsperioden är åren 2008-2012. 
Startpunkten av denna tidsperiod markeras av att den aktuella medaljen 
instiftades år 2008 och slutpunkten av den sista tilldelningen av medaljen var 
2012, det vill säga under insatsen i Afghanistan i den undersökta valören, innan 
det svenska åtagandet överlämnades till de afghanska myndigheterna år 2014. 
Urvalet är ett totalurval av alla nomineringar under perioden, men det finns ett 
antal gränsdragningar behäftade med urvalet, som klargörs i det här avsnittet.  

Som nämnts i kapitel ett finns det många olika belöningssystem i samhället 
och även många olika militära medaljer. Det här avsnittet motiverar valet av 
Försvarsmaktens förtjänstmedalj som studieobjekt. Ett grundläggande villkor för 
valet av just den här medaljen är att den delas ut för enskilda personers 
individuella berömvärda handlingar.93 Den individuella handlingen är i den här 
avhandlingen central för en tillämpad etisk analys. Medaljen tilldelas för 
individuella gärningar som speglar ett fritt val eftersom ett normalt förfarande i 
en sådan situation kanske innebär att inte agera. Handlingen speglar alltså ett 
moraliskt grundat beslut att göra något utöver det som tjänsten kräver. Utöver 
detta, värderas nomineringsförslagen i en kollegial process, vilket gör att 
tilldelningarna är tätt knutna till det militära värde- och normsystemet. 

Försvarsmaktens förtjänstmedalj finns i ett antal varianter beroende på 
villkoren för tilldelningen. Den finns i två valörer: silver och guld. Det finns två 
riktlinjer för silvermedalj: 1) Stort personligt mod; och 2) Förtjänstfull insats 
under svåra förhållanden. Det finns fyra riktlinjer för guldmedalj: 1) Stort 
personligt mod med fara för eget liv; 2) Mycket förtjänstfull ledning av förband 
under svåra förhållanden; 3) Mycket förtjänstfull insats under svåra förhållanden; 
och 4) Vid dödsfall i tjänsten. (Försvarsmakten, 2008) Kriterierna för guldmedalj 
innebär alltså en nivåhöjning av kriterierna för silvermedalj, samt med tillägget 
för fara för eget liv samt för ledning av förband. Tilldelningen är 
överbefälhavarens beslut i nomineringsärendet, som kan vara tre olika beslut: 

 
                                                      
92 Förvisso har insatsen i Afghanistan bestått av såväl amfibieförband, logistikförband, flygvapenförband och 
ledningsförband och insatsen i Afghanistan har i sin tur bemannats av personal ur alla tre vapenslagen flyget, 
marinen och armén.  
93 Den skiljer sig därmed från exempelvis Försvarsmaktens medalj för internationella insatser som är en 
tjänstgöringsmedalj som delas ut till alla som fullföljt en internationell insats med godkända vitsord. Den skiljer 
sig också från Försvarsmaktens medalj för sårade i strid som bygger på en likartad logik men på en annan 
uppsättning värden som uttrycker tacksamhet för fysisk uppoffring genom sin kropp, hälsa och välmående. Läs 
vidare om Försvarsmaktens medaljer (Försvarsmakten, 2019b).  
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tilldelning av guldmedalj, tilldelning av silvermedalj, avslag på tilldelning.94 95 
Dessa tre beslutsalternativ används analytiskt i avhandlingen för att skilja mellan 
vad som är normalt för en soldat (avslag) och vad som är utöver det som tjänsten 
kräver (silver- och guldmedalj). 

Den delas ut beroende på situation: med eller utan svärd. Förtjänstmedalj med 
svärd delas ut för gärningar i strid eller under krigsliknande situationer, och utan 
svärd för andra situationer. Eftersom avhandlingen analytiskt fokuserar på 
situationer av stor kontextuell osäkerhet såsom strid eller krigsliknande 
situationer så studeras inte tilldelningar utan svärd. (Betydelsen av kontextuell 
osäkerhet för studien förklaras i kapitel tre.)   

Förtjänstmedaljens guldmedalj kan också delas ut vid dödsfall i tjänsten. Det 
är den största uppoffringen en soldat, yrkesofficer och/eller sjöman och dennes 
familj kan göra. Trots att det är samma medalj finns det en annan, djupare 
värdering bakom den postuma tilldelningen. Denna tilldelning har möjligen ur 
det perspektivet fler analytiska likheter med Försvarsmaktens medalj för sårade i 
strid, vars guldmedalj delas ut till dem som stupat i strid. Ur ett strikt analytiskt 
perspektiv skiljer sig de värden som den postuma tilldelningen förmedlar från 
den befintliga analysramen. Av den anledningen avgränsas tilldelningar enligt 
denna riktlinje i statuterna och denna typ av medaljtilldelning studeras därför inte 
i den här avhandlingen.96  

Av folkrättsliga skäl så är all personal som tjänstgör i en militär insats alltid 
militär personal. Beroende på vilka krav som finns på olika befattningar kan de 
antingen bemannas med militär kompetens, som är befattningar som kräver 
taktisk och stridsteknisk kompetens, eller med kompetens som kan vara både 
militär och civil, så kallade oberoende befattningar. (Försvarsmakten, 2015) Det 
kan med andra ord finnas anställda i befattningar som i grunden är civila 
(exempelvis läkare) men när de ingår i en militär insats tjänstgör de som militär 
personal. (Se vidare i avsnitt 4.2.4 om militära befattningar och representativitet.)  

En skillnad finns dock inom de militära befattningarna som påverkar urvalet, 
nämligen att Försvarsmaktens förtjänstmedalj också kan ha tilldelats personer ur 
specialförband eller personer med skyddad identitet. Specialförbanden är ofta 
inblandade i den här typen av situationer och därför kan det tyckas att de borde 
ha en hög tilldelningsfrekvens av medaljer. I den här avhandlingen ingår inte 
sådana eventuella medaljeringar, de tilldelningar som studeras är således officiella 
tilldelningar. 97   

 
                                                      
94 Ett alternativ kan också vara att bordlägga ett ärende, men detta alternativ faller bort från den här studien 
eftersom det är svårt att följa upp dessa ärenden, det är m.a.o. de beslutade ärendena som ingår i urvalet.  
95 Vissa av nomineringarna hänvisas också vidare och tilldelas andra medaljer som passar bättre för vad 
nomineringen handlar om, t.ex. Förtjänstmedalj utan svärd om handlingen inte varit under strid eller Sårade i 
strid om det gäller en skada. Dessa syns alltså i den här statistiken som ett avslag på det urval som studeras. 
96 Denna fråga behandlas i artikeln ”För Sverige – med livet som insats: Afghanistankriget, döden och 
demokratin” (Wendt och Åse, 2016).  
97 Uppgifter om den officiella tilldelningen av medalj i guld eller silver kungörs vid en offentlig ceremoni.  
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Utöver dessa mer generella gränsdragningar har vissa ärenden som inte är 
jämförbara med det som studeras också gallrats bort från urvalet. Det gäller 
främst nomineringar av utländska officerare i förhållande till den svenska 
kontexten.98 99 100 

Materialunderlagen till denna avhandling bygger på ett strategiskt totalurval 
som är nästlat i två steg och som resulterar i två undersökningsmaterial, ett 
arkivmaterial och ett intervjumaterial. Urvalet motiveras utifrån 
beredningsprocessen för tilldelningen av förtjänstmedaljen. Beredningen 
genomförs i en kollegialt förankrad beredningsprocess som löper över flera 
processteg och via flera ledningsnivåer i Försvarsmakten, som består av 
professionellt grundade värderingar och motiveringar av premieringen av 
handlingarna i medaljförslagen. Varje beredningsprocess är av praktiska skäl 
kopplad till en specifik kontingent, och den tidsram som studeras är åren 2008-
2012 vilket ger ett urval av åtta beredningsprocesser (tillika kontingenter FS16-
23) fördelat på fyra års tid. 101 Processen beskrivs mer ingående i avsnitt 3.3.2. 
Detta motsvarar således en population av åtta sektioner, som är fördelade över 
en sammanhängande tidsperiod.  

Det första steget i urvalet gäller alltså samtliga nomineringar till medaljen, 
enligt förutsättningarna ovan.102  Beredningen av dessa nomineringsärenden har 
genomförts av överbefälhavarens Medaljberedning på Försvarsmaktens 
högkvarter i Stockholm. Beredningen genererar 152 dokumenterade och 
beslutade individuella ärenden fördelat på åtta kontingenter.103 Detta 
arkivmaterial används för att generera strukturell grundläggande information om 
innehållet i processerna i form av deskriptiv statistik för analysnivåerna regelverk 
samt professionsetik.  

Som en fördjupning av arkivmaterialet görs ett andra materialurval som är 
nästlat till det första på så sätt att det är knutet till samma åtta kontingenter (och 
152 ärenden) som beskrivits i det föregående stycket. Detta är ett intervjumaterial 
baserat på intervjuer av ansvariga chefer på insatsförbanden, som genomfört 
insamlingen av nomineringarna och den första beredningen på förbandsnivå. 
 
                                                      
98 Inte heller nominerade hundar fick vara med i detta urval. Exempel på dekorerade hundar finns, den modiga 
och trogna bombhunden Astro tilldelades en Natomedalj för sina insatser i Afghanistan (TT, 2011). 
99 I statistiken ingår svenska soldater från både OMLT och PRT Mazar-e Sharif. Gäller FS19 och FS22.  
100 FS16 bereddes inte av ÖB Medaljberedning och från denna process finns inte ett fullständigt underlag kvar. 
FS16 var också den första kontingenten som nominerade till den år 2008 nyinstiftade förtjänstmedaljen.  
101 Detta eftersom förtjänstmedaljen instiftades och delades ut första gången år 2008 och den sista medaljen i 
valda utföranden för insatsen i Afghanistan delades ut 2012. Det innebär att de kontingenter som urvalet gäller 
är åtta stycken: FS16, FS17, FS18, FS19, FS20, FS21, FS22, och FS23. 
102 Ett förtydligande är att detta gäller de som ursprungligen nominerats till medaljen. Vissa medaljförslag har 
flyttats till en annan kategori av medaljen till exempel utan svärd (som alltså ligger utanför urvalet) eller till en 
annan medalj till exempel Sårad i strid eller andra lokala eller internationella medaljer. En kontroll av samtliga 
avslag i förhållande till alla förekommande varianter på olika medaljer har inte gjorts utan de som ursprungligen 
nominerats till medaljen får istället ligga kvar i urvalet och räknas som avslag till den studerade valören.  
103 Termen ’ärende’ avser således en nominering av en individ. I vissa av protokollen har ÖB MB hanterat flera 
ärenden i samma dokument, exempelvis om de relaterar till samma händelse. I dessa fall har dokumentet delats 
upp (saxats och multiplicerats) till individuella ärenden för att statistiken ska bli korrekt. 
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Materialet bidrar med en fördjupad förståelse av motiveringarna bakom de 
hanterade ärendena, på generell nivå i form av de kriterier de använt i processen 
för att värdera ärendena. På det här sättet representerar materialurvalet det 
fenomen som fallstudien ämnar analysera, på övergripande strukturell nivå och 
på fördjupad detaljnivå, och kan relateras till varandra för ökad ömsesidig 
förståelse. Utöver detta, intervjuas även ledamöter av Medaljberedningen samt 
överbefälhavaren vilket tillför ett centralt myndighetsperspektiv.  

4.1.2 Metodkombination  
För denna forskningsdesign finns ytterligare en relevant klassifikation, som 
handlar om metodkombination.104 Ibland används denna klassifikation istället för 
fallstudien, men här används de alltså kompletterande till varandra.105 Detta 
eftersom metodkombination utgår ifrån metodval och analystekniker, medan 
fallklassifikationen utgår ifrån det studerade fenomenet och det teoretiska 
ramverket samt materialurval. I det föregående avsnittet beskrevs urvalet för två  
olika materialunderlag, ett arkivmaterial och ett intervjumaterial. Dessa två 
materialunderlag bidrar med två olika saker till denna undersökning. 
Arkivmaterialet består alltså av ett beredningsunderlag från Medaljberedningen 
som består av samtliga ärenden från åtta medaljberedningar från kontingenterna 
FS16-FS23. Detta material analyseras huvudsakligen kvantitativt genom 
kategorisering, frekvensanalys och sambandsanalys. Arkivmaterialet bidrar på det 
sättet genom kunskaper om mönster i form av struktur och innehåll. Det andra 
materialunderlaget är ett intervjumaterial som består av djupintervjuer av 
ansvariga chefer från samtliga kontingenter om hur de resonerat när de motiverat 
dessa medaljförslag. Intervjumaterialet analyseras huvudsakligen genom tematisk 
analys och analys av motiveringarna. Det bidrar på så sätt med en kvalitativ 
fördjupning och förståelse för de mönster som finns i det kvantitativa materialet. 
De olika typerna av materialunderlag innebär i sin tur olika tekniker för insamling 
och analys av data, se vidare om detta nedan i avsnitt 4.2. Användningen av dessa 
 
                                                      
104 I litteraturen om metodkombination diskuteras olika sätt att klassificera detta på. En grundläggande 
utgångspunkt att det handlar om en blandning mellan de traditionella kvalitativa och kvantitativa 
forskningsparadigmen. En fråga är huruvida de olika paradigmen verkligen relateras till varandra eller om de 
behandlas som separata delar inom samma studie. (Bryman, 2007.) Här följer några exempel på olika 
betraktelsesätt på vad i klassifikationen som är de centrala elementen. Bryman utgår ifrån praxis inom 
vetenskaplig metod (Bryman, 2008). Gobo anser att den baseras på kognitiva tankesätt (Gobo, 2008b). Leech 
och Onwuegbuzie baserar sin typologi på analysmetoder (Leech och Onwuegbuzie, 2009). Johnsson, 
Onwuegbuzie och Turner framhåller vetenskapsfilosofisk hemvist (Johnson, Onwuegbuzie och Turner, 2007). 
Creswell och Plano diskuterar datainsamlingstekniker (Creswell, Plano och Vicki, 2011). Tashakori och Creswell 
betonar betydelsen av forskningsfrågan (Tashakkori och Creswell, 2007). Newman, Ridenour, Newman och 
DeMarco betonar syftet med forskningen (Newman, Ridenour och DeMarco, 2003). Alla dessa skillnader 
påverkar bland annat generaliserbarhet och vetenskapsfilosofiskt sammanhang, och visar på bredden inom den 
här typen av klassifikation.  
105 Det kan tilläggas att George och Bennett förespråkar metodkombinationsdesign i kombination med 
fallstudiemetoden, eftersom den kombinerar styrkorna från olika metoder som ger stöd där det kan finnas 
brister (George och Bennett, 2005, s. 18, 34, 59). Se vidare om fördelar (George och Bennett, 2005, s. 19–22) 
och nackdelar (George och Bennett, 2005, s. 30–34) med en sådan design. 
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två underlag, ett kvantitativt och ett kvalitativt, har implikationer för 
forskningsdesignen.  

Gobo skriver i ett antal artiklar om denna typ av forskningsdesign som brukar 
benämnas metodkombinationsdesign (på engelska ’mixed methods research 
design’). Utvecklingen av metodkombination anses ibland representera den 
tredje vågen i utvecklingen av vetenskaplig metod, efter den kvantitativa 
inriktningen och den kvalitativa inriktningen. Metodkombinationsforskning har 
en historia som går tillbaka till 1960-talet. (Onwuegbuzie, 2007; Gobo, 2008b, 
kap. 17-18.) Det finns enormt många definitioner och betraktelsesätt på vad 
metodkombination är (Johnson, Onwuegbuzie och Turner, 2007, s. 118–123; 
Tashakkori och Creswell, 2007; Creswell, Plano och Vicki, 2011, s. 69–72, 90–
96). Det finns följaktligen många olika sätt att utforma en 
metodkombinationsdesign.106 Metodkombination avser forskning som har som 
medveten forskningsstrategi att kombinera olika metoder. 107 Detta är egentligen 
inget nytt men kombinationen av kvantitativa och kvalitativa element utmanar 
forskningstraditionens gränser (Hjerm och Lindgren, 2014). En sådan ansats har 
ofta pragmatismen som vetenskapsfilosofisk grund (Denscombe, 2009b, s. 149–
150).108 Metodkombination karaktäriseras därför av att det finns ett uttryckligt 
syfte med metodkombination och ett fokus på just kopplingen mellan 
tillvägagångssätten (Denscombe, 2009b, s. 150–151). Det finns således vissa fall 
då metodkombination som forskningsstrategi kan motiveras. Exempel på det är 
ökad träffsäkerhet genom att kontrollera resultat med stöd av olika metoder, eller 
för att ge en mer fullständig bild genom att bidra med olika perspektiv. 
Metodkombination kan kompensera för svaga sidor hos en metod genom att 
använda metoder som kompletterar varandra. Den kan också vara ett teknikstöd 
genom att utveckla analysen och driva utvecklingen framåt eller vara ett stöd i en 
urvalsprocess. (Denscombe, 2009b, s. 151-156.)109 För den här avhandlingen är 
 
                                                      
106 Yin skriver att det är vanligt att metoderna appliceras parallellt eller sekventiellt vilket är en kombination av 
olika metoder snarare än en integrerad studie på ett enda fenomen. Yin diskuterar betydelsen av att integrera 
metoderna kring fem procedurer som representerar delar av hela forskningsprocessen, nämligen: 1) 
forskningsfrågan; 2) studieobjektet; 3) urval; 4) datainsamling; och 5) analys. (Yin, 2006.)  
107 Gobo beskriver nästa framtida utvecklingsfas för metodkombination som forskningsdesign som en 
idealform av integrerade metoder (på engelska ’merged methods’). I denna idealform är den traditionella 
uppdelningen mellan kvalitativ eller kvantitativ forskning flytande eller inte existerande, utan kombinerad i en 
och samma analytiska teknik. (Gobo, 2015.) En idealtyp för en ren form av metodkombinationsforskning, där 
integrering av metoder är idealet (Johnson, Onwuegbuzie och Turner, 2007, s. 45, 48). Syftet med att använda 
metodkombination är oftast att förbättra resultaten och idealet att sträva efter är således integration i designen 
så långt detta är möjligt. 
108 Detta tredje forskningsparadigm bygger på pragmatismen (Teddlie och Tashakkori, 2003; Johnson, 
Onwuegbuzie och Turner, 2007; Greene och Hall, 2010; Johnson och Gray, 2010). Pragmatismen innebär en 
betoning på praktiska tillvägagångssätt för att lösa forskningsproblem. Den lämpar sig väl för problembaserad 
forskning där den viktigaste drivkraften är att besvara forskningsfrågan. Kunskapen bedöms utifrån hur 
användbar den är och speciellt i förhållande till hur den fungerar i förhållande till empirin. (Denscombe, 2009a, 
s. 161–162.)  
109 Johnson, Onwuegbuzie och Turner skriver att det finns en skillnad mellan forskning som använder en 
multimetod design (på engelska ’multimethod research’) och den som använder metodkombination (på 
engelska ’mixed methods research’). Den förra avser en design där två eller fler metoder används för att öka 
validiteten i resultatet, exempelvis som vid triangulering eller multipla operationaliseringar. Eller att olika 
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utgångspunkten att ansatsen är funktionell och probleminriktad och att 
metodkombinationen bidrar med en mer fullständig bild genom både struktur 
och fördjupning och ansatsen drivs av att maximera forskningsresultaten.110  

I en artikel av Johnson, Onwuegbuzie och Turner undersöks hur olika 
forskare definierar metodkombination. De pekar på att finns många skillnader 
och likheter, men framför allt många jämförelsepunkter, exempelvis vad som 
blandas, i vilken fas av forskningen blandningen sker, vilken omfattning 
blandningen har, orsaken till blandningen. (Johnson, Onwuegbuzie och Turner, 
2007, s. 118–123) I den här avhandlingen används definitionen av Janice Morse:  

A mixed method design is a plan for a scientifically rigorous research process 
comprised of a qualitative or quantitative core component that directs the theoretical 
drive, with qualitative or quantitative supplementary component(s). These components 
of the research fits together to enhance description, understanding and can either 
be conducted simultaneously or sequentially. (Johnson, Onwuegbuzie och Turner, 
2007, s. 120, tabell 1 [kursivering i original].) 

 
Enligt denna definition finns det antingen ett kvalitativt eller kvantitativt 
dominerande paradigm som ger forskningen en kärna och teoretisk drivkraft.111 
Den här forskningsdesignen bygger på en kvalitativ och förståelseinriktad 
forskningsstrategi, med inslag av statistik för att nå forskningens mål.  

4.1.3 Forskningsstrategi 
Beskrivningen av den forskningsstrategi som används i avhandlingen utgår ifrån 
Blaikie och boken Approaches to social enquiry. En forskningsstrategi beskrivs av 
 
                                                      
metoder används men utan integrering, dvs. att de löper parallellt och egentligen skulle kunna utgöra separata 
studier. Vid metodkombination handlar istället angreppssättet om att använda olika metoder för att täcka upp 
för varandras brister för att nyansera eller stärka forskningsresultaten. (Johnson, Onwuegbuzie och Turner, 
2007, s. 32–34.) Detta har översatts till metodkombination trots att det kanske borde stå mixade metoder eller 
metodblandning för att fånga innehållet, men den översättningen låter märklig på svenska.  
110 Den viktigaste utgångspunkten bland alla dessa är syftet med forskningen eftersom den sätter agendan och 
strukturen. Newman I., Ridenour, Newman C., DeMarco skriver om klassificering genom forskningens syfte. 
Den här typen av klassificering motiveras genom att syftet är skälet eller motiveringen till att forskningen 
genomförs och också det som rättfärdigar forskningen, vilket gör syftet till en avgörande och styrande 
komponent för resten av forskningsdesignen. Författarna skapar en typologi av nio olika forskningsfrågor från 
litteraturen. Ett av dessa syften beskriver författarna som att förstå komplexa fenomen genom att generera nya 
idéer genom att utforska fenomen. (Newman, Ridenour och DeMarco, 2003, s. 173–183.) Syftets betydande 
position för forskningen används som motiv även i den här avhandlingen. Metodkombination är väl anpassat 
till ett sådant syfte eftersom det kan analysera både bakgrund (analysnivån politik) och kontextuella faktorer 
(analysnivån regelverk) strukturella mönster (analysnivån professionsetik) samt fördjupning genom rik 
beskrivning (analysnivån policy).  
111 Johnson, Onwuegbuzie och Turner summerar med ett sätt att klassificera som också tar hänsyn till 
vetenskapsfilosofisk hemvist, utöver de metodval som präglar genomförandet av forskningen. De specificerar 
fem olika typer av metodkombinations forskningsdesign baserat på tre olika forskningsparadigm, på en glidande 
skala från rent kvalitativ till rent kvantitativ, och mitten representerar den rent integrerade idealtypen. På var 
sida om denna finns en integrerad idealtyp med kvalitativt respektive kvantitativt dominant paradigm. (Johnson, 
Onwuegbuzie och Turner, 2007, s. 123–124, figur 1) (Gobo, 2008b, s. 29) Klassifikationen som kvalitativ 
dominant forskningsparadigm används i den här avhandlingen eftersom det i grunden är forskning som syftar 
till att förstå ett fenomen men som använder kvantitativa data för att förbättra resultaten.  
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Blaikie som olika logiker för genomförandet av forskningen, sammansatta av en 
vetenskapsfilosofisk grundsyn som manifesteras via de olika metodval som görs 
för att lösa forskningsfrågan. (Blaikie, 2007, s. 25-27.)  

Blaikie skriver om den retroduktiva forskningsstrategin (på engelska 
’retroductive’) och den abduktiva (på engelska ’abductive’) strategin, som båda är 
baserade på cykliska processer snarare än de traditionella induktiva och deduktiva 
strategiernas linjära logik. Kombinationer av dessa strategier kan göras genom 
tillämpning i olika stadier av forskningen. (Blaikie, 2007, s. 104-105.) Strategin 
som driver den här forskningen framåt består av en kombination, där 
forskningen börjar med en retroduktiv strategi och övergår sedan till en abduktiv 
strategi. Särdragen för de två strategierna framgår av tabellen nedan.  
 

Forskningsstrategi Retroduktiv Abduktiv 
Syfte Att upptäcka underliggande 

mekanismer [och funktioner] 
som förklarar observerade 
regelbundenheter [mönster] 

Att beskriva och förstå socialt 
liv i termer av sociala aktörers 
motiv och förförståelse  
[Att upptäcka den 
underliggande funktionen] 

Start Dokumentera och modellera 
en regelbundenhet [ett 
mönster] 

Upptäcka vardagliga 
lekmansbegrepp, betydelser 
och motiv 

 Konstruera en hypotetisk 
modell av en mekanism [och en 
funktion] 

Producera en teknisk 
redogörelse utifrån 
lekmansbegrepp  

Slut Hitta den verkliga mekanismen 
[och funktionen] genom […] 
[empirisk undersökning] 

Utveckla en teori och testa 
den iterativt [som ger 
förståelse för ett socialt 
fenomen i en institutionell 
kontext] 

Tabell 3: Den retroduktiva och abduktiva forskningsprocessen.112   
 
Centralt för den retroduktiva forskningsstrategin är logiken i den upptäckande 
ansatsen och hur hypotetiska modeller av strukturer förklarar empiriska mönster 
och innebär att fokusera på att förstå och beskriva de drivande mekanismerna 
bakom sociala fenomen. Utgångspunkten är alltså regelbundenheter som 
avspeglar en underliggande struktur eller mekanism som producerar 
regelbundenheten eller mönstret i empirin. Forskaren ska skapa en hypotetisk 
modell av denna regelbundenhet och sedan etablera dess existens genom att 
undersöka detta empiriskt. Arbetsmetoden handlar om att utgå ifrån data till 

 
                                                      
112 Tabellen är ett utdrag ur (Blaikie, 2007, s. 8 tabell 1.1). Fritt översatt av författaren. Bearbetning av 
författaren genom överstrykningar och tillägg som markeras med hakparenteser. 
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förklaring i en kreativ process. (Blaikie, 2007, s. 9–10, 82–88) Denna strategi 
beskriver väl det arbete som sker inom ramen för arbetet med framtagning av 
analysmodellen och de empiriska begreppen utifrån förförståelsen av dessa fält 
(se kapitel tre) samt det analysarbete som genomförs för analysnivåerna regelverk 
och professionsetik (se kapitel sex och sju) där mönster i regelverkets struktur, 
förutsättningar för situationer med kontextuell osäkerhet samt mönster i 
professionsetiskt färgade handlingar analyseras i förhållande till analysmodellen. 
Strategin är dock något modifierad för att passa forskningsfrågan. Till varje 
analysnivå ställs emellertid analytiska frågor av mer öppen art snarare än att de 
ställs upp som hypoteser som ska testas. Analysmodellen representerar dock en 
funktion snarare än en mekanism, detta utvecklas nedan i en fördjupning om 
analysmodellens roll i forskningsstrategin.  

Den abduktiva strategin har en annan logik som syftar till att ge mening och 
motiv till den sociala världen via aktörernas egen begreppsvärld. Nyckeln här är 
aktörernas ömsesidiga och ibland outtalade kunskap om det sociala fenomen som 
undersöks och hur detta bidrar till hur de producerar, reproducerar och förstår 
fenomenet genom social interaktion. Forskaren ska klarlägga de motiv som finns 
utifrån gruppens perspektiv och som är knuten till en specifik social aktivitet. 
Arbetsmetoden går ut på att individuella motiv och handlingar ska abstraheras 
till typiska motiv, handlingar och situationer, och dessa ska sedan omformuleras 
till ett tekniskt språk infogad i en vetenskapligt utformad begreppsapparat. 
Strategin är generellt sett mer inriktad på att generera hypoteser eller på att 
konstruera teorier med en postmodern ansats, som sedan kan förstås utifrån 
existerande teoribildningar. (Blaikie, 2007, s. 10, 88-104.) Denna strategi 
beskriver väl det arbete som görs inom ramen för analysnivån politik och policy 
(se kapitel fem och åtta). Exempelvis där de aktörer som deltar i 
beredningsprocessen av medaljärendena ger sin gemensamma syn på värderingen 
av handlingarna. Detta genom en analys av deras motiv, och professionella 
bedömningar baserade på sin yrkeskunskap. Denna strategi är dock något 
modifierad för att passa forskningsfrågan. Denna analys ger begreppen ett rikare 
deskriptivt och förklarande innehåll som bidrar med förståelse av analysmodellen 
och anknyter till det teoretiska ramverket om metagovernance och institutionell 
design.  

Denna kombinerade forskningsstrategi är spiralformad och utvecklande samt 
inriktad på funktioner i metagovernance och institutionell design, och en viktig 
komponent i denna forskning är användningen av en vägledande analysmodell, 
och i enlighet med detta är avhandlingens analytiska modell en viktig drivande 
kraft i forskningen.  

Det finns olika forskningsmetoder för beskrivning av data och 
forskningsresultat. För kvantitativa data är diagram de vanligaste metoderna, som 
har den fördelen att de är lätta att förstå och att tolka (Bryman, 2018, s. 411). 
Utöver den traditionella fyrfältaren som bland annat sociologer använder finns 
förhållandevis få metoder för kvalitativa data. Ett undantag är visualiseringar 
genom ringar (såsom i denna analysmodell som används här) och ett sätt att 
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använda figuren är enbart visualisering och förenkling av forskningsresultatet. 
Det går också att använda den mer aktivt genom att visualisera funktioner som 
avspeglas i teori och resultat, samt genom att stegvis utveckla modellen för att 
förtydliga tillägg och perspektivbyten (Karlsson och Bergman, 2017, kap. 3). 
Analysmodellen i figur fyra ovan används på flera sätt. Eftersom modellen har 
varit med från ett tidigt skede i forskningsprocessen har den påverkat en stor del 
av forskningsdesignen och samtidigt utvecklats under forskningens 
framskridande. Figuren används för att visualisera olika element av begreppet, 
som framgår av de tre versionerna av modellen (den hierarkiska versionen i 
introduktionskapitlet, den dynamiska i analyskapitlet, och den empiriska i 
slutsatskapitlet). Den är grundad i det teoretiska ramverket samt det som kan 
kallas en tvärvetenskaplig förförståelse om olika element som ingår i 
analysmodellen och dess visualiserade begrepp. Denna förförståelse knyts också 
till genomförandet av forskningen på så sätt att den strukturerar den empiriska 
undersökningen. Utöver detta knyts analysmodellen till det teoretiska ramverket 
och till en begreppsutveckling (av mjuk normstyrning) vilket innebär att 
analysmodellen därmed också utgör en viktig del av forskningens resultat.  

Inom samhällsvetenskaperna associeras ofta modeller med formaliserad teori, 
men modellen fyller här en annan funktion för forskningen än exempelvis 
teoretiska eller matematiska modeller. Harré kallade dem ikoniska modeller (på 
engelska ’icons’) som utgör visuella representationer av en förklaringsmekanism, 
och hjälper forskarna att söka efter uttrycken för denna. (Blaikie, 2007, s. 84–
86)113 Harré liknade detta vid ett rollspel: 

Harré used the example of the relationship between stage actors, social role-players 
and the patterned behavior of people. The behavior of people can be seen to be 
like social role-players […], and these role-players are, at least in some respects, 
like stage actors. The stage provides the source for the iconic model, which, in 
turn, provides a hypothetical mechanism for the explanation of patterned behavior 
(Harré, 1979 citerad i Blaikie, 2007, s. 84.)  
 

I den här avhandlingen används ’mjuk normstyrning’ istället som en analytisk 
modell, viket innebär att den har samma vägledande funktion för forskningen 
som den ikoniska modellen, men den bygger istället på ett antal analytiska 
begrepp och på en teoretisk förförståelse som hjälper till att hitta underliggande 
sociala strukturer.  

Förståelsen som analysmodellen bidrar med ligger i att den uttrycker en social 
mekanism som i det här fallet har en funktionell innebörd, det vill säga att 
professionsetiken har en funktion i det institutionella samspelet i 
förvaltningsstyrningen.  Det är alltså något annat än en regelbundenhet (mönster) 
eller en isolerad mekanism som används vid orsaksförklaringar. Elster skriver i 

 
                                                      
113 Se också Blaikie i en tidigare upplaga om bruket av modeller i samhällsvetenskapen (Blaikie, 1993, s. 170–
172).  
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sin bok Vetenskapliga förklaringar om det som ska förklaras (explanandum) i 
förhållande till det som används för att förklara (explanans) som en form av 
reduktionism där det analyserade fenomenet (helheten) består av många små 
delar (Elster, 1988, s. 7–13). Han skriver:  

När vi går från större enheter (som explanandum) till mindre (som explanans) innebär 
det också att vi går från längre till kortare tidsintervaller. Ett krig är en process som 
kan fortgå under många år. Om vi ska förklara det genom enskilda handlingar, bör 
vi först reducera det till slag, som kan ta dagar eller veckor, och därefter reducera 
varje slag till individuella sammandrabbningar, som kan ta timmar eller minuter. 
(Elster, 1988, s. 12 [kursivering i original].)  

 
Det går att se detta samband i avhandlingens analysmodell (explanandum) i 
förhållande till empiriska analysenheter (explanans). Mjuk normstyrning 
innehåller den logik och den mekanism som förklarar tolkningen av soldaternas 
gärningar. Resultatet av analysen är en förfinad beskrivning av detta sociala 
fenomen,  i slutsatserna kring begreppet mjuk normstyrning. Fenomenet har i 
enlighet med denna logik brutits ned i analysenheter, först i förvaltningsprocesser 
och sedan i ärenden. Analysmodellen fyller därför både en funktion som 
reducering till analytiska beståndsdelar och som sammanhållande för förklaring. 
Resultatet har sedan satts i ett begripligt sammanhang och tolkats utifrån den 
teoretiska förförståelsen och logik som finns inneboende i modellen.  

Elster skriver vidare om den funktionella förklaringsformen vid sidan av 
orsaksförklaringar114 och ändamålsförklaringar115. Funktionalistiska förklaringar 
brukar förekomma inom biologin, främst inom utvecklingsläran, där det avser ett 
fenomen som är av nytta för organismen (Elster, 1988, s. 36).116 Ur ett 
statsvetenskapligt perspektiv har mjuk normstyrning en funktion i styrningen av 
byråkratin och för balansen mellan institutionella element som reglerar 
tjänstemäns agerande. Därmed har mjuk normstyrning också en viss nytta för 
samhället och för institutioners stabilitet.117  

Att ge en funktionell förklaring är att förklara egenskaper genom dess 
gynnsamma verkningar (Elster, 1988, s. 40, 42). I det här fallet är det gynnsamt 
att professionsetiken har en funktion i förvaltningsstyrningen, då det innebär att 

 
                                                      
114 En orsaksförklaring kan undersökas som ett lagmässigt samband mellan variabler (Elster, 1988, kap. 3).  
115 Handlingar kan betraktas som styrda av ett medvetet ändamål, och tillhör då ändamålsförklaring (Elster, 
1988, kap. 5). De handlingar som studeras här är medvetet ändamål, men inte för att få medalj utan för 
yrkesutövning. Därför är det inte en ändamålsförklaring i förhållande till det undersökta fenomenet.  
116 Elster skriver att det inte bara finns funktionalistiska förklaringar inom biologin utan även inom 
samhällsvetenskapen, då krävs att det avser institutioner som är varaktiga över tid och som därmed knyter 
samman fenomenet med dess empiriska uttryck, det vill säga tillskriver orsak och verkan. (Elster, 1988, s. 23) 
Skillnaden mellan biologin och samhällsvetenskapen är att det är en artificiell förädling och inte ett naturligt 
urval. Inom biologin förklaras detta som en utveckling via mutationer i den genetiska arvsmassan. (Elster, 1988, 
s. 43–44) Detta kan jämföras med de normer som lyfts fram som vägledande för yrkesutövningen i den här 
studien.  
117 Här skiljer sig därmed också det som här avses med en funktion i styrningen från den socialantropologiska 
funktionalismen (jämför Nationalencyklopedin, 2020).  
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styrglappet minskas och rättssäkerheten ökar. Detta genom att en god och väl 
förankrad professionsetik är en motkraft mot övertramp och maktmissbruk i en 
myndighetsposition, särskilt i pressade förhållanden. Det institutionella systemets 
reproduktion av normer är beroende av överföringen mellan regelverk, policy 
och professionsetik, vilket motiverar den funktionella ansatsen.  

4.2 Datainsamling och databearbetning 
Det här avsnittet anknyter till klassifikationerna i föregående avsnitt, och utgår 
ifrån urvalet av undersökningsmaterial, som bygger på ett strategiskt totalurval 
som är nästlat i två steg. Den nästlade komponenten är viktig i en 
metodkombinationsdesign eftersom den i det här fallet binder samman olika 
typer av materialunderlag i en enhetlig studie.118 Tanken bakom det nästlade 
urvalet är att dokumentationen av de många ärendena ska fördjupas och 
motiveras av djupintervjuer. Designen av urvalet har utformats med avsikten att 
materialen ska komplettera varandra genom att ge både struktur och förståelse. 
Beredningsmaterialet ska berätta om den struktur som finns genom de mönster 
och samband som finns i ett större material beskrivet med statistiska metoder. 
Vidare ska intervjuerna fördjupa och förklara erfarenheterna från det första 
urvalet med en rik beskrivning av motiv och normer. Det strategiska urvalet 
motiveras i det föregående avsnittet men totalurvalet är unikt på det sättet att 
ingen bortfallsanalys behöver göras. I det här avsnittet beskrivs de tekniker för 
datainsamling och de materialunderlag som detta genererat samt hur de 
bearbetats, först arkivmaterialet sedan intervjumaterialet och sist diskuteras 
representativiteten i urvalet.119  

4.2.1 Arkivmaterial 
Arkivmaterialet är ett beredningsunderlag som använts av Medaljberedningen 
under handläggningen av de 102 medaljförslagen och som består av olika typer 
av dokument, exempelvis nomineringsförslag av enskilda soldater eller officerare, 
protokoll från fortsättningsstyrkans medaljnämnd, medaljberedningens 
arbetsunderlag i form av sammanställningar, samt överbefälhavarens 

 
                                                      
118 Onwuegbuzie och Collins använder termen strategiskt flerstegsurval (på engelska ’multi-stage purpouseful’) 
för urval som är genomförda i mer än ett steg och där båda urvalen är strategiska och som har en nästlad 
relation mellan sig (Onwuegbuzie och Collins, 2007). 
119 Som ett tillägg kan nämnas att i det här sammanhanget diskuteras enbart insamling av empiriskt 
materialunderlag. Utöver detta finns även annat bakgrundsmaterial som är av betydelse för avhandlingen men 
som är av mer redogörande art. Det är lagtexter över gällande rätt samt förarbeten och tolkningar till dessa. Det 
är offentliga dokument och utredningar samt nyhetsmedia och debattartiklar som handlar om veteranpolitiken. 
Utöver detta krävdes i vissa fall inhämtning av statistiska jämförelsedata, expertintervjuer kring juridiken 
respektive kontrastfall i form av ytterligare en insats. Detta räknas dock inte som empiriskt underlag i den 
mening som diskuteras i det här kapitlet utan dessa urval diskuteras i förekommande fall i de avsnitt de används.  
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beslutsprotokoll. Själva nomineringsförslagen är av varierande karaktär och 
omfattning, från korta motiveringar till långa beskrivningar av händelser, men 
gemensamt för underlaget är att de innehåller nomineringsförslagen och motiven 
till dessa förslag. I vissa fall har kompletteringar till beredningsunderlaget varit 
nödvändiga, detta anges när det är aktuellt löpande i texten. 120   

Bearbetningen av beredningsunderlaget har genomförts stegvis, det första, 
andra och tredje steget är generellt för hela arkivmaterialet.  

Det första steget har varit att fullständigt avidentifiera källmaterialet. 
Forskningsetik handlar i stor utsträckning om att skydda den personliga 
integriteten från inversiva forskningsintressen.121 I den här avhandlingen har de 
forskningsetiska frågorna handlat om att avidentifiera och anonymisera dataset. 
Det är viktigt att inga individer lämnas ut på något sätt och därmed måste 
materialunderlagen hanteras på ett respektfullt sätt. Analysen av 
beredningsmaterialet genererar bara statistik på generell aggregerad nivå, aldrig 
på individnivå. Men materialets karaktär är sådant att det kräver ett visst 
integritetsskydd. Dessa krav har beaktats i forskningsprocessen, främst som ett 
rigoröst maskeringsarbete av beredningsunderlaget. Målet med reduceringen var 
att bara behålla beskrivningarna av händelseförloppen samt motiveringarna, det 
vill säga det som är av betydelse för forskningsfrågan exempelvis beskrivningen 
av handlingen och inte av vem eller vilka och vart detta skett.122 

Det andra steget består av en sektionering och en kodning som möjliggör en 
kategorisering. Denna procedur illustreras på ett textexempel i appendix två. 
Sektioneringen och kategoriseringen förbereder materialet för konkreta 
analysmetoder, som beskrivs nedan i avsnitt 4.3. Sektioneringen bygger på en 
redan befintlig struktur som finns intuitivt i materialunderlaget. En extensiv 

 
                                                      
120 När det gäller FS16 så finns inte de ursprungliga individuella motiveringarna bevarade, och dessa är därför 
återskapade från andra källor till motsvarande omfattning som övriga kontingenter (Försvarsmakten, 2010f, 
2010e, 2010a). När det gäller de slutliga tilldelningarna av medalj har Medaljberedningens underlag 
kompletterats med andra källor såsom nyhetsartiklar och program från medaljceremonierna, se avsnitt 7.3.2.  
121 Under 2010-talet har forskningsetiken utvecklats mycket, från att det inte fanns mycket vägledning utanför 
det som är juridiskt reglerat när det gäller forskningsetik, se exempelvis (Colnerud, 2011), till en utveckling 
framför allt beroende på Vetenskapsrådets arbete och skriften God forskningssed som fått stort genomslag i 
forskningsvärlden (Vetenskapsrådet, 2017).  
122 Förbehandlingen av datamaterialet har inneburit ett antal procedurer som främst syftat till avidentifiering. 
Inledningsvis är materialet rensat och destruerat från material som inte är relevant för forskningsområdet, 
exempelvis nomineringar som faller utanför urvalet samt längre rapporter och så vidare. Först har en råkopia 
på papper skapats genom avidentifiera alla personuppgifter från beredningsmaterialet med hjälp av 
överstrykning med bred svart tuschpenna (namn, personnummer, befattningsnummer, och liknande) detta både 
i överskrifter och i löpande text. För CAQDAS analysen har en ny råkopia skapats på papper som inneburit 
ytterligare avidentifiering av uppgifter, med hjälp av överstrykning med korrigeringsvätska (Tipex) är övriga 
identifikatorer borttagna såsom tidsangivelser och datum, platsangivelser inklusive relativa positionsangivelser, 
namn på kollegor och andra personer, namn på enheter av alla nationaliteter, samt andra identifikatorer såsom 
kartor, foton och liknande. Dessa är sedan för läsbarheten av texten fyllt tillbaka ersättningsord och bortklippta 
passager med hakparenteser till ett läsbart, korrekt underlag exempelvis [NAMN] eller [ORT]. Utöver detta är 
enbart de textdelar som innehåller motiveringstexten utklippta med sax vilket ytterligare reducerat uppgifter 
från förvaltningsprocessen, exempelvis om förslagsställare och bestyrkan av förslag, sidhuvuden med mera. 
Utöver detta, har ett antal anonyma och manuella index använts för hänvisning till källmaterialet, se nästa 
avsnitt. Slutresultatet är ett helt avidentifierat dataset.  
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genomläsning av beredningsunderlaget visar att det finns en tydlig 
innehållsmässig struktur som återkommer i materialet, i samtliga 152 ärenden om 
än i varierad grad. I ett första steg genomfördes därför en sektionering av 
datamaterialet kring de teman som förekommer i alla analyserade dokument.123 
Att dessa teman återkommer innebär också att de upplevs som viktiga av 
förslagsställare och relevanta för bedömning av dessa ärenden. I ärendena 
beskrivs generellt sett först upptakten och sedan upplösningen av situationen och 
sedan motiveringen till nomineringen.124 Det går därmed att grovt sektionera in 
materialet i följande teman: Bakgrund (taktisk situation, uppdrag); 
Händelseförlopp (beskrivning av den aktuella situationen); Problem (svårighet, 
risk, osäkerhet); Insats (beskrivning av händelseutveckling); Lösning (den 
nominerades gärning); Resultat (vinst). Sist motiveringen till medaljeringen: 
Motivering (varför detta var berömvärt). Det innebär att hela händelseförloppet 
med de empiriska begreppen kan betraktas sekventiellt på det sättet att de är en 
del av en analytisk kedja. Dessa delar svarar mot analysmodellens nivåer regelverk 
och professionsetik.  

Det tredje steget är en kodning av arkivmaterialet, som har gjorts med 
datorstöd. Som nämnts tidigare består medaljförslagen av en beskrivning av den 
eller de handlingar som den aktuella personen nominerats för, som består av en 
händelseutveckling och en motivering till nomineringen. Som forskningsmaterial 
betraktat är beredningsunderlaget mycket spretigt eftersom varje ärende är 
författat av enskilda soldater eller officerare (även om vissa är förslag av samma 
upphovsperson), kan det alltså vara så många som upp till 152 olika författare till 
materialet, med olika språkliga uttrycksformer och variationer i detaljeringsgrad 
som en följd av detta.  

Datamaterialets spretiga form har hanterats genom analys med datorstöd. 
CAQDAS (på engelska ’Computer-Assisted Qualitative Data Analysis Software’) 
är en typ av mjukvara som är ett analysstöd för att strukturera, bearbeta och 
analysera olika typer av kvalitativa materialunderlag.125 För analysen har 
programvaran Nvivo använts eftersom Nvivo lämpar sig väl för att skapa 
struktur i material som Medaljberedningens nomineringsunderlag, som är 
spretigt på det sättet att även om det har likartat innehåll har det olika form och 
detaljeringsgrad och uttrycksform. De begrepp och procedurer som används 
enligt nedan är genomgående hämtade från handboken Allt om Nvivo 10: världens 
ledande verktyg för kvalitativ dataanalys (Edhlund och McDougall, 2012). 

 
                                                      
123 Förtjänstmedaljen inrättades år 2008, och över tid har beredningsunderlagen blivit mer och mer 
standardiserade i takt med att en arbetsrutinrutin har arbetats fram och processen har formaliserats.  
124 Det ligger nära till hands att föreslå så kallad narrativanalys eftersom det som analyseras här är beskrivningar 
av händelseutvecklingar. Olika former av diskursanalys är emellertid inte tillämpligt här eftersom men den 
konstruktionalistiska ansatsen fokuserar på hur berättelsen framställs och det symboliska värdet av denna 
framställning. (Jämför Gabriel, 2000; Boje, 2001.) I avhandlingen studeras handlingar istället som uttryck för 
normer och institutionella strukturer.  
125 Vanligtvis vid kvantitativa analyser används datorstöd för matematiska bearbetningar av redan kvantifierade 
material med hjälp av exempelvis SPSS.  
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Det ska tilläggas att CAQDAS egentligen bara är en mjukvara som hjälper 
forskaren att strukturera data, eftersom funktionerna i programvaran bygger på 
traditionella analysmetoder som annars skulle genomföras manuellt. CAQDAS 
anses vara en analysmetod som främjar integrationen av analysmetoder i 
forskning med metodkombinationsdesign, bland annat genom att den 
underlättar att skapa kvantitativa data utifrån kvalitativa underlag.126 
Integrationen måste emellertid ske genom modellering av dataanalysen vilket har 
mer att göra med forskningens design och kodning att göra än att mjukvaran 
automatiskt tillhandahåller lösningar för detta.127 Fördelen som kommer med att 
använda en dator är möjligheten att hantera stora kvantiteter data. En annan 
fördel, som varit avgörande för det här projektet, är att kunna skapa struktur i ett 
spretigt och semistrukturerat material.  

Den funktionalitet som är grundläggande för Nvivo är kodning av 
datamaterialet till det som kallas noder (som är en form av virtuella kategorier 
som kan liknas vid manuell analys genom färgkodning med överstrykningspenna 
på papper). De ovan beskriva kategorierna utgör motsvarande noder i 
programvaran Nvivo, med tillägg av några manuella kodningar för mer detaljerad 
analys eller för att kunna bryta data mot olika klassificeringar. Alla markeringar i 
källtexterna (i det här fallet de 152 nomineringsärendena) kodas och samlas under 
en nod. Noderna med den information de innehåller kan alltså sedan 
sammanställas eller bearbetas vidare i programvaran. På det sättet är det lättare 
att upptäcka mönster i ett spretigt material. Utöver denna kodning har även vissa 
data från beredningsmaterialet kodats manuellt och utanför Nvivo, antingen 
genom att förekomster har markerats i en tabell eller genom manuell kodning 
med papper och penna. Ett kodningsschema över noderna finns i appendix ett. 
Ett kodningsexempel finns också i appendix två som illustrerar kodningen för 
varje nod på en nyhetsartikel som är likartad som de beskrivningar som finns i 
beredningsunderlaget. 

Den datorstödda bearbetningen har bidragit med en struktur i datamaterialet, 
som använts som utgångspunkt för fortsatt analys. Bearbetningen har ordnat data 
i en matrisstruktur med sektioner av text och brytvärden för dessa. För att 
åstadkomma detta har både öppna, beskrivande noder använts så kallade 
tematiska noder (på engelska ’theme nodes’) och noder med konkreta fasta 

 
                                                      
126 Gobo skriver att en av de fem inriktningarna på den framtida utvecklingen av metodkombination är ”the 
marriage between computer och qualitative research” såsom CAQDAS (Gobo, 2005, s. 3). Även Bazeley 
beskriver den här tekniken som integrerad, särskilt anpassad för att kombinera numeriska data med text eller 
att konvertera mellan dem, eller båda i en iterativ process (Bazeley, 2006). Bazeley skriver om olika tekniker för 
att nå detta mål och bl.a. om hur det går att utvinna frekvensmått från kvalitativa material (Bazeley, 2010, s. 17 
ff). I det här projektet innebär en del av databearbetningen en sådan iterativ process, där text kodas för att 
konverteras till deskriptiv statistik och variabler för fallstudieanalys. 
127 Bazeley betonar betydelsen av timing och kapacitet för att matcha datakällor av insamlad data på olika 
tillfällen och aktörer (Bazeley, 2010, s. 10). Heyvaert, Maes och Onghena skriver att en bortglömd del ofta är 
just integreringen av metaanalysen av kvalitativa och kvantitativa resultat (Heyvaert, Maes och Onghena, 2013). 
Fördelen med denna urvalsdesign, med ett totalurval som är nästlat i de fall där materialunderlaget skiljer sig åt 
ökar möjligheterna att få konsekvens i detta.  
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värden så kallade källnoder (på engelska ’case nodes’). Tematiska noder har 
kodats för sektioneringen av data som innehåller ostrukturerad text har texten 
bearbetats med stöd av hierarkiska noder genom autokodning, det vill säga med 
stöd av ett rubriksystem före import till Nvivo. De hierarkiska noderna innehåller 
således större textmassor av beskrivande art, som har ett inre sammanhang eller 
inbördes beroende exempelvis i form av detaljeringsgrad. Källnoderna är 
klassificeringar samt manuellt kodade fria noder, och vissa av källnoderna har 
fördefinierade värden (på engelska ’values’) exempelvis kontingenter samt de 
möjliga utfallen på överbefälhavarens beslut, som alltså kan betraktas som 
beroende variabler i den senare delen av analysen. Slutligen har 
sammanställningar i listor av nodernas textmässiga innehåll skrivits ut på papper 
för den mer kvalitativa delen av analysen. 

Eftersom de olika noderna ska berätta om olika saker så har de kodats på olika 
sätt och de olika noderna har därmed fått olika omfattning och datainnehåll. De 
har vidare också analyserats med olika analysmetoder. I stora drag har tre olika 
analysmetoder använts för beredningsmaterialet, dessa är: 1) kategorisering; 2); 
frekvens- och korrelationsanalys, och 3) klusteranalys. Dessa diskuteras i vidare i 
avsnitt 5.3 nedan. I nästa avsnitt diskuteras datainsamling och databearbetning 
för intervjumaterialet.  

4.2.2 Intervjumaterial 
I det föregående avsnittet beskrevs datainsamlingen och databehandling av 
medaljförslagen som är det första steget i materialurvalet. Det andra steget i 
materialurvalet är nästlat till det första, det vill säga att det utgår ifrån det första 
urvalet och har en logisk koppling till det. Som nämnts ovan grundar sig båda 
urvalen i beredningsprocessen kring nomineringarna som genomförs på 
kontingentbasis. Det andra urvalet består av respondenter till ett intervjumaterial. 
Syftet med intervjuerna är att fördjupa kunskapen om beredningsprocessen bland 
annat genom att studera dess steg och att fördjupa motiveringarna bakom 
besluten att premiera nomineringar. Urvalet har utgått ifrån beredningsprocessen 
och tillika ledningskedjan kring beredningsprocessen av medaljförslagen. I 
korthet består den av den högsta ledningsnivån, som är överbefälhavaren som 
fattar beslut och medaljberedningen som ger förslag till beslut. Dessa återfinns 
på central nivå på högkvarteret i Stockholm. På förbandsnivå återfinns den andra 
ledningsnivån som är kontingentscheferna som har beslutat om vilka förslag som 
ska gå vidare från förbandet samt någon person som har berett ärendena på 
förbandet, ibland har det förekommit en lokal medaljberedning även på 
insatsförbandet. Nominanterna, som kan vara vem som helst på förbandet 
representeras alltså genom det skriftliga beredningsmaterialet som beskrivits 
ovan. Processen och ledningsnivåerna beskrivs mer ingående i avsnitt 5.3.3. Hela 
förvaltningsprocessen är alltså representerad i det totala materialunderlaget.  

Det finns mycket skrivet om intervjumetod och hur dessa ska genomföras, 
och detta arbete har inspirerats av framför allt Weiss respektive Kvale och 
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Torhell (Weiss, 1994; Kvale och Torhell, 1997). I korthet kan sägas att 
datainsamlingen har gått till så att respondenterna har tillfrågats via e-post och 
tid och plats har bokats, oftast vid respondenternas tjänsteplats men även 
intervjuer på författarens tjänsterum samt telefonintervjuer har förekommit. 
Intervjuerna har varit semistrukturerade och har varit fria i sin samtalsform men 
följt en intervjuram, som biläggs i appendix tre. Respondenterna har gett sitt 
samtycke till intervjun och informerats om att de är anonyma.128 När det gäller 
expertintervjuer har experterna godkänt texten och att de framgår med namn. 
Intervjuerna är kvalitativa semistrukturerade djupintervjuer med öppna svar i 
samtalsform. Intervjuerna har spelats in på band och transkriberats, och analysen 
har genomförts på det utskrivna textmaterialet.129 Intervjuerna har anonymiserats 
och respondenterna har givits ett alias istället för sitt riktiga namn i den löpande 
texten samt i källförteckningen.  

De två respondentgrupperna har olika syften. Det mest omfattande 
intervjumaterialet består av djupintervjuer av de chefer och handläggare på 
förbandsnivå som är ansvariga för beredning och beslut av de nomineringar som 
inkommit på insatsförbandet. Samtliga tillfrågade personer har ställt upp och 
urvalet är ett totalurval med en mindre men proportionell överrepresentation av 
tre personer. Totalt består urvalsgruppen av 19 djupintervjuer av chefer och 
handläggare på fortsättningsstyrkan för kontingenterna FS 16-FS 23, det vill säga 
minst de två från varje.130 Även detta urval är ett totalurval och samtliga tillfrågade 
har ställt upp på intervju. Detta totalurval är strategiskt, kompletterat med ett 
strategiskt snöbollsurval eftersom att först är samtliga kontingentschefer 
tillfrågade, sedan har de namngett någon som hjälpt till vid beredningen av 
ärendena vid just den kontingenten, detta eftersom processerna sett lite olika ut 
från kontingent till kontingent. 

Vidare har ytterligare ett urval på två plus en person intervjuats som 
representerar den slutliga bedömningen på central nivå. Den består av två 
ledamöter från medaljberedningen verksamma någon gång under den aktuella 
perioden åren 2008-2012, samt Sverker Göranson som var överbefälhavare 
under motsvarande period. Samtliga tillfrågade har ställt upp även i denna grupp. 
Det ger ett sammanlagt urval på totalt 22 djupintervjuer. 

Av intervjumaterialet har två frågor varit särskilt användbara (se intervjuram i 
appendix tre). Den första handlar om hur arbetsprocessen med dessa ärenden 
gick till och är en form av faktainsamling. Svaren från denna fråga från samtliga 
respondenter har sammanfattats i en syntes som bakgrundsinformation om den 
 
                                                      
128 Intervjuerna har diskuterats i Försvarshögskolans Etikprövningsnämnd med ordföranden och en expert 
närvarande men inget behov av vidare etikprövning bedömdes föreligga.  
129 Ohörbara ord markeras med (…) utelämnade fraser markeras med […] utelämnat upprepade ord av 
talspråkskaraktär såsom ’va’ ’liksom’ ’alltså’ visst talspråk kvarstår för tydlighet i syftning, intervjuarens 
bekräftande svar utelämnade såsom ’jaså’ ’jaha’ ’hmmm’. Ibland har talspråk i citat skrivits fram för ökad 
läsbarhet men i marginell omfattning såsom ordföljd.  
130 Det är ytterligare tre respondenter från de kontingenter som hade många nomineringar, vari även OMLT 
som hade en egen beredningsprocess och ett delvis annorlunda uppdrag är representerat.   
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empiriska kontexten förtjänstmedaljen utgör. Den andra frågan som handlar om 
vad det är som premierats i arbetsprocessen och belönats med medalj, det vill 
säga hur det exceptionella i handlingarna motiveras. Detta har analyserats med 
en tematisk analys och en motivanalys för att få fram den drivande tanken bakom 
medaljeringarna som ger förståelse för funktionaliteten och logiken i 
belöningssystemet.  

Dessa två materialunderlag och datainsamlingstekniker beskrivs av praktiska 
skäl som sekventiella, men de har många integrerade delar utöver de som redan 
diskuterats här. Exempelvis har intervjufrågorna utformats utifrån inläsningen av 
beredningsunderlaget för att intervjuerna ska kunna fördjupa detta innehåll. De 
kommande avsnitten om analystekniker och tolkning av resultat kommer också 
att visa på fler integrerade delar, särskilt mellan analytiska teman. 131   

Syftet med intervjuerna är att få en fördjupad förklaring till de strukturella data 
som analysen av medaljberedningens underlag bidrar med. Intervjuerna har 
därför genomförts som öppna semistrukturerade intervjuer i samtalsform. 
Respondenterna har fått prata fritt och endast vägletts av frågor och följdfrågor. 
I slutet av intervjuerna har intervjuguiden kontrollerats för att säkerställa att alla 
frågor besvarats. Intervjuarens roll har varit intresserad och lärande. 
Intervjusituationen har varit avspänd och respondenterna har varit engagerade i 
detta ämne och villiga att dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter.  

De metoder för datainsamling som har beskrivits i det här avsnittet har således 
genererat två olika datamaterial, ett arkivmaterial och ett intervjumaterial, som 
sedan bearbetats på olika sätt. De analystekniker som gäller för intervjumaterialet 
är tematisk analys med motivanalys, som diskuteras vidare nedan. I nästa avsnitt 
diskuteras urvalets representativitet.  

4.2.3 Representativitet 
Det bör sägas att representativitet i förhållande till forskningens resultat 
diskuteras på andra ställen i boken. I det här kapitlet är fokus emellertid på mer 
tekniska frågor och i detta avsnitt diskuteras därför materialunderlagets 
representativitet i förhållande till den militära professionen. Detta för att vara 
transparant med studieobjektets representativitet. 

Materialunderlaget bygger på ett totalurval, helt enkelt för att populationen är 
så liten att det är omotiverat att göra ett annat urval (Jämför Dahmström, 2011, 
s. 57). Detta innebär att diskussioner om statistisk inferens inte blir aktuella 
(Jämför Edling och Hedström, 2003, s. 40). Det blir istället en diskussion om 
analytisk generalisering, mot bakgrund av allstudiemetoden.  

 
                                                      
131 Exempelvis Gobo skriver om olika kognitiva logiker som följer av olika tekniker för datainsamling (Gobo, 
2008b, s. 24–25, tabell 2.2). Följaktligen leder detta till olika tekniker för databearbetning och analys se nästa 
avsnitt.  
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Williams skriver om vilken generalisering som är möjlig för interpretivistisk 
forskning (Williams, 2000a). En vanlig föreställning är att en fallstudie inte duger 
till generalisering (Flyvberg, 2006). Därför används nästlad analys i en 
metodkombination som strategi (Lieberman, 2005). Eftersom avhandlingen 
bygger på ett totalurval inom sitt fall handlar det i större utsträckning om teoretisk 
generalisering (Gobo, 2008c) eller analytisk generalisering (Williams, 2000a) som 
kommer i fråga för resultaten.  

När det gäller generalisering av resultaten så återkommer diskussionen till 
forskningens ansats som handlar om funktionaliteten i ett fenomen, vilket är en 
annan sak än att göra anspråk på att vara representativt för en större population. 
(Williams, 2000b; Gobo, 2008c.) Denna fråga blir därför snarare en fråga för 
fallklassifikationen, det vill säga vad kan det här empiriska fallet med 
förtjänstmedaljen och metagovernance säga om exempelvis statsmakternas 
styrning eller om andra sektorer med den här typen av styrning.  

I introduktionskapitlet diskuterades paraplybegreppet profession och att 
begreppet militär tjänsteman kan betyda många olika saker samt att för enkelhets 
skull, och om gäller en specifik grad eller personalkategori inte är av betydelse för 
sammanhanget, så används den generella termen ”soldater och officerare” som 
samlande benämning på de militära tjänstemän som figurerar i avhandlingens 
empiriska urval. De kategorier enligt tvåbefälssystemet i gradsystemet som 
infördes år 2009 som kommer i fråga i avhandlingen är yrkesofficerare, och tidvis 
anställda gruppbefäl och soldater (och möjligen sjömän även om denna 
distinktion inte framgår i materialet). I enstaka fall förekommer 
specialistofficerare och yrkesofficerare i de högre tjänstegraderna, men aldrig 
generalspersoner eftersom de normalt sett inte leder verksamhet från 
insatsområdet. (Se vidare i Utredningen om försvarsmaktens militära 
personalförsörjning, 2014.) Se även förordning (1996:927) med bestämmelser för 
Försvarsmaktens personal. Se vidare om militära tjänstegrader och beteckningar på 
Försvarsmaktens hemsida (Försvarsmakten, 2015d). I tabell fyra nedan framgår 
de olika personalkategorier som blivit nominerade till förtjänstmedalj med svärd 
i Afghanistan under åren 2008-2012.  
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Gruppbefäl, soldater (och sjömän)  80 
OR1 Menig 37 
OR2 Menig 1kl. 8 
OR3 Vice korpral 4 
OR4 Korpral 10 
OR5 Sergeant (inkl. Furir) 21 
Specialistofficerare 5 
OR6 1:e Sergeant 5 
Officerare 53 
OF1 Fänrik 3 
OF1 Löjtnant 22 
OF2 Kapten  19 
OF3 Major  7 
OF4 Överstelöjtnant  1 
OF5 Överste  1 
Ingen grad angiven 14 

TOTALT   152 

Tabell 4: Antal nominerade personer i olika personalkategorier.132 
 
Tabell fyra visar de vanligast förekommande tjänstegraderna som är nominerade 
till förtjänstmedalj. I kategorin tidvis anställda har tjänstegraden menig (OR1) 
flest nomineringar med 37 personer nominerade och sergeant (OR5) har 21 
personer nominerade. I kategorin yrkesofficerare har tjänstegraden löjtnant 
(OF1) 22 nominerade samt kapten (OF2) 19 personer nominerade till medalj. 
Övriga tjänstegrader har betydligt lägre antal nominerade, mellan en och tio 
personer. Denna information är baserad på tjänstegrader (OF) och övriga grader 
(OR). Se Försvarsmaktens hemsida som förklarar de olika tjänstegraderna i 
förhållande till olika befattningar (Försvarsmakten, 2015d). Detta har en ganska 
enkel förklaring eftersom de flesta militära uppdrag genomförs i mindre grupper 
(6-8 personer) såsom skyttegrupper som oftast är sammansatta av ett antal 
meniga (skyttesoldater) och några befäl (gruppbefäl eller yrkesofficerare i de lägre 
graderna). Det tyder på att de som nomineras till medalj också är de tjänstegrader 
som hamnar i strid. Det beror på hur det militära styrkebidraget är organiserat 
med de olika enheternas storlek, uppgift och förhållande till varandra i 
organisationshierarkin. Det militära gradsystemet innebär att soldater med olika 
grader har speciella uppgifter i den militära organisationen. Exempelvis är en 
överste chef för hela kontingenten (liten bataljon) sedan finns det ett kompani 
med en major som chef och under denna ett antal plutoner med fänrik eller 
löjtnant som chef och under varje pluton ett antal grupper (det är oftast dessa 

 
                                                      
132 Sedan införande av tvåbefälssystemet år 2009 blev graden furir omsatt till sergeant och därför redovisas 
dessa tjänstegrader gemensamt.  
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grupper som hamnar i strid och därför dessa som beskrivs här som medaljerade). 
Eftersom den medalj som studeras i avhandlingen avser med svärd, det vill säga 
tilldelning för situationer i strid eller krigsliknande situationer, så tilldelas i de 
flesta fall den här typen av personal eftersom det är dessa som befinner sig i de 
här situationerna. Det innebär per automatik att vissa befattningar sällan eller 
aldrig kommer i fråga för tilldelning av den här medaljen eftersom villkoren för 
den är formulerade så (se vidare i diskussionen nedan om avslag). Som nämnts 
tidigare finns det andra medaljer för dessa befattningar. Det går därför att anta 
att de tillhör taktiska enheter. Detta antagande stärks också vid närmare studier 
av händelsebeskrivningarna.  

Som nämnts tidigare så är en grundförutsättning för att tilldelas den här typen 
av medalj att soldaten har befunnit sig i strid eller krigsliknande situationer. Ovan 
nämndes också att i en militär internationell insats finns det vissa befattningar 
som har förmåga till väpnad strid som sin huvuduppgift (befattningar som kräver 
militär kompetens såsom skyttesoldater) och sedan finns andra befattningar som 
inte så sannolikt hamnar i strid och som kan vara civil kompetens (oberoende 
befattningar såsom kockar). När det gäller militära befattningar i insatsområden 
så kan de delas in i tre kategorier: 1) soldater i taktiska enheter (de befattningar 
som kräver militär kompetens); 2) soldater i stödjande enheter (kan vara 
oberoende befattningar); och 3) chefer. (Försvarsmakten, 2015f) Närmare 
hälften av styrkebidraget är personal i taktiska enheter (42-49%) och av dessa är 
ungefär en tredjedel av styrkebidraget soldater och gruppchefer (OR1-5) i 
taktiska enheter (29-36%). (Bearbetning av Försvarsmakten, 2015f.) 133 Det är 
svårt att veta vilka befattningar som verkligen hamnar i väpnad strid, men 
personal i taktisk enhet är den personalkategori som har förmågan till väpnad 
strid och därmed rimligtvis också de som utför den uppgiften.  

Det är av betydelse i sammanhanget att komplexiteten i det här systemet gör 
att det ändå inte med säkerhet kan anses vara heltäckande och statistiskt 
representativt för hela det militära yrkeskollektivet. Det är inte heller avsikten att 
sträva efter detta. Detta handlar om extraordinära handlingar som går utöver det 
normala för en soldat och det som tjänsten kräver. Urvalet av nominerade för 
tapperhet i strid kommer aldrig att vara representativt för hela styrkebidraget eller 
hela yrkekollektivet. Men det går att få en uppfattning om hur stor andel som blir 
nominerade i förhållande till hela styrkebidraget och till yrkeskategorierna i 
taktiska enheter, det vill säga de som har stridande befattningar, som alltså oftast 
är meniga, sergeanter, löjtnanter och kaptener i taktiska enheter.  

Det här innebär också att nomineringarna är i storleksordningen ganska 
representativa för styrkebidraget som helhet, eftersom det finns flest soldater 
bemannade i dessa befattningar. Tidvis anställda soldater inklusive gruppchef i 

 
                                                      
133 Personalsiffrorna har inhämtats från Försvarsmakten i en promemoria som innehåller en sammanställning 
av data från det administrativa systemet SWIP avseende FS16-20 samt från PRIO avseende FS21-23 
(Försvarsmakten, 2015f).  
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taktisk enhet är den överlägset största befattningskategorin i alla kontingenterna 
(har varierat mellan 128-265 personer) och består därmed av ungefär en tredjedel 
(33% eller 1689 personer) av hela styrkebidraget under perioden 2008-2012 
(varierar mellan 29-38 %) av hela personalstyrkan (styrkebidraget som helhet har 
varierat mellan 441-770 personer, totalt 5097 personer under perioden 2008-
2012). Hela urvalet i tabell tre utgör 41% av dessa med 2090 personer. 
(Bearbetning av Försvarsmakten, 2015f.) 

Mot bakgrund av de ovan diskuterade förutsättningarna jämförs de 
nominerade med styrkebidraget som helhet i tabell fem nedan. Här används 
soldat inklusive gruppchef i taktisk enhet (OR1-5, OR6, OF1-2) samt chef i 
taktisk enhet (OR6, OF1-3).134 Detta utesluter alltså stabsmedlemmar (OR1-5, 
OF2) i taktisk enhet, samt högre chefer (OF4-5, OR7-8) samt vissa andra 
oberoende befattningar (CF1) från denna bearbetning. (Jämför med 
Försvarsmakten, 2015f.)135 Detta görs för att gränsdragningen inom den militära 
kompetensen mellan soldater med stridande uppgifter och stab/chef ska bli 
tydligare i enlighet med diskussionen ovan. Detta trots att det finns ett fåtal 
nomineringar av högre chefer (OF3-4). Detta innebär att fokus är på 
skyttegrupperna som genomför patruller och operationer, i enlighet med 
avhandlingens syfte att fokusera på situationer av stor kontextuell osäkerhet.  

GRAD FS16-23 NOMINERADE ANDEL
Major 24 7 29%
Kapten 63 19 30%
Fänrik, Löjtnant 183 25 14%
Specialistofficerare 131 5 4%
Soldater, gruppbefäl 1689 80 5%
TOTALT 2090 136 7%  
Tabell 5: Andel nominerade på taktisk enhet.136 
 
Andelen nominerade i förhållande till urvalet på taktisk enhet för hela 
styrkebidraget under hela perioden 2008-2012 är 7%. Det är tydligt att flest 
yrkesofficerare blir nominerade till medalj med major och kapten på andelen 29 
respektive 30% samt fänrik och löjtnant på 14%. Lägre andel nomineringar har 
specialistofficerare med 4% respektive soldater och gruppbefäl med 5%. Det 

 
                                                      
134 Några tjänstegrader av yrkesofficerare (OR6, OF1-2) förekommer alltså både på kompani- och på 
plutonsnivå, det beror på att ledningsnivån inte går att urskilja i statistiken över de nominerade, därför läggs 
dessa ihop. Det kan också förklara varför fänrik och löjtnant är något lägre representerade än kapten och major 
av yrkesofficerare i tabell tre.  
135 Statistiken för soldater och gruppbefäl i tjänstegraderna menig, menig 1kl., vice korpral, korpral, sergeant 
(inkl. furir) är sammanbakade i en grupp OR1-6 i statistiken från Försvarsmakten (Försvarsmakten, 2015f). För 
jämförbarhet särskiljs de inte här heller.  
136 Bearbetning av personalsiffror från Försvarsmakten (Försvarsmakten, 2015f) i relation till uppgifter från 
tabell fyra ovan.  
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visar att de högre officerarna oftare blir nominerade till medalj, detta trots att de 
är en befattningskategori med färre antal personer. 

Ingen kvinna har blivit tilldelad förtjänstmedalj, även om ett fåtal kvinnor har 
förkommit i det empiriska materialet.137 Andelen kvinnor i det svenska 
styrkebidraget som helhet (FS16-FS23) har varierat mellan 7 och 10% över åren 
2008-2012, medan andelen kvinnor i taktisk enhet har varierat mellan 2-8% över 
motsvarande tid. Konkret antal kvinnor varierar mellan 42 och 65 kvinnor för 
hela styrkebidraget och mellan 3 och 24 kvinnor i taktiska enheter, vilket visar att 
andelen och antalet kvinnor generellt är betydligt lägre i taktiska enheter. 
Motsvarande siffror för andelen kvinnor i stödjande enhet i oberoende 
befattningar (som alltså kan vara bemannad med civil kompetens) varierar mellan 
25-37%, vilket istället är högre än inom styrkebidraget som helhet. 
(Bearbetningar av Försvarsmakten, 2015f.) Det här förklarar till stor del varför 
ingen kvinna blivit tilldelad förtjänstmedalj, de har helt enkelt inte befunnits i stor 
utsträckning i befattningar som utsätts för stridssituationer.138  

4.3 Analystekniker 
Av det föregående avsnittet framgår det att datainsamlingen resulterat i två 
huvudsakliga materialunderlag, det första är ett arkivmaterial som ska analyseras 
statistiskt och den andra är ett intervjumaterial som ska analyseras tematiskt. Det 
här avsnittet anknyter till kapitel tre där de empriska begreppen definieras 
eftersom i det här avsnittet operationaliseras dessa begrepp i förhållande till 
materialunderlaget samt vidare beskrivs och exemplifieras de olika analysmetoder 
som används för dessa. Som nämnts i första avsnittet i detta kapitel bygger 
analysen i denna avhandling på fallstudiemetod, närmare bestämt fokuserad 
strukturerad jämförelse, som är definierad utifrån analysmodellen och ett antal 
empiriska begrepp samt ett antal frågor i en trädstruktur som korrelerar till dessa 
frågor. Dessa presenterades i kapitel tre.  

Detta avsnitt består av två delar. I det första avsnittet beskrivs analystekniker 
för arkivmaterialet, det vill säga Medaljberedningens underlag från 
nomineringsprocessen. Analysen av arkivmaterialet bygger på fallstudiemetod 
som kallas strukturerad, fokuserad jämförelse. (George och Bennett, 2005, kap. 
3). Se avsnitt 5.1.1 ovan. Även om tillämpningen brukar se lite annorlunda ut 
(analyser av storpolitiska processer) är resultatet det samma. Termen ”fokuserad” 
brukar avse en begreppsapparat som forskaren ska hålla sig till i 
datainsamlingsfasen för att hålla sig till saken, medan här är det begrepp som 

 
                                                      
137 Detta betyder inte att kvinnor inte dekoreras, som nämnts tidigare är Förtjänstmedaljen en av många militära 
utmärkelsetecken. Exempelvis har Sveriges första kvinnliga förbandschef inom KFOR (Kosovo Force) blivit 
medaljerad internationellt (Bomark, 2010). 
138 Vad detta i sin tur beror på finns det redan forskning om, se bland annat antologin Genus, risk och kris 
(Hobbins, Danielsson och Sjöstedt Landén, 2020) samt Heroism in global politics (Kitchen, 2019).  
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växer fram i en retroduktiv forskningsprocess. ”Strukturerad”brukar avse frågor 
som forskaren ställer till samtliga fall i datainsamlingsfasen för att skapa ett 
likartat material. I den här tillämpningen ställs det till ett redan insamlat material, 
som redan är likartat. ”Jämförelsen” i det här fallet är en frekvensanalys 
respektive korrelationsanalys som syftar till att producera deskriptiv statistik.  

Arkivmaterialet (med vissa kompletteringar, som anges där det är aktuellt) 
ligger till grund för sex av de totalt nio empiriska begreppen, det vill säga 
begreppen initiering, situation och kontextuell osäkerhet för analysnivån regelverk, 
samt begreppen normer, värden, och prioritering för nivån professionsetik. Först 
beskrivs analystekniken i generell mening och sedan följer operationaliseringar 
av detta i förhållande till materialunderlaget. I appendix två finns en illustrering 
av kodningen för var och en av de empiriska begreppen med stöd av ett likartat 
material som är en artikel från en kvällstidning. När det gäller definitionsfrågor 
såsom definitioner av innehållet i kategorier samt varför vissa kodats på visst sätt 
eller avgränsningar mellan olika kategorier framgår i respektive empiriskt avsnitt 
så redovisas dessa i samband med empirin i kapitel sex och sju för ökad tydlighet. 
Se avsnittshänvisningen vid varje begrepp nedan.  

I det andra underavsnittet beskrivs analystekniker för intervjumaterialet som 
till stor del är en tematisk analys med fokus på motivanalys för att fånga de 
underliggande motiven bakom medaljeringarna. Detta anknyter till analysnivån 
policy och temana är: 1) motiv bakom prioriteringar; 2) normativ utveckling över tid; 3) 
strategisk ledning; 4) lösningar på värdekonflikter.  

4.3.1 Kategorisering av medaljförslagen 
I det här avsnittet beskrivs analysteknikerna kategorisering och frekvensanalys 
som har använts för att analysera Medaljberedningens underlag. Begreppen är 
hämtade från analysmodellen och dessa begrepp har sedan fyllts med innehåll 
från medaljförslagen i form av kategorier av dessa begrepp, som sedan kan räknas 
och jämföras. Analysen har resulterat i både en beskrivning av kategorierna samt 
frekvenser av dessa. Målet för detta analytiska steg har varit att låta kategorierna 
växa fram från materialet, de har alltså inte varit givna från början utan 
kategorierna har skapats och arbetats fram i en iterativ process. Det bör nämnas 
att detta moment är en del av den retroduktiva forskningsprocessen. Den handlar 
om att finna mönster av en funktion och illustrera dessa i en analysmodell, där 
det ingår identifiering och definition av de begrepp som modellen bygger på. 
Detta genomförs i en cyklisk process som växlar mellan teori och empiri.   

Kategorisering är den initiala analystekniken för samtliga begrepp som 
analyseras via arkivmaterialet. Kategoriseringen bygger på den inledande 
sektioneringen av materialunderlaget som beskrivs under databearbetning i 
avsnitt 4.2.1 ovan. Utifrån denna grova indelning av texten i sektioner har sedan 
en mer finmaskig kodning av materialen till begreppen genomförts. Kodning 
består av att utforma en manual för kodning samt att genomföra kodningen på 
texten. När det gäller utformning av kategorier är det viktigt att dessa är 
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ömsesidigt uteslutande samt att de är heltäckande. (Bryman, 2011, s. 291–296.) 
Lindgren har skrivit två kapitel i en antologi som innehåller dels en tydlig 
beskrivning av hur kodningen går till i praktiken (Lindgren, 2014a) och dels en 
beskrivning av hur dessa koder abstraheras till kategorier och begrepp (Lindgren, 
2014b). Ett exempel på kodningen för samtliga begrepp på en nyhetsartikel som 
har en likartad karaktär som medaljförslagen genomförs i appendix två och den 
illustrerar de tre stegen sektionering, kodning samt kategorisering av texten. 
Gränsdragningen mellan olika kategorier diskuteras i samband med att resultatet 
av den empiriska analysen presenteras i löpande text.  

Denna analysteknik har använts i grunden till samtliga begrepp för 
arkivmaterialet, även om det finns både enklare och mer komplicerade former av 
kategorisering som kräver mer tolkning för att genomföra.  

Det är mer komplicerat att kategorisera begreppet normer då det är ett 
mångtydigt begrepp och det finns många uttryck för detta med utrymmer för 
tolkning i texten. Som beskrivits i avsnitt 3.3 handlar begreppet normer om att 
beskriva de handlingar som har ett professionsetiskt innehåll i den här empiriska 
kontexten. Det materialunderlag som ligger till grund för analysen är de 152 
medaljförslagen, som har analyserats i fråga om vilka typer av handlingar 
soldaterna och officerarna har genomfört för att bli nominerade. Den empiriska 
fråga som har ställts till materialet är: Vilka goda exempel på normer finns det för 
agerande i stridssituationer, betraktat ut ett militärt professionellt perspektiv? Se avsnitt 3.5. 
När det gäller begreppet normer så är den central för denna analys. Den analysen 
har varit mer komplicerad eftersom det finns flera händelser inom ramen för 
samma förlopp. Prioriteringar mellan olika normer och hur det konkret gjorts i 
analysen redogörs för i avsnitt 7.1.139 

Den enklaste formen av kategoriseringen har genomförs som index med fasta 
kategorier, som beskrivits i avsnitt 4.2.1 ovan i samband med databehandling 
med datorstöd. Två exempel på sådana index är begreppen prioritering och 
kontingent. Prioritering är överbefälhavarens beslut om tilldelning eller avslag av 
medalj. Kontingent är de åtta kontingenter och motsvarande beredningsprocesser 
som ingår i urvalet nämligen FS16-FS23. De består av index med fasta alternativ 
som sedan används i en korrelationsanalys som beroende variabel i en analys som 
är sammansatt med ett annat begrepp, se vidare i nästa avsnitt.  

Ett mellansteg är exempelvis är de två begreppen tjänsteuppgift respektive 
vapenbruk (som är delmängder i begreppet situationstyp). Dessa begrepp är relativt 
enkla att kategorisera då de endast består av ett eller några ord. När väl 
kategorierna är etablerade kan fasta värden användas. Som beskrivits i avsnitt 3.5 
används begreppet situationstyp för att etablera om de beskrivna händelserna kan 

 
                                                      
139 Det finns exempel på forskning som har genomfört likartade analyser på handlingar för att avtäcka 
underliggande normer, som sedan tolkas i ett socialt sammanhang. Geertz använder en strategi han kallar tjock 
beskrivning (på engelska ’thick description’) som är detaljerad beskrivning utifrån en specifik kontext och som 
tillåter en symbolisk tolkning av skeenden (Geertz, 1979). Fisher beskriver samma sak men med normativ 
mening det vill säga vilka normer ett beteende uttrycker (Fisher, 1993). 
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sägas ha förekommit i en sådan situation som förutsätter en utökad professionell 
autonomi. Det materialunderlag som ligger till grund för analysen är de 152 
medaljförslagen, som har analyserats i fråga om vilken typ av tjänsteuppgift och om 
vapenbruk har förekommit. Den empiriska fråga som har ställts till 
materialunderlaget är: Vilken situationsdefinition är det som avses i underlaget? Se avsnitt 
3.5. Detta har analyserats med kategorisering och sedan räknats och redovisas i 
form av deskriptiv statistik, se avsnitt 6.3. 

4.3.2 Frekvens- och korrelationsanalys  
Frekvensanalys avser i det här fallet att sammanställa antalet förekomster i varje 
kategori i hela datamaterialet till enkla tabeller och diagram för att ange och 
illustrera frekvenser och därmed mönster i materialet genom deskriptiv statistik. 
Denna analysteknik har använts i grunden till samtliga begrepp för arkivmaterialet. 
På de flesta begrepp görs en univariat analys och kategorierna sammanställs i 
enkla frekvenstabeller med antal och andel redovisade, ibland används även 
stapel- och cirkeldiagram för att redovisa och beskriva data. (Bryman, 2011, s. 
411–412.) Det här beror på att många av de variabler som används (exempelvis 
handlingstyper) har en kvalitativ egenskap och därför endast utgörs av 
nominalvariabler (kategorivariabler) som inte kan rangordnas. Det viktiga är 
emellertid att de metoder som används är adekvata för att besvara de frågor som 
ställs. (Bryman, 2018, s. 409–410.) Det finns också sammansatta former av 
frekvensanalys av detta material. På vissa begrepp görs en bivariat analys för att 
analysera sambandet mellan kategorier av olika begrepp i korrelationstabeller och 
-diagram. (Bryman, 2011, s. 416–17.)140  

Vissa av de empiriska begreppen är sammansatta det vill säga att ett begrepp 
bryts mot ett annat begrepp för att se hur olika kategorier i dessa begrepp 
förhåller sig till varandra. Detta sker i två fall. Det ena mot variabeln prioritering 
som visar skillnader mellan normer beroende på om medaljförslaget fått avslag 
eller blivit tilldelad silver eller guldmedalj. Det andra mot variabeln kontingent som 
visar en förändring över tid genom en tidsmässig utveckling i skillnaderna mellan 
normer som framträder betraktat över tid.  

De sammansatta matrisanalyserna genomförs på begreppet normer, som alltså 
hör till analysnivån professionsetik. Som beskrivits i avsnitt 3.3 handlar begreppet 
om att handlingar uttrycker ett moraliskt innehåll av yrkesutövningen som är 
normer. Detta har analyserats med hjälp av en innehållsanalys och kategorisering 
av materialet som sedan har räknats och bearbetats till deskriptiv statistik. Se 
avsnitt 7.1, tabell 11. Detta resultat används sedan för vidare bearbetningar som 
beskrivs nedan.  

 
                                                      
140 De kategoriserade begreppen kan betraktas som nominalvariabler och de begrepp som dessa bryts emot 
som ordinalvariabler. (Bryman, 2011, s. 409–410) I denna forskningsdesign används emellertid inte detta 
uttryckssätt.  
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Korrelationsanalysen utgör en bivariat analys genomförs mellan normer och 
beslut, det vill säga hur olika handlingstyper och kategorier av dessa förhåller sig 
till överbefälhavarens beslut för tilldelning respektive avslag för dekorering till 
medalj. Här har beslutet även analyserats mer detaljerat avseende om beslutet 
varit guldmedalj, silvermedalj eller avslag på medaljförslaget. Sambandet mellan 
dessa analyseras genom bearbetning av data till en korrelationstabell, även kallat 
korstabell eller sambandstabell, samt andelen i procent för att underlätta för att 
upptäcka sambandsmönster (Bryman, 2018, s. 416–417).  

Som beskrivits i kapitel tre handlar begreppet prioritering om att visa att själva 
styrningen konkretiseras i överbefälhavarens beslut och att detta beslut lyfter 
fram värden i yrkesutövningen. Det materialunderlag som ligger till grund för 
analysen är de 152 medaljförslagen, som har analyserats med hjälp av en 
sambandstabell genom korstabulering av normer på överbefälhavarens beslut om 
tilldelning av silver- respektive guldmedalj alternativt avslag på nomineringen till 
medalj, som redovisas i tabell 11. Andelen tilldelningar i förhållande till typer och 
kategorier möjliggör en jämförelse. Den empiriska fråga som har ställts till 
materialet är: Vilka prioriteringar mellan normer uttrycks genom belöningssystemet av 
försvarsmaktsledningen? Denna tabell har sedan analyserats vidare igenom utdrag 
från denna som bearbetats och resultatet redovisas i diagram för att tydliggöra 
dessa resultat. Se avsnitt 7.3, figur 5 respektive 6. 

Denna tabell möjliggör analys av enskilda handlingstyper, utöver den typ av 
beslut som getts på medaljförslagen, även som procentuell andel i förhållande till 
den kategori de befinner sig i samt till hela urvalet. Det möjliggör därmed 
jämförande och övergripande strukturell analys som presenteras i diagram (se 
avsnitt 7.3.1, figur 6 samt avsnitt 7.3.2, figur 7) samt en analys av hur enskilda 
handlingstyper förhåller sig i relation till materialet som helhet (se avsnitt 7.1.2, 
tabell 11). Denna analys kan alltså säga något om hur Försvarsmakten och 
överbefälhavaren prioriterar mellan olika normer, men också något om 
skillnaden mellan förbandsnivåns prioriteringar (hela urvalet) i förhållande till 
utfallet av överbefälhavarens beslut (medaljeringarna). Detta leder vidare till nästa 
analys, som är en jämförelse mellan olika kontingenter.  

Som beskrivits i kapitel tre handlar begreppet normativ utveckling över tid om hur 
de normer som studeras förändrats under den undersökta tidsperioden. Det 
materialunderlag som ligger till grund för analysen är de 152 medaljförslagen, 
som har analyserats för att hitta särdrag i de olika beredningsprocesserna och 
sedan jämfört dem i förhållande till varandra för att se om belöningssystemet har 
förändrats över tid. Den fråga som har ställts till materialet är: Finns det en normativ 
utveckling över tid för policyn i belöningssystemet? Detta har analyserats med hjälp av en 
matrisanalys där normer har grupperats utifrån vilken kontingent de tillhör och 
redovisas i diagramform. Se avsnitt 8.1, figur 7 och 8.  

Det kan tilläggas att även begreppet situation kan betraktas som sammansatt, 
men det handlar om en separat tolkning av två begrepp snarare än en sammansatt 
analys. Se avsnitt 5.3.1 ovan. Se avsnitt 6.3, tabell 8 respektive 9.  
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4.3.3 Klusteranalys 
Det förekommer också en enklare form av tematisk analys som här benämns 
klusteranalys. Skillnaden med den anpassade klusteranalysen mot den mer 
genomgripande tekniken för kategorisering är att den har genomförts i mer 
begränsad mening, det vill säga endast på enstaka termer eller kortare fraser. 
Syftet är att beskriva innehållet i materialet i formen av en etymologisk trädanalys 
eller så kallad ”mindmap” snarare än, som i de andra begreppen, att genomföra 
en kvantifiering och mäta frekvens. (Jämför Edhlund och McDougall, 2012, s. 
187, 307.) Fokus blir därmed på innehåll i bemärkelsen tjock beskrivning snarare 
än frekvens. Analysmetoden liknar så kallade trädanalyser som används inom 
diskursanalysen men har inte fokus på språkliga formuleringar utan på 
beskrivande och tematiskt innehåll. Denna analys har genomförts manuellt på 
papper i syfte att beskriva hur ett begrepp gestaltar sig i materialunderlaget. 
Analysresultatet presenteras emellertid som en tematisk analys med illustrerande 
citat i en beskrivande text för att ge en mer målande innehållsbeskrivning än vid 
kategorisering. Den här typen har använts för begreppen kontextuell osäkerhet och 
värden som syftar till att ge en mer målande förklaring bakom begreppen. Dessa 
kluster illustreras med citat som skildrar innehållet i ett kluster som är 
generell/representativ och inte för extrem i sin framtoning. Klusteranalys kan 
liknas vid en tematisk analys (se avsnittet nedan) som är partiell på så sätt att de 
sker på mer avgränsade delar av teman som är mer begränsade i sin omfattning 
än vid tematisk analys då den bara fångar enstaka ord eller fraser.  

De empiriska begrepp som bygger på klusteranalys är kontextuell osäkerhet 
samt värden, som båda är abstrakta begrepp som ska bidra med förståelse genom 
tjock beskrivning.  

Som beskrivits i avsnitt 4.2 handlar begreppet kontextuell osäkerhet om att 
beskriva kontextuell osäkerhet i strid i den här empiriska kontexten. Det 
materialunderlag som ligger till grund för analysen är de 152 medaljförslagen, 
som har analyserats i fråga om vilka problem eller svårigheter som soldater och 
officerare möter i sin tjänsteutövning och som beskrivs i samband med 
händelserna. Den fråga som har ställts till materialet är: Vilket uttryck har 
kontextuell osäkerhet i det analyserade fallet? Se avsnitt 3.5. Detta har analyserats med 
hjälp av en klusteranalys som har bearbetats till en beskrivande text som 
illustreras med citat. Se avsnitt 6.5.  

Som beskrivits i avsnitt 3.3 handlar begreppet värden om de vinster eller 
resultat som handlingarna genererar och som ger ett mervärde i yrkesutövningen. 
Det materialunderlag som ligger till grund för analysen är de 152 medaljförslagen, 
som har analyserats i fråga om vilka vinster eller goda konsekvenser som uppnåtts 
genom de nominerades gärningar och som beskrivs i samband med händelserna. 
Den fråga som har ställts till materialet är: Vilka värden uttrycker normer i den militära 
tjänsteutövningen? Se avsnitt 3.5. Detta har analyserats med hjälp av en klusteranalys 
som har bearbetats till en beskrivande text som illustreras med citat. Se avsnitt 
7.2. 
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4.3.4 Manuell analys och anonyma index 
Vissa analyser skett genom manuell analys, det vill säga manuellt på papper med 
penna. Det första av de sex empiriska begreppen som analyseras via 
beredningsunderlaget är initiering, som alltså hör till analysnivån regelverk. Som 
beskrivits i avsnitt 4.2 handlar begreppet om att händelseförloppet initieras 
genom att det finns en identifierbar händelse och en individ som agerar i den. 
Denna analys har genomförts manuellt på de datum som förekommer i 
beredningsunderlaget, alla datum har tilldelats en slumpmässig siffra, och sedan 
har de slumpmässiga sifforna räknats och analyserats i förhållande till antalet 
ärenden, se avsnitt 6.3, tabell 5.  

Utöver detta kan nämnas att den slutliga kvalitativa analysen (i form av 
värderingen av kategoriers omfattning och räckvidd samt avgörande om enskilda 
ärendens tillhörighet i kategorier) har genomförts med manuell analys på 
utskrivna papper med sammanställningar av noderna som kodats i Nvivo, se 
avsnitt 5.2.1 ovan.  

För att hindra bakåtspårning av källmaterialet har källhänvisningen skett via 
anonymitetsindex. En diskussion om avidentifiering av material återfinns i avsnitt 
4.2.1. Anonyma index är manuella index med slumpmässig numrering som 
genomförts på papper för att ersätta ärendenummer, ett nytt index för varje 
specifikt urval. Detta för att säkerställa att varken forskaren vid kodning (för mer 
oberoende tolkning av koder) eller läsaren vid läsningen (av integritetsskäl) vet 
vilka källor som ligger till grund för den aktuella statistiken.  

4.3.5 Tematisk analys av intervjumaterialet  
Den tredje analysnivån som är policy bygger i huvudsak på intervjumaterialet. En 
professionell tolkningsram är oundviklig i detta analysarbete. Analysen 
genomförs med perspektivet att värderingar av medaljärendena som skett i 
förvaltningsprocessen är gjorda ur ett militärt professionellt perspektiv. Detta har 
diskuterats i analyskapitlet där profession används som ett paraplybegrepp och 
en tolkningsram. På detta sätt kan också analysen säga något om den militära 
professionens värde- och normsystem. Värderingarna av de handlingar som 
nominerats och motiveringarna bakom de som medaljerats är utförda av chefer 
och kollegor.  

Tematisk analys handlar om att hitta upprepningar eller återkommande teman 
inom och mellan respondenterna i intervjumaterialet. Det forskaren letar efter är 
bredare eller mer generella kategorier och att summera vad de handlar om. Detta 
sker i en iterativ process där forskaren granskar och omvärderar teman i en 
kontinuerlig process. (Bryman, 2011, kap. 21.) Braun och Clarke har skrivit en 
bra beskrivning av hur tematisering går till i praktiken (Braun och Clarke, 2006). 
Resultatet från analysen redovisas i avsnitt 8.2 och 8.3 och 8.4. De breda temana 
redovisas under en egen underrubrik och underliggande teman med kursiverad 
stil. Dessa teman illustreras sedan med citat som samlar eller specificerar temat 
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och kan betraktas som typiskt för respondenternas utsagor. Citaten är inte tagna 
ur sitt sammanhang utan skildrar det som sägs under intervjun. Citaten illustrerar 
en gemensam uppfattning för respondentgruppen. Citaten är valda så att de inte 
ska vara avslöjande för någon enskild eller skildra en avvikande åsikt.  

Ett resultat från den tematiska analysen är att samtliga respondenter varit 
samstämmiga, vilket styrker slutsatsen att de skildrar en gemensam professionellt 
grundad uppfattning. Därför redovisas också urvalsgruppens svar gemensamt 
som en helhet.  

4.3.6 Analys av motiveringar  
Vägledande för analysen av de intervjuade cheferna är att fånga motiveringarna 
bakom nomineringarna till medalj. Det är alltså inte ett försök att belägga de 
verkliga motiven bakom aktörernas handlingar, en uppgift som kan betraktas 
som svår eller omöjlig. Som utgångspunkt för den tematiska analysen av 
motiveringarna kan ändå en motivanalys användas (Hadenius, 1984; Esaiasson 
m.fl., 2002, kap. 16).  

Det räcker inte med att en utsaga är normativ och innehåller termerna ”rätt”, 
”bör” eller ”god” för att den ska spegla ett etiskt innehåll. Petersson skriver i sin 
bok Forskning och etiska koder: en introduktion till forskningsetik om att det är viktigt 
att skilja på icke-moraliska värderingar och satser som uttrycker vad som är 
moraliskt, det vill säga värdesatser som uttrycker värderingar och normsatser som 
uttrycker normer (Petersson, 1994, s. 70–71). Ett sätt att göra det på är att göra 
en avgränsning av etiken, det vill säga specificera krav för vad som är en normativ 
utsaga, exempelvis genom att de har en speciell social funktion (Petersson, 1994, 
s. 59).141 I den här forskningen är den normativa funktionen så att säga inbäddad 
på systemnivå det vill säga att som nämnts tidigare är fokus på handlingar som är 
utvalda i en professionell kontext och givna en normativ laddning i 
belöningssystemet som goda exempel och medaljerade handlingar.   

Hadenius har skrivit kapitlet Att belägga motiv som handlar om motivanalys, 
som handlar om att belägga ett orsakssamband mellan motiv och handling 
(Hadenius, 1984, s. 148). Detta är en skillnad mot denna forskning som istället 
vill förstå ett fenomen som till del bygger på motivering av handlingar. Det som 
undersöks här är alltså inte aktörers motiv utan deras motiveringar. Det är viktigt 
att skilja på handlingarna (de som nominerats till medalj) och vad handlingarna 
uttrycker (normer) som undersöks i beredningsunderlaget, och motiveringen av 
medaljvärderingen (beslutet att premiera till medalj) som undersöks via 
intervjumaterialet. Kapitlet av Hadenius är ändå användbart för att beskriva 
denna skillnad. 

 
                                                      
141 Petersson har sammanställt sex krav för avgränsning av etiska satser, nämligen att de ska vara 
handlingsstyrande, dominanta, motiveras av speciella skäl, ha speciellt innehåll, vara preskriptiva och 
universaliserbara (Petersson, 1994, s. 59–65). 
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Esaiason, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud skriver att: ”Lite mer noggrant 
syftar motivanalyser till att kartlägga de medvetna överväganden en aktör gör 
inför ett beslut.” (Esaiasson m.fl., 2002, s. 290). När det gäller beslutshandlingen 
kommer rollrationaliteten in, som diskuterats inom ramen för professionen i 
avsnitt 3.3 samt inom nyinstitutionalismen i avsnitt 2.3. Den professionella 
tolkningsramen och processen diskuteras i föregående avsnitt. Mot bakgrund av 
detta resonemang återstår aktörernas motiveringar, som är inbäddade i en 
normativ struktur och rollbunden rationalitet. Detta är alltså en annan sak än att 
försöka belägga aktörens verkliga bakomliggande motiv till handlingar eller 
utsagor.  

Slutligen kan nämnas att Hadenius bland annat skriver om skillnaden mellan 
allmänna motivutsagor, såsom veteranpolitiken som analyseras i kapitel fem, och 
aktörers egna förstahands motiveringar, såsom motiveringarna som analyseras i 
kapitel åtta, som är de starkaste motiven och i princip kan bedömas utifrån 
klassiska källkritiska kriterier (Hadenius, 1984, s. 150–151, 161, 178). Detta 
realiseras i frågeställningarna som ställs till respondenterna (se appendix tre) samt 
i urvalet av respondenterna som har varit med och fattat de undersökta besluten.  

4.4 Sammanfattning: Forskningsdesignen i korthet  
Forskningsdesignen är en fallstudie som bygger på metodkombination. Den vilar 
på en analysmodell besående av fyra analytiska nivåer: 1) politik, 2) regelverk; 3) 
professionsetik; och 4) policy. Besvarande av forskningsfrågan drivs av fyra 
analytiska frågor riktade till en analysnivå vardera, som underbyggs med stöd av 
ett antal empiriska frågor som ställs till det empiriska materialunderlaget. Dessa 
frågor summeras i avsnitt 3.5.  

Urvalsprocessen är centrerad kring det empiriska fallet Förtjänstmedaljen och 
medaljeringsprocessen som omgärdar dekorationen av soldater och officerare. I 
huvudsak två undersökningsmetoder har genererat två materialunderlag, ett 
arkivmaterial och ett intervjumaterial. Arkivmaterialet har behandlats med ett 
flertal olika analystekniker som bygger på kategorisering, frekvensanalys och 
korrelationsanalys vilket gett resultat presenterade som deskriptiv statistik. 
Intervjumaterialet har behandlats med tematisk analys och analys av motiveringar 
vilket gett resultat som presenterats som tjock beskrivning.  

De element som diskuterats i det här kapitlet summeras i tabell sex nedan. Av 
tabellen framgår att analysen utgår ifrån analysnivåerna och de empiriska 
begreppen och att materialunderlaget överskrider analysnivåerna. Utöver detta är 
urvalet av material nästlat på så sätt att de ärenden som handlagts i 
Medaljberedningen kommer från samma beredningsprocesser som de 
intervjuade personerna i de olika kontingenterna samt övriga befattningshavare. 
De olika materialunderlagen och de olika begreppens karaktär kräver olika 
analysmetoder för varje begrepp, vilket ger en forskningsdesign som bygger på 
metodkombination.  
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A
na

ly
sn

iv
å Empiriska begrepp 

( * = bakgrunds-
förutsättningar)  

Dataset 
( ** = kompletterande 
materialunderlag) 

Analysmetod 

Po
lit

ik
 

ORGANISATIONS-
STYRNING 
-reformberättelse  
-skapa formella 
organisationer  
-konkurrensutsättning 
-positionering  
-distansering 
-mikrostyrning 
STRATEGISK LEDNING 
-strategisk ledning 
-värdekonflikter  

Offentliga utredningar, 
nyhetsartiklar **  
Djupintervjuer 
överbefälhavaren och 
ledamöter i 
medaljberedningen  

Textanalys, tematisk 
analys 

R
eg

el
ve

rk
 

LAGRUM (militära 
internationella insatser) * 

Lagtexter och 
förarbeten ** 
Expertintervju ** 

Deskription 

INSATSMANDAT 
(insatsregler m.m.) * 

Arkivmaterial 
(kontrastfall KS09) ** 

Kategorisering, 
frekvensanalys, 
deskriptiv statistik 

INITIERING (händelse; 
individ) 

Arkivmaterial 
Medaljberedningen 
(FS16-FS23) 
CAQDAS (om ej annat 
framgår)  

Manuell analys, 
frekvensanalys, 
deskriptiv statistik 

SITUATION 
(tjänsteuppgift; 
vapenbruk)  

Kategorisering, 
frekvensanalys, 
deskriptiv statistik 

KONTEXTUELL 
OSÄKERHET 
(problem/svårighet) 

Klusteranalys, tjock 
beskrivning med citat 

Pr
of

es
si

on
se

tik
 

NORMER 
(handlingstyper) 

Kategorisering, 
frekvensanalys, 
deskriptiv statistik 

VÄRDEN (vinst/resultat) Klusteranalys, tjock 
beskrivning med citat 

PRIORITERING 
(värdering) 
(överbefälhavarens 
beslut: medalj/avslag; 
samt guldmedalj/ 
silvermedalj/avslag) 

Korrelationsanalys av 
NORMER i förhållande 
till PRIORITERING 

Po
lic

y 

STYRNING (motivering) 
-Normativ utveckling 
över tid (kontingent: 
FS16-FS23) 

Matrisanalys av 
NORMER i förhållande 
till KONTINGENT 

-Kollegial process 
-Immateriellt värde 
-Motiv bakom 
prioriteringar 

Djupintervju 
(kontingentschefer samt 
handläggare) 

Tematisk analys, 
motivanalys, tjock 
beskrivning med citat 

Tabell 6: Klassifikation av forskningsdesignen. 
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Av tabell sex ovan framgår de olika analystekniker som används för de empiriska 
begreppen. Fallstudien utgår ifrån analysmodellen och de tre analysnivåerna 
knyts samman med olika dataset, intervjumaterialet används huvudsakligen för 
analysnivån policy och arkivmaterialet huvudsakligen för analysnivåerna 
regelverk och professionsetik. Kompletterande materialunderlag förekommer 
för analysnivån regelverk respektive politik. Operationaliseringen sker med stöd 
av de analytiska begrepp (kursiverade nedan i texten) som sammanfattades i 
avsnitt 3.5 och som bygger på den teoretiska förförståelsen som är inarbetad i 
begreppet mjuk normstyrning.  

Den första analysnivån är politik, som presenteras i kapitel fem. Analysen av 
veteranpolitiken som politikområde genomförs i termer av metagovernance, som 
beskrivs som styrning i två faser, den första genom organisationsstyrning och den 
andra genom mikrostyrning. Organisationsstyrningen består av fem dimensioner: 
a) reformberättelse; b) skapandet av organisationer; c) konkurrensutsättning; d) 
positionering; e) distansering. Mikrostyrning kan genomföras med olika typer av 
tekniker. Organisationsstyrningen analyseras både som regeringens politik och 
som en förlängning av denna även Försvarsmaktens interna styrning. 
Materialunderlaget till denna analysnivå består av offentliga dokument och 
utredningar, uttalanden i nyhetsmedia och debattartiklar, samt av djupintervjuer 
med försvarsmaktsledningen (två ledamöter i Medaljberedningen samt 
överbefälhavaren). Materialet analyseras med tematisk analys och innehållsanalys 
och syftar till en huvudsakligen deskriptiv framställning.  

Den andra analysnivån är regelverket, som presenteras i kapitel sex. Först 
analyseras den aktuella lagrum och mandat som gällde under insatsen i Afghanistan, 
för att beskriva det lagmässiga utrymmet för den professionella autonomin och 
hur dessa förutsättningar påverkar detta diskretionära utrymme. Den här 
analysen är en deskriptiv arkivstudie av aktuellt regelverk och dess förarbeten, 
samt en fördjupning genom en intervju av en juridisk expert på militära 
internationella insatser. Vidare analyseras regelverkets förutsättningar i just det 
analyserade fallet genom en komplettering med stöd av Medaljberedningens 
underlag för att skildra uttrycket för detta i det aktuella empiriska sammanhanget. 
Det sker med stöd av deskriptiv statistik via begreppen initiering, situationstyp och 
kontextuell osäkerhet, som etablerar förutsättningarna för metagovernance i den 
bemärkelse som avses i analysmodellen, det vill säga att utrymmet ökar vid 
’kontextuell osäkerhet’, vilket förutsätter att det finns en pågående situation som 
kräver detta, för att ’det flexibla beslutsmandatet’ ska träda i kraft.  

Den tredje analysnivån är professionsetiken, som presenteras i kapitel sju. 
Analysnivån är central för analysen eftersom det är det styrobjekt som analyseras 
och innehållet i detta normativa fält klarläggs via de analytiska begreppen normer 
och värden. Denna analys visar vilka handlingar som förekommer som uttryck för 
ett positivt uttryck för handlingar i väpnad strid utifrån den militära professionen 
samt de värden som denna myndighetsutövning uttrycker. Detta kombineras 
med en analys av hur dessa normer prioriteras i beredningsprocessen, det vill säga 
vilka normer som medaljeras och vilka som får avslag. Denna analys kartlägger 
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vilket innehåll i form av normer och värden en svensk militär professionsetik för 
väpnad strid kan se ut under de förutsättningar som gäller för den studerade 
insatsen.  

Den tredje analysnivån är policy, som presenteras i kapitel åtta. Detta avsnitt 
beskriver bakomliggande motiveringar hos ansvariga chefer av prioriteringen av 
vissa skeenden på bekostnad av andra, den underliggande förklaringen till 
prioriteringen av normer. Detta sker genom en analys av motiveringarna och ger 
en tjock beskrivning utifrån genomförda djupintervjuer av ansvariga chefer och 
handläggare. Detta analytiska fält kartlägger därmed förklaringen av den 
mekanism som är inbyggd i belöningssystemet och som utövas genom att lyfta 
vissa normer till medaljering för tapperhet i strid, och den funktion som sker i 
den mjuka normstyrningen i samverkan med den institutionella organiseringen 
som beskrivits i de övriga analysnivåerna.  
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5 POLITIK: Utvecklingen av en veteranpolitik 
för 2000-talet 

Millennieskiftet har inneburit många förändringar för utformningen av den 
militära maktutövningen. Andra världskrigets slut och insikten om det 
fruktansvärda lidande kriget medfört, markerade startpunkten för en global 
transformation som sammantaget förändrat vår syn på samhällets roll för 
individers säkerhet. Några viktiga exempel illustrerar detta, såsom framväxten av 
internationell rätt, folkrätt och mänskliga rättigheter och fokus på mänsklig 
säkerhet (på engelska ’human security’) (Von Tigerstrom, 2007) samt 
utvecklingen av risksamhället (på engelska ’risk society’) (Beck, 2000) med en ny 
syn på risker och på förmågan att hantera dem. Enorma tekniska framsteg under 
hela 1900-talet som grundlades under industrialiseringen har lett till utvecklingen 
av ett kunskapssamhälle med framför allt digitaliseringen som drivande ideal 
(Bylund, 2016). Dessa generella och övergripande förändringar i det ledande 
samhällsparadigmet har effekter även för den militära maktutövningen i världen, 
dels har krigen som fenomen förändrats och dels har den militära rollen fått en 
ny skepnad (Kaldor och Retzlaff, 2000).  

För mer än två decennier sedan skrev Luttwak en artikel i Foreign Affairs där 
han beskrev slutet för de heroiska krigen. De argument han använde var 
policyrelevanta men är kanske inte högaktuella fortfarande, men poängen var att 
1800-talets storkrig inte förekom längre. De präglades av djärva offensiver med 
momentum av koncentrerad våldsmakt, nyttjande av massans kraft med stora 
trupper i stora operationer, motiverade för nationens bästa utifrån höga 
ideologiska syften. Allt förändrades, menade Luttwak, till förmån för en ny 
riskbedömning med helt nya prioriteringar där man offrar den offensiva 
förmågan för att undvika egna förluster. (Luttwak, 1995) Ungefär samtidigt 
skedde detta också inom ledarskapsforskningen, där man hävdade att det 
heroiska ledarskapet var över (Parry och Bryman, 1996). Idag framträder ännu 
en generation krig i form av hybridkrigföringen, som bygger på en militär strategi 
av både traditionella militära medel, irreguljära förband och andra civila metoder 
såsom cyberkrigföring. Omvärldsutvecklingen genomsyrar även synen på 
kunskapens roll för vårt arbetsliv, såsom forskning och högre utbildnings roll för 
professionernas utveckling. Dessa förändringar ställer nya krav även på den 
militära professionen, på militära förmågor och på soldaters utbildnings- och 
kunskapsnivå. Ett uttryck för detta är myntat av den amerikanske generalen 
Krulak som beskriver ’den strategiske korpralen’, som används som metafor för 
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att beskriva hur kraven på soldaternas kompetens förändras och ökar i takt med 
att krigen förändrar sin karaktär och blir mer komplexa (Krulak, 1999). Som 
diskuterades i föregående avsnitt har soldater och officerare också ett tydligare 
enskilt moraliskt ansvar i vår samtid än tidigare, och enskilda soldaters eller 
officerares agerande exempelvis vid brott mot mänskligheten kan påverka 
utgången av en politisk process via exponering i media och allmänhetens stöd. 
Denna utveckling sker i konstant anpassning till globala förändringar och 
samhällsparadigm. Sedan kalla krigets slut genomgår försvarsmakter på många 
håll i världen en professionalisering och en akademiseringsprocess som brukar 
omnämnas transformeringen av de militära styrkorna. (Moore, 2000; Szvircsev 
Tresch, 2015; Norheim-Martinsen, 2016) Som nämndes i föregående avsnitt är 
detta en utveckling som är aktuell även för den svenska militära professionen. 
Mot denna bakgrund ska veteranpolitiken betraktas, som en del av den militära 
maktutövningen i en modern småstat och samtidigt en del av den globala 
svängningen mot ett värdebaserat förhållningssätt till säkerhet.  

Utvecklingen av det svenska försvaret har genomgått fler faser. 
Försvarsmakten reformerades från nationellt totalförsvar till ett insatsförsvar 
omkring år 2000. (Moore, 2003; Försvarsmakten, 2007; Regeringen, 2008) Det 
är i denna kontext som analysen av veteranpolitiken sker.  

Reformmålen kan i korthet formuleras som att utveckla ett insatsförsvar som skall 
kunna utnyttjas nationellt och internationellt. Insatsförsvaret skall baseras på ett 
integrerat och nätverksbaserat försvarskoncept samt anpassningsprincipen. (Moore, 2003, s. 
6 [kursivering i orignal]) 

 
Veteranpolitiken är en del av denna utvecklingsfas av de moderna militära 
styrkorna och myndigheten Försvarsmaktens reformering. De bakomliggande 
orsakerna och motiven till finns i de drivande idéerna bakom denna utveckling. 
Professionaliseringen av de militära styrkorna förändrar statens förhållningssätt 
och relationen mellan den politiska nivån och den militära förvaltningen. Det 
finns mycket forskning kring utvecklingen av svensk säkerhets- och 
försvarspolitik för den som vill läsa mer om detta, se exempelvis (Österdahl, 
2010; Agrell, 2013; Edström och Gyllensporre, 2014; Engelbrekt, Holmberg och 
Ångström, 2015; Holmberg och Hallenberg, 2017) I den här avhandlingen utgör 
detta ett politiskt sammanhang och syfte mot vilken utvecklingen av den 
metastyrning som analyseras skall betraktas.  

I kapitel ett beskrivs ’mjuk normstyrning’ som är ett centralt fenomen som 
studeras i avhandlingen, som handlar om att metastyra offentliga tjänstemäns 
värde- och normsystem, samt att Försvarsmaktens förtjänstmedalj med svärd är 
ett empiriskt uttryck för detta.  

I kapitel två beskrivs det teoretiska ramverket metagovernance. 
Organiseringen av detta nya politikområde bygger på flera lager av styrrelationer 
såsom organisering, institutionell design och policy. Ur ett metagovernance-
perspektiv bygger regeringens organisering på en strategi för styrning på distans 
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(på engelska ’hands-off’), eftersom medaljering är en belöning (det vill säga en 
positiv sanktion) som regeringen har organiserat in i myndigheten 
Försvarsmakten och därmed bort från sig själv.  

I det här kapitlet analyseras regeringens veteranpolitikreform med hjälp av 
metagovernance-perspektivet. Denna analys sätter undersökningen i en kontext 
av politisk metastyrning. Det som studeras närmare är hur regeringen har 
organiserat detta nya politikområde, och det belöningssystem som avhandlingen 
intresserar sig för, bland annat i termer av skapandet av organisationer, 
positionering, konkurrensutsättning, distansering och reformberättelse.  

Denna sammanhållna styrstrategi bygger på ett samspel mellan en 
institutionell logik, regeringens styrning genom organisering och konkreta 
instrument för mikrostyrning. Denna bestämda organisering skapar 
förutsättningar för en form av självreglering via professionsetiken. Samtidigt har 
regeringen organiserat in medaljeringen i myndigheten på ett visst bestämt sätt 
som skapar en speciell form av självreglering av yrkesetiken. Detta genom att 
medaljeringarna som styrinstrument har en särskild värdebaserad logik som 
bygger på en särskild form av institutionell design. Detta beskrivs i mer detalj i 
nästa kapitel fyra som tar fram en analysmodell för detta. Vidare i avhandlingen 
handlar sedan analysen om hur denna organisering för självreglering tar sig 
uttryck och fungerar i praktiken, detta analyseras på djupet i de följande empiriska 
kapitlen sex, sju och åtta. 

Det avgränsade politikområde som studeras i det här kapitlet är 
veteranpolitikreformen, som påverkas och berörs av flera större politikområden. 
Veteranpolitiken är ett snävt avgränsat och specifikt inriktat politikområde som 
har kopplingar till andra politikområden.142 Grunden till den värdebaserade 
styrningen finns i regeringens politik, i förvaltningspolitiken och i 
säkerhetspolitiken. Förvaltningspolitiken är en generell metapolitik som handlar 
om hur den offentliga politiken ska organiseras på principiell nivå. 
Säkerhetspolitik består av försvars- och utrikespolitik, som alltså handlar om hur 
landet organiserar sitt säkerhets- och försvarsarbete samt om relationerna till 
andra stater. Regeringens arbete med dessa frågor delas huvudsakligen in i två 
politikområden, Utrikes- och säkerhetspolitiken, som Utrikesdepartementet 
ansvarar för samt politikområdet Totalförsvar och skydd mot olyckor, som 
Försvarsdepartementet ansvarar för. Politikområden är uppdelade i 
verksamhetsområden som i sin tur är uppdelade i verksamhetsgrenar. (Grönlund 
och Norlander, 2006, s. 177) Veteranpolitiken påverkas tydligt av flera av dessa 
politikområden. Veteranpolitiken är ett resultat av utrikes- och säkerhetspolitiska 
mål och veteranpolitiken är ett resultat av verksamhetsgrenen Fredsfrämjande 
insatser. Veteranpolitiken är en del av politikområdet totalförsvar och i sitt 

 
                                                      
142 Veteranpolitiken är generellt understuderat som politikområde, med undantag för en intervjustudie om 
reformen år 2010 i ett kapitel av Sundberg  (Sundberg, 2017) samt en längre militärhistorisk översikt åren 1956-
2010 i en rapport av Thisner och Garpenhag beställd av Veteranenheten (Thisner och Garpenhag, 2016).  
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genomförande och ansvar är veteranpolitiken en del av verksamhetsområdet det 
militära försvaret. Regeringens styrning kan därmed komma från flera håll och 
därför kommer också flera politikområden att belysas i denna analys.  

Utöver denna politiska styrning är också ansvaret för utformning och 
genomförande av delar av veteranpolitiken delegerat till myndigheten 
Försvarsmaktens ledning, men också till aktörer i det civila samhället såsom 
exempelvis fackförbund och frivilligorganisationer. Vidare är också myndigheten 
Försvarsmakten en del av den svenska förvaltningspolitiken och påverkas av 
övergripande utvecklingstrender för statsförvaltningen. För att förstå statens 
sammanhållna styrstrategi för det militära försvaret ur ett metagovernance-
perspektiv krävs därför att vi tittar på flera politikområden. Detta förklarar att 
detta kapitel också berör flera politikområden, nämligen statens 
förvaltningspolitik, inriktningen på säkerhetspolitiken respektive 
försvarspolitiken, samt även implementeringen av detta på myndighetsnivå för 
att förklara veteranpolitikens utformning och beroenden i sin helhet.  

Myndigheten Försvarsmakten styrs av staten (riksdag och regering) genom en 
omfattande och komplex ekonomistyrningsmodell, som består av många 
styrinstrument och olika styrrelationer. (Försvarsstyrningsutredningen, 2005; Se 
vidare i Regeringen, 2005) Utgifterna för Försvarsmaktens verksamhet planeras 
under utgiftsområde sex Försvar och samhällets krisberedskap i statsbudgeten, 
se exempelvis (Finansdepartementet, 2009a) samt i viss mån också utgiftsområde 
fem Internationell samverkan samt utgiftsområde sju Bistånd 
(Veteranutredningen, 2014b, s. 186). Under perioden gick Försvarsmakten över 
till en insatsförbandsorienterad ekonomistyrningsmodell, där mål- och 
resultatstyrning fokuserar på produkter och effekter i produktionen snarare än 
resurser och regelstyrning. (Grönlund och Norlander, 2006, s. 177)143 I en sådan 
modell beskrivs dock inte den värdebaserade styrningen som studeras här ur ett 
metagovernance-perspektiv.  

”Med styrning brukar avses någons (styrsubjektets) medvetna försök att få 
någon annan (styrobjektet) att agera på ett visst sätt.” (Lundquist, 1992, s. 76-) I 

 
                                                      
143 Det bör kortfattat nämnas att när det gäller konkret styrning av myndigheten Försvarsmakten så finns det 
dels en idémässig styrning med olika planeringsinriktningar exempelvis perspektivplanering men också en 
verksledning, Försvarsmakten är en enrådighetsmyndighet. Det finns också en konkret myndighetsstyrning. 
Riksdagens och regeringens styrning av myndigheten Försvarsmakten sker på flera olika sätt, det finns en 
ekonomisk styrning, resultatstyrning, regelstyrning, utnämningsstyrning och informell styrning för att nämna 
några. (Se exempelvis Finansdepartementet, 2000; Försvarsstyrningsutredningen, 2005; Statskontoret, 2005.) 
Statsmakternas beslut formuleras exempelvis som mål i regleringsbrevet eller som inriktningsanvisningar i 
planeringsdirektiv, och där tar Försvarsmaktens interna styrning vid. Det är ÖB som leder genomförandet och 
lägger ett antal mål för förbanden och andra verksamheter. Dessa mål konkretiseras sedan ytterligare i 
Högkvarteret mot en bedömning av de förmågor som behövs. Utifrån detta formulerar ÖB ett stort antal 
uppdrag som dialogiseras och sedan delegeras i organisationen. Detta liknas med en centralplanering med hög 
detaljeringsgrad. När uppdraget beskrivs innehåller det mål, krav på kvalitet och kvantitet, tid och resurser till 
förfogande, samt vilken avrapportering och administrativa uppgifter som ingår. (Försvarsstyrningsutredningen, 
2005, s. 71–75.) (Se också mer utförligt i Statskontoret PM 2005-03-04 samt ekonomistyrningsverket ESV 
2005:19) ESV 2008:19 bilaga 2, ESV 2010:28 (plus den senaste tidens utveckling ny styrmodell)Plus 
Riksrevisionens granskning (Riksrevisionen, 2014) 
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den här avhandlingen handlar det om relationen mellan riksdag och regering i 
förhållande till förvaltningen, samt mer specifikt om myndigheten 
Försvarsmaktens (styrsubjektets) interna styrning av den militära professionen 
(styrobjektet). Förtjänstmedaljen är ett styrinstrument i Försvarsmaktens interna 
styrning.  

Genomförandet av den här forskningen vilar på fallstudiemetod och ett antal 
frågor som underbygger varandra i en trädstruktur. På det sättet ger frågorna 
varandra stöd för att besvara den övergripande forskningsfrågan.144 I det här 
kapitlet studeras analysnivån politik, och den analytiska frågan som vägleder 
undersökningen är (fråga 1): Betraktat ur ett metagovernance-perspektiv, hur ser 
organisationsstyrningen av veteranpolitikens område ut, med särskilt fokus på 
förtjänstmedaljen? Denna fråga besvaras i avsnitt 9.1.1 med stöd av de 
underliggande frågorna som besvaras i avsnitt 5.4.  

Mot denna bakgrund disponeras analysen av veteranpolitiken under fyra 
avsnitt. I avsnitt ett beskrivs en bakgrund som är förvaltningspolitikens 
utveckling mot professionsmodeller och med högre krav på tjänstemannaetik. 
Detta är en mer generell politik och utvecklingstrend mot organisering med 
självreglering genom professionell autonomi och en ökad inriktning mot 
distansbaserade styrmodeller från statsmekterna.  

I avsnitt två besvaras den empiriska frågan: (1a) Hur är reformberättelsen 
formulerad inför reformen av veteranpolitiken år 2010? Regeringens reformberättelse 
studeras genom de offentliga utredningarna kring veteranpolitiken samt 
kompletteras med den offentliga debatten i media för ytterligare nyansering. 
Vidare i avsnitt två besvaras också den empiriska frågan: (1b) Vilka formella 
organisationer tilldelas ansvar för genomförandet av veteranpolitiken? Denna analys 
innefattar dimensionerna konkurrensutsättning, positionering och distansering som är 
dimensioner av organiseringen av den offentliga makten. Detta skildras genom 
en analys av offentliga dokument och utredningar samt uttalanden i media och 
offentlig debatt. 

I avsnitt tre besvaras tre empiriska frågor, den första är: (1c) Hur ser 
mikrostyrningen ut på veteranpolitikens område, med särskilt fokus på delområdet statens 
erkänsla och förtjänstmedaljen? Vidare i avsnitt tre besvaras den empiriska frågan: 
(1d) Hur har den strategiska ledningen av belöningssystemet utformats? Slutligen i avsnitt 
tre besvaras den empiriska frågan: (1e) Hur har värdekonflikter lösts i utvecklingen av 
belöningssystemet? I avsnitt tre beskrivs hur Försvarsmakten, som den ansvariga 
myndigheten för veteraner, har implementerat denna politik, med fokus på 
delområdet statens erkänsla och krigsdekorationer. Först studeras den strategiska 
styrningen, som genomförts av dåvarande överbefälhavaren Sverker Göransson 
i samverkan med försvarsmaktsledningen och som skildras genom en intervju 
men honom. Sedan beskrivs hur politiken har implementeras på myndigheten 

 
                                                      
144 Avhandlingens huvudfrågeställning är: Hur fungerar krigsdekorationer som ett sätt att metastyra via den militära 
professionsetiken, det som här benämns mjuk normstyrning? 
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Försvarsmakten samt den interna arbetsprocessen som etablerats för detta. I 
avsnittet beskrivs också den empiriska kontexten, Försvarsmaktens 
förtjänstmedalj med svärd som tilldelats efter insatser i Afghanistan åren 2008-
2012, samt beslutsnivåerna för detta och inrättandet av en Medaljberedning 
centralt på myndigheten Försvarsmakten. Detta bygger på delar av empiriskt 
materialunderlag intervjuer samt beredningsunderlag.  

I avsnitt fem sammanfattas kapitlet, som beskriver hur statsmakterna satt 
scenen för veteranpolitiken och förtjänstmedaljen genom organisationsstyrning.  

5.1 I förvaltningspolitiken läggs grunden för 
metagovernance 

Detta avsnitt beskriver den mer generella politiska utvecklingen inom 
förvaltningspolitiken som både skapar förutsättningar för men också behov av 
strategier för metagovernance. Förklaringen till att staten väljer att organisera 
delar av förvaltningen i professionsmodeller återfinns i de krav som ställs på 
verksamheten men också i den rådande synen inom förvaltningspolitiken på 
fördelar och nackdelar med olika former av organisering. Den moderna staten 
har ett ökat krav från samhället att hantera. Kraven gäller att förvaltning och 
offentliga tjänstemän efterlever gällande normer och etiska krav på verksamhet 
och i bemötandet av brukare. Detta leder till behov av alternativa 
styrningsmetoder och ett nytt förhållningssätt till förvaltningspolitik. 

Det är inriktningen på förvaltningspolitiken som styr utformningen av 
förvaltningen. När vi talar om förvaltningspolitik så menar vi den politik som 
driver reformer av förvaltningen. Premfors, Ehn, Haldén och Sundström skriver 
att:  

Förvaltningspolitik är de mer generella idéer och åtgärder som syftar till att 
förbättra den offentliga förvaltningens styrning, organisation, personal och 
finansiering. Begreppet är innehållsrikt. Det omfattar exempelvis de båda 
innebörderna i det svenska begreppet ’politik’, dvs. vi kan tala om 
förvaltningspolitiken som dels innehåll och dels process. [min avkursivering] 
(Premfors m.fl., 2003, s. 261)  

 
Den lämnar alltså i viss mån politikens substans eller sakfrågor utanför på så sätt 
att den riktar sig till hela eller delar av förvaltningen i dess utformning av 
politikens implementering, och är därför en form av metapolitik. (Premfors m.fl., 
2003, s. 261–262) Förvaltningspolitiken är, trots bristen på andra sakfrågor än 
politikens egna villkor, ett eget politikområde med politiskt innehåll och aktörer, 
ideologiskt färgade värderingar samt konkret ett uttryck för dessa i form av 
reglering, organisering av förvaltningen, arbetsprocesser och handlingsregler, 
befogenheter och praxis. Den är därmed också ett sätt att driva igenom politik. 
Förvaltningspolitiken är viktig eftersom den är intimt förknippad med och tydligt 
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beskriver vad staten är, vilka värden den baserar sin verksamhet på, såsom det 
uttrycks i hur den organiserar sig och hur den utövar sin makt.145 

Förvaltningspolitikens utformning påverkas av samhällsutvecklingen och 
rådande strategier för styrning av förvaltningen. Som exempel brukar 
ekonomismen som förvaltningsideal sammankopplas med 
effektivitetssträvanden såsom digitalisering samt hushållning med de offentliga 
resurserna, men också med marknadsanpassning och privatisering som ideal. 
(Hood, 1991) I den offentliga debatten används ofta NPM (på engelska ’New 
Public Management’) som motsats till professionell autonomi som ganska 
illustrativa men möjligen stereotypa idealbilder av två motsatta förhållningssätt 
till detta.146  
I den svenska förvaltningspolitiska debatten finns under perioden en politisk vilja 
att gå mot en utökad användning av professionsmodeller. I ett pressmeddelande 
från Finansdepartementet står det om regeringens arbete för att hitta nya 
styrmodeller som kan ersätta NPM:  

I budgetpropositionen 2015 tar regeringen ett första steg mot att utveckla 
styrningen i offentlig sektor i en riktning som innebär att professionernas 
kunnande och yrkesetik blir mer vägledande än vad de är idag. 
(Finansdepartementet, 2014b, 2014a, s. 53)  

 
Civilminister Ardalan Shekarabi (s) utvecklar detta resonemang som att det 
handlar om att skapa tillitsbaserade styrmodeller, med mindre inslag av 
detaljstyrning och kontrollfunktioner och att en separat utredning är tillsatt. 
(Agerberg, 2015) Ett angreppssätt som dykt upp på senare tid är så kallad 
tillitsbaserad styrning och ledning där grunden är den professionella etiken i 
värderingsstyrda organisationer. (Tillitsdelegationen, 2018, s. 131–142) 

Som nämnts tidigare i kapitel två innebär professionsmodeller ur ett 
metagovernance-perspektiv en strategi för distansstyrning. Det är ett sätt att 
åstadkomma självreglering eftersom att professionen då tar ansvar för 
kunskapsinnehåll och expertis, det vill säga att regelverk och normer efterlevs 
och att professionsutövare följer de senaste rören som gäller inom sitt 
yrkesområde och för organisationens värderingsbas. Inom ramen för detta är 
fokus här på värdebaserad styrning och på professionsetikens dynamik i detta.   

 
                                                      
145 För förvaltningspolitikens utveckling se utredningsväsendet (Finansdepartementet, 1998, 2009b; 
Regeringen, 2015a).  
146 Sundström redogör i inledningen till sin artikel ”Strategisk styrning bortom NPM” för den offentliga 
debatten kring strategier för styrning av förvaltningen som har intensifierats under 2010-talet (Sundström, 
2016). Mycket av kritiken har riktats just mot att marknadsvärden får vara vägledande för offentlig verksamhet, 
se exempelvis (Ahlbäck Öberg och Widmalm, 2012; Jansson, Nitz och Wedin, 2013; Löfven, 2013; 
Socialdemokraterna, 2014). Det finns otaliga exempel från dagspressen som vittnar om det orimliga i vissa 
effekter av NPM. Zarembas artikelserie på DN Kultur Den olönsamma patienten handlar om den svenska 
sjukvården och hur absurda konsekvenserna blir för den enskilda människan när människovärde och -värdighet 
ställs i kontrast till ekonomiska vinstintressen (Zaremba m.fl., 2013).  
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Det kan konstateras att även den svenska militära professionen genomgår en 
professionaliseringsprocess, som framför allt har präglats av debatt kring 
akademiseringen av officersutbildningen. Överbefälhavaren och 
Försvarshögskolans rektor har fastställde redan i början på 1990-talet att 
officersutbildningen ska vara en akademisk utbildning men på professionens 
villkor. Debatten har präglats av uppfattningen att det finns en motsättning 
mellan å ena sidan akademisk kunskap som teoretisk och å andra sidan 
yrkeskunskap som praktisk, som innebär att akademiseringen av utbildningen 
skapar en oro att professionen får prioritera bort yrkeskunskap till förmån för 
teoretisk kunskap. (Fresker, 2016) Brehmer, professor i krigsvetenskap, förklarar 
akademiseringen av officersutbildningen som central för den militära 
professionens utveckling till en självständig profession. En högskoleutbildning 
ska vila på vetenskap och beprövad erfarenhet, och det senare är knutet till 
utövningen av professionen. Inkluderingen av beprövad erfarenhet innebär att 
erfarenheter från verksamhet formuleras och prövas i ett vetenskapligt och 
granskande sammanhang. (Brehmer, 2011) Beslutet att akademisera 
officersutbildningen innebär att stärka den militära professionen genom att stärka 
den egna yrkeskunskapens bas och därmed också rätten till utövning av sin 
profession inom sitt område. Det innebär styrning på ökat avstånd, men 
samtidigt också starkare kontroll över innehållet i utbildningen. 
(Skolreformutredningen, 2003, s. 40–45; Officersförbundet, 2014, s. 7–9) År 
2016 kom ett nytt inriktningsdokument för den militära professionen, som har 
framtagits internt inom Försvarsmakten (Försvarsmakten, 2016f). Inom 
försvarssektorn finns det under perioden också en levande offentlig debatt om 
detta, se exempelvis (Gyllensporre, 2014) 

Eftersom militären består av olika vapengrenar, olika yrkeskategorier och 
befälsstrukturer, vitt skilda arbetsuppgifter och över tid olika 
personalförsörjningssystem kan begreppet ’militär tjänsteman’ betyda många 
olika saker. Officersförbundet och regeringen framhåller också det de kallar 
officerens dubbla roller, med krav på kompetens för både krigs-
/insatsorganisationen respektive för grundorganisationen som mer liknar 
traditionell förvaltning. (Skolreformutredningen, 2003; Officersförbundet, 2014) 

Benämningen ’veteran’ har också varit omtvistat, främst på grund av 
distinktioner mellan vilka fler personalkategorier än militär personal i 
utlandsstyrkan som ska omfattas av veteranpolitiken, exempelvis civil personal 
och personal i stödfunktioner. (Veteranutredningen, 2014b, s. 75–80) I 
avhandlingen används för enkelhets skull den generella termen ’soldater och 
officerare’ som övergripande benämning på det som genom den empiriska 
inramningen är yrkesofficerare och specialistofficerare samt tidvis anställda 
gruppbefäl och soldater samt sjömän. (2015 års personalförsörjningsutredning, 
2016, s. 54–57) En utförligare diskussion om militära grader och befattningar 
samt representativiteten i urvalet finns i kapitel fyra.  

Det finns utbrett i samhället både i Sverige och utomlands ett tydligt krav på 
god moral inom förvaltningen som handlar om att värna om befogenheter som 
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är givna genom tjänstemannarollen. En enkel sökning på en dagstidnings 
hemsida ger många uppmärksammade exempel på när tjänstemän inom 
förvaltningen fattat oetiska beslut när det gäller förtroendet med disponering av 
skattemedel.147 De tjänstemän som begår övergrepp i tjänsten eller som 
missbrukar våldsmonopolet har orsakat starka protester i samhället.148 Även 
inom den militära professionen läggs mer ansvar på den enskilda tjänstemannen 
för det moraliskt riktiga i konkreta åtgärder som vidtas på fältet (exempelvis 
soldaters agerande i förhållande till folkrättsliga principer) ökar också betydelsen 
av enskilda tjänstemäns agerande som kan få långtgående politiska konsekvenser 
(exempelvis påverka allmänhetens stöd för parter i konflikt).149 Detta är exempel 
som (i mycket varierande grad) kan sägas visa på en bristande professionsetik 
inom yrkeskåren alternativt en bristande omdömesförmåga hos enskilda 
tjänstemän. Ur det här betraktelsesättet är en levande dialog om innehållet i 
professionsetiken en viktig funktion som förhindrar degenerering av moralen i 
myndighetsutövningen.  

Det blir därmed viktigt för statsmakterna att påverka innehållet i 
professionsetiken så att policys och mer abstrakta värden såsom 
demokrativärden verkligen implementeras i den konkreta 
myndighetsutövningen. Ur ett metagovernance-perspektiv innebär detta att det 
uppkommer att behov av metastyrning eftersom traditionella styrmetoder inte 
kommer åt professionens interna normsystem, som är de som utövas inom 
ramen för den professionella autonomin. 

Idéer om att styra med värden och värderingar har funnits länge inom 
statsförvaltningen. 150 Detta betraktelsesätt är grundlagt av statsvetaren Lennart 
Lundquist som kallar denna balansgång ’vårt offentliga etos’, som består av 
hänsynstaganden av ibland motstående värden såsom demokrativärden och 
ekonomivärden. (Lundquist, 1997, 1998, s. 62, 2012, s. 39) Detta har med tiden 
utvecklats till ett strategiskt policyarbete inom politikområdet förvaltningspolitik 
och bedrivs genom så kallat värdegrundsarbete ett grepp som har blivit populärt 
 
                                                      
147 Se exempelvis Dagens Nyheters serie av granskande artiklar om slöseriet med skattepengar, som omfattar 
exempelvis SÄPOs Bondfest, Tillväxtverkets konferens på Grand Hotell, samt Stiftelsen för strategisk 
forsknings PR-uppdrag och fest i Blå Hallen (DN, 2012). 
148 Ett tydligt exempel är när poliser missbrukar sitt våldsmandat och använder övervåld. Polisen i Baltimore 
använde ett kraftigt övervåld mot Freddie Grey vid ett polisingripande och han avled senare med 
ryggmärgsskador. Det blev stora protester i samhället efteråt mot polisens övervåld mot svarta män, och 
systematiken i detta styrktes i en rapport av amerikanska Justitiedepartementet.  
149 Se exempelvis om Abu Ghraib fängelset, där fångvaktare misshandlat och förnedrat interner, vilket gjorde 
att stödet för USAs insats i Irak ifrågasattes. 
150 Det finns forskning som pekar på värdegrundsstyrning, en teknik som från början kommer från 
managementdisciplinen, alltså från styrningen inom det privata näringslivet. (de Geer, 2013, s. 99–101). Det 
finns forskning som talar om värdegrund i offentlig verksamhet (Trollestad, 2000; Philipson, 2004). Det finns 
också forskning som talar om värdebaserad ledning i offentliga professioner (Busch, 2013). 
Värdegrundsstyrning ger en form av målstyrning, anger värden för verksamheten och kräver att professionella 
tjänstemän ska agera enligt dem. Värdegrundsforskning handlar ofta om lärande och skolans villkor eller om 
organisationskultur och management. Detta tänkande har adapterats i den offentliga förvaltningen, trots att det 
har saknats kunskap om värdegrundsarbete anpassat för den offentliga verksamheten särskilda krav på 
tillvaratagande av exempelvis demokrativärden och samhällsnytta.  
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under 10-talet inom alla delar av statsförvaltningen (Regeringen, 2015a, kap. 6). 
151 Kompetensrådet för utveckling i staten (Krus) drev projektet Offentligt etos 
under åren 2009-2012 med fokus på att främja en god förvaltningskultur. (KRUS, 
2010) År 2013 tillsattes Värdegrundsdelegationen inom Regeringskansliet som 
fokuserat på en gemensam värdegrund för statsanställda och som utkom år 2016 
med sin slutrapport (Värdegrundsdelegationen, 2013, 2016).152 Detta innebar ett 
nytt mål för de statsanställda och att detta tema nu har en central del i regeringens 
förvaltningspolitik:  

I budgetpropositionen hösten 2008 redovisade regeringen för första gången 
följande nya delmål för den statliga arbetsgivarpolitiken: De statsanställda ska ha 
kunskap om och förståelse för de grundläggande värdena i statsförvaltningen och 
rollen som statstjänsteman. (Värdegrundsdelegationen, 2016, s. 3) 

 
Det här innebär att förvaltningspolitiken nu fokuserar i högre utsträckning och 
mer uttalat på värdegrund för de statsanställda. Myndigheterna har själva ansvaret 
för att bedriva värdegrundsarbetet, med centrala stödfunktioner. Utöver detta 
har värdegrundsstyrningen implementerats ibland annat landsting och 
kommuner.153 Det finns därmed ett väl utvecklat värdegrundsarbete inom den 
offentliga sektorn.  

I enlighet med regeringens politik, är värdegrunden också ett pågående arbete 
inom den militära professionen (Fagerstedt och Enander, 2014; Försvarets 
Forum, 2014). På myndigheten Försvarsmakten finns bland annat en 
värdegrundsenhet som arbetar med intern utbildning och extern information. 
Försvarsmaktens värdegrund formuleras som tre ledord ”ärlighet, öppenhet, 
ansvar” (Försvarsmakten, 2019e).154 Det är svårtolkat vad värdegrund innebär 
rent konkret och det har varit ett begrepp som formulerats mycket brett och varit 
öppet för tolkning. Vaga formuleringar som ”Värdegrunden är officerens själ” 
förekommer. (Langlet, 2014) Vad värdegrund egentligen är och hur den 
operationaliseras i förvaltningen måste betraktas som en pågående diskussion. I 
kapitel två beskrivs värdegrundsarbetet som ytterligare ett instrument för 
mikrostyrning och en del av den ’mjuka normstyrningen’ som analyseras i 
avhandlingen. Värdegrundsarbetet kan betraktas som en form av målstyrning 
men den är för oprecis för att vara relevant för den här undersökningen. Den 
betraktas som en komponent i styrmixen men kommer inte att studeras närmare. 
Utvecklingen av regeringens förvaltningspolitik visar emellertid tydligt att detta 

 
                                                      
151 Se regeringens styrdokument (exempelvis Finansdepartementet, 2009b; Regeringen, 2015a).  
152 I denna rapport finns en forskningsinventering på området. 
153 Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tagit fram skrifter som underlag för att utveckla ledning med 
värdegrund, bl.a. som en inventeringsstudie (Gustafsson, 2008) och som en resultatstudie (SKL, 2008). 
154 Myndigheten Försvarsmakten beställde ett sådant arbete 2008 som utfördes av företaget Bikupan i form av 
projektet ’Värderingar som styrmedel’ (Bikupan, 2008). Resultatet blev kritiserat, dels för den höga kostnaden 
men också för att vara anpassad för den fredstida verksamheten och inte återspegla arbetet inom 
insatsorganisationen (Häggroth, 2008). 
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är en viktig komponent i regeringens mjuka styrning av förvaltningen. Påverkan 
av normsystemet som den professionella autonomin bygger på, kan ske på flera 
sätt. Ett sätt är den oprecisa målstyrning som värdegrundsarbetet utgör, men det 
finns också andra kompletterande strategier för att påverka normsystemet. Ur 
det här perspektivet är förtjänstmedaljen ett mjukt styrinstrument som mer 
handfast påverkar konkreta normer i yrkesutövningen och som direkt talar till 
professionsetiken och till professionsutövarna.  

5.2 Regeringens organisationsstyrning – en strategi för 
distansstyrning  

Som nämndes tidigare i kapitlet är veteranpolitiken en delmängd av större 
politikområden såsom säkerhets- och försvarspolitiken samt 
förvaltningspolitiken, samt i en större kontext även en del av större 
idéströmningar och rådande samhällsparadigm. I inledningen sätts 
veteranpolitiken i en större politisk och historisk kontext, och i det föregående 
avsnittet beskrivs förvaltningspolitiken som kan betraktas som statens 
idébaserade fond när det gäller hur förvaltningen ska styras. I det här avsnittet 
analyseras veteranpolitiken utifrån aspekter av metagovernance som lyfts fram i 
kapitel två som viktiga delar i organisationsstyrningen, såsom reformberättelsen, 
skapandet av formella organisationer för genomförande av politiken, samt en 
analys av relationerna inom politikområdet i termer av distansering, positionering 
och konkurrensutsättning.  

Riksdagen beslutade om en samlad svensk veteranpolitik i maj år 2010 i och 
med fastläggande av propositionen Modern personalförsörjning för ett användbart 
försvar. Beslutet innebar en stärkt lagstiftning för stöd till personal före, under och 
efter internationella insatser, inklusive ett uppföljningsansvar och anhörigstöd. 
(Försvarsdepartementet, 2010b; Försvarsutskottet, 2010; Regeringen, 2010a) Det 
handlar om en anpassning till en mer extensiv utrikes- och försvarspolitik och till 
ett samtida krav på att soldater inte bara ska försvara Sveriges territorium utan 
också ska göra internationell tjänst och att socialförsäkringssystemet inte varit 
anpassat för veteranernas särskilda arbetsvillkor och behov.155  

Veteranpolitiken syftar till att ge veteraner ett utökat socialt och ekonomiskt 
stödsystem och fastställer Försvarsmaktens särskilda arbetsgivaransvar samt 
statens erkänsla för det utförda arbetet och för ett personligt risktagande i 
samhällets tjänst. Den nya lagstiftningen reglerar framför allt anställningsvillkor 
och arbetsmiljö samt särskilt uppföljningsansvar samt stödåtgärder och ansvar 
vid arbetsskada samt stöd och ersättning till anhöriga. Beslutet stadfästes genom 
lag (2010: 449) om Försvarsmaktens personal vid internationella militära insatser samt 
 
                                                      
155 Det här ansvaret är emellertid inte någon ny företeelse utan har funnits i Sverige åtminstone sedan 1500-
talet (Petersson, 2015).  
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likalydande förordning (SFS 2010:651) inklusive konsekvensändringar i 
anknytande författningar, som trädde i kraft i januari år 2011. Veteranpolitiken 
har också följts upp och behandlats i budgetpropositionen år 2012. 
(Finansdepartementet, 2011, s. 45–46) 

Politiken handlar också om att ge veteraner ett officiellt erkännande för deras 
insatser i fredens tjänst. Samhällets inställning kan uttryckas på många olika sätt, 
varav medaljeringar är ett av dessa sätt. Samhällets inställning är beroende av att 
den militära insatsen i Afghanistan har politiskt stöd och har legitimitet hos den 
breda allmänheten och i den offentliga debatten. (Veteranutredningen, 2014b, s. 
425–431) 156 Statens erkännande är det delområde som särskilt studeras eftersom 
fokus är på belöningssystem och dess politiska sammanhang.  

Veteranpolitiken har utretts i två omgångar under perioden, först av 
Veteransoldatutredningen och vidare av Veteranutredningen, som har redovisat 
ett delbetänkande och ett slutbetänkande vardera. (Veteransoldatutredningen, 
2007, 2008; Veteranutredningen, 2013, 2014a, 2014b.)157 I de offentliga 
utredningarna står att läsa att veteranpolitiken utformades som en respons på 
utvecklingen av svensk säkerhetspolitik. Här betonas det gemensamma 
ansvarsförhållanden mellan riksdag och regering samt Försvarsmakten för 
personalen, men också hela samhällets ansvar för detta:  

Det är Försvarsmakten som ansvarar för att de kvinnor och män som deltar i den 
internationella fredsfrämjande militära verksamheten ges rätt förberedelser inför 
en insats, att de får nödvändigt stöd under insatsen och att de tas om hand efter 
den.  

Samtidigt gäller att det är Sverige som nation som bidrar med denna personal. 
Det är riksdagen som på regeringens förslag beslutar om en insats. Riksdag och 
regering har därför det yttersta ansvaret för att den utsända personalen ges 
förutsättningar för att lösa sina uppgifter. I detta ansvar ligger att gentemot 
medborgarna tillförsäkra att förberedelserna och omhändertagandet är det bästa 
möjliga. I detta ansvar ligger också att tillförsäkra att olika resurser i samhället 
samverkar för att tillgodose även kraven med anledning av den fredsfrämjande 
militära verksamheten. Vidare är det viktigt att den utsända personalen har 
samhällets stöd, både för insatsen, i den och efter genomförd insats. (Regeringen, 
2007a, s. 5.) 

 
Den första utredningen av veteranpolitiken var Veteransoldatutredningen (Fö 
2007:03) som tillsattes år 2007 med Allan Widman (L) som särskild utredare. Av 
direktivet till utredningen framgår bakgrunden till behovet av en samlad 
veteranpolitik för personalen som arbetar i den internationella fredsfrämjande 

 
                                                      
156 Det har också med informella faktorer att göra, såsom exempelvis meritvärdet av en insats genom 
arbetsgivares inställning till tjänstgöringen som merit vid ansökningar och vid tjänstledighet från ordinarie 
arbete (Veteranutredningen, 2013, s. 458–460). 
157 Arbetet inleddes redan hösten 2005 i en dialog mellan Försvarsdepartementet och Försvarsmakten kring 
krisstöd och rehabilitering i samband med internationella insatser som utreddes och redovisades i en rapport 
av Försvarsmakten i april 2007 (Veteransoldatutredningen, 2007, s. 50–54).  
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militära verksamheten. Det var en konsekvens av den nya extensiva utrikes- och 
säkerhetspolitiken, dels den fredsfrämjande verksamheten inom ramen för FN-
samarbete men även den då kommande nordiska stridsgruppen inom ramen för 
EU-samarbetet. (Regeringen, 2007a, s. 2, 2007b.) Det övergripande uppdraget 
för Veteransoldatutredningens var att utforma ett förslag till en sammanhållen 
svensk veteranpolitik som klargör ansvaret för personalen före, under och efter 
internationella insatser med förslag till åtgärder där förändringar behövs 
(Regeringen, 2007a, s. 6–7).  

Ett av fem områden som veteransoldatutredningen särskilt skulle belysa var 
statens erkännande till personalen för deltagande i internationella uppdrag, där 
medaljeringar ingår: 

Hur personal som tjänstgjort i internationella insatser uppmärksammas efter 
hemkomsten. Det kan gälla t.ex. medaljutdelning. Men det kan också gälla på vilket 
sätt tjänstgöringen utgör en merit i den enskildes fortsatta arbete. (Regeringen, 
2007a, s. 7–8.) 

 
Detta delades sedermera upp i två delar, den ena statens erkännande och den 
andra insatsens meritvärde (Veteransoldatutredningen, 2008).  

Det första delbetänkandet var en kartläggning över nuläget, det vill säga hur 
omhändertagandet av veteraner gick till före reformen 
(Veteransoldatutredningen, 2007, s. 9–11). När det gäller statens erkännande 
konstateras att överbefälhavaren redan har vissa belöningssystem för att uttrycka 
Försvarsmaktens uppskattning för enskilda soldaters arbete.  

Utredningen bedömer att överbefälhavaren har ceremoniella och 
belöningsmässiga instrument för att uttrycka sin myndighets uppskattning för det 
goda arbete och de uppoffringar som enskilda soldater utför i den fredsfrämjande 
verksamheten. (Veteransoldatutredningen, 2007, s. 70.) 

 
Det som initialt saknas är instrument för att riksdag och regering ska kunna ge 
belöningar å den egna säkerhetspolitiken samt att det krävs en utveckling av 
erkännandet för de som dödats och skadats under utlandstjänstgöringen samt 
monument för detta (Veteransoldatutredningen, 2007, s. 70). 

Veteransoldatutredningens slutbetänkande innehåller förslag till ett antal 
åtgärder såsom förbättrad rekrytering, skyldighet att delta i fredsfrämjande 
verksamhet för samtliga personalkategorier, riktlinjer för insatsfrekvens, stöd till 
personalen vid kritik mot insatser, förstärkt uppföljningsansvar efter 
tjänstgöringen, förstärkt stöd till tidigare tjänstgörande som skadats, utökat stöd 
till anhöriga till soldater i fält, ökat erkännande för veteraner, ökat meritvärde av 
insatstjänstgöring, ökat stöd till veteranorganisationerna, en veteranadministrativ 
enhet införs, utlandsstyrkan som organisatorisk enhet avvecklas, samt en mer 
ändamålsenlig lagstiftning för tjänstgöring utomlands. 
(Veteransoldatutredningen, 2008, s. 23–28, 331.) På området statens erkännande 
föreslogs en mer konsekvent statsceremoniel och en bredare officiell 
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veteranceremoni som visar på stödet från riksdag och regering för 
utlandsstyrkans verksamhet, i synnerhet vid förluster. Därför föreslås ett 
gemensamt monument för veteraner samt en årlig minnesdag för veteraner. 
Utöver detta, för att uppmärksamma enskild personal efter hemkomsten, föreslås 
ett antal nya medaljer. Eftersom regeringens medaljer är inriktade på att belöna 
livsgärningar behövs en ny medalj Regeringens belöningsmedalj för särskilt berömvärda 
insatser som ska tilldelas för insatser där soldater riskerar liv och hälsa på 
regeringens uppdrag. Försvarsmakten ska instifta en medalj för personal som 
skadats till följd av stridshandlingar, som handlar om att ge erkännande för det 
personliga pris som soldater har betalat på myndighetens uppdrag. 
(Veteransoldatutredningen, 2008, s. 281–291.) Medaljen blev instiftad år 2011 
och benämnd Försvarsmaktens medalj för sårade i strid och med inskriptionen ”med 
livet som insats” på medaljens frånsida (Försvarsmakten, 2011a, 2011f). Det har 
redan tidigare konstaterats att Försvarsmakten redan har medaljer, exempelvis 
Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons, som tilldelas samtlig personal 
som genomfört en insats med godkända vitsord. Utöver detta fanns två 
belöningsmedaljer en Försvarsmaktens belöningsmedalj för internationella insatser i silver 
eller guld samt en Försvarsmaktens förtjänstmedalj för berömliga insatser, båda kan tilldelas 
för personligt mod, men den förstnämnda endast tillämpbar i utlandstjänst och 
den sistnämnda endast i en nationell kontext. De båda belöningsmedaljerna skall 
skiljas från insatsmedaljen och ersättas med en my medalj, Försvarsmaktens 
förtjänstmedalj (den medalj som analyseras mer ingående i kapitel sju och åtta). 
(Veteransoldatutredningen, 2008, s. 281.) Den nya medaljen kan tilldelas mer 
enhetligt och inte är beroende av vilken typ av situation som handlingen 
genomfördes samt oavsett organisatorisk och nationell tillhörighet:  

Försvarsmaktens förtjänstmedalj ska kunna tilldelas oavsett vilka förhållanden 
som rådde vid tiden för insatsen; nationell, internationell verksamhet, stridsinsats 
under krigsliknande förhållanden eller annan personlig insats eller verksamhet. 
Medaljbestämmelserna ska även vara tillämpbara om Sverige befinner sig i krig 
(väpnad konflikt). Förtjänstmedaljen ska kunna tilldelas envar, oavsett om denne 
tillhör eller verkar inom Försvarsmakten eller inte och oavsett dennes 
medborgarskap. (Veteransoldatutredningen, 2008, s. 284.) 

 
År 2011 tillsattes Veteranutredningen (Fö 2011:03, även kallad 
Veteransoldatutredningen 2.0) även den med Allan Widman (L) som särskild 
utredare. Regeringens utredningsuppdrag handlade om att föreslå hur stöd till 
anhöriga till veteraner kan omfattas av den frivilla försvarsverksamheten och hur 
sådan verksamhet kan få statligt stöd. (Regeringen, 2011) Uppdraget utvidgades 
så småningom till att bland annat omfatta att följa upp hur den tidigare beslutade 
veteranpolitiken implementerats och hur den kan vidareutvecklas, samt att utreda 
omfattningen av begreppet veteran när det gäller internationell civil verksamhet. 
(Regeringen, 2012b, 2013.)  
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Veteranutredningen lämnade ett delbetänkande (Veteranutredningen, 2013) 
samt ett slutbetänkande med bilagor (Veteranutredningen, 2014b, 2014a). 
Veteranutredningen föreslog en rad utvecklingsåtgärder för veteranpolitiken: a) 
en fördjupad kunskap i samhället om internationella insatser och förståelse för 
behovet av en veteranpolitik och omhändertagande av veteraner; b) förbättrad 
rekrytering av personer med rätt kometens och personliga förutsättningar; c) för 
att minska ohälsa och den sociala belastningen behövs riktlinjer för 
insatsfrekvens; d) anställningsmyndigheten ansvarar för att medicinskt 
omhändertagande sker under hela anställningen, även i insatsområdet och 
inkluderat medicinsk evakuering; e) anställningsmyndigheten ska planera och öva 
för allvarlig händelse som kräver insatsstöd på nationell nivå; f) 
anställningsmyndigheten ska ha ett särskilt ansvar för uppföljning och stöd till 
anställd som har fått fysiska eller psykiska besvär av tjänstgöringen; g) stöd och 
ersättning till anhöriga som påverkas av en närståendes tjänstgöring: h) ett 
tydligare erkännande från staten för medverkan i internationella insatser eller 
verksamheter även för andra berörda anställda och myndigheter än 
Försvarsmakten (se vidare nedan); i) verka för ökat meritvärde av insatser; j) 
utveckla och involvera fler frivilligorganisationer, särskilt veteran- och 
anhörigorganisationer som har en särskild betydelse i stödet till veteraner och 
anhöriga; k) officiell veteranstatistik bör införas för att utveckla kunskaper om 
veteranernas hälsotillstånd och livssituation; l) inrätta en nationell 
veteranmyndighet som har ett övergripande sammanhållet ansvar för 
veteranfrågor som även omfattar strategiskt, rådgivande och samordningsansvar 
(se vidare nedan); m) utveckla det internationella samarbetet och i synnerhet det 
nordiska för att utbyta erfarenheter från veteran- och anhörigfrågor; n) en ny lag 
införs om civil personal som motsvarar den för Försvarsmaktens personal; o) 
etablera veteranpolitiken som ett gemensamt ansvar för hela samhället genom att 
anta utredningens utvecklingsförslag som omfattar även veteraner från civila 
myndigheter. (Veteranutredningen, 2014b, s. 30–36.) Utöver de konkreta 
utvecklingsförslag som utredningen bidrog med, var en viktig poäng med 
utredningen att den pekade på en möjlighet att utvidga veteranpolitiken med 
civila dimensioner, dels genom att uttrycka ett generellt behov av en politik som 
inkluderade veteraner från civila myndigheter, och dels genom att visa på 
civilsamhällets roll och betydelse för veteraners situation. (Veteranutredningen, 
2014b, s. 420–422.) 

Utredningens förslag beträffande särskilda åtgärder på området statens 
erkännande var i korthet att erkännandet ska bestå av tydliga uttryck för erkänsla 
som följer utvecklingen av deltagandet i internationella insatser samt att statliga 
myndigheter konkretiserar och formaliserar dessa. Några åtgärder föreslås såsom 
att veteraner tilldelas ett veterankort och märke, att en allmän veterandag som är 
flaggdag inrättas, en årlig veterangudstjänst firas, samt att en veteranmarsch antas. 
(Veteranutredningen, 2014b, s. 425–432) Veteranpolitiken fortsätter att utvecklas 
i denna riktning med förankring i det civila samhället. Veterandagen är sedan 
2008 en högtidsdag och fick år 2011 även statsceremoniell status. Veterandagen 
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från år 2018 även allmän flaggdag (Försvarsdepartementet, 2017). Ett 
återkommande förstärkande av detta är exempelvis att det finns ett brett 
deltagande av politiska och kungliga digniteter vid den årliga veteranceremonin. 
(Försvarsmakten, 2017, s. 2).  

Detta var ett kort återgivande av beredningen av veteranpolitiken som ärende 
i regeringskansliet samt dess inriktning och innehåll. I nästa avsnitt beskrivs hur 
reformen av veteranpolitiken skildrades i den offentliga samhällsdebatten.  

5.2.1 Reformberättelsen bakom veteranpolitiken  
Reformberättelsen består av de offentliga utredningarna kring veteranpolitiken. 
Det fanns ingen opposition eller kontroversiellt kring denna reform utan den 
offentliga debatten var samstämmig. I korthet handlar den om att det finns 
svensk personal som skadats och dött i insatser och därför behöver 
Försvarsmaktens personalansvar stärkas för veteraner. Eftersom de offentliga 
utredningarna redan redogjorts för i föregående avsnitt används här istället den 
offentliga debatten som underlag för reformberättelsen. Detta eftersom den är 
mer nyanserad och ger ett större förklaringsvärde, även om den i stort är grundad 
på uttalanden i relation till resultaten från de stora utredningarna.  

En reformberättelse syftar till att motivera berörda aktörer att agera på ett 
visst sätt och reformberättelsen är därför politiskt färgad och har ett förklarande 
värde. Veteranpolitikens reformberättelse utspelar sig under den moderatledda 
regeringen ledd av statsminister Reinfeldt som regerade åren 2006-2014. 
Veteranpolitiken beslutades år 2010 vilket innebär att den offentliga debatt som 
utspelade sig efter detta år inte är en del av politikens tillkommande 
(reformberättelse) utan en del av dess utveckling och fortsatta utvärdering och 
således en del av en mer ständigt pågående reformering. Den första gången 
termen ’veteranpolitik’ omnämndes i media var år 2006 och därför betraktas detta 
år som en lämplig startpunkt för en analys av reformberättelsen, som därmed 
skildrar en reform som huvudsakligen pågick under fem år, åren 2006 till 2010, 
även om veteranpolitiken har fortsatt att utvecklas även efter detta. De moderata 
försvarsministrarna under perioden var inledningsvis Mikael Odenberg under 
perioden oktober 2006 till september 2007 samt fortsättningsvis och därmed 
huvudsakligen Sten Tolgfors som var försvarsminister i denna regering ända fram 
till i mars 2012.  

Veteranpolitiken var en ganska okontroversiell politisk reform. Den handlar 
om att staten ska ta sitt arbetsgivaransvar och detta är ett självklart inslag betraktat 
ur ett perspektiv av svensk nationell politisk historia. Det som kan vara 
kontroversiellt är det svenska deltagandet i militära internationella insatser av 
fredsframtvingande art eftersom Sverige av tradition endast deltagit i 
fredsfrämjande uppdrag, men detta är en politisk fråga och en annan sakfråga än 
arbetsgivaransvaret. I den offentliga debatten tar sig därför veteranpolitiken 
nästan obemärkt förbi. Under åren 2006-2010 omnämns begreppet 
’veteranpolitik’ endast 205 gånger i dagspressen (varav 78 gånger i tryckt press 
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och 127 gånger på webben).158 De som är utgivna av riksdagen och 
regeringskansliet (18 respektive 8 träffar) handlar huvudsakligen om den 
parlamentariska processen på ämnet som nämnts ovan, det vill säga kungöranden 
av tillsättandet och redovisningen av de stora offentliga utredningarna som 
genomförs under perioden samt om riksdagsbeslutet som stadfäster den nya 
veteranpolitiken. Den största mängden nyheter om veteranpolitiken i dagspress 
återfinns således i lokalmedia. Upptakten till detta var förhållandevis kort, under 
åren 2006-2007 handlade omkring två tredjedelar om att försvarsminister 
Odenberg tillsätter en utredning om veteranpolitiken (45 träffar samma datum, 
2007-04-17).  

I övrigt handlade debatten om försvarets professionalisering och 
internationalisering, det vill säga utvecklingen mot ett insatsförsvar med en mer 
aktiv säkerhetspolitik och internationell samverkan samt med ett försvar som inte 
baseras på värnplikt utan på anställd personal. Som reformberättelse betraktat 
leder denna förändring till andra krav på Försvarsmaktens ansvar som 
arbetsgivare och staten som uppdragsgivare. Allan Widman (fp) var vid 
tidpunkten riksdagsman och försvarspolitisk talesman som uttrycker utifrån ett 
politiskt perspektiv att det finns ett behov av förbättringar, detta via det liberala 
nyhetsmagasinet Nu:  

I princip alla andra länder har en minister som har hand om frågor som rör 
hemvändande soldater. Till dags dato har omkring 100 000 svenskar tjänstgjort 
internationellt vid något tillfälle, det höga antalet beror på att mycket personal byts 
ut med korta intervaller. Skall framtidens soldater medverka i internationell tjänst 
krävs en större trygghet och en bättre uppskattning när de återvänder. (Krassén, 
2006.) 

 
Det finns också argument i debatten år 2007 som mer konkret handlar om att 
det är en farlig verksamhet som det ökade engagemanget innebär (14 träffar). 
Debatten handlar om ta hand om skadade veteraner och information om risker 
med arbetet, det vill säga inledningsvis ett fokus på Försvarsmaktens 
arbetsgivaransvar. Försvarsminister Odenberg uttalar sig i Norrbottens-Kuriren 
om riskerna med Sveriges åtaganden:  

Två sekel av fred har satt sin prägel på det svenska samhället. Det konstaterar 
Mikael Odenberg som inte tror att svenskarna är fullt införstådda med 
konsekvenserna av försvarets ökade insatser. Insatser som kan innebära stupade 
soldater. - Sverige som samhälle är ganska mycket präglat av den lyckliga 
omständighet att vi haft fred så länge, säger Mikael Odenberg. Den sista striden 
på svensk mark rasade 1809 vid Ratan utanför Umeå. (Andersson, 2007.) 

 
                                                      
158 Sökningen är gjord på Mediearkivet (Retriever) på sökordet ’veteranpolitik’. Sökningen genererade två 
träffar år 2006, 64 år 2007, tretton år 2008, 35 träffar (varav 10 handlar om den danska veteranpolitiken) år 
2009, samt 91 träffar (varav 37 handlar om den danska, norska respektive amerikanska veteranpolitiken) år 2010 
alltså totalt 205 träffar (varav 158 om den svenska veteranpolitiken).  
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Widman uttalar sig i Hallands nyheter om att Sverige kommer att drabbas av 
förluster i och med deltagande i den nordiska stridsgruppen (NBG):  

Den nordiska stridsgruppen skiljer ju sig från alla tidigare insatser genom att vi på 
förhand inte vet var det här förbandet kommer att agera. Och det ställer ju 
särskilda krav, säger Widman. Hans uppgift är att utreda hur personalen ska tas 
om hand före, under och efter internationella insatser. Inte minst den senare 
punkten är viktig, då det gäller att hantera människor som deltagit i en svår insats 
och upplevt traumatiska händelser med skador och dödsfall. (Widman, 2007.) 

 
Med tiden och i takt med det svenska internationella engagemanget växer och 
kraven på obligatorisk utlandstjänst blir dessa argument allt tydligare i debatten 
år 2008 (totalt 13 träffar) och debatten svänger mot en utvecklad familjepolicy 
med bland annat stöd till hemmavarande familjer samt att soldater ska få erkänsla 
av staten i form av medaljer av olika slag (sex träffar).  

Under år 2009 efter att flera svenska soldater blivit skadade i Afghanistan blir 
en rädsla för svenska förluster mycket tydlig i debatten, detta i takt med att 
insatsen i Afghanistan hårdnar.  

Många soldater, som i veckan börjar återvända från Afghanistan, har varit i hårda 
strider. De har sett kamrater skadas och en lokalanställd tolk dödas. Behovet av 
stöd och omhändertagande är större än tidigare. (TT Nyhetsbyrån, 2009.) 

 
Ett uttryck för detta är krav på regeringen att tillhandahålla sjukvårdshelikoptrar.  

Allan Widman (FP), ledamot i försvarsutskottet, vill att Försvarsmakten och 
regeringen ska ta tag i frågan angående helikoptrar på utlandsmissioner. Svenska 
helikoptrar i Afghanistan är ingen garanti för att skadade soldater snabbt kommer 
till sjukhus. Ändå är detta på sikt avgörande för vår närvaro i landet. Varje 
helikopter som tillförs ökar naturligtvis möjligheterna för snabbare och säkrare 
sjukvårdstransporter. Särskilt viktigt blir detta vid ett stort skadefall eller samtidiga 
olyckor på flera håll. (Widman, 2009.) 

 
Riksdagsbeslutet om inrättande av veteranpolitiken kom den 1 januari 2010 vilket 
också resulterar i en ökad omfattning på debatten kring veteranpolitiken detta år. 
Det är en okontroversiell förändring då motiveras av ett arbetsgivaransvar för 
skadade soldater och ett uppföljningsansvar under obegränsad tid. Politiken är 
välkomnad och i debatten finns krav på en ytterligare utökning av omfattningen 
på ansvaret genom en tonvikt på exempelvis psykiskt lidande för hemvändande 
soldater och officerare. De flesta inlägg i debatten handlade direkt eller indirekt 
om att veteranpolitiken nu inrättats.  

Regeringen har i dag uppdragit åt Försvarsmakten och andra myndigheter att 
genomföra den samlade veteransoldatpolitik som redovisades i propositionen 
Modern personalförsörjning för ett användbart försvar i våras. - För första gången 
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får vi en samlad svensk veteransoldatpolitik. Detta är viktiga förbättringar för 
kvinnor och män som tar egna risker för att hjälpa utsatta människor i världen. 
Det är också ett viktigt steg i arbetet med att skapa ett användbart och tillgängligt 
försvar, säger försvarsminister Sten Tolgfors. (Försvarsdepartementet, 2010a.) 

 
En viktig del av denna politik och en manifestation av arbetsgivaransvaret är att 
en veteranadministration på Försvarsmakten inrättas där veteranerna ska tas om 
hand på ett enhetligt sätt. 

Enheten ska vägleda veteransoldater och deras anhöriga, vara en kontaktpunkt för 
myndigheter och organisationer samt ge myndighetsledningen råd i 
veteransoldatfrågor. (Försvarsdepartementet, 2010a.) 
 
För att inte återvändande soldater och veteraner skall hamna mellan stolarna får 
en ny veteranadministration i Högkvarteret huvudansvaret för att ta hand om dem 
och sköta samordningen med andra myndigheter, som kommuner, sjukvården, 
försäkringskassan och arbetsförmedlingen. Varje veteran skall också få en egen 
personlig kontakt. (NWT, 2010.) 

 
Samtidigt finns konkurrerande intressen i samhället, främst hos 
frivilligorganisationerna. Många inlägg i debatten handlar om veteranpolitikens 
fortsatta utveckling, det finns exempelvis krav på att ett veterancentrum ska 
inrättas.  

När svenska soldater i allt större utsträckning deltar i skarpa militära insatser 
utomlands ökar också riskerna för både fysiska skador och psykiska trauman. Ett 
veteransoldatcentrum, byggt på frivilligt engagemang, skulle bidra till ett bättre 
omhändertagande efter hemkomsten. Det skriver Allan Widman, riksdagsledamot 
(FP) och veteranpolitisk utredare, tillsammans med företrädare för M och MP, 
Arbetsgivarverket, officersfackförbund och veteranorganisationer. (Widman m.fl., 
2010.) 

 
Frivilligorganisationerna menar att det viktigaste för omhändertagandet av 
veteranerna är det breda samhällsstödet.  

Att Sverige allt mer axlar sin del av bördan för den globala säkerheten kan och bör 
diskuteras. Men denna diskussion bör tydligt skiljas från stödet för soldaterna. De 
faror och umbäranden som möter dem är en följd av beslut fattade i regering och 
riksdag. Bara där kan ansvaret utkrävas. 

Ett förbättrat omhändertagande av soldater och anhöriga är knappast 
kontroversiellt. Ansvaret vilar i första hand på staten som arbetsgivare. Men beslut 
om förbättrad rehabilitering och uppföljning av skadade samt stöd och hjälp till 
anhöriga kommer inte att vara tillräckligt. Om engagemang och stöd från svenska 
folket kan till exempel riksdagen inte votera. (Widman m.fl., 2010.) 

 
Det finns också uttryck för att reformen inte är tillräcklig. Media 
uppmärksammar flera exempel på när veteraner inte fått stöd när de behövt. 
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Detta lyfts fram i form av krav på att tillämpningen av veteranpolitiken i enskilda 
fall ska tydliggöras. Bo Wranker, förbundsordföranden i Fredsbaskrarna, skriver 
i Officerstidningen:  

När myndigheter inte klarar av att smidigt och vardagligt samarbeta, så behövs 
såväl påtryckningar av intresseorganisationer som en aktiv politisk styrning av det 
praktiska veteransoldatomhändertagandet. Veteranpolitiken måste vara lika 
solidarisk som säkerhetspolitiken, skriver Bo Wranker. Sveriges solidariska och 
aktiva försvarspolitik tål inte att veteransoldater hamnar mellan stolarna. (Wranker, 
2010.) 

 
Som ett förtydligande av detta lyfts exempel från Danmark och USA fram i 
debatten, som är länder som har lidit större förluster än Sverige under insatsen i 
Afghanistan. Från Danmark berättas om veteraner som lever utanför samhället 
samt från USA om att många veteraner begår självmord som en konsekvens av 
de svåra erfarenheter de har från sin utlandstjänstgöring. (Kallin, 2010; Möller, 
2010.) 

De stora riskerna och de svåra konsekvenserna av det militära yrket måste 
betraktas tillsammans med professionaliseringen och kravet på soldater och 
officerare att göra utlandstjänstgöring. I samma proposition behandlandes också 
att värnplikten lades vilande och ersattes med frivillig militär grundutbildning. 

Värnplikten läggs i malpåse till sommaren och Försvarsmaktens 
personalförsörjning kommer därefter att bygga på frivillighet. Enligt 
försvarsminister Sten Tolgfors (M) kommer intresse och lämplighet att styra den 
kommande rekryteringen. - Ökad professionalism och kontrakterade anställda 
soldater rekryterade på frivillig grund kommer att ge Sverige stärkt 
försvarsförmåga, säger han i ett pressmeddelande. (Kask, 2010.) 

 
Ett bakomliggande beslut som påverkar debatten är överbefälhavaren Sverker 
Göranson som fastslår ett krav på att alla anställda ska tjänstgöra utomlands.  

Försvarsmaktens nya uppgifter kräver mycket varierande kompetenser. Försvaret 
består sannerligen inte längre bara av officerare som kommenderar runt soldater. 
naturligtvis ska de anställda vare sig de är soldater, förrådsarbetare, jurister, 
officerare eller ekonomer vara beredda att utföra sina arbetsuppgifter oavsett var 
de anses behövas för att medverka till en fredligare värld och därmed till vår egen 
trygghet. Är de inte det har de faktiskt inte i försvaret att göra. (Burman, 2010.) 

 
Mot den här bakgrunden är det tydligt att veteranpolitiken som helhet och den 
nyinstiftade medaljerna som en del av denna har en tydlig påverkan från 
utvecklingen av säkerhetspolitiken. Försvarsminister Sten Tolgfors anger vid ett 
anförande att bakgrunden är samarbeten med andra länder inom ramen för de 
nya nationella, nordiska, europeiska och internationella solidaritetsförklaringarna:  
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Den 1 januari trädde det nya försvarsbeslutet i kraft, med den största förnyelsen 
av försvars- och säkerhetspolitiken på decennier. 2010 kommer användas för att 
fatta de nödvändiga besluten för att fullgöra moderniseringen av både den militära 
och civila krishanteringsförmågan. Idag vill jag ge en bild av vilka utmaningarna 
var när jag tillträdde, vad som uträttats och vad som nu ska göras. Att inte vitalisera 
försvarspolitiken, utan konservera det läge som rådde innan 
inriktningspropositionen förra våren, var aldrig ett alternativ. Under många år hade 
försvarspolitiken tappat fokus på försvarets huvuduppgift, nämligen landets 
försvarsförmåga. (Tolgfors, 2010.) 

 
Tolgfors menar att det i grunden handlar om en professionalisering av de militära 
styrkorna:  

Vi behöver professionella soldater och förband i meningen rätt utbildade, övade 
och insatserfarna. Det är svårbegripligt att Sveriges svåraste och farligaste 
uppgifter inte politiskt ansetts kräva sådan professionalism. Den lärdom vi kan dra 
av FS17:s rotation i Afghanistan i en mycket svår tid är just hur oerhört stor roll 
soldaternas professionalism spelar. Många i FS17 gjorde först grundutbildning 
med goda befäl, följde dom till NBG08, och gjorde utbildning, övning och 
beredskap tillsammans. Därefter gjorde de missionsspecifik utbildning för 
Afghanistan. När de väl kom dit hade de flera års erfarenhet. De fungerade oerhört 
väl tillsammans som förband. Deras professionalism har räddat svenska liv i 
Afghanistan och bidragit till ett extremt väl utfört uppdrag. Erfarenhet och 
trygghet i den militära rollen ger öppenhet och respekt i bemötandet av civila. De 
är några av de bästa soldater Sverige har haft och en modell för det nya försvaret. 
(Tolgfors, 2010.) 

 
Mot denna bakgrund beskrivs den del av detta som är att uppmärksamma och ge 
erkännande till de veteraner som genomfört insatser.  

Det är också viktigt att vi visar vår uppskattning för alla de män och kvinnor som 
försvarar landet och freden med det egna livet som insats. För det ändamålet 
kommer regeringen att instifta en belöningsmedalj för berömvärda internationella 
insatser, och försvarsmakten tar fram en medalj för de som skadats i strid. Ett 
minnesmonument över våra svenska veteraner kommer att uppföras vid 
Sjöhistoriska Museet på Djurgården i Stockholm. Där kommer också att hållas en 
ceremoni för alla veteransoldater varje år den 29 maj, som blir en ny årlig 
minnesdag. (NWT, 2010.) 

 
Medaljerna blir en symbol för det stöd från det civila samhället och ansvariga 
politiker som måste finnas för personal som sänds ut. Per Dahl, chefredaktör på 
Barometern, skriver att erfarenheter från andra krig visar att det är ett krav för 
att veteraner ska kunna återgå till ett civilt liv efter insatsen:  

Men samtidigt vet vi att hemvändande soldater med krigsminnen varav det nu 
finns många i vårt land är beroende av allmänhetens och samhällets erkännande. 
Vi kan jämföra fallen Finland och USA. De många som upplevde krigen 1939-40 
och 1941-44 i uniform kunde komma tillbaka till det normala samhället inte minst 
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tack vare sina medmänniskors respekt, erkännande och hänsyn. De amerikaner 
som återvände efter Vietnamkriget så å andra sidan mest bortvända ansikten och 
skamsna blickar. Ingen ville veta av dem, och många fick en framtid som utslagna 
eller drogmissbrukare, trots den amerikanska krigsmaktens materiella hjälp. (Dahl, 
2010.) 

 
Sammanfattningsvis kan sägas att berättelsen bakom reformen av 
veteranpolitiken som skedde åren 2006 till 2010 då riksdagsbeslutet var fattat och 
implementeringen skedde. Den drevs av säkerhetspolitiska förändringar såsom 
en mer extensiv utrikespolitik med internationella samarbeten kring militära 
insatser, samt av en försvarspolitisk omställnings- och 
professionaliseringsprocess. Inrättandet av veteranpolitiken var en anpassning till 
dessa förändringar som i grunden handlade om att utöka Försvarsmaktens 
personalansvar. Det som kom till uttryck i debatten var behovet av att ta hand 
om sin personal som kan skada sig fysiskt och psykiskt under obligatorisk 
utlandstjänstgöring samt ge stöd till personalens familjer under frånvaron, men 
också att uppmärksamma och erkänna dessa uppoffringar som genomförts på 
statens uppdrag. Denna debatt var förhållandevis lågmäld, möjligen eftersom 
personalansvaret är en självklar del av svensk politisk historia och myndigheten i 
samverkan med frivilligorganisationer också genomförde konkreta 
förstärkningar på området, bland annat inrättades formella organisationer för 
veteranarbetet.  

5.2.2 Formella organisationer för arbetet med veteraner  
I budgetpropositionen för året 2010 gav regeringen i uppdrag till Försvarsmakten 
om implementeringen av veteranpolitiken inom ramen för utgiftsområde sex 
(Finansdepartementet, 2009a, s. 20). I regeringsbeslutet Uppdrag att genomföra en 
samlad svensk veteransoldatpolitik blir Försvarsmaktens centrala ansvar för 
veteranpolitiken särskilt tydligt. Beslutet handlar om att genomföra 
veteranpolitiken och innehåller fyra punkter med underpunkter. Den mycket 
tydliga formuleringen ”Försvarsmakten ska” återkommer 17 gånger i 
dokumentet som har fyra sidor och i den mån andra myndigheter eller aktörer 
omnämns är det för att Försvarsmakten ska samverka med dessa i vissa frågor. 
(Regeringen, 2010b.)159 

Att upprätta formella organisationer är en viktig del av 
organisationsstyrningen. Betraktat som en del av förvaltningsstyrningen är även 
andra typer av formella gränsdragningar intressanta, alltså inte bara konkreta 
organisatoriska kroppar utan även gränser mellan vad och vem som omfattas av 
politiken.  

 
                                                      
159 Regeringen har också styrt via Försvarsmaktens regleringsbrev huvudsakligen genom krav på 
återrapportering i delårsredovisning och årsredovisning, se exempelvis (Regeringen, 2012a, s. 10). Denna 
styrning återspeglar dock den styrning som redan beskrivits och tillför därmed inget nytt.  
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Utvecklingen av begreppet veteran är en nyckel till veteranpolitiken, eftersom 
det stipulerar vilka personer som faktiskt omfattas av politiken och därmed av 
det stöd som staten ska erbjuda. Därför kan också detta begrepp betraktas som 
en fysisk manifestering av politiken via den grupp av personer den utgör. En 
första utmaning var därför att definiera vilka som kan benämna sig veteraner, och 
till denna definitions omfattning följer implicit också samhällsresurser som är 
knutna till denna grupps rehabilitering. Under veteranpolitikreformen användes 
olika begrepp och flera dimensioner av detta begrepp diskuterades. I 
Veteransoldatutredningen användes begreppet veteransoldat för att 
uppmärksamma den internationella och främst militära dimensionen. Skillnaden 
mellan begreppen veteransoldat respektive veteran identifierades, eftersom 
utlandsstyrkan även består av civila befattningar och en insats även kan omfatta 
exempelvis lokalanställd personal. I utredningen utgår dock definitionen ifrån 
personal som är anställd av utlandsstyrkan:   

[…] den framtida veteranpolitiken i detta skede dock enbart omfattar personal som 
är eller varit anställda i Försvarsmakten och tjänstgjort i myndighetens 
internationella verksamhet, främst i utlandsstyrkan. (Veteransoldatutredningen, 
2008, s. 62.)   

 
I ett senare skede av reformen, under Veteranutredningen, ingick det i uppdraget 
att utreda om fler civila personalkategorier som tjänstgjort inom ramen för en 
internationell insats bör omfattas av begreppet, såsom civil personal som inte är 
anställd av utlandsstyrkan samt civil personal som deltar från andra svenska civila 
myndigheter. (Regeringen, 2012b.) Det här är varken entydigt besvarat eller 
uttömmande definierat utan får anses vara en pågående diskussion som kan 
relateras till de uppgifter som olika personalkategorier förväntas utföra i 
säkerhetspolitikens tjänst.  

I Veteranutredningen ansågs emellertid riksdagens och regeringens beslut om 
en samlad veteranpolitik, där erkännande till både militära och civila veteraner 
ingår, vara vägledande (Veteranutredningen, 2014b, s. 80). Läs vidare i 
Veteranutredningen (Veteranutredningen, 2013, s. 59–60, 2014b, s. 74–89). Det 
utvidgade begreppet och tillika arbetsgivaransvaret för civila myndigheters 
veteraner fick sedermera avslag i riksdagen (Försvarsutskottet, 2017; Riksdagen, 
2017). I utredningsarbetet särskiljs alltså mellan veteransoldater och (civila) 
veteraner, medan det senare blev en begreppsglidning där betydelsen av 
begreppet veteraner kom att innebära veteransoldater och veteraner anställda av 
Försvarsmakten som deltagit i internationella insatser. 

Slutligen i sin implementerade form använder Försvarsmakten en definition 
som är inkluderande för olika personalkategorier och är anställda av den egna 
myndigheten men som särskiljer vilken personal som benämns veteran respektive 
utlandsveteran.  
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Enligt Försvarsmaktens definition är alla som varit i tjänst hos oss veteraner, 
oavsett om tjänstgöringen varit civil eller militär. Personal som deltagit i 
internationella insatser kallas utlandsveteraner och dem har Försvarsmakten ett 
särskilt ansvar för enligt lag. (Försvarsmakten, 2019f.)  

 
Det innebär att Försvarsmaktens personalansvar är större när det gäller veteraner 
och utlandsveteraner än vad som kunde förutses i början av reformen, men också 
att det inte är ett generellt myndighetsansvar utan ett ansvar som är specifikt för 
Försvarsmakten. Tolkningen av veteranbegreppet är därför en del av 
positioneringen av ansvaret för veteraner hos myndigheten Försvarsmakten. 

När det gäller konkreta organisatoriska element har veteranstödet från 
Försvarsmakten som arbetsgivare samt socialt från frivilligorganisationer tagit 
konkret form, såväl som stödet från övriga samhället. En viktig organisatorisk 
positionering från riksdag och regering var att Försvarsmakten skulle vara den 
centrala och samordnande myndigheten för arbetet med veteraner. 
Försvarsmakten har kontaktytor för stöd till veteraner lokalt på förbanden ute i 
landet och en central samordningsenhet:    

Alla veteraner som av olika skäl behöver rådgivning eller stöd kan vända sig till 
Försvarsmakten. På varje förband finns lokala veteransamordnare som kan ge råd 
och vägledning i olika frågor som kan uppkomma efter tjänstgöringen. Det kan till 
exempel gälla vård, försäkringar eller myndighetskontakter. Veteranarbetet 
inriktas, samordnas och följs upp centralt av personal på Försvarsmaktens 
veterancentrum. (Försvarsmakten, 2019f.) 

 
År 2011 inrättades en avdelning för veteranfrågor i högkvarteret och en 
veteranstödsavdelning i på HR-centrum, och år 2014 slogs dessa enheter ihop 
och bildade en gemensam veteranenhet (Veteranutredningen, 2014b, s. 303–306, 
figur 10.1). Veteranutredningen ställde sedan krav på inrättande av en nationell 
veteranmyndighet (Veteranutredningen, 2014b, kap. 17). I budgetpropositionen 
för 2017 beslutade regeringen att ingen nationell veteranmyndighet behövde 
inrättas utan att varje myndighet skulle ansvara för sin egen personal, samt att 
Försvarsmakten istället skulle inrätta ett veterancentrum med en förstärkande 
och samordnande roll (Finansdepartementet, 2016, s. 46–47). Riksdagen 
förtydligade sitt ställningstagande via ytterligare riksdagsbeslut på 
Försvarsutskottets betänkande och arbetet med motioner (Försvarsutskottet, 
2017; Riksdagen, 2017). (Bet. 2014/15:FöU7; Rskr. 2014/15:132; Bet. 
2015/16:FöU8; Rskr. 2015/16:149) Det här motiverades med att 
Försvarsmakten redan hade genomfört ett utvecklingsarbete inom ramen för sitt 
samordningsansvar (Finansdepartementet, 2016, s. 46–47). Se vidare i 
återrapporteringskrav via regleringsbrev och delårsredovisning för år 2016 
(Regeringen, 2015b, s. 9; Försvarsmakten, 2016b, s. 22–23). Istället får 
Försvarsmakten i uppdrag av regeringen att upprättas ett kompetenscentrum 
som benämns Veterancentrum som blev operativt i juli 2017 (Försvarsmakten, 
2016a; Granberg, 2017a, 2017b; Regeringen, 2018). 
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Denna organisationsstyrning består av flera delar men som totalt sett uttrycker 
en positionering av ansvaret för veteranpolitikens genomförande till 
Försvarsmakten. Den första delen av positioneringen är, som diskuterades ovan, 
utformningen av veteranbegreppets tolkning och omfattning och att riksdagen 
inte ville omfatta även civila arbetsgivare av detta begrepp och därmed lägga 
samma ansvar på samtliga deltagande civila myndigheter utan att arbetsgivar- och 
uppföljningsansvaret stannar hos Försvarsmakten. Den andra delen är 
inrättandet av Veterancentrum, som innebär att också det övergripande 
samordningsansvaret och det strategiska samt kunskapsbärande ansvaret blir 
organisatoriskt beläget hos Försvarsmakten. Det avvisade förslaget om en central 
veteranmyndighet innebär också en positionering av ansvar hos Försvarsmakten 
och med andra ord bort från andra civila myndigheter såväl som bort från 
regeringen. Det extra riksdagsbeslutet i frågan som går emot 
Veteranutredningens förslag gör detta extra tydligt. De argument som framförs 
för att regeringen ska distansera sig från genomförandet av veteranpolitiken är 
att Försvarsmakten redan har expertisen på området och viljan och förmågan att 
utveckla politiken (se vidare om detta i nästa avsnitt).  

Utöver Försvarsmakten och statsmakten kan veteranerna själva välja att 
företrädas av arbetstagarorganisationer och ideella organisationer. 
Försvarsmakten också avtal med fyra veteran- och anhörigorganisationer sedan 
år 2013. Organisationerna kompletterar Försvarsmaktens ansvar exempelvis med 
kamratstöd och samtalsstöd till veteraner och deras familjer. 
(Veteranutredningen, 2014b, s. 302–303.) Det civila samhället har en viktig roll i 
veteranpolitiken och kan utvecklas vidare under kommande år 
(Veteranutredningen, 2014b, kap. 14). Frivilligorganisationerna kompletterar 
Försvarsmakten på området med kompetens som kan sägas ligga utanför 
Försvarsmaktens normala verksamhet. De olika organisationerna kompletterar 
varandra genom att ha skiftande fokus för sin verksamhet även om de delar 
samma huvuduppgift, stöd till veteraner och deras anhöriga före, under och efter 
insatsen. Detta stöd genomförs på många olika sätt, här följer några exempel på 
den verksamhet som bedrivs för att skildra aktörerna och spännvidden.  

Officersförbundet är ett fack- och yrkesförbund för den som är soldat, 
yrkesofficer eller sjöman som företräder sina medlemmar som är veteraner. 
Officersförbundet förhandlar med arbetsgivaren om kollektivavtal samt erbjuder 
försäkringar. Utöver detta utges Officerstidningen som är en levande och 
drivande del av den offentliga debatten kring veteranfrågor och veteraners villkor 
och behov. Även Sveriges Reservofficersförbund är en sådan part som företräder 
reservofficerare som deltar i utlandsstyrkan samt Värnpliktsrådet som företräder 
de totalförsvarsvärnpliktigas intressen. (Veteransoldatutredningen, 2007, s. 46–
47, 49; Officersförbundet, 2019.)  

Fredsbaskrarna är sedan 1990-talet aktiva i sitt stöd till civila och militära 
veteraner men är organisatoriskt och ekonomiskt oberoende från 
Försvarsmakten (Veteransoldatutredningen, 2007, s. 47–48). Veteranförbundet 
är en paraplyorganisation för de lokala Fredsbaskrarna som har sina rötter i FNs 
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tidiga insatser. De inriktar sig på kamratstöd till veteraner, som är vänskapliga 
och svåra samtal mellan personer som delar erfarenheten av att vara veteran, 
ibland med svåra och smärtsamma erfarenheter. De kan också bidra med 
ekonomiskt stöd via försäljningen av Gula bandet till förmån för veteraner och 
deras anhöriga. (Sveriges veteranförbund, 2019.) De anordnar också den årliga 
veteranmarschen med stöd av Försvarsmakten, som var en uppgift som 
framställdes i och med Veteranutredningen (Veteranmarschen, 2019).  

Soldathemsförbundet är en ideell kristen organisation som inrättar ett så kallat 
soldathem i närhet till Försvarsmaktens utbildningsenheter. Där erbjuds 
veteraner och anhöriga rekreation i en hemliknande miljö enligt en 
överenskommelse med Försvarsmakten sedan 2007. (Veteransoldatutredningen, 
2007, s. 48–49.) Soldathemmet fokuserar bland annat på att förbereda och stärka 
parrelationen inför den separation som en internationell tjänstgöring innebär, 
detta genom att erbjuda parsamtal, relationskurser och föredrag på ämnet samt 
samtalsstöd via jourtelefon (Svenska Soldathemsförbundet, 2019). De är också 
utfärdare av Veterankortet, ett förmånskort för de veteraner som aktivt väljer att 
behålla relationen till Försvarsmakten (Veterankortet, 2019). 

Det finns också andra organisationer som genomför ett viktigt bidrag. Ett 
exempel är inom frivilligförsvaret som stödjer internationella insatser och även 
har en nätverksfunktion, såsom Hemvärnet och Riksförbundet Sveriges 
Lottakårer. Det finns också många kamratföreningar knutna till de lokala 
förbanden. (Veteransoldatutredningen, 2007, s. 49–50.)  

Sedan år 2007 finns Invidzonen som alltså är en i sammanhanget nybildad 
ideell förening till stöd för anhöriga till personal i internationell tjänst. De har ett 
stort fokus på bland annat stöd till familjerna under veteranens frånvaro och 
framför allt till barnen till veteraner. Invidzonen har ett mentorsnätverk av 
anhöriga för anhöriga och de anordnar många sociala och stärkande aktiviteter 
för familjerna som saknar en familjemedlem under insatsen, bland annat för att 
lösa vardagspusslet. (Invidzonen, 2019.) 

Sveriges militära kamratföreningars riksförbund är en paraplyorganisation för 
Försvarsmaktens vänföreningar som bland annat har till uppgift att stödja 
kamratföreningarna med försvarsupplysning och bevarandet av militära 
traditioner. Vänföreningarna är lokala sammanslutningar ofta knutna till ett 
förband med tidigare anställda eller knutna till verksamheten och de har ett stort 
kontaktnät. De bistår med en lång rad olika saker från genomförande av officiella 
veteranceremonier till praktiska göromål till stöd för anhöriga till veteraner såsom 
exempelvis snöskottning. (Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund, 
2019.) 

Det finns också initiativ från den offentliga sektorn där behov av stöd till 
veteraner finns. I januari 2016 öppnade en ny öppenvårdsmottagning på 
Akademiska sjukhuset i Uppsala för veteraner med PTSD och psykisk ohälsa 
relaterad till utlandstjänstgöring som tar emot sökande från hela landet. 
(Sundgren, 2016c; Akademiska_sjukhuset, 2019.)  
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Det kan vara svårt att tala i termer om konkurrensutsättning när vi analyserar 
statlig verksamhet som dessutom bygger på ett monopol inom försvarssektorn. 
Utlokalisering av stödet till veteraner och anhöriga till frivilligorganisationer 
handlar om att täcka upp för kompetenser som myndigheten Försvarsmakten 
inte har. Debatten i samhället skildrar behovet av frivilligorganisationernas 
medverkan med sociala och vardagspraktiska frågor där en myndighet som 
Försvarsmakten inte räcker till. Genom att använda frivilligorganisationer som 
baseras på ideellt arbetande personer som i lojalitetshänsyn är en tydlig part för 
veteranen och de anhöriga i fråga och därmed i viss meningen en motpart till 
myndigheten. På så sätt säkerställs samtidigt en indirekt granskande funktion och 
det skapas en insyn och balans i politikområdet på ett område där ingen officiell 
tillsyn egentligen bedrivs vilket är bra ur ett medborgardemokratiskt 
perspektiv.160  

En utvärdering av veteranpolitiken utförd av Totalförsvarets 
forskningsinstitut (FOI) visar att veteraner är mycket positiva till 
uppmärksammandet som veteraner fått, i synnerhet de nya medaljerna 
Försvarsmaktens förtjänstmedalj respektive Sårad i strid får mycket högt 
omdöme av tillfrågade veteraner. Detta gällde även anhöriga och närstående. En 
bred enkät till utlandsveteraner som tjänstgjort mellan åren 1960 till 2014 visar 
att Försvarsmaktens satsningar inom stöd till veteraner varken upplevts som bra 
eller dåligt genomförda (Veteranutredningen, 2014a, Bilaga 8.). Reformen av den 
svenska veteranpolitiken var emellertid inte helt utvecklad eller implementerad 
under perioden. Det finns exempel på veteraner som inte alls fått det stöd de 
behöver och på att Veteranenheten inte fungerat tillfredsställande (Sundgren, 
2016a). 161  

Sammanfattningsvis kan sägas att utformningen av veteranpolitiken analyserat 
ur ett organisationsstyrningsperspektiv visar på ett nätverk av samverkande 
aktörer på området. Detta är ett uttryck för organisationsstyrning på uppdrag av 
riksdag och regering men också på myndighetens genomförande av politik såväl 
som enskilda initiativ från frivilligorganisationer och Länsstyrelser som ser 
behov. Även om detta sker på uppdrag av staten läggs ansvaret på 
genomförandet på myndighetsnivå samt hos externa aktörer i det civila samhället. 
 
                                                      
160 Generalläkaren bedriver tillsyn över internationella insatser. (Regeringsbeslut 22, Fö2010/1076/MFI) 
161 Som ett exempel berättar en officer som fick sin fot bortsprängd av en mina i Bosnien att stödet från 
Försvarsmakten varit på gränsen till obefintligt genom åren (Sundgren, 2016b). På Armébloggen (som är en del 
av Försvarsmaktens myndighetsblogg) vittnar ett stort antal svenska soldater och officerare om deras psykiska 
lidande efter bland annat insatsen i Afghanistan och om att de möts av oförstånd och även ovilja att ta in detta 
när de kommer hem (Armébloggen, 2012). Det finns också en tystnadskultur kring detta. En chef berättar om 
att soldater behöver bearbeta svåra upplevelser efter hemkomst, som exempelvis att delta i stridssituationer 
eller att själv ha dödat i strid, men i vårt samhälle med fred under lång tid och generellt en låg tolerans för våld 
finns det en dålig kunskap och ett dåligt stöd och förståelse för detta hos samhället i stort, trots att det sker på 
folkvalda politikers uppdrag. (Sundgren, 2014a, 2014c) En journalist skriver också om att det finns en okunskap 
och brist på stöd för soldatyrket och insatsen i Afghanistan, såväl som en hel del negativa attityder och fientliga 
inställningar gentemot soldater i det fredstida svenska samhället. (Hildebrandt, 2015) Samtidigt är andelen 
svenskar som har stort förtroende för militären större än de som har lågt förtroende enligt 2015 års SOM-
undersökning. (Ydén, 2016) 



 
MAGNA ROBERTSSON Personligt mod 

156 

Detta i kombination med en avgränsning av veteranbegreppet positionerar 
arbetsgivaransvaret hos myndigheten Försvarsmakten. Eftersom 
Försvarsmakten saknar kompetens på området socialt stöd krävs att 
veteranarbetet konkurrensutsätts med frivilligorganisationer, vilket också ger en 
insyns- och kontrollfunktion av intresseorganisationer och engagerade personer. 
Själva genomförandet och implementeringen av veteranpolitiken och 
samordningen av arbetet läggs på Försvarsmakten med motivet att kompetensen 
finns där vilket är en ytterligare form av distansering från regeringens 
ansvarsområde. Totalt sett är detta ett uttryck för organisationsstyrning på distans 
och på en så kallad ’hands-off’ strategi.  

Särskilt tydliga tecken på distansering finns på området statens erkänsla.162 
Vidare har Försvarsmakten fått ett tydligt eget mandat av riksdag och regeringen 
att fortsätta utveckla medaljer och ceremoniell verksamhet. Detta analyseras 
närmare i nästa avsnitt.  

Å andra sidan får vi inte glömma kungörandet av beslutet, som är en viktig 
del av förvaltningsprocessen, särskilt inom detta område där offentliggörandet 
har ett sådant stort symbolvärde. När beslutet kungörs vid den offentliga 
ceremonin på veterandagen är regeringen alltid mycket väl representerad, av både 
statsministern och försvarsministern, samt även statschefen och 
överbefälhavaren (Regeringen, 2019). Regeringen visar på så sätt sitt stöd för den 
genomförda politiken och för de enskilda belöningarna, och genom denna 
symbolhandling är så att säga styrningscirkeln därmed sluten.  

5.3 Försvarsmaktens interna styrning på delområdet 
statens erkänsla  

I detta avsnitt analyseras Försvarsmaktens interna styrning på 
veteranpolitikområdet med särskilt fokus på statens erkänsla och 
förtjänstmedaljen. Detta analyseras som en förlängning av regeringens politik och 
utveckling av regeringens hands-off strategi på området, i termer av 
organisationsstyrning i kombination med mikrostyrning.  

För att återkoppla till ramverket om metagovernance sägas att analysen av 
veteranpolitikreformen genomförs i termer av organisationsstyrning som 
analyseras i fem dimensioner: a) reformberättelse; b) skapandet av organisationer; 
c) konkurrensutsättning; d) positionering; e) distansering; samt kompletteras med 
f) mikrostyrning.  

I det föregående avsnittet beskrivs riksdagens och regeringens 
organisationsstyrning av veteranpolitiken som en form av strategi för styrning på 
distans där det finns en distansering genom en låg grad av styrning eller 
 
                                                      
162 Det fanns ett önskemål om en regeringsmedalj men den är ännu inte beslutad (Regeringsbeslut 21 
Fö2010/1075/MFI). 
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inblandning i utformningen av genomförandet av politiken och där man förlitar 
sig på Försvarsmaktens egen kompetens. Försvarsmakten positioneras som den 
myndighet som den huvudansvariga myndigheten, även för samordning med 
berörda civila myndigheter. Stödet till frivilligorganisationer som har en betydelse 
för stödet till individuella veteraner och deras anhöriga som förstärker 
Försvarsmaktens kompetens på detta område och innebär en viss 
konkurrensutsättning av veteranpolitiken. I det här avsnittet ska omsättningen av 
veteranpolitiken med särskilt fokus på delområdet statens erkänsla analyseras, 
först genom överbefälhavarens syn på den strategiska ledningen och sedan 
genom hur nya krigsdekorationer implementerats i myndigheten.  

Som framgått i de tidigare avsnitten är veteranpolitiken ett förhållandevis litet 
politikområde, men består ändå av många olika delar och åtgärder till stöd för 
veteraner. I den här texten har delområdet statens erkännande en särskilt fokus. 
I samband med Veteranutredningen redovisade Försvarsmakten på detta område 
bland annat att veterandagen har införts sedan 2011 och genomförs vid 
Sjöhistoriska museet på Kungliga Djurgården den 29 maj årligen, att 
veteranmonumentet Restare har invigts 2013 i närvaro av bland annat H.M. 
Konungen och överbefälhavaren, samt att Försvarsmakten har inrättat medaljen 
Sårad i strid som också har delats ut retroaktivt sedan 2010. (Veteranutredningen, 
2014b, s. 300–301) Som nämndes ovan när det gäller övriga krigsdekorationer 
ville regeringen att Försvarsmakten skulle utveckla de befintliga vilket innebär 
instiftande av en ny förtjänstmedalj (Veteransoldatutredningen, 2008). Denna 
uppgift genomfördes av Försvarsmaktens ledning och överbefälhavaren Sverker 
Göransson. I de följande två avsnitten analyseras reformen av förtjänstmedaljen, 
först berättar överbefälhavaren om detta utvecklingsarbete ur ett strategiskt 
perspektiv och sedan beskrivs implementeringen av detta belöningssystem hos 
myndigheten Försvarsmakten i insatsen i Afghanistan.  

5.3.1 Överbefälhavaren om strategisk utveckling av belöningssystem  
I föregående avsnitt beskrivs hur Försvarsmaktens förtjänstmedalj inrättades och 
lanserades år 2008 som en del av en utvecklad veteranpolitik. Sverker Göranson 
var chef högkvarteret åren 2007-2009 och vidare överbefälhavare åren 2009-2015 
och en av de drivande personerna bakom utvecklingen av medaljsystemet, 
tillsammans med andra personer i Försvarsmaktens högsta ledning. 
Överbefälhavaren hade en ny vision för belöningssystemets utformning och 
funktion för den militära professionen. Som beskrivits ovan är överbefälhavarens 
roll i medaljsystemet att han beslutar om tilldelningar av medalj, som ger styrning 
till medaljberedningen och vidare ned till förbanden.  

Detta avsnitt bygger på en intervju av överbefälhavare Sverker Göranson 
genomförd år 2015 där han berättar om utvecklingen av belöningssystemet ur ett 
strategiskt perspektiv, främst utifrån tre teman: 1) belöningarna utgår ifrån 
värdegrunden; 2) förtjänstmedaljen i medaljsystemet som helhet; och 3) 
kalibreringsutmaningarna de första åren efter inrättandet. Dessa teman beskrivs 
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nedan. De kan betraktas som en central del i reformberättelsen som 
överbefälhavaren applicerar till veteranpolitiken och till det nya medaljsystemet.  

Överbefälhavaren berättar om inrättandet av medaljen och att belöningarna 
utgår ifrån värdegrunden på flera sätt. Bakgrunden till det nya medaljsystemet var 
bland annat det omfattande värdegrundsarbetet som bedrevs från år 2007. (Se 
avsnitt 3.1 ovan.) Medaljerna skulle spegla den nya värdegrunden: ’öppenhet, 
resultat och ansvar’, och i detta sammanhang framför allt ’resultat’ och ’ansvar’ i 
en insatsmiljö, oavsett om det är hemma eller borta.  

Värdegrunden har komponenter för att den ska bära mot Försvarsmaktens vision, 
alltså om våra krigsförband ska respekteras och synas och leverera både hemma 
och borta, så kräver det olika komponenter att ta ansvar, från enskild person och 
från chefer. Det kräver att vi är en spegling av samhället, och där kommer det här 
med mångfald in. (Göranson, 2015, s. 1.)  

 
Ett av skälen bakom att medaljerna reviderades var att Försvarsmakten ville ha 
en mer inkluderande och öppen policy då de gamla medaljerna bara kunde delas 
ut till officerare och svenska medborgare och för miljöer i strid. Det stämmer 
inte med värdegrunden menar överbefälhavaren:  

Här är medaljerna, de kunde inte delas ut till mer än svenska medborgare, 
officerare, så det var väldigt exkluderande egentligen. De passade ju inte in alls i 
värdegrundsarbetet, alltså: människors lika värde, kvinnor och män, religion, alltså 
allt. Där var ett av behoven att se över hela medaljsystemet och det födde det vi 
har idag. (Göranson, 2015, s. 2.) 

 
Överbefälhavaren menar att Försvarsmakten ska belöna när en anställd gör något 
utöver det normala i en internationell insats, utifrån professionens etik och 
utifrån de värden Försvarsmakten försvarar, samt utifrån vision och 
verksamhetsidé. (Göranson, 2015) Överbefälhavaren beskriver således detta 
såsom kommande utifrån värdegrundsarbetet:  

Så utifrån professionen, utifrån vilken etik och moral vi lever efter, så ska vi också 
kunna belöna när människor gör någonting utöver det normala. Och i väldigt 
många fall skulle någon vända sig om och säga: ’Ja men då får han tusen kronor.’ 
Men nej, vi har andra sätt att belöna också, för förtjänstfullt, för skadad, för 
internationell insats. Och det är ju i de här sammanhangen som det bygger på, den 
värdegrunden bygger ju också på allt det som vi försvarar: människors lika värde, 
rättvisa, jämlikhet, mänskliga rättigheter, och så vidare. Så för mig har det varit 
fundamentalt att det var det som var utgångspunkten i ett belöningssystem, det är 
det vi försöker premiera, ett sådant beteende. Och det är i det sammanhanget som 
jag påstår att medaljsystemet successivt har vuxit. (Göranson, 2015, s. 1-2.)  

 
Överbefälhavaren poängterar att det är viktigt att betrakta förtjänstmedaljen som en 
del i ett större system av olika typer av belöningar. Han menar att generellt sett är 
Försvarsmakten bra på att se andra människor och lyfta dessa genom exempelvis 
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belöningar. I Försvarsmakten finns det ett helt system med utmärkelser som 
kompletterar varandra på olika nivåer, på nationell försvarsmaktsnivå och 
medaljer och plaketter på förbandsnivå, och för olika miljöer, exempelvis i 
stridsmiljö men även i vardagen, samt för olika befattningar. I ett nytt 
medaljsystem som detta finns det således en utmaning i att hitta förhållandet 
mellan de olika belöningarna så att det blir heltäckande och funktionellt, och det 
systemet utvecklas efterhand. Exempelvis instiftades år 2008 förtjänstmedaljen 
med och utan svärd, reservofficersmedaljen, och medaljen för internationella 
insatser, år 2010 instiftades medaljen för sårad i strid som inkluderar psykiskt 
exempelvis PTSD, samt år 2012 en lagerkrans i silver som tillägg till 
insatsmedaljen. Fler medaljer förväntas komma, exempelvis för tjänst i rikets 
försvar som är anpassad för en professionaliserad militär organisation och en 
medalj på regeringsnivå. Detta medaljsystem har utvecklats av Försvarsmakten i 
takt med att olika ärenden prövas och olika behov har identifierats över tid. 
Överbefälhavaren menar att det är några steg kvar till ett komplett system. 
Medaljen är en belöning i efterhand men känslan av att det finns ett helt system 
inkluderat alla belöningar på alla nivåer blir det totalt sett som helhet ett 
incitament för de anställda att göra bra ifrån sig i alla situationer, vilket blir tydligt 
när man ser andra som gör bra ifrån sig bli belönade. (Göranson, 2015)  

En viktig fråga att hantera som också handlar om att hitta ett heltäckande 
system har varit möjligheten till retroaktiv tilldelning av medaljer och 
gränsdragningar i samband med detta. Generellt sett så finns inte retroaktivitet 
när man inför en ny medalj eftersom det är omöjligt att hålla reda på historien 
och dra gränser för när retroaktiviteten ska sluta gälla. Överbefälhavaren har 
emellertid varit noga med retroaktivitet när det gäller två specifika undantag. Det 
ena när det gäller Kongo-veteranerna som har behandlats illa genom historien 
men som nu genom det nya medaljsystemet fått upprättelse. Det andra när det 
gäller sårade och stupade i strid för alla pågående insatser såsom exempelvis 
krigen på Balkan, något som har hanterats stegvis bakåt i tid på basis av 
genomförda rotationer. (Göranson, 2015.) Överbefälhavaren berättar:  

Och det innebar ju också att vi på veterandagen, sedan den instiftades, har blandat 
unga och gamla vilket har varit oerhört positivt. En 22-åring som har varit i 
Afghanistan ett par gånger som möter en äldre gentleman på 80 år kanske som har 
varit i Kongo. Det var ju hur underbart som helst att se de här två inse att han 
gjorde precis samma sak under de förutsättningar som vi gör idag. Det tror jag har 
varit en oerhört nyttig upplevelse för oss som nation. (Göranson, 2015, s. 3.)    

 
Överbefälhavaren berättar också om kalibreringsutmaningarna de första åren efter 
inrättandet av det nya systemet, utöver den utvecklingsfråga på systemnivå som 
beskrivits ovan. En svårighet har varit att det inte fanns några referenser eller 
något annat system eller något annat land att jämföra med och lära sig av vilket 
har gett en erfarenhetsbaserad utveckling. (Göranson, 2015.) Överbefälhavaren 
berättar: 
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Så jag påstår, här är det alltsedan starten -08 en levande process som har försökt 
kalibrera ett system, utifrån att det ska stämma med värdegrunden, att man ska 
kunna belöna människor när de gör någonting utöver det normala, utifrån yrkets 
etik och moral. Och sedan har vi därmed justerat, gjort tillägg, men också hittat, 
känner vi – för förtjänstmedalj med svärd på guldnivån, ett antal beskrivningar i 
medaljberedningen av sådana händelser, och så finns det i statuterna också – 
exempel på sådant som premieras och på sådant som inte premieras. (Göranson, 
2015, s. 2.)  

 
Det är svårt att bedöma andras beteende och det har tagit tid att hitta rätt nivå 
på bedömningarna. (Göranson, 2015) Överbefälhavaren summerar:  

Alltså vi utbildar soldater för att de ska kunna vara i strid, det är det som är utöver 
det vanliga som vi ska premiera, och det hör ihop med hela vårt 
värdegrundsresonemang. […] Det får inte vara ett deltagarmärke, för det var inte 
det som var avsikten. Och då är nivåer relativt värdegrunden för vad som ingår i 
min profession i grunden och vad jag har gjort extra som individ, det är det vi 
måste hitta. (Göranson, 2015, s. 6.)  

 
Överbefälhavaren blir ombedd att förklara vad som ligger i det som är extra:  

Alltså i grunden är det ju, eftersom vi är en profession som ytterst ska kunna 
hantera väpnat våld, med eget och andras liv som insats, så när man hamnar i olika 
händelser och agerar ledarskapsmässigt för sig själv, för sin omgivning, på ett sätt 
som, där det kan ha räddat liv, men också kan ha bidragit bättre till att lösa 
uppgiften. Det är ju de här nyanserna… i många situationer så kanske den första 
bedömningen skulle vara, nämen det är bättre avbryta en eldgivning och dra sig 
ur, men man valde att gå framåt istället för man visste att man hade fortfarande 
folk på fältet som … så hade vi inte gått framåt så hade vi förmodligen förlorat 
dem, alltså det är ju sådana här beskrivningar som vi har i massor från olika 
händelser. (Göranson, 2015, s. 6.)  

 
Det som var en kalibreringsprocess av systemet handlar om att hitta och sätta 
nivåerna på bedömningarna. Överbefälhavaren berättar att i början var det 
många diskussioner i medaljberedningen kring detta och det hände även att de 
fick göra om beredningen innan han kunde fatta beslut. En svårighet är att 
beskrivningarna av händelserna ibland är väldigt korta och om flera är 
nominerade är det svårt att avgöra vad som verkligen hände och vem som gjorde 
vad egentligen. Medaljberedningen måste gå in i detalj och bryta ner de enskilda 
fallen och även ta in extra information från förbandscheferna för att hitta 
nyanserna. Medaljberedningen i samverkan med förbandscheferna har därför 
tillsammans och över tid utvecklat den policy för medaljeringar som nu ligger. 
Sammansättningen av de olika representanterna i medaljberedningen ger också 
en bred förankring i värderingsgrunderna ute i verksamhetsgrenarna. Nu finns 
en tydlig praxis i och med de exempel som finns i de som redan har medaljerats. 
(Göranson, 2015) Överbefälhavaren sammanfattar:  
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Så jag tycker att förfiningen i kalibreringen det var hela det jobbet som sedan är 
gjort. För jag påstår att när de har burit fram underlag till mig… när 
medaljberedningen har nöts i ett antal varv, när de bär fram det till mig, för jag 
läser ju alltid det från A till Ö innan vi sätter oss därinne. Så vill jag påstå att lika 
stora konvulsioner som jag hade i början: ’Hmm hur ska man kunna bereda det 
här?’. Lika tillbakalutad blev jag på slutet när vi gjort det här ett antal gånger för då 
känner jag att det leder till slutsatsen: ’Det är rätlinjigt, va’. Så att 
medaljberedningens jobb, har i dialog med förbandscheferna också, utvecklats till 
att bli ett ganska professionellt hanterande. (Göranson, 2015, s. 7.)   

5.3.2 Medaljberedningens ledamöter och den strategiska inriktningen  
Det här avsnittet bygger på djupintervjuer av två ledamöter i ÖB 
Medaljberedning som var verksamma under den aktuella tidsperioden. Namnen 
är fingerade för att respondenterna ska kunna vara anonyma.  

Medaljberedningen finns centralt på högkvarteret i Stockholm och som har 
till uppgift att bereda de medaljförslag som kommer in och ge förslag till beslut 
till överbefälhavaren som fattar beslut om tilldelning eller avslag på nomineringen 
(även bordläggning a beslut kan förekomma). Medaljberedningen är sammansatt 
från befattningar i linjeorganisationen. Personaldirektören är ordförande och den 
som föredrar resultatet av beredningen för överbefälhavaren. Ledamöter är 
representanter på hög chefsnivå från hela myndigheten Försvarsmakten, för 
insats, armén, marinen, flygvapnet, civila, och veteraner. Utöver dessa personer  
finns också en sekreterare från Protokollet, samt tillfälligt adjungerade som är  
föredragande för sina förbands nomineringar vid behov av förtydliganden.  

Betraktat ur ett organisationsstyrningsperspektiv är det centralt att inrätta en 
särskild organisatorisk enhet för att hantera beredningen av medaljärendena. Den 
positioneras centralt på högkvarteret för att få en samlad överblick och kontroll på 
dessa ärenden, som är centrala för utvecklingen av veteranfrågor. Det 
förekommer en viss konkurrensutsättning i och med den breda representationen 
från alla Försvarsmaktens organisatoriska delar. När det gäller distansering är 
Medaljberedningen relativt autonom i sin beredning av medaljärenden, både från 
insatsförbanden som lämnat nomineringarna och från överbefälhavaren som 
beslutsfattande instans.  

Det är tydligt att det varit viktigt för överbefälhavaren att dessa medaljeringar 
är väl förankrade i hela organisationen vid utformningen av Medaljberedningen. 
Här finns ingen politisk styrning eller representation från regeringen.  

’Tore’ berättar om själva arbetsprocessen berättar de intervjuade att 
beredningen utgått ifrån de insända nomineringarna, och att Medaljberedningen 
ibland haft förbandscheferna där för att föredra och förklara något innehåll i 
nomineringarna eller de aktuella händelserna. Mot denna bakgrund har 
medaljberedningen haft långa diskussioner om innehållet. Diskussionerna har i 
huvudsak handlat om den aktuella situationen och kraven i statuterna för att få 
medalj. (’Tore’, 2015, s. 1-2.) ’Urban’ diskuterar processen i medaljberedningen 
och att de eftersträvat konsensus i sina diskussioner samt att de är beroende av 
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det underlag som de får från förbandsnivån för att fatta beslut. (’Urban’, 2015, s. 
2. Ett viktigt element som legat till grund för beslutsförslaget är att agerandet ska 
vara något utöver det vanliga, beroende på individens befattning och erfarenhet 
samt situationens beskaffenhet. (’Tore’, 2015, s. 1; ’Urban’, 2015, s. 5.) I denna 
bedömning är den egna erfarenheten från liknande situationer viktig, menar de 
intervjuade. (’Tore’, 2015, s. 2; ’Urban’, 2015, s. 7.) med tiden har det utvecklat 
sig en form av praxis för bedömningen, med stöd av tidigare resonemang och 
avdömda ärenden. (’Tore’, 2015, s. 3; ’Urban’, 2015, s. 7.) Sedan har 
överbefälhavaren lyssnat på ordförandens föredragning och förslag till beslut och 
ställt frågor kring händelserna och motiveringarna bakom beslutsförslaget. 
’Urban’ menar att överbefälhavaren är viktig för belöningssystemets utveckling 
på så sätt att han lyfter denna fråga som viktig och engagerar sig i den. (’Urban’, 
2015, s. 3-4, 13-14.)  

Genom att installera Medaljberedningen och avdömningsprocessen på detta 
sätt har överbefälhavaren organiserat in ett permanent forum för mikrostyrning 
från överbefälhavaren i osäkra fall eller för strategiska fall som är viktiga för 
belöningssystemets utveckling. Detta gör att överbefälhavaren har god förmåga 
att skicka styrsignaler via belöningssystemet. Det finns åtminstone två strategier 
som förekommer i processen. Den första strategin för mikrostyrning är att 
Medaljberedningen kan betraktas som en permanent strategi för att förekomma, 
som alltså handlar om att låta tjänstemän hantera frågor i enlighet med policylinje, 
vilket passar bra i en miljö där det redan finns ett etablerat nära samarbete inom 
ramen för försvarsmaktsledningen, och tjänstemännen (medaljberedningens 
ledamöter) har lång erfarenhet av de frågor som ska beredas (medaljärendena). 
Överbefälhavaren installerar också sig själv som beslutsfattare för ärendena, 
vilket kan betraktas som ytterligare en strategi för mikrostyrning, som är en 
permanent funktion för avdömning av svåra eller strategiska frågor, detta genom 
att lyfta frågor för beslut.  

Det förekommer ingen politisk styrning eller mikrostyrning när det gäller 
belöningssystemets utformning, Medaljberedningens sammansättning eller 
arbetsprocessen med avdömningen av medaljärendena. Detta ligger helt i linje 
med regeringens hands-off strategi och visar på att styrningen fungerar väl och 
ingen mikrostyrning behövs för att återstyra förvaltningen.  

Både ’Tore’ och ’Urban’ reflekterar över olika strategiska frågor med 
belöningssystemet som de stött på under åren sedan veteranpolitikreformen, som 
överbefälhavaren hanterat och som hanterats genom att det har utvecklats en 
praxis över tid.  

Både ’Urban’ och ’Tore’ poängterar att förtjänstmedaljen måste betraktas ur 
ett systemperspektiv. ’Urban’ berättar att medaljen för internationell insats nu fått ett 
distinktionstecken med krans som ligger under förtjänstmedaljen och att 
utmärkelseteckningen på så sätt bildar nivåer i förhållande till varandra. (’Urban’, 
2015, s. 1.) ’Tore’ exemplifierar att om en sjukvårdare blir nominerad kanske det 
i själva verket ingår i dennes arbetsuppgifter att rädda någon och då kan denne 
belönas med insatsmedaljen istället, eller om en person som presterat väl i en 
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stabsfunktion finns en medalj för skicklighet i tjänst. (’Tore’, 2015, s. 4.) En sak 
som upplevts som positivt är de olika nivåerna i systemet med medaljer och 
nyanseringen som finns i det, det vill säga att om en nominering inte uppfyllt 
kraven för förtjänstmedalj kan ”skickas nedåt” så att den kan komma i fråga för 
distinktionstecknet med krans som finns för medaljen för internationella insatser, 
eller för en av förbandschefernas egna medaljer. Det finns också 
utvecklingspotential för systemet, genom ett sätt att ”skicka uppåt” väldigt 
speciella händelser och ageranden till regeringen eller kungen. (’Urban’, 1995, s. 
1-2, 8.) 

Både ’Tore’ och ’Urban’ upplever att det har varit svårt att hantera retroaktivitet 
i belöningssystemet. Å ena sidan är det omöjligt att bedöma händelser som 
inträffat långt bak i tiden vilket gör retroaktiva tilldelningar svåra (omöjliga) att 
genomföra på ett rättvist sätt. Å andra sidan är det svårt att inte tilldela medaljer 
för samma saker som personal dekoreras för idag. Ett viktigt exempel på det är 
Kongoveteranerna. Överbefälhavaren genomförde en särskild dekorering vid 50-
års jubileumet av insatsen i Kongo, med ett ”coin” som är ett personligt 
utmärkelsetecken från överbefälhavaren. De säger att det är viktigt att 
överbefälhavaren tar tag i den här typen av ej uppmärksammade veteraner, som 
i många stycken har haft svåra upplevelser och inte blivit uppmärksammade för 
detta utan tvärtom har samhället kritiserat dem. (’Tore’, 2015, s. 8-9; ’Urban’, 
2015, s. 4.) Denna åtgärd, som kan betraktas som ett sätt att ge Kongoveteranerna 
återupprättelse i statsmakternas och samhällets ögon, är en viktig del av 
reformberättelsen som överbefälhavaren ger veteranpolitiken och det nya 
medaljsystemet, se även föregående avsnitt.   

Slutligen diskuterar ’Tore’ och ’Urban’ svårigheterna med kollektiva 
medaljförslag. De diskuterar att det finns skillnader i hur ansvariga chefer ser på 
och använder belöningssystemet som instrument. Det finns också skillnader 
mellan kontingenterna och hur intensiva de varit och vilken typ av händelser som 
inträffat under den aktuella perioden. Svårigheten för Medaljberedningen har 
varit att hitta det speciella i varje nominering, mot bakgrund av det underlag de 
haft tillhanda, att hitta den individ som gjort något utöver det förväntade i 
förhållande till gruppen. De säger att med tiden har det utvecklats en praxis för 
detta. (’Tore’, 2015, s. 5; ’Urban’, 2015, s.3-4.) 

5.3.3 Försvarsmaktens implementering av nya krigsdekorationer,  
Som beskrivits ovan fanns vid 2000-talets början redan två andra medaljer som 
kunde delas ut för personligt mod men som var inte anpassade för 
Försvarsmaktens samtida uppgifter och krav. (Veteransoldatutredningen, 2008, 
kap. 14) I föregående avsnitt redovisades hur Överbefälhavaren och 
Försvarsmaktens ledning resonerade kring införande av en ny förtjänstmedalj. 
Slutbetänkandet från Veteransoldatutredningen innehåller ett Försvarsmaktens 
beslut från februari 2008 om att instifta Försvarsmaktens förtjänstmedalj 
inklusive de bestämmelser som gäller för tilldelningen. Där framgår bland annat 
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att överbefälhavaren fattade beslut om inrättande av Försvarsmaktens 
förtjänstmedalj i februari 2008. Då beslutades också att medaljförslag tas emot 
och bereds av Överbefälhavarens medaljberedning samt att medaljen ska beslutas 
och delas ut av överbefälhavaren vid en högtidsdag. Beslutet omfattade 
medaljens utseende (se bokens omslagsfoto) och de olika klasserna guld och 
silver samt hur den ska bäras. (Veteransoldatutredningen, 2008, s. 431–432, 
Bilaga 7) 

En viktig skillnad mellan de medaljer som ersattes och den nya 
förtjänstmedaljen handlar just om hur den bärs, och detta lyfts fram i 
uniformsreglementet. Den nya förtjänstmedaljen klassificeras som en 
krigsdekoration (kategori b), vilket är högre i förhållande till de två nu ersatta 
medaljerna som låg under den lägre klassen övriga officiella medaljer (kategori i). 
(Försvarsmakten, 2015e, s. 463, 468) I praktiken innebär det att den nya 
förtjänstmedaljen fick en högre status som en finare medalj än tidigare, av de 
medaljer som en svensk medborgare som inte är kunglig kan erhålla idag. Detta 
betraktat ur perspektivet att den lyfts fram i uniformsreglementet som den medalj 
som bärs längst fram på uniformen. Detta är en viktig del av reformen som 
Försvarsmakten genomförde i implementeringen av veteranpolitiken som visar 
på den stora vikt och erkännande denna medalj innebär.  

Beredningen av ett medaljärende från nominering till beslut liknar de 
förfaranden som finns för förvaltningsprocesser generellt inom andra delar av 
statsförvaltningen. Det här avsnittet innehåller en kort beskrivning av hur 
medaljeringsprocessen går till och vilka de olika beslutsnivåerna är, det vill säga 
både vilka faser beredningsprocessen består av samt vilka instanserna i processen 
är samt vilket beslutsmandat de har, från förbandsnivå till central 
myndighetsnivå. Avsnittet beskriver också att processen har utvecklats över tid 
under perioden åren 2008-2012, eftersom veteranpolitiken genomgick en reform 
och förtjänstmedaljen instiftades 2008 gäller detta en nyetablerad 
förvaltningsprocess. Att det finns en förvaltningsprocess med olika faser och 
beslutsnivåer för premiering av medaljärenden är viktigt för resonemangen i den 
kommande analysen av mjuk normstyrning och hur belöningssystemet fungerar. 
Den förvaltningsprocess som studeras i avhandlingen är beredningsprocessen för 
tilldelning av Försvarsmaktens förtjänstmedalj, men den gäller för fler medaljer 
eftersom Överbefälhavarens medaljberedning också bereder ärenden av 
tilldelning av andra medaljer såsom exempelvis den sedan 2010 införda medaljen 
Sårad i strid, som också är en del av veteranpolitikreformen.  

Detta avsnitt är en syntes från intervjumaterial av förbandschefer plus 
handläggare på insatsförbanden från FS16 till FS23 (respondentgrupp ett) och 
intervjuer av ett antal ledamöter i medaljberedningen som var verksamma under 
perioden 2008-2012 (respondentgrupp två). Det som sammanställts i det här 
avsnittet är svaren på den första intervjufrågan i intervjuramen, nämligen: Hur 
gick arbetsprocessen till? (Se intervjuramarna i appendix fyra.)  

Processen kan gå till på lite varierande sätt, beroende på att varje kontingent 
har haft sin egen medaljberedningsprocess, men i stora drag består processen av 
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följande sex faser: 1) initiering av ärende genom nominering; 2) beredning och 
urval på förbandsnivå; 3) beslut av förbandschefen; 4) beredning av 
medaljberedning på central nivå; 5) överbefälhavarens (myndighetschefens) 
beslut; och 6) kungörande och verkställande av beslut vid offentlig ceremoni. 
Dessa sex faser beskrivs i korthet här nedan. Förvaltningsprocessen består 
följaktligen av ett antal faser och beslutsnivåer, som också ligger till grund för 
urvalet av det empiriska materialunderlaget till avhandlingen. (Se vidare om 
materialurvalet i kapitel fem.)  

Den första fasen är initiering som sker genom en skriftlig nominering av en 
individ. Processen inleds genom att förbandschefen i utlandsstyrkan uppmanar 
sina underställda till att nominera kandidater till medaljen. Nomineringen är 
enskild och genomförs oftast av kollegor som vill nominera någon i sin närmaste 
arbetsgrupp, men också av chefer som vill uppmuntra sina underställda eller av 
underställda som vill berömma sin chef. Nomineringen kan göras av vem som 
helst men sker oftast ute på förbandet under pågående insats, men ibland även i 
efterhand direkt till den centrala medaljberedningen. Det är dock inte möjligt att 
nominera retroaktivt för händelser före medaljens instiftande år 2008. 
Nomineringarna sker skriftligen av enskilda soldater eller officerare och de 
specifika nedtecknade ärendena är följaktligen av mycket varierande omfattning 
och detaljeringsgrad. Denna nomineringsnivå har genererat 
medaljberedningsunderlaget som analyseras i kapitel sju.  

Den andra fasen är beredning på förbandsnivå. Beredningen består av en 
sammanställning och första prioritering av de inkomna ärendena på 
insatsförbandet. Utformningen av beredningen har varierat beroende på antalet 
inkomna ärenden och den har genomförts av antingen en handläggare eller 
personalansvarig eller en arbetsgrupp eller nämnd på förbandet. Över tid under 
perioden har processen blivit mer standardiserad vilket har gjort processen mer 
formaliserad och homogen över tid. Som exempel på det har ett formulär tagits 
fram som specificerar vilka uppgifter som bör finnas med. Förbandsnivån utgör 
respondentgrupp ett i intervjumaterialet, det vill säga personer som varit med i 
den andra och tredje fasen i medaljprocessen. Detta material analyseras i kapitel 
åtta.  

Den tredje fasen är en beslutsfas på förbandsnivå. Utifrån beredningen fattar 
kontingentschefen beslut om vilka förslag som ska skickas vidare för central 
beredning. På förbandschefsnivå har det förekommit lite olika synsätt på 
prioriteringen av ärenden vilket har påverkat antalet ärenden som har skickats 
vidare. Som exempel på det kan nämnas exempelvis om en gärning betraktats 
som en insats av en individ eller grupp. Värderingarna har över tid blivit mer 
förankrade i erfarenheter från utfallet av medaljer från föregående processer 
vilket också bidrar till en mer homogen värdering. Detta är den första 
beslutsnivån av de två som förekommer i medaljeringsprocessen. Förbandsnivån 
utgör respondentgrupp ett i intervjumaterialet, det vill säga personer som varit 
med i den andra och tredje fasen i medaljprocessen. Detta material analyseras i 
kapitel åtta.  
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Den fjärde fasen är beredning på central nivå. Medaljförslagen behandlas i 
ytterligare en beredning och urvalsförfarande av Överbefälhavarens 
Medaljberedning (ÖB MB) på Försvarsmaktens högkvarter i Stockholm. 
Medaljberedningen består av en ordförande och sju ledamöter samt eventuella 
adjungerade ledamöter samt en sekreterare. Medaljberedningen är sammansatt 
utifrån befattningar i linjeorganisationen. Typiskt sett ska det finnas 
representanter för personalavdelningen och protokollet samt de tre vapenslagen 
armén, marinen och flygvapnet, utöver detta representanter för 
insatsverksamheten, samt för civila och veteraner. Beredningen sker i 
sammanträdesform och ledamöterna har beslutat kollektivt om vilka ärenden 
som ska föreslås tilldelas medalj. Ibland har kompletterande muntlig information 
från ansvarig chef tagits emot av medaljberedningen men generellt sett så sker 
beredningen på grunden av de ursprungliga nomineringarna. Detta har inneburit 
att beslutsunderlaget har varit av skiftande omfattning och kvalitet eftersom de 
skiljer sig åt i detaljeringsgrad och uttrycklighet med mera. Denna beredning har 
inneburit vissa strategiska vägval i prioriteringen mellan ärenden som påverkar 
utformningen av belöningssystemet sett över tid. Medaljberedningen föredrar 
förslag till beslut för överbefälhavaren. Central beredningsnivå utgör 
respondentgrupp två i intervjumaterialet och analyseras i kapitel åtta.  

Den femte fasen är slutlig avdömning och beslut avseende vilka individer som 
ska tilldelas medalj och vilken valör medaljen ska ha. Som sista beslutsinstans 
fattas beslutet av överbefälhavaren (ÖB) som är Försvarsmaktens 
myndighetschef. Överbefälhavaren har en nyckelroll när det gäller utformningen 
av policyn för belöningssystemet och har varit aktiv, ifrågasättande och 
vägvisande i sina prioriteringar av medaljtilldelningar. Det här belöningssystemet 
har instiftats och utvecklats under Sverker Göransons tid i Försvarsmaktens 
högsta ledning och som överbefälhavare och han har haft en tydlig vision för 
utformningen av detta system. Han utgör den andra beslutsnivån och är 
respondentgrupp tre i intervjumaterialet som analyseras i detta kapitel tre.    

Den sjätte och sista fasen i medaljeringsprocessen är kungörande och 
verkställande av beslut om tilldelning av medalj. Tilldelningen av medalj sker 
slutligen på veterandagen som infaller årligen den 29 maj vid en offentlig 
ceremoni som innebär ett offentligt kungörande av myndighetsbeslutet. Vid 
ceremonin delas även andra krigsdekorationer ut Såsom sårad i strid men också 
andra hederstecken såsom överbefälhavarens ’coin’ (ett stort präglat mynt som 
utseendemässigt liknar en medalj) har delats ut (Försvarsmakten, 2014).163 
Firandet av veterandagen hålls vid minnesmonumentet Restare på Djurgården i 
Stockholm. Som värd för detta stora evenemang står överbefälhavaren och gästas 
av viktiga samhällsföreträdare såsom statsministern, försvarsministern, HM 

 
                                                      
163 Detta skedde symboliskt för Kongoveteranerna som erhöll ett retroaktivt erkännande för sitt deltagande i 
internationell tjänst på 1960-talet. Läs vidare om Kongoveteranerna här (FN-veteranerna_Kongo, 2011; 
Sveriges_Radio, 2014).  
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konungen med flera. Runt kring finns en stor eventplanering med demonstration 
av Försvarsmaktens olika fordon, publikläktare och restaurang med mera. Se 
exempelvis (Sveriges_Kungahus, 2013; Försvarsmakten, 2016d; 
Regeringskansliet, 2016) Detta är, utöver den konkreta belöningen av 
medarbetare som ansträngt sig utöver det tjänsten kräver, också en offentlig 
symbolhandling som ger medaljen ett kollektivt värde på en samhällelig och 
politisk nivå såväl som på en kollegial professionell nivå.   

På nationaldagen år 2010 delades de första förtjänstmedaljerna ut till åtta 
soldater och officerare efter ett eldöverfall i Afghanistan i april 2009. Detta med 
motiveringen:  

Försvarsmaktens förtjänstmedalj i silver, med svärd tilldelas för - stort mod, 
utmärkta soldategenskaper, lojalitet gentemot den Afghanska polisen samt 
uthållighet i samband med ett fientligt eldöverfall i Chachar Bulak, Afghanistan, 
den 9 april 2009. (Försvarsmakten, 2010a)  

 
Sammanfattningsvis kan sägas att överbefälhavaren har organiserat systemet 
’hands on’ vilket är helt i linje med regeringens ’hands off’ strategi, både 
regeringen och överbefälhavaren har alltså samma uppfattning och kompletterar 
varandra i frågan om styrningen. Regeringen delegerar detta till överbefälhavaren 
och Försvarsmakten och det sker dessutom med hänvisning till den militära 
expertisen, vilket verkar logiskt i en professionsmodell. Överbefälhavarens 
agerande kan därför ses som en förlängning av regeringens (frånvaro av) styrning.  

5.4 Sammanfattning: Organisationsstyrningen på 
veteranpolitikens område  

Detta kapitel har beskrivit och analyserat den politiska och empiriska kontext 
som ligger till grund för organisationsstyrningen på veteranpolitikens område. 
Det här kapitlet utgör bakgrunden till den mer fördjupade institutionella analys 
som kommer i de följande kapitlen om den logik som är drivande bakom denna 
styrmix. I det här avsnittet sammanfattas kortfattat de tre avsnitten ovan genom 
att besvara de motsvarande empiriska frågorna. 

Kombinationen av en förvaltningspolitisk tyngdpunktsförskjutning mot 
professionsmodeller och tillitsbaserad styrning med en säkerhetspolitisk 
utveckling med mer extensiv utrikespolitik och en professionalisering av 
försvarsmakten, detta ger utrymme för en organisationsstyrning som bygger på 
distansstyrning, med relationer som bygger på stor autonomi från regeringens 
styrning och med en självständig implementering inom myndigheten.  

Grunden till metagovernance läggs i förvaltningspolitiken, som handlar om 
vilken förvaltningsmodell och vilken förvaltningsparadigm som ska styra 
utformningen av genomförandet av politiken i förvaltningen. Under 2000-talet 
har ett förvaltningsparadigm som bygger på tjänstemannaetik och 



 
MAGNA ROBERTSSON Personligt mod 

168 

värdegrundsarbete vuxit fram, möjligen som en reaktion på den omfattande 
kritiken av NPM-modellen och behovet av utveckling av autonomin i 
professionellt arbete. 

Analysnivån politik vägleds av den analytiska frågan (fråga 1), som är: Betraktat 
ur ett metagovernance-perspektiv, hur ser organisationsstyrningen av veteranpolitikens område 
ut, med särskilt fokus på förtjänstmedaljen? Frågan besvaras i avsnitt 9.1.1. I det här 
avsnittet besvaras de underliggande empiriska frågorna. 

Analysen av veteranpolitiken som politikområde genomförs i termer av 
metagovernance, som beskrivs som styrning i två faser, den första genom 
organisationsstyrning och den andra genom mikrostyrning. 
Organisationsstyrningen analyseras både som regeringens politik och som en 
förlängning av denna även Försvarsmaktens interna styrning. De empiriska 
frågorna till denna nivå bygger på dessa begrepp. Dessa har analyserats och ställts 
till materialunderlaget. Svaren på dessa följer här. 

I avsnitt 5.2.1 och 5.3.1 besvaras den empiriska frågan: (1a) Hur är 
reformberättelsen formulerad inför reformen av veteranpolitiken år 2010? 
Regeringens reformberättelse studeras genom de offentliga utredningarna kring 
veteranpolitiken samt kompletteras med den offentliga debatten i media för 
ytterligare nyansering. Den interna styrningen på Försvarsmakten omfattar även 
den en reformberättelse, som studeras genom en intervju av överbefälhavare 
Sverker Göranson, se därför även fråga 1d nedan.  

Regeringens organisationsstyrning av veteranpolitiken bygger på 
distansstyrning som passar väl ihop med förvaltningsmodeller som bygger på 
utövande av professionell autonomi. Veteranpolitikreformen kan sägas ha pågått 
under åren 2006 då debatten tog fart till år 2010 då den beslutades i riksdagen. 
Reformen motiverades av säkerhetspolitiska förändringar såsom en mer extensiv 
utrikespolitik med internationella samarbeten kring militära insatser, samt av en 
försvarspolitisk omställnings- och professionaliseringsprocess. Inrättandet av 
veteranpolitiken var en anpassning till dessa förändringar som i grunden 
handlade om att utöka Försvarsmaktens personalansvar. Det som kom till uttryck 
i debatten var behovet av att ta hand om sin personal som kan skada sig fysiskt 
och psykiskt under obligatorisk utlandstjänstgöring samt ge stöd till personalens 
familjer under frånvaron, men också att uppmärksamma och erkänna dessa 
uppoffringar som genomförts på statens uppdrag. Denna debatt var 
förhållandevis lågmäld, möjligen eftersom personalansvaret är en självklar del av 
svensk politisk historia och myndigheten i samverkan med frivilligorganisationer 
också genomförde konkreta förstärkningar på området.  

I avsnitt 5.2.2 och 5.3 besvaras den empiriska frågan: (1b) Vilka formella 
organisationer tilldelas ansvar för genomförandet av veteranpolitiken? Denna 
analys innefattar dimensionerna konkurrensutsättning, positionering och distansering 
som är dimensioner av organiseringen av den offentliga makten. Detta studeras 
genom analys av offentliga dokument. 

Analyserat ur ett organisationsstyrningsperspektiv framgår att det finns ett 
nätverk av samverkande aktörer på veteranpolitikens område. Detta är ett uttryck 
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för organisationsstyrning på uppdrag av riksdag och regering men också på 
myndighetens genomförande av politik såväl som enskilda initiativ från 
frivilligorganisationer och Länsstyrelser som ser behov. Även om detta sker på 
uppdrag av staten läggs ansvaret på genomförandet på myndighetsnivå samt hos 
externa aktörer i det civila samhället. Detta i kombination med en avgränsning 
av veteranbegreppet positionerar arbetsgivaransvaret hos myndigheten 
Försvarsmakten. Eftersom Försvarsmakten saknar kompetens på området 
socialt stöd krävs att veteranarbetet konkurrensutsätts med 
frivilligorganisationer, vilket också ger en insyns- och kontrollfunktion av 
intresseorganisationer och engagerade personer. Själva genomförandet och 
implementeringen av veteranpolitiken och samordningen av arbetet läggs på 
Försvarsmakten med motivet att kompetensen finns där vilket är en ytterligare 
form av distansering från regeringens ansvarsområde. Totalt sett är detta ett 
uttryck för organisationsstyrning på distans och på en så kallad ’hands-off’ 
strategi. Särskilt tydliga tecken på distansering finns på området statens erkänsla, 
där Försvarsmakten fått ett tydligt eget mandat av riksdag och regeringen att 
fortsätta utveckla medaljer och ceremoniell verksamhet. 

När det gäller Försvarsmaktens interna styrning framträder en tydlig hands-
on strategi. På central myndighetsnivå på högkvarteret i Stockholm inrättas en 
central Medaljberedning som har relativt stor autonomi i processen men som är 
lokaliserad till högkvarteret i Stockholm. Den består av representanter från hela 
myndigheten (insats, armén, marinen, flygvapnet, civila, och veteraner). 

I avsnitt 5.2  och 5.3 besvaras den empiriska frågan: (1c) Hur ser mikrostyrningen 
ut på veteranpolitikens område, med särskilt fokus på delområdet statens 
erkänsla och förtjänstmedaljen? Detta studeras via de djupintervjuer som 
genomförts.  

Det har inte funnits några tecken på att mikrostyrning har förekommit mellan 
regeringen och myndigheten Försvarsmakten. Detta tyder på att 
organisationsstyrningen på området fungerat väl och att det inte funnits några 
skäl för regeringen att mikrostyra myndigheten utan att den genomfört 
implementeringen i enlighet med regeringens politik.  

När det gäller den interna styrningen på Försvarsmakten så är denna mer 
intressant när det gäller mikrostyrning.  

Förvaltningsprocessen där styrningen genomförs kan gå till på lite varierande 
sätt, beroende på att varje kontingent har haft sin egen medaljberedningsprocess. 
I stora drag består processen av följande sex faser, som också innehåller två 
beslutsinstanser: 1) initiering av ärende genom nominering; 2) beredning och 
urval på förbandsnivå; 3) beslut av förbandschefen; 4) beredning av 
medaljberedning på central nivå; 5) överbefälhavarens (myndighetschefens) 
beslut; och 6) kungörande och verkställande av beslut vid offentlig ceremoni.  

Som nämndes i föregående avsnitt inrättades en central Medaljberedning på 
myndigheten. I praktiken innebär denna att överbefälhavaren har installerat en 
permanent funktion för mikrostyrning genom Medaljberedningen som bygger på 
två strategier. Den första strategin är att förekomma, genom att låta ledamöterna 
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oberoende bereda ärendena och ge förslag till beslut, baserade på sin egen 
erfarenhet från verksamheten. Den andra strategin är att återpolitisera dessa 
frågor före beslut, detta i och med sin egen beslutande roll i förhållande till 
Medaljberedningen, som allts ger förslag till beslut och överbefälhavaren 
beslutar. Detta innebär att överbefälhavaren alltid dömer av i svårbedömda fall 
samt i fall som innebär strategiska vägval vid beslutstillfället, vilket betyder att det 
finns en kontroll över dessa frågor från myndighetsledningen.  

I avsnitt 5.3.1 besvaras den empiriska frågan: (1d) Hur har den strategiska 
ledningen av belöningssystemet utformats? Detta studeras genom en intervju av 
överbefälhavare Sverker Göranson.  

Sverker Göranson var chef högkvarteret åren 2007-2009 och vidare 
överbefälhavare åren 2009-2015 och var en drivande kraft i utvecklingen av 
medaljsystemet. Han berättar i en intervju om tre teman i arbetet med 
utvecklingen av belöningssystemet: 1) belöningarna utgår ifrån värdegrunden; 2) 
förtjänstmedaljen i medaljsystemet som helhet; och 3) kalibreringsutmaningarna 
de första åren efter inrättandet (Göranson, 2015). Detta avsnitt skildrar den 
reformberättelse som överbefälhavaren tilldelat den nya veteranpolitiken och 
medaljsystemet. Reformberättelsen är strategiskt utformad och väl anknuten till 
en genuin vilja att reformera veteranpolitikens område och anknyta 
medaljeringarna till värdegrundsarbetet och värderingar som är knutna till 
myndighetens verksamhetsområde.  

I avsnitt 5.3.2 besvaras den empiriska frågan: (1e) Hur har värdekonflikter lösts i 
utvecklingen av belöningssystemet? Detta studeras genom intervjuer av två 
ledamöter i Medaljberedningen som bereder medaljförslagen på central 
myndighetsnivå och ger förslag till beslut till överbefälhavaren. 

De intervjuade berättar att det har utvecklats en praxis över tid, men att det 
funnits strategiska vägval som varit viktiga. En sådan är att det efter reformen 
finns ett mer finmaskigt system av medaljer att belöna med och att det går att 
rekommendera vidare till andra belöningar i de fall förslagen inte passar inom 
ramen för en specifik medalj. En fråga som varit svår att hantera är att medaljer 
inte kan tilldelas retroaktivt, det var viktigt att överbefälhavaren delade ut 
utmärkelsetecken till Kongo-veteranerna som ett sätt att överbrygga detta. För 
frågan med kollektiva medaljförslag har det varit viktigt att det med tiden har 
utvecklats en praxis för bedömningen inom Medaljberedningen.  
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6 REGELVERK: Ett mandat anpassat för 
kontextuell osäkerhet 

Regelverket som omgärdar en specifik verksamhet fungerar som en ram som 
stipulerar exempelvis vilka gränser det finns för olika beslut och åtgärder och 
vilka handlingar som är påbjudna eller tillåtna i olika situationer. Regelverket 
utgör samhällets kollektiva gränssättning och är ett viktigt styrinstrument för 
statsmakterna. Det utgör basen för andra styrinstrument som samverkar med 
regelstyrningen i en styrmix. I den här avhandlingen används en analysmodell 
som består av tre normativa fält som illustrerar styrmixen (regelverk, policy och 
professionsetik) och det första av dessa som analyseras är regelverket. Det finns 
särskilda villkor för regelstyrningen och myndighetsutövningen i situationer som 
präglas av hög kontextuell osäkerhet såsom strid och krigsliknande situationer. I 
kapitel fyra beskrivs hur strukturen på regelverket vid kontextuell osäkerhet är 
utformat på en principiell nivå i de delar av förvaltningen som har 
säkerhetsfrämjande uppgifter. Detta genom att beskriva några generella 
förutsättningar som gäller för regleringen av ett större verksamhetsområde, 
nämligen totalförsvar och samhällsberedskap, där alltså aktörer inom ramen för 
krishantering och civilt försvar ingår vid sidan av det militära försvaret. Det 
förklarar att situationstypen och vidare den kontextuella osäkerheten har stor 
betydelse för tillämpningen av olika regler och därmed också för val av 
handlingslinje. Denna principiella konstruktion av lagstiftning för verksamheter 
i kris och krig utgör i den här avhandlingen grunden för det som kan liknas vid 
ett styrglapp där professionsetiken och tjänstemäns omdömesförmåga får ett 
större utrymme och betydelse för styrningen. Det här kapitlet lägger en grund för 
den fortsatta analysen genom en tillämpning av analysnivån regelverk på de 
förutsättningar som gäller för det analyserade fallet. Kapitlet bidrar med en 
bakgrund till den verksamhet som studeras, genom en bild av innehållet i 
regelstyrningen och de villkor och arbetsmiljö som är specifika för det militära 
yrket samt för strid eller stridsliknande situationer i internationella insatser. Det 
ger också forskningsresultaten en större giltighet, det vill säga att de kan gälla för 
fler verksamheter än den militära, såsom krishantering och samhällssäkerhet i 
vidare bemärkelse. Den empiriska analysen i det här kapitlet följer 
policyprocessens sekventiella utformning kapitel analyserar initieringsfasen, och 
studerar regelverkets tillämpningsområde samt uttryck för kontextuell osäkerhet.  

Analysen vägleds av analysmodellen som bygger på en förförståelse som 
mynnar ut i ett antal begrepp. Genomförandet av den här forskningen bygger på 
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ett antal frågor som underbygger varandra i en trädstruktur, forskningsfrågan 
som utgör stammen, tre analytiska frågor en för varje analysnivå som utgör 
huvudgrenar, och ett flertal empiriska frågor som utgör förgreningar av dessa. På 
det sättet ger frågorna varandra stöd för att besvara den övergripande 
forskningsfrågan.164 I det här kapitlet studeras analysnivån regelverk, och den 
analytiska frågan som besvaras i slutet på kapitlet är (fråga 1): Vilken betydelse har 
den kontextuella osäkerheten för normsystemets dynamik, betraktat utifrån regelstyrningens 
utformning i strid eller stridsliknande situationer? I kapitlet redovisas den empiriska 
undersökningen för analysnivån, och i ett avsnitt vardera besvaras fem empiriska 
frågor. 

I avsnitt ett besvaras den empiriska frågan: (1a) Hur är regelverket utformat (i form 
av konkreta lagrum) som reglerar tjänsteutövningen i strid för soldater och officerare i 
internationell insats? I avsnittet beskrivs hur regelverket är utformat för militära 
tjänstemän i internationella insatser. Som underlag för att beskriva regelverket 
används lagtexter och förarbeten samt handböcker för tillämpningen av 
regelverket samt även en intervju med juridisk expertis.  

I avsnitt två besvaras den empiriska frågan: (1b) Har insatsmandatet en betydelse 
för de normer för statssanktionerat våld som utövas i internationell insats? I avsnittet 
studeras vilken påverkan mandatet för uppdraget har på normer för 
våldsutövningen genom att analysera ett kontrastfall till insatsen i Afghanistan i 
form av en kontingent KS09 från insatsen i Kosovo, som hade helt andra 
förutsättningar för sitt uppdrag och därmed bedömde utövningen av 
våldsmandatet annorlunda. I de följande tre avsnitten undersöks 
förutsättningarna för regelstyrningen i den specifika empiriska kontexten som 
undersöks i den här forskningen. Som underlag för avsnitt tre till fem används 
medaljberedningens nomineringsunderlag som beskriver händelseförlopp under 
insatsen i Afghanistan åren 2008-2012.  

I avsnitt tre besvaras den empiriska frågan: (1c) Vilken situationsdefinition är det 
som avses i det analyserade fallet? I avsnittet analyseras vilka typer av situationer det 
handlar om i avhandlingens empiriska kontext genom att analysera vilka typer av 
tjänsteuppgift som avses och vilken typ av vapensystem motståndaren använder.  

I avsnitt fyra besvaras den empiriska frågan: (1d) Hur initieras beredningsprocessen, 
det vill säga de ärenden som leder till nominering? I avsnittet studeras initieringen av 
förvaltningsprocessen i form av relationen mellan händelser och nomineringar.  

I avsnitt fem besvaras den empiriska frågan: (1e) Vilket uttryck har kontextuell 
osäkerhet i det analyserade fallet? I avsnittet analyseras hur kontextuell osäkerhet tar 
sig uttryck i konkreta stridssituationer i form av de problem eller svårigheter som 
tjänstemännen möter i sin yrkesutövning och som utgör deras arbetsmiljö.  

I avsnitt sex summeras det här första empiriska kapitlet, som beskriver 
förutsättningarna för forskningsområdet samt lägger grunden för den fortsatta 

 
                                                      
164 Avhandlingens huvudfrågeställning är: Hur fungerar krigsdekorationer som ett sätt att metastyra via den militära 
professionsetiken, det som här benämns mjuk normstyrning? 
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analysen i kapitel sju och åtta, som alltså analyserar de två andra styrinstrumenten 
i analysmodellen (professionsetik respektive policy). Resultaten från de fem 
avsnitten summeras och frågorna besvaras. 

6.1 Regelverket för militär personal i internationella 
insatser 

I det här avsnittet diskuteras aspekter som är specifikt för regelverket inom 
verksamhetsområdet internationella insatser. Avsnittet visar att den förförståelse 
som analysmodellen vilar på, även gäller för det analyserade fallet, det vill säga att 
i lagens konstruktion finns ett strukturellt utrymme för professionell autonomin 
och därmed också för professionsetiskt grundad omdömesförmåga i 
tjänsteutövningen.  

Det finns en omfattande reglering av relationerna mellan stater och de 
väpnade styrkornas agerande i en väpnad konflikt. I grunden finns en reglering 
av ett politiskt mandat som specificerar under vilka förutsättningar som en stat 
har rätt att föra krig. Denna avvägning brukar benämnas jus ad bellum och 
återfinns i den internationella humanitära rätten som kan sägas utgöras av 
folkrätten, de mänskliga rättigheterna och krigets lagar. Folkrätten har vuxit fram 
under ett halvt sekel av mellanstatligt samarbete i Förenta Nationerna (FN) och 
består av dess stadgar samt resolutioner antagna i FNs säkerhetsråd (FN SR). De 
drivande idéerna bakom folkrätten är att minska det orättfärdiga lidandet av krig 
och att inte upprepa de fruktansvärda konsekvenserna från 1900-talets stora krig. 
Folkrätten är ratificerad av Sverige och är således bindande för svenska väpnade 
styrkor utomlands. Folkrättskommitténs slutbetänkande Folkrätt i väpnad konflikt 
inklusive bilaga Svensk manual i humanitär rätt m.m. beskriver utförligt de 
begränsningar som finns för våldsutövningen i den internationella humanitära 
rätten (Folkrättskommittén, 2010b, 2010c, 2010a). Det finns också ett antal 
grundläggande principer som är vägledande för tillämpningen av reglerna och 
som gäller när det saknas specifika regler (Folkrättskommittén, 2010b, s. 46–50).  

Den humanitära rätten utgår från ett antal grundläggande principer som uttrycker 
den humanitära rättens själva syfte om humanitet i krigföringen. Dessa är 
principerna om, distinktion, försiktighet, proportionalitet, reciprocitet och icke-
diskriminering, Martensklausulen samt förbudet mot att orsaka onödigt lidande 
och överflödig skada. Dessa principer är i dag väl förankrade i både traktater och 
sedvanerätt. (SOU 2010:72, bilaga 7, s. 46.)165 

 
I praktiken är de olika regelverken sammanflätade på så sätt att de är ratificerade 
på högre nivåer och sedan implementerade och konkretiserade på lägre nivåer. 
 
                                                      
165 Matensklausulen innebär att stater alltid ska beakta humanitära krav i väpnad konflikt oavsett om specifik 
lagstiftning finns för den aktuella situationen.  
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Det innebär att de kompletterar varandra på olika nivåer i normhierarkin såsom 
internationell rätt i förhållande till svensk nationell rätt respektive lokal rätt i det 
land som insatsen genomförs i. I det här avsnittet beskrivs dessa förhållanden på 
en övergripande nivå och ur det perspektiv som studeras i den här avhandlingen. 
Detta för att exemplifiera och motivera de empiriska begrepp som analyseras, 
inte för att ge en fullödig genomgång av de regelverk som gäller.  

Med utgångspunkt i svensk nationell rätt, där således den internationella rätten 
är implementerad, finns som beskrivits i kapitel fyra, olika nivåer. Den här 
beskrivningen rör sig från det mer generella till det mer specifika. I grundlagen, i 
Regeringsformen (SFS 1974:152), framhålls att det är riksdagen som beslutar om att 
sända väpnade styrkor utomlands, detta mandat är delegerat till regeringen i de 
fall det handlar om att fullgöra en internationell förpliktelse som redan godkänts 
av riksdagen (RF 15 kap. 16 §). Regeringen kan besluta om att ställa en väpnad 
styrka till förfogande för fredsbevarande verksamhet enligt Lag (2003:169) om 
väpnad styrka för tjänstgöring utomlands. Detta efter begäran från Förenta nationerna 
(FN) eller efter beslut av Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa 
(OSSE).166  

Det svenska deltagandet i den militära insatsen i Afghanistan beslutades av 
riksdagen. Insatsen genomfördes av en amerikanskledd koalition av länder inom 
ramen för North Atlantic Treaty Organization (NATO). Omkring år 2010 
skedde en anpassning av uppdraget som innebar en utökning av våldsmandatet 
vilket i praktiken innebar att uppdraget förändrades.  

Det våldsmandat som Försvarsmaktens personal har i internationella insatser 
utreddes i Fredsinsatsutredningens betänkande Våld och tvång under internationella 
militära insatser (Fredsinsatsutredningen, 2011). Lagstöd för befogenheten för 
våldsanvändningen finns i formuleringen ”med alla till buds stående medel” i 
Säkerhetsrådets resolution 1386. I betänkandet utreddes våld och tvång i tre olika 
betydelser, nämligen som: 1) väpnad strid mot kombattanter och övriga stridande 
samt mot militära målobjekt; 2) andra tjänsteuppgifter i nödvärn eller för 
fullgörande av mandatet; samt 3) frihetsberövanden i form av omhändertaganden 
och kvarhållanden (Fredsinsatsutredningen, 2011, s. 46–48). Det är alltså denna 
typ av åtgärder som studeras i den här avhandlingen och som faller under 
definitionen av ”strid eller krigsliknande situationer” i statuterna för 
Förtjänstmedaljen (Försvarsmakten, 2008; Veteransoldatutredningen, 2008, s. 
431–432, bilaga 7). Utöver detta finns en sedvanerättslig rätt till självförsvar och 
nödvärn som alltså ligger utanför våldsmandatet i tjänsten. Svensk rätt innehåller 

 
                                                      
166 Det finns också lagstiftning mer inriktat på personalens villkor vid internationella militära insatser, se Lag 
(2010:449) om Försvarsmaktens personal vid internationella militära insatser, samt Förordning (2010:651) om 
Försvarsmaktens personal vid internationella militära insatser.  
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inte någon tydlig straffrättslig reglering av vålds- och tvångsinsatser vid 
fredsframtvingande internationella insatser. (Sandbu, 2009)167 

Försvarsjurist Ebba Skygge förtydligar förhållandet mellan det politiska 
mandat som regleras i den internationella rätten ända fram tills det uppstår en 
stridssituation då krigets lagar träder in. Skygge förklarar detta genom den 
organisatoriska struktur inom vilken internationella insatser beslutas och 
verkställs. Denna inleds med att legitimiteten för insatsen säkerställs genom att 
FNs säkerhetsråd beslutar om ett mandat som gäller för den aktuella insatsen. 
Med utgångspunkt i detta mandat upprättar en ledande organisation, såsom i det 
här fallet NATO, ett antal avtal mellan parterna, det vill säga de berörda staterna 
och den organisatoriska struktur som utför uppdraget. För relationerna mellan 
staterna tecknas två typer av avtal. Det första är ett avtal om rättslig status för de 
fredsfrämjande styrkorna, som upprättas med den mottagande staten, ett så kallat 
Status of Forces Agreement (SoFA)168. Det andra är ett samförståndsavtal om 
truppbidraget upprättas med de bidragande staterna, ett så kallat Memorandum 
of Understanding (MoU). Vid planeringen av genomförandet specificerar den 
ledande organisationen (i det här fallet NATO) också mer konkreta instruktioner 
för våldsutövningen och implementeringen av uppdraget i så kallade insatsregler 
(på engelska RoE, ’Rules of Engagement’)169. Skygge förtydligar att de används 
för att reglera planerad eller beordrad våldsanvändning vid underställda enheter. 
Det är en operativ begränsning i form av politiska direktiv från North Atlantic 
Council (NAC) eller högre militär chefs order. De begränsar befogenheten att 
använda våld eller tvång för lösande av tjänsteuppgifter, det vill säga beordrad 
verksamhet inom ramen för mandatet, exempelvis ISAFs uppdrag att stödja de 
afghanska myndigheterna att upprätthålla säkerheten. Totalt sett utgör dessa 
direktiv och befogenheter den reglering som styr den fredsfrämjande styrkans 
arbete. Skygge beskriver att dessa sedan bryts ned till mer konkreta 
handlingsregler i insatsorganisationen (i det här fallet ISAF) inom ramen för 
operationsplanen. I det skedet kan det tillkomma nationella 
tilläggsbegränsningar, så kallade ’caveats’170, som begränsar de nationella 

 
                                                      
167 När det gäller brott begångna i dessa situationer finns det i Brottsbalken (1962:700) om tillämpligheten av 
svensk lag (kap. 2, 3 §) samt ett kapitel ”Om brott av krigsmän” (21 kap.). Brottsbalken reglerar också 
ansvarsfrihet vid nödvärn och vid orderlydelse (24 kap. 1, 3, 4, 8 §§).  
168 Den rättsliga statusen vid svenskt deltagande i fredsfrämjande insatser under NATO SOFA har utretts av 
PFF-utredningen (PFF-utredningen, 2003).  
169 Enligt NATOs terminology betyder ROE följande: “Directives issued by competent military authority 
which specify the circumstances and limitations under which forces will initiate and/or continue combat 
engagement with other forces encountered.” (NATO, 2017) Detta uttrycks även mer specificerat: “ROE are 
directives to military forces (including individuals) that define the circumstances, conditions, degree, and 
manner in which force, or actions which might be construed as provocative, may be applied.” (NATO ROE 
MC 362-1) Dessa finns förberedda i förväg och kan anpassas till de olika förutsättningar som råder för olika 
insatser. (Skygge, 2017)  
170 Enligt NATOs terminologi betyder ’caveat’ följande: “In NATO operations, any limitation, restriction or 
constraint by a nation on its military forces or civilian elements under NATO command and control or 
otherwise available to NATO, that does not permit NATO commanders to deploy and employ these assets 
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styrkebidragen som exempelvis kan vara inrikespolitiskt motiverade 
ställningstaganden. (Skygge, 2017)  

Utöver dessa övergripande formella regelverk, finns också regler som mer 
direkt påverkar agerandet i tjänsteutövningen, såsom reglementen och manualer 
som styr vad som är tillåtet eller brukligt i strid. De utfärdas av vissa 
generalspersoner och är formella bindande skyldigheter eller förhållningssätt. 
(Försvarsmakten, 2016, s. 67.) Dessa ligger till grund för soldaters och officerares 
militära yrkesutbildning och träning och kan sägas vara en del av den militära 
yrkeskunskapen. De kan vara exempelvis markstridsreglementet (Walldén, 
2012a, 2012b) eller exempelvis handhavandeföreskrifter för tjänstevapen. 
(Försvarsmakten, 2001; Skoglund, 2014). 

Det finns också mer värdebaserade regler som uttrycks på olika sätt. I förordning 
(1996:927) med bestämmelser för Försvarsmaktens personal finns instruktioner för 
soldaterinran då en person för första gången börjar sin militärtjänstgöring, och 
som gäller för all militär personal inklusive chefer (4 kap. 1-3 §§). Soldaterinran 
innehåller de grundläggande värden såsom ”Kränkande behandling ska alltid 
motverkas och respekten för de mänskliga rättigheterna upprätthållas.” samt att 
”Du ska ta ansvar för dina handlingar och vara ett föredöme för andra.” (4 kap. 
2 § 4 st.). Dessa kan sägas uttrycka ett professionellt militär förhållningsätt i 
tjänsten.  

Ett reglemente som ofta hänvisas till är det som förr kallades SoldF, som står 
för Soldatreglemente för soldaten i fält. I denna finns exempel på yrkeskunskaper i ett 
kapitel som är speciellt tillägnat väpnad strid. (Försvarsmakten, 2001, kap. 7). 
Dessa yrkeskunskaper tillsammans med erfarenheter från träning, övning och 
verkliga situationer utgör basen för den professionsetiskt grundade 
omdömesförmågan. Det är denna yrkeskunskap som ligger till grund för 
värderingen av medaljärenden och som framgår av motiveringarna till 
nomineringarna till dessa. Ett exempel på när omdömesförmågan omsätts i 
praktiken som konkret arbetsmetod är vid användningen av uppdragstaktik. Då 
anges uppdraget som en form av målstyrning utan specifik angivelse av hur 
uppgiften ska lösas utan det får bero på omständigheterna.  

I utgåvan Svensk soldat 2016 förklaras bland mycket annat de åtta 
soldatreglerna, som lyder: 

1. Bekämpa endast fiendens kombattanter och mål av militär betydelse.  
2. Vålla inte onödigt lidande eller större skada än vad som fodras för att lösa din 
uppgift.  
3. Bekämpa inte fiende som gett upp motståndet eller försatts ur stridbart skick.  
4. Avväpna fångar och överlämna dem till din chef.  
5. Behandla sårade, sjuka, skeppsbrutna lika. Oavsett om de tillhör våra styrkor, 
fienden eller civilbefolkningen.  

 
                                                      
fully in line with the approved operation plan. A caveat may apply inter alia to freedom of movement within 
the joint operations area and/or to compliance with the approved rules of engagement.” (NATO, 2017.) 
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6. Respektera och skydda civilbefolkningen. Undvik om möjligt att skada civil 
egendom. Plundring är förbjudet.  
7. Respektera föremål och personal som har särskild folkrättsskyddslika 
kännetecken. (Kulturföremål, Röda Korset etc.)  
8. Ingrip för att förebygga brott mot dessa regler. (Försvarsmakten, 2016e, s. 54–
58.) 

 
Soldatreglerna kan sägas vara en konkretisering av det folkrättsliga ramverket 
omsatt i militär yrkesutövning. Tanken är att de ska vara lätta att memorera och 
förstå och därmed implementera i reella beslut. I dessa reglementen diskuteras 
också betydelsen av att vara ett föredöme för andra och betydelsen av etik och 
moral (Försvarsmakten, 2016e, s. 69–70). I den nyare utgåvan Svensk soldat & 
sjöman 2019 leder dessa specifika regelverk vidare till och ansluter till olika 
uppförandekoder, värdegrund och betydelsen av professionsetik som på ett 
tydligt sätt hör till analysnivån professionsetik. (Försvarsmakten, 2019d) 

Totalt sett så visar de regelverk som studerats översiktligt i detta avsnitt på att 
det finns ett stort fokus vid att utöva det militära våldsmandatet med sunt förnuft 
och respekt som grund för yrkesutövningen. För den militära professionen är 
detta mycket uttalat genom en expertis uttryckt som färdigheter och kunskaper 
samt definitioner för ansvar för olika personalkategorier, även när det gäller 
utövandet av våld (Försvarsmakten, 2016b). Detta mandat bygger på 
professionens legitimitet, det vill säga att beslut och prioriteringar i 
yrkesutövningen baseras på en kollektivt förankrad yrkeskunskap och på 
professionsetik. När det gäller den militära professionens särdrag så framhåller 
Försvarsmakten särskilt att:  

[d]ock skiljer sig en militär profession från läkare och advokater där de enskilda 
yrkesutövarna får en individuell legitimation för sitt utövande av professionen. 
Försvarsmaktens personal får inte ett individuellt, legalt mandat att utöva militärt 
våld. Det är myndigheten Försvarsmakten som kollektivt har mandatet att utöva 
väpnad strid. Professionens kärna utgörs av den väpnade striden, som i detta 
dokument definieras som Försvarsmaktens totala förmåga till väpnad strid, inte 
det enskilda stridsmomentet. Den väpnade striden ses som en helhet till vilken alla 
ytterst bidrar. (Försvarsmakten, 2016b, p. 6.) 

 
Helhetsbilden av regelverket inom internationella insatser visar att det finns ett 
samspel mellan å ena sidan regelverket och å andra sidan professionsetiken och 
yrkeskunskapen, och att uttolkningen av regelverket och tillämpningen av dem i 
specifika situationer styrs av erfarenhet från yrkesutövningen och de värden som 
styr professionsutövningen. Det finns inte många beskrivningar i befintlig 
forskning som fångar vad yrkesetik är för en militär profession och vad det 
verkligen innebär i praktiken, och hur omdömesförmågan kommer till uttryck i 
konkret yrkesutövning. ’Gustav’ (som egentligen heter något annat) förklarar 
emellertid detta på ett målande sätt:  
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I:  Finns det någon yrkesetik egentligen tycker du? Alltså vad är det för något 
egentligen? Finns det och vad är det för någonting i så fall? 
R:  Jag tror ju att möjligen klara av det jobb man är satt att göra lite, alltså att vara 
befäl är ju svårt om man nu skall titta åt den rollen, det är ju svårt. Jag menar ytterst 
så har vi någon form av ansvar för liv och död och gör du, löser du en uppgift på 
ett dåligt sätt, man kan ju också ha otur naturligtvis, men i sämsta fall så skickar du 
ju folk in i döden med allt vad det innebär eller du skjuter människor som du inte 
borde skjuta, det är nog så besvärligt, och kanske hantera det, att våga ta beslut va 
och det är väl någonstans den etiken är väl att göra ett jobb på rätt sätt utifrån att 
du ändå är svensk. 

Det är alltid mycket lättare att skjuta än att hålla in avtryckaren om man säger 
så eller att inte hålla inne avtryckaren. Det var massor med gånger som vi var där 
nere som vi kände att nu är det kanske läge att skjuta innan de skjuter, men vi 
gjorde ju inte det, och det är ju så jäkla lätt att begå de där misstagen, alltså en 
afghan ser ut som en afghan, han ser inte ut som en fiendeafghan, så alla afghaner 
såg likadana ut, du kan ju inte säga om det var en vän eller fiende. Alltså om du 
kom till en folksamling i en by och så står de och tittar på dig och du känner att 
alla som står där och tittar på dig de hatar dig, de gör verkligen det, och någon 
kanske stod med vapen och så vidare, ja ska jag skjuta dem för det, det går ju inte. 

Och så händer det saker som gjorde att det var jätteotäckt, och liksom hotbild, 
och vi satt kanske i våra bilar och man smög upp, man satt verkligen så här bak i 
vindrutan, soldaten tyckte absolut, han som satt att, nu, skjut, för de kommer att 
skjuta nu, och då visste man, ja, om jag skjuter nu, ja det går ju säkert bra just i den 
här första sekunden, men vad händer sedan då, ja då var vi ju ett antal till i två bilar 
och så vidare va, nej..   

Och jag körde stenhårt med det hela tiden, vi skjuter aldrig först, alltså då skall 
det verkligen vara någonting, utan det är inte vi som skall trigga ingång någonting, 
utan det var ju lätt att trigga igång saker i ett land där det är krig och många hade 
krigat hela livet och du vet så där.. Och det var ju de besluten som var de svåra, 
och det är väl det som är en del i det här med yrkesetik, att veta när du måste skjuta 
och när du inte bör skjuta, och inte skall skjuta om jag säger så, som ett exempel, 
och det är jättesvårt. (’Gustav’, 2014, s. 15 [kursivering av betoning i intervjuer].) 

 
Det här avsnittet visar att väpnad strid i internationella insatser präglas av en 
omfattande reglering från relationen mellan stater, till soldater som krigförande 
parter och vidare ner till handhavandenivå. Slutligen där tjänsteutövningen sker 
finns ett utrymme för ett professionsetiskt grundat omdöme som är viktigt för 
hur yrkesutövningen faller ut i det enskilda fallet.  

Detta visar att detta verksamhetsområde delar de strukturella drag som visats 
i utformningen av analysmodellen och därmed att de förutsättningarna är 
tillämpbara även i det analyserade fallet.  

Alla händelser och värderade handlingar som analyseras i det empiriska 
materialunderlaget faller inom ramen för detta regelverk och alla nomineringar 
speglar som minst ett förväntat agerande för en soldat eller officer i strid.  
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6.2 Insatsmandatets betydelse – kontrastfall KS09  
En av utgångspunkterna för denna forskning är att de normer som uttrycks i 
handlingar är ett uttryck för flera samverkande normativa fält. Det studeras 
genom det som kan betraktas som ett beroende mellan olika fält i en styrmix, 
som illustreras i analysmodellen. Detta beroendeförhållande skapar ett utrymme 
för att olika normer endast existerar i relation till olika situationsbundna 
förutsättningar. I detta avsnitt undersöks detta genom att studera åtgärder och 
värderingar för belöningssystem från en helt annan insats, i ett annat land, med 
ett annat mandat och där soldaterna hade andra uppgifter. Den här analysen 
påvisar empiriskt betydelsen av normer av en annan typ såsom uppdrag och 
mandat, som sätter normer om våldsutövning, exempelvis via insatsregler. 
Analysen av detta påvisar styrningseffekten på våldsmandatet, som alltså är olika 
i de båda fallen vilket avspeglas i normerna för yrkesutövningen. Detta påvisar 
att de olika normativa fälten är beroende av varandra, samt att normer är 
situationsberoende, vilket stärker analysmodellens utformning.171  

Som exempel på detta används ett motsvarande medaljmaterial från en helt 
annan insats, Kosovo Force (KFOR) i Kosovo, som var en internationell 
fredsstyrka ledd av NATO. Uppdraget var att upprätthålla fred och säkerhet i 
Kosovo under inbördeskriget och var grundat i ett FN-mandat. Mandatet för 
insatsen i Kosovo var fredsbevarande och skiljer sig från uppdraget i Afghanistan 
som med tiden i praktiken blev av mer fredsframtvingande art. Det här avsnittet 
kommer därför, inte oväntat, att visa att uppdraget och mandatet har stor 
betydelse för de normer som styr yrkesutövningen. Detta är också, som 
diskuterats tidigare, i enlighet med den internationella rätten och ett legitimt 
utövat våldsmandat. Svenska Kosovostyrkan nionde bataljonen (KS09) 
genomfördes december 2003 till juni 2004 och bestod av cirka 850 personal som 
huvudsakligen bodde på Camp Victoria utanför staden Pristina.  

Samtliga nomineringar till medalj till KS09 som analyseras i detta avsnitt var 
från ett och samma tillfälle i Caglavica den 17-18 mars år 2004. I princip hela den 
svenska bataljonen var inblandade i att ha deltagit i en insats mot en folkmassa i 
upplopp. Här var utgången sådan att personalens uppträdande gjorde att våld 
kunde undvikas, eftersom soldaterna och officerarna, trots att de hade eldtillstånd 
och var utsatta för dödligt våld, inte använde sina befogenheter, och där detta i 
efterhand ansågs vara ett väl genomfört uppdrag. 

Hela detta utdragna händelseförlopp ligger till grund för samtliga 
nomineringarna i det analyserade materialet. Det innebär att en händelse 
genererade 26 nomineringar och alla dessa 26 fick medalj. I jämförelse med 
materialet för Afghanistan som i snitt har det tre nomineringar på en händelse 
och en medaljering per händelse (se avsnitt 6.3). I denna kontraststudie analyseras 
 
                                                      
171 Beskrivningen av kontrastfallet Kosovo placeras i detta kapitel på grund av att analysen av insatsmandatet 
ska bidra till analysnivån regelverk, detta trots att jämförelsedata från det analyserade huvudfallet Afghanistan 
inte presenteras förrän senare i texten.  
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bara en enda kontingent vilket inte kan jämföras med den mer omfattande 
studien som görs för insatsen i Afghanistan med åtta kontingenter fördelat över 
fyra år. Denna kontraststudie ska därför bara illustrera skillnader som bör beaktas 
beträffande insatsmandatet.  

Materialunderlaget till det här avsnittet bygger på likartade dokument som det 
stora urvalet för insatsen i Afghanistan, se Protokollets underlag i 
källförteckningen, och kompletterat där det anges. Det var 15 soldater och 
officerare som tilldelades Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i 
guld i blått band med svärd i guld. (Sjöstrand och Edvardsson, 2006, s. 227). Det 
var 11 soldater och officerare som tilldelades Försvarsmaktens medalj för 
internationella insatser i silver i blått band med svärd i silver (Sjöstrand och 
Edvardsson, 2006, s. 229). Samtliga nominerade blev medaljerade (det vill säga 
att det inte finns några avslag i denna process). Det har en likartad spridning på 
(det gamla) befälssystemet i förhållande till insatsen i Afghanistan (se avsnitt 
5.2.3.) möjligen med några fler högre befäl som nominerats (en överstelöjtnant, 
tre majorer, fyra löjtnanter, fyra sergeanter, sex fänrikar, en furir och sju meniga).   

En skillnad mellan urvalet från Kosovo år 2004 i förhållande till det 
huvudsakliga urvalet från insatsen i Afghanistan 2008-2012 är att det ligger 
utanför tidsperioden, vilket innebär några olikheter som kan påverka analysen. 
Detta var före veteranpolitikreformen vilket innebär att det var den gamla 
tapperhetsmedaljen som delades ut, Försvarsmaktens belöningsmedalj för internationella 
insatser i silver eller guld, som sedermera ersattes av förtjänstmedaljen. Det var 
också en annan överbefälhavare Håkan Syrén som fattade beslut i 
medaljärendena vilket i praktiken innebar en annan strategisk ledning för 
användningen av belöningssystemet. (Se avsnitt 3.2.) Det är dock så att det inte 
finns så många insatser eller material från medaljnomineringar att välja bland i en 
svensk kontext som har olika uppdrag och mandat, vilket är syftet med att 
använda denna illustration. 

Eftersom samtliga medaljeringarna i detta urval utgår ifrån samma händelse 
beskrivs denna händelse i korthet här nedan. Blomgren har beskrivit den här 
händelsen ingående i två skrifter, baserat på intervjuer av personer som deltagit i 
insatsen. Den ena heter Caglavica 17 mars 2004: Sex militära chefer berättar om ett 
upplopp i Kosovo (Blomgren, 2007a) och den andra heter Out of control – röster från 
Caglavica 2004 (Blomgren, 2007b). Det är från dessa två som nedanstående 
händelseutveckling och citat kommer: 

Den svenska bataljonen KS09 kom den 17 mars 2004 under ett dygn att hamna 
mitt i ett upplopp. Svenska KFOR-soldater befann sig utan förvarning mitt i ett 
brinnande inferno och plötsligt var det skarpt läge. De stod som mänskliga sköldar 
vid Caglavica, några kilometer söder om Kosovos huvudstad Pristina, kämpande 
på liv och död för att hindra 13 000 uppretade albaner att komma fram. Ryktet sa 
att det var serberna som utlöst hela situationen när de med hjälp av hundar drivit 
ner några albanska barn i en flod där ett av dem drunknat. Albanerna sa: ’Vi vill 
protestera genom att fredligt gå genom byn. Släpper ni inte igenom oss, så slår vi 
ihjäl er. Ni får fem minuter på er att bestämma er’. (Blomgren, 2007b, s. 85.) 
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Vid ett tillfälle bryter den albanska folkmassan tillfälligt igenom KFORs baslinje 
och rör sig in mot byn. Serberna började försvara sina hus och de beskjuter 
albanerna ordentligt. De svenska soldaterna som befinner sig mitt emellan har 
svårt att veta vem som skjuter på vem. De hör att det smäller och att kulorna 
viner i luften. De bedömer att kulorna är riktade mot dem och går ner i skydd. 
(Blomgren, 2007a, s. 42–45)  

‘Sedan smäller det till lite i vägbanken bredvid oss. Så hamnar också skytten uppe 
på ena vagnen … då blev vagnen beskjuten. Man hör ju själv att det klingar i plåten 
på sidan i Sisun. Våra skyttar sitter ju där, de är ju öppna de där tornen så de sitter 
ju där som ankor som lätt kan skjutas ned. Så då, och då smäller det till också i ett 
fack, jag står bakom Sisun och hade framför mig ett sådant här fack nere i Sisun 
därbak där man hade verktyg och sådant. Då smäller det till och skakar och jag ser 
ett kulhål i den.’ […] (Blomgren, 2007a, s. 46.) 

 
Blomgren skriver att soldaterna var hotade till livet och de hade eldtillstånd från 
kompanicheferna, men trots det användes inte dödligt våld:  

’Det var ingen som använde det. Vi sköt med våra tunga kulsprutor mot platser 
inne i den serbiska byn där vi bedömde att det var serbiska krypskyttar men då 
sköt vi i väggen till exempel jämte fönstret för att få dem att sluta skjuta.’ 
(Blomgren, 2007a, s. 49.)  
 
’Men på något sätt kände jag att vi ska inte behöva skjuta, det är skottlossning i 
periferin men det är inte riktat mot oss. Det känns, jag har det i kroppen, att om 
vi inte skjuter direkt så kommer inte de att skjuta på oss direkt.’ […] (Blomgren, 
2007a, s. 49.)  

 
Blomgren skriver att soldaterna istället väntade ut folkmassan:  

[…] ’Studenterna på andra sidan de har ingen mat, lågskor och skinnjacka och det 
blir kallt på natten och mörkt. Vi är mer tränade på det här och har en 
ledningsstruktur, vi är framme. (Det blev ju rätt också, vid ett-två på natten så 
upplöstes det här). Kan vi bara stå här nu och hålla ut och ta skiten egentligen då, 
ta det här våldet och försöka hålla oss så skadefria som möjligt med de incidenterna 
som blir så har vi faktiskt löst uppgiften.’ (Blomgren, 2007a, s. 78.)  

 
Soldaterna lyckas hålla linjen och efter en mycket lång och hård kamp får de 
också förstärkningar. Den akuta situationen är över och även om säkerhetsläget 
blir mer spänt efter händelsen så återvänder lugnet till Caglavica. (Blomgren, 
2007a, s. 73–90.)  

Den här situationen i Kosovo var alltså något helt annat än situationerna som 
analyserats från Afghanistan. ”Vår uppgift blev att snabbt förhindra att det två 
folkgrupperna möttes. Vi upprättade tillsammans med FN poliser en kravallinje 
straxt söder om Pristina.” (Försvarsmakten, 2004-05-10, s. 1.) Uppgiften liknar 
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polisiära uppgifter vid stora kravaller och folkmassor. Detta skiljer sig alltså 
mycket från insatsen i Afghanistan och de situationer eller tjänsteuppgifter som 
förekom där, som i huvudsak präglades av väpnade strider. (Jämför med avsnitt 
6.4, tabell 11.) 

Folkmassan använde olika tillhyggen och projektiler som fanns till hands. 
”Folkmassan kastade stora stenar, bitar av vinkeljärn, staketstolpar av järn och 
brandbomber.” (Försvarsmakten, 2004-05-10, s. 1.) Det förekom också en stor 
risk för vådabeskjutning av den svenska styrkan. ”Båda sidorna började 
sporadiskt beskjuta varandra med handeldvapen. Ingen eldgivning riktades, såvitt 
kan bedömas, direkt mot våra soldater men bataljonen befann sig mitt emellan 
folkgrupperna. Många av soldaterna upplevde skott som gick mycket, mycket 
nära.” (Försvarsmakten, 2004-05-10, s. 1.) Detta skiljer sig alltså mycket från 
insatsen i Afghanistan där 70 procent av tillfällena där vapnen de angripits med 
specificeras till automatvapen, raketgevär, och/eller vägminor. (Jämför med 
avsnitt 6.4, tabell 10.)  

Arbetsmiljön för de svenska soldater och officerare som var där var extrema 
och pågick under lång tid. ”Det var mörkt, brinnande hus, skrikande människor, 
exploderande tårgas- och chockhandgranater och skottlossning.” 
(Försvarsmakten, 2004-05-10, s. 2.) ”Dessa intensiva förhållanden pågick under 
drygt 13 timmar, från ca kl 1200 den 17 mars till ca kl 0100 den 18 mars.” 
(Försvarsmakten, 2004-05-10, s. 2.) De svårigheter som beskriver arbetsmiljön 
som beskrevs för insatsen i Afghanistan var likartade som dessa, det vill säga hot 
om våld och extrema miljöförhållanden, även om risknivån för liv och hälsa var 
högre i Afghanistan på grund av att det var stridssituationer. (Jämför med avsnitt 
6.5.) 

Motiveringarna från medaljeringarna från händelsen i Caglavica är samtliga 
likartade. De beskriver en och samma händelse men olika situationer i denna. De 
beskriver olika åtgärder som alla har en och samma innebörd, att inte använda 
dödligt våld, och samma värde, att inga människoliv gick till spillo. Alla 
nomineringar kommer ifrån samma situation, och även om det är 26 olika 
handlingar i denna enda händelse som beskrivs i nomineringsunderlaget så 
återkommer samma eller likalydande motiveringar i samtliga nomineringar. De 
är nominerade för att ha visat ”utomordentligt personligt mod som inneburit ett 
betydelsefullt och avgörande föredöme”, ”utövat ett direkt och kraftfullt 
ledarskap genom personligt föredöme i främsta linjen”, samt för att ha ”undvikit 
att eskalera situationen genom att få sig själv och truppen att utöva en väl avvägd 
grad av eget våld.” Detta är den huvudsakliga motiveringen bakom samtliga 
handlingar, sedan finns också skillnader mellan dem. I tabell åtta nedan redovisas 
en analys av de nominerades handlingar som tematiserar underlaget till 
handlingstyper och övergripande kategorier. Denna analys har genomförts på 
samma sätt som den på underlaget från fortsättningsstyrkan i Afghanistan. 
(Jämför avsnitt 7.1.)  
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LEDARSKAP 4 (15,4%) 
Stridsledning (2)  
Ledarskap, enhet (1)  
Ledarskap, högre chef (1)  
KAMP  11 (42,3%) 
Kravaller, hålla linjen (11)  
UNDSÄTTA 4 (15,4%) 
Ge sjukvård (1)  
Rädda någon ur knipa (3)  
MATERIEL  4 (15,4%) 
Omhänderta viktig materiel (4)  
DEESKALERA 3 (11,5%) 
Undvika våld (3)  
Totalt 26 (100%) 

Tabell 7: De nominerades handlingar i kategorier och handlingstyper, KS09.172 
 
Tabell åtta visar fördelningen på de olika kategorierna i andelen i procent, som 
är likartad som fördelningen i Afghanistan-fallet, eftersom de fem kategorierna 
återfinns även i insatsen i Afghanistan och proportionerna är likartade. Denna 
fördelning illustrerar helheten av de olika komponenterna som ingår i den 
militära verksamheten. (Jämför avsnitt 7.1.1, figur 4.)  

Det finns också några skillnader, men de återfinns när det gäller 
handlingstyper. Kategorin kamp innehåller i detta fall en helt annan handlingstyp 
som är kravaller, hålla linjen som har 11 nomineringar. Den här kategorin är unik 
för den här händelsen och är den vanligaste nomineringsorsaken, det vill säga att 
personen i fråga stått i baslinjen i kravallerna och härdat ut under den långa tiden 
och under dessa förhållanden och samtidigt använt en balanserad nivå av våld. 
Handlingstypen omhänderta viktig materiel som har fyra nomineringar innebär i 
några fall att skydda fordon med vapen så att folkmassan inte får tag i dem, vilket 
också är unikt för händelsen i Kosovo. Utöver den generella nomineringen för 
att undvika att eskalera situationen, är även en direkt nominering för 
handlingstypen undvika våld procentuellt sett mycket stor med 11,5% i förhållande 
till Afghanistan med 1,3%. Detta material innehåller i jämförelse motsatta 
motiveringar, det vill säga att nomineringarna till medalj har skett utifrån en 
generell motivering att soldaterna har varit avhållsamma från att använda våld. I 
tre fall har det även varit den individuella huvudsakliga motiveringen till medalj. 
(Jämför avsnitt 7.1.2, tabell 12.) I jämförelse med ärenden från Afghanistan så 
framgår det att den typen av motiveringar istället har lett till avslag, dock endast 

 
                                                      
172 Tabellen är baserad på en sammanställning av Protokollets underlag (manuellt anonymitetsindex C nr 001-
026). Underlaget är kompletterat med uppgifter om officiella tilldelningar (Sjöstrand och Edvardsson, 2006, s. 
227, 229). 
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i två fall, men ändock de enda två fallen som representerar denna handlingstyp. 
(Jämför avsnitt 7.3.2, figur 6, typ 23.) 

Samtliga nomineringar motiveras utifrån samma värden, som är att våld kunde 
undvikas och genom detta sparades ett stort antal människoliv, både av de egna 
trupperna men framför allt av de civila som skulle skyddas. ”Om bataljonen inte 
hade lyckats hålla linjen är bedömningen att huvuddelen av de Kosovo-serbiska 
byarnas hus hade blivit nedbrända och en stor del av de 1200 innevånarna hade 
slagits ihjäl.” (Försvarsmakten, 2004-05-10, s. 2.) De värden som framhålls i 
insatsen i Afghanistan är annorlunda, bland annat framhålls att besegra motståndaren 
och vinna striden som huvudvärdet vilket är motsatt med Kosovo-fallet men helt i 
linje med uppdraget. Även värdet att klara sin personal utan skador och andra förluster 
som ett viktigt värde, detta är likartat det i Kosovo, men har fokus på den egna 
personalen, medan i Kosovo var det även riktat mot civilbefolkningen, ett värde 
som också framkommer i Afghanistan men inte är lika tydligt framträdande och 
centralt värde. (Jämför avsnitt 7.2.)  

Sammanfattningsvis kan sägas att detta kontrastfall visar att det mandat som 
finns för uppdraget och vilken situation eller tjänsteuppgift det är som utförs 
verkligen påverkar normerna för yrkesutövningen, men inte bara för de normer 
som utövas, vilket betyder att styrningen genom insatsmandatet verkligen 
fungerar som avsett, utan också att mandatet och uppgiften har betydelse för 
värderingen av de normer som utövas. I motiveringarna framträder skillnaderna 
mellan mandaten och uppgifterna, och handlingarna värderas tydligt emot de 
ideal som uppgiften representerar. Detta understryker hur viktig relationen 
mellan regelverk och värderingen av normer är. Vikten av detta understryks i 
analysmodellen för den här typen av inbäddad metagovernance som bygger på 
att det finns flera samverkande styrinstrument i en styrmix, som i det här fallet är 
regelverk, policy och professionsetik. Det stärker också antagandet att individen 
befinner sig i idealpositionen i motten av modellen, omgärdad av alla tre 
normativa fält, för att bli nominerad till medalj.  

6.3 Situationstyper från insatsen i Afghanistan 
Tidigare i kapitlet analyserades på vilket sätt regelverket är uppbyggt för att 
reglera verksamheter med stor kontextuell osäkerhet. Förförståelsen är att 
tillämpningen av regelverket präglas av en stor situationsbundenhet, det vill säga 
att den aktuella situationen är den bakgrund som öppnar för val av olika åtgärder. 
För att hantera olika situationer finns det särskilda regelverk och handlingsrutiner 
som styr de åtgärder som är anpassade för detta. I det här avsnittet visas vilket 
uttryck detta har i internationella insatser, det vill säga hur situationerna ser ut, 
inom ramen för de nomineringar som studeras här. Det handlar om ’strid eller 
krigsliknande situationer’ eftersom urvalet av medaljen är med svärd och det här 
materialet speglar insatsen i Afghanistan. Detta är alltså utgångspunkten för de 
normer som sedan får spelrum vid myndighetsutövningen. Detta analyseras i 
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termer av om motståndaren angripit med vapen, samt vilka typer av 
tjänsteuppgifter som förekommit. Sammantaget visar detta att det som analyseras 
i nästa kapitel sju är normer för yrkesutövning förankrat i professionsutövningen 
som kommer till uttryck. Samtliga tabeller i kapitel sex och sju har ett inbördes 
beroende eftersom de speglar olika utsnitt från samma händelseutveckling. 
Exempelvis finns självfallet ett kausalt samband mellan tjänsteuppgiften och 
åtgärden eftersom den väljs utifrån situationen. Avsnittet påvisar att det är den 
form av situation som avses i analysmodellen.  

Sammantaget om avsnitten nedan (avsnitt 6.3.1 och tabell tio, samt avsnitt 
6.3.2 och tabell elva) kan sägas att de vanligaste situationerna är en patrull som 
utsätts för en attack med en hemmagjord vägmina, en så kallad IED (på engelska 
’improvised explosive device’) eller en operation som utsätts för eldöverfall med 
automatvapen, kulsprutor och raketgevär. En patrull genomförs till fots eller i 
fordon och avser oftast en skyttegrupp som är ute för att lösa en specifik uppgift. 
En operation är en större apparat som omfattar fler grupper och ibland olika 
aktörer. Dessa sker med fler fordon, ibland i konvojer, och kan vara i flera dygn 
i sträck. Situationerna innebär att soldaterna är antingen under beskjutning från 
olika avstånd eller flera håll, eller indragna i strider, ibland vid upprepade tillfällen 
eller under lång tid, de har också varit mer eller mindre intensiva.  

6.3.1 Motståndaren 
För att tydliggöra att dessa situationer verkligen befinner sig inom ramen för 
’strid och krigsliknande situationer’ och i kontextuell osäkerhet analyseras först 
ett uppenbart uttryck för detta som är förekomst av väpnad strid. I materialet 
analyseras därför motståndarens bruk av vapensystem, som redovisas i tabell fem 
nedan. Här bör poängteras att det är fokus på motståndarens bruk av vapen och 
inte svensk trupps eller ISAFs bruk av vapen varför det inte förekommer 
exempelvis flygunderstöd i tabellen.  
 

Vapensystem Antal Andel  
Inga vapen brukade 14 9% 
Ospecificerade vapen 32 21% 
Automatvapen 10 7% 
Automatvapen plus raketgevär 44 29% 
Vägmina 25 16% 
Vägmina plus eldstrid 27 18% 
Totalt alla nomineringar  152 100% 

Tabell 8: Motståndarens bruk av olika vapensystem.173  

 
                                                      
173 Baserat på Medaljberedningens underlag (manuellt anonymitetsindex A nr 001-152). 
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Av tabell åtta ovan framgår det att i 91 % av nomineringarna använder 
motståndaren vapen mot de svenska soldaterna. 21 % av fallen är det inte 
specificerat vilken typ av vapen som används utan uttryck som exempelvis 
’eldstrid’ eller ’eldgivning’ används. I ungefär en tredjedel av nomineringarna 36 
% används projektiler såsom automatvapen och/eller raketgevär, och i ungefär 
en tredjedel 34 % används vägminor eller en kombination av vägmina och 
projektiler. Det är därmed tydligt att de allra flesta av de undersökta fallen är 
stridssituationer. Bruken av vapen vid eldöverfallen anger i någon mån 
intensiteten i striden eller omfattningen av hotet som soldaterna och officerarna 
utsätts för. I de fall som kombinationer av vapen används, som i kategorin 
automatvapen plus raketgevär 29 % och kategorin vägmina plus eldstrid 18 % 
finns typiskt sett de mest omfattande och långdragna stridsförloppen, vilka 
därmed utgör nästan hälften av nomineringarna 47 %. Mot bakgrund av detta går 
det att bekräfta att det handlar om väpnad strid i minst 91 % av nomineringarna.  

6.3.2 Tjänsteuppgiften  
Mot bakgrund av denna situationsdefinition har ÖB Medaljberednings 
nomineringsunderlag kategoriserats avseende tjänsteuppgifter för att visa att 
händelserna faller inom ramen för de tjänsteuppgifter som den svenska 
kontingenten haft inom ramen för sitt mandat, och på en övergripande nivå är 
uppgiften att stödja ANSF (jämför avsnitt 6.1 ovan). Det som aves här är på en 
lägre taktisk nivå det vill säga den uppgift som exempelvis skyttegruppen har för 
handen just den aktuella dagen. I tabell elva nedan beskrivs en situation för alla 
nomineringar. I de fall som det förekommer flera situationer i en nominering 
används den mest övergripande, huvudsakliga situationen, och företrädesvis väljs 
stridssituationer framför andra situationer. Av tabellen framgår de olika 
situationstyperna som soldater och officerare befunnit sig i under perioden år 
2008-2012.  
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Tjänsteuppgift Antal Andel 
Ospecificerad stridssituation 18 12% 
Stridskontakt vid operation 25 16% 
Stridskontakt vid transport 7 5% 
Stridskontakt vid rekognoscering 7 5% 
Stridskontakt vid patrullering 40 26% 
Understöd till stridssituation 12 8% 
Under hot om strid 6 4% 
Indirekt stridssituation 27 18% 
Utanför stridssituation 10 7% 
Totalt nomineringar 152 100% 

Tabell 9: Specificerade tjänsteuppgifter i urvalet.174  
 
Några av kategorierna i tabell elva hör inte till det som kan betraktas som 
stridssituationer i dess fulla bemärkelse. Det finns ett fåtal nomineringar 7 % som 
beskriver uppgifter helt utanför stridssituation, det vill säga att även om 
nomineringen är en konsekvens av stridshändelser så har den nominerade själv 
inte befunnit sig i närheten av själva striden. Det kan gälla exempelvis vård av 
fordonsparken eller hantering av svåra situationer i staben. Trots detta visar 
nomineringen av den här typen av situationer att de är betydelsefulla för 
personalstyrkan och för att kunna genomföra väpnad strid. Dessa leder dock inte 
heller till dekorering med den här medaljvalören, som kommer att framgå av 
nästa kapitel sju. Det finns en likartad kategori under hot om strid på 4 % som inte 
heller beskriver uppgifter direkt i striden, men däremot antingen i anslutning till 
den exempelvis som eskalering/deeskalering eller som kluriga situationer när det 
inte utbrutit strid men varit nära exempelvis svåra fordonsbärgningar utanför 
strid kan beskrivas på det här sättet. Här ingår också den näst vanligaste 
situationen totalt sett som är indirekt stridssituation på 18 %. Med det avses 
situationer där soldater och officerare hanterat konsekvenser som är en direkt 
konsekvens av en strid men som ändå inte befinner sig mitt i eller under en 
pågående strid. Exempel på det är sjukvårdande uppgifter, sjukvårdsgrupper 
kommer in direkt under eller efter en pågående strid för att ge vård. Här finns 
också personal utan sjukvårdande uppgifter som ger kamrathjälp när någon är 
skadad samt när någon undsätter/räddar någon helskinnad som är i knipa samt 
även ledning av skadeplats. Här ingår också personal med ammunitionsröjning 
som uppgift såsom röjning av explosiva vägminor och avsökning och klarering 
av vägsträckor.  

I de allra flesta nomineringar 93 % finns dock tjänsteuppgifter i strid beskrivna 
(med de mer indirekta uppgifterna ovan undantagna är den siffran 71 %). Vid 12 

 
                                                      
174 Baserat på Medaljberedningens underlag (manuellt anonymitetsindex A nr 001-152). 
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% av nomineringarna beskrivs inte bakgrunden till händelsen på så sätt att den 
aktuella uppgiften framgår utan beskrivningen består bara av en ospecificerad 
stridssituation. Bland de nomineringar där tjänsteuppgiften framgår är de två 
vanligaste stridskontakt vid patrullering 26 % och stridskontakt vid operation 16 %. 
Stridskontakt vid transport av personal, materiel eller förnödenheter samt 
stridskontakt vid rekognoscering av nya geografiska platser ligger vardera på 5 %. 
Utöver dessa finns också kategorin understöd till stridssituation på 8 % som består 
av exempelvis snabbinsatsstyrkor och invisning av flygunderstöd.  

De olika tjänsteuppgifter som förekommit i materialet är av uppenbara skäl 
beroende av de befattningar som personalen har (detta har berörts i avsnitt 5.2.3 
om personalkategorier) det vill säga att om en person är sjukvårdare finns 
förmodligen denna person nominerad i kategorin indirekt stridssituation. Utifrån 
exakt samma händelse kan följaktligen en skyttesoldat bli nominerad för en 
situation baserat på insatser i sin del av stridsutrymmet som därmed exempelvis 
kan höra till kategorin stridskontakt vid patrullering.  

6.4 Normerna är händelseinitierade  
Nomineringarna av soldater utgår oftast ifrån särskilt svåra händelser som de 
varit med om men ibland också ifrån en specifik individ som har särskilt bra 
egenskaper som arbetskamrat eller chef. 175 Det är vanligt att nominera varandra 
inom arbetsgruppen, det är arbetskamrater som nominerar varandra, chefer som 
nominerar sin personal, personal som nominerar sin chef, och i så gott som alla 
fall framgår det av texten på olika sätt. Det är ögonvittnesskildringar som tydligt 
visar att värderingarna är befästa i ett socialt samspel. Nomineringarna är ofta 
strukturerade så att vissa delar av texterna är upprepningar exempelvis 
beskrivningar av bakgrunden till händelser i form av bakgrunden till uppdraget 
och ett händelseförlopp när ett problem eller svårighet dykt upp, sedan följer 
variationer på skildringar av individens insats och del i sammanhanget samt hur 
individen eller gruppen löste problemet. Detta visar att händelsen formuleras och 
tolkas och berättas vidare i en dynamisk social kontext. Detta stärker därmed 
också den kollegiala och professionella kopplingen till värderingsprocessen.  
Det här avsnittet bygger på en manuell kodning (det vill säga att det är genomfört 
med papper och penna) av samtliga händelser som lett till nominering av soldater 
och officerare. De specifika händelserna framgår i beredningsunderlaget som 
datum och beskrivning av händelsen. Datumen har analyserats manuellt och 
tilldelats en slumpmässig siffra, ett så kallat ’relativt datum’, för att inte verkliga 
datum ska behöva användas.  

I materialet så finns det totalt 50 olika händelsedatum fördelat på åren 2008-
2012. Av tabell nio framgår det totala antalet nominerade för varje kontingent, 
 
                                                      
175 För fem ärenden är motiveringen generell utan hänvisning till någon speciell händelse.  
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samt hur många händelser varje kontingent har nominerat personer för. Tabellen 
visar också antalet nominerade per händelse (N/H) för varje kontingent.  

 
  Nominerade Händelser N/H 

FS16 (nov. 2008-maj 2009) 8 1 8,0 
FS17 (maj 2009-nov. 2009) 63 11 5,7 
FS18 (nov. 2009-maj 2010) 10 3 3,3 
FS19 (maj 2010-dec. 2010) 44 21 2,1 
FS20 (dec. 2010-maj 2011) 11 6 1,8 
FS21 (maj 2011-dec. 2011) 4 3 1,3 
FS22 (dec. 2011-maj 2012) 7 4 1,8 
FS23 (maj 2012-dec. 2012) 5 1 5,0 

Summa 152 50 3,0 

Tabell 10: Antal nominerade och händelser per kontingent.  
 
Antalet nomineringar varierar stort mellan kontingenterna. Tabell nio visar att 
kontingenterna FS17 och FS19 hade flest nomineringar med 63 respektive 44, 
medan de övriga kontingenterna varierar mellan 4 och 11. FS17 och FS19 hade 
också flest händelser (relativa datum) med 11 respektive 21, de övriga varierar 
mellan 1 och 6. Det här beror på att kontingenterna genomfördes under olika 
tidsperioder, vissa perioder har det varit fler och mer intensiva strider vilket 
indirekt har genererat fler medaljförslag. Skillnaderna mellan kontingenterna kan 
därför bero på läget i Afghanistan vid respektive tidpunkt. Exempelvis FS19 med 
kombinationen av många nomineringar och många händelser tyder på en intensiv 
period med många händelser. Eller FS17 med kombinationen av många 
nomineringar och få händelser tyder på få mer intensiva händelser med många 
soldater inblandade. Samtliga kolumner visar över tid på en sjunkande trend, som 
på ett översiktligt plan kan relateras till säkerhetsläget i Afghanistan.176 Denna 
tabell säger egentligen bara något om antalet nominerade respektive händelser, 
men den indikerar också i någon mån digniteten på de händelser som inträffat 
och i någon mån intensiteten under de perioder som händelserna ägt rum. Dessa 
skillnader kan självfallet också bero på andra saker, såsom variationer i styrning 
från förbandsledning eller försvarsmaktsledning i exempelvis uppgifter från 
Sverige som förbandet ska lösa eller på soldaternas uppträdande när de är ute på 
patruller. Det är tydligt att fler händelser genererar fler medaljförslag men detta 
säger inte något konkret om vad ökningen i händelser beror på.  

Tabellen visar att totalt sett över alla kontingenter finns det ungefär tre gånger 
fler nominerade än händelser, vilket innebär att varje händelse ofta genererar fler 
än en nominering. Detta mönster visar att medaljförslagen utgår ifrån händelser 

 
                                                      
176 Yrkesofficeren Wrede berättar om insatsen: ”Antalet rapporterade och analyserade stridskontakter under 
åren 2008-2012 bedömdes till 169 stycken, med störst antal 2010.” (Wrede. 2016)  
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som soldaterna och officerarna varit med om, det vill säga att nomineringarna 
och därmed policyprocessen initieras av händelser.  

Men en djupare analys av underlaget (som inte framgår av tabellen) visar två 
typer av relationer mellan antalet händelser (50) och antalet ärenden (152) samt 
variationsbredden i fördelningen dem emellan, den första med utgångspunkt i 
händelser, och den andra med utgångspunkt i ärenden. Den första relationen är 
(som diskuterats ovan) att enskilda händelser kan generera flera medaljförslag. 
Det vanligaste är att fler än en person blivit nominerad för samma händelse, vilket 
skett för 61 % av händelserna. Variationsbredden på antalet nominerade per 
händelse är dock stor, från att totalt så få som sex händelser har genererat mer 
än 10 nomineringar vardera, och en enskild händelse har som mest genererat 13 
nomineringar. Detta innebär att sju stora händelser genererat nästan hälften av 
medaljförslagen med 73 förslag. Det ska tilläggas att för 39 % av händelserna 
finns det således bara en nominerad person.  

Underlaget visar också den omvända relationen, nämligen att i varje ärende 
skildras att individer är inblandade i flera händelser. Varje medaljförslag 
innehåller beskrivningar av mellan en till fem händelser som personen nomineras 
för. Det absolut vanligaste är att nominera för en enda specifik händelse, i 74 % 
av ärendena finns det bara en händelse angiven, och i 17 % av ärendena finns det 
två händelser beskrivna. I endast åtta ärenden finns en hänvisning till mellan tre 
till fem händelser, och i fem ärenden finns inget specifikt datum alls utan en mer 
generell medaljmotivering ges. Detta anknyter till att förtjänstmedaljen är en 
belöning för handlingar som är unika och en belöning av enskilda individer.  

I analysmodellen beskrivs att regelverkets tillämpning är beroende av 
situationstyper. Genom att studera förhållandet mellan individen och händelsen 
påvisar detta att händelserna är utlösande och utgör initieringsfasen för den 
normativa policyprocessen. Genom att visa att handlingarna (som avspeglar 
normer för yrkesutövningen) initieras av händelser åskådliggör det här avsnittet 
på så sätt kopplingen mellan händelser och handlingar och normer.  

6.5 Svårigheter i arbetsmiljön illustrerar kontextuell 
osäkerhet 

Det här avsnittet illustrerar vad kontextuell osäkerhet innebär i just den här 
empiriska kontexten. Det är en komponent i att förstå vad styrningen behöver 
flexibilitet för att hantera. Det visar vad kontextuell osäkerhet kan innebära och 
vilka problem som ska lösas, de illustrerar svårigheten att styra och behovet av 
professionell autonomi för att lösa dessa problem. De typer av problem som 
illustreras i det här avsnittet visar vilken typ av osäkerheter som hanteras i denna 
tjänstemannagrupps myndighetsutövning och ger förståelse för arbetsvillkoren. 
De motsvarar formuleringarna ”under svåra förhållanden” och ”med fara för 
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eget liv” i statuterna till förtjänstmedaljen (Försvarsmakten, 2008; 
Veteransoldatutredningen, 2008, s. 431–432, bilaga 7). 

Ett sätt att förstå begreppet kontextuell osäkerhet är ur soldaternas och 
officerarnas perspektiv då det deras arbetsmiljö. Det finns inga andra statliga 
tjänstemän som delar denna riskfyllda och svåra arbetsmiljö. Samtidigt som detta 
följer även ett stort ansvar med yrkesrollen för andras liv och hälsa. Några citat 
illustrerar detta. Striden är en situation som innebär stora osäkerheter:  

Eldgivningen är kraftig och består av finkalibrig eld samt RPG-granater. En kula 
tränger in i dörren på mitt fordon. En RPG granat slår ner mellan våra två fordon. 
(Manuellt anonymitetsindex A, MAIA, nr. 040.)  

 
Det innebär en ständig fara för sig själv och ett direkt ansvar för kamrater och 
underställdas liv och hälsa:  

Mina soldater följde mig, fullt medvetna om att området inte var klarerat och att 
det nu även var täckt av ammunition, granater och diesel från det utslagna 
fordonet. De hade vetskapen att ett felsteg kunde innebära att ännu en ny IED 
utlöstes […] (MAIA, nr: 016.) 

 
Situationen påverkar arbetsmiljön: 

Situationen var extrem i flera avseenden. Skadeutfallet översteg avsevärt det som 
sjv-gruppen är dimensionerad för, såväl avseende utrustning som utbildning. 
(MAIA, nr: 027.) 

 
Den omgivande miljön försvårar arbetet: 

Efter IED attacken mot ett av [enhet] fordon stod han i ”cordon” i nästan 8 
timmar, initialt i extrem värme vilket övergick till mörker. 177 (MAIA, nr: 003.) 

 
Att utrustningen fungerar är centralt:  

[Namn] försöker samverka med skyttegruppen i stridsutrymmet men 
internkommunikationen har upphört att fungera i samband med detonationen. 
(MAIA, nr: 112.) 

 
Den här typen av arbetsmiljörelaterade svårigheter som förkommer i 
materialunderlaget beskrivs i fyra kluster här nedan. Den viktigaste är självfallet 
osäkerheter i situationen, relaterade till: (1) Strider, eldöverfall och hot om 
eldöverfall. Det är också vanligt förekommande med kontextuella faktorer 
såsom: (2) Miljöfaktorer såsom terräng- samt väder och siktförhållanden; men 

 
                                                      
177 Termen (på engelska ’cordon’) är benämningen på en militär postering eller markerad linje som bevakar ett 
objekt och begränsar tillträdet till det.  
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också: (3) Beroende av fungerande utrustning och fordon. Men det förekommer 
också faktorer som återfinns på de flesta arbetsplatser, nämligen: (4) 
Arbetsplatsrelaterade frågor. Dessa kluster beskrivs här nedan i tur och ordning.  
Det första klustret är Strider, eldöverfall och hot om eldöverfall som beskrivs som 
särskilt svåra, exempelvis utdragna i tid eller återkommande eller kraftiga.178 När 
striderna beskrivs som svåra används beskrivningar om att de pågår under flera 
timmar, under en hel natt, eller vid upprepade tillfällen. Det handlar om 
avancerade överfall med intensiv beskjutning, konstant beskjutning, precis 
direktriktad eld, från flera håll samtidigt, flera strider som pågår samtidigt. 
Beskrivningarna skildrar att elden är välriktad, nära träffar såsom kulor som 
träffar kläder och utrustning samt slår in i fordon de färdas i, granater som slår 
ner nära fordonen, eller vägminor som smäller i närheten med risk för flera 
laddningar. Det handlar om många olika typer av vapen, vägminor, raketgranater, 
handgranater, automatvapen, finkalibrig eld. Osäkerheter beskrivs som oskyddad 
eldställning eller stridsgruppering, korta stridsavstånd från 40 ned till 3 meter, 
undertalighet eller förhållanden när motståndarna är många. Men också hot om 
eldöverfall, att arbeta under risk för beskjutning, med hot om eldöverfall, risk för 
fortsatt strid, i en livshotande miljö, visuella hot såsom skytt på avstånd. Indirekta 
osäkerheter såsom svårigheter att överblicka situationen och korta 
tidsförhållanden förekommer också.   

En delmängd i detta kluster är hänvisningar till att kollegor eller andra skadar 
sig eller omkommer. Detta är den svåraste omständigheten av alla men också den 
svåraste att beskriva. Många referenser handlar om att undsätta skadade kamrater 
trots farliga omständigheter och med fara för eget liv. Här framträder också 
ansvaret för att inte skada civila och kvinnor och barn samt att undvika 
vådabekämpning.   

Det andra klustret är Miljöfaktorer såsom terräng samt väder- och siktförhållanden och 
dessa beskrivs såsom försvårande omständigheter för en situation, oftast i 
bemärkelsen att som om det inte var nog att hantera striden så var det dessutom 
försvårande miljöfaktorer. Terrängförhållanden beskrivs som begränsande för 
framkomlighet, för rörelse eller skydd, att det är svårtillgängligt eller okänd. 
Terrängen handlar ofta om vägar, att den är begränsande inte tillåter lämna väg 
eller gruppera på bredd, men också att den är manipulerad till exempel avgrävd. 
Terrängen är ofta sammankopplad med möjligheter till skydd, att ingen möjlighet 
till skydd finns. Väderförhållanden beskrivs som sandstorm och extrem värme 
över 50 grader och att de försvårar bedömningar. När det gäller siktförhållanden 
beskrivs främst mörkret som försvårande, oftast att komma fram till en plats i 
mörker eller att bli utsatt för eldöverfall i mörker eller att exempelvis bogsera 
utslagna fordon i mörker eller att framföra fordon i mörker.  

 
                                                      
178 De liknar situationstyperna i tidigare avsnitt (avsnitt 6.3) men skillnaden är att i föregående avsnitt beskrivs 
vad som händer i situationerna och i detta avsnitt beskrivs vad i situationen som skapar osäkerhet. 
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Det tredje klustret är Beroende av fungerande utrustning och fordon och detta beskrivs 
av naturliga skäl som en viktig komponent för att kunna lösa uppgiften och 
problematiskt när detta inte fungerar. Det handlar om vapen som slutar fungera, 
såsom magasin eller granater som kilar fast sig i mekaniken och kanoner som 
fastnar. Det kan också handla om minsökare som slutar fungera. En annan 
försvårande omständighet i detta kluster är sambandssystem som slås ut, det 
drabbar internkommunikation när exempelvis gruppradio är ur funktion. När det 
gäller fordon så handlar det ofta om vägminor och att fordon slås ut och måste 
stridsbärgas eller blockerar vägen. Det finns också exempel på utslagna eller 
avkörda fordon som inte soldaterna kan ta sig ur genom dörren eller luckan. Det 
handlar också om bogsering av fordon under svåra förhållanden och 
bandkrängningar och bogserlinor som går av. 

Det fjärde och sista klustret är Arbetsplatsrelaterade frågor och dessa tar sig 
uttryck som på de flesta andra arbetsplatser, även om konsekvenserna är distinkt 
annorlunda. Att chefer eller kollegor är frånvarande på grund av sjukdom, 
tillfälligt sammansatta grupper och underbemanning i skyttegruppen leder till 
svårigheter att klara stridssituationer. Problem för personalen att klara den höga 
stressnivån i arbetet under strid och även personal som får stridsreaktioner 
efteråt. En riskabel arbetsmiljö som inte är säkrad såsom oröjd minerad mark. 
En delmängd i detta är hänvisningar till när samverkan med enheter från andra 
länder inte fungerat tillfredsställande.  

Sammantaget ger dessa fyra kluster en konkret blid av vad kontextuell 
osäkerhet innebar i strid eller krigsliknande situationer under insatsen i 
Afghanistan. Det är alltså dessa faktorer som är försvårande för regleringen av 
den här typen av verksamhet, det går inte att förutse dessa och de kan ha mycket 
stor påverkan på möjligheterna att genomföra verksamheten. Det är dessa 
faktorer som ställer stora krav på omdömesförmåga i yrkesutövningen, och på 
rättssäkerhet i myndighetsutövningen.  

6.6 Sammanfattning: Regelstyrningen av tjänstemännens 
mandat  

I det här avsnittet sammanfattas kortfattat de fem avsnitten ovan genom att 
besvara de motsvarande empiriska frågorna, och sist i avsnittet besvaras den 
analytiska frågan för analysnivån regelverk.   

Det här kapitlet har genom empirisk undersökning visat ramverket till och 
initieringsfasen av en normativ policyprocess. Detta genom kopplingen mellan 
situationer och kontextuell osäkerhet som bygger på tillämpning av lagstiftningen 
inom ett verksamhetsområde. 

Analysnivån regelverk vägleds av den analytiska frågan (fråga 2), som är: 
Vilken betydelse har den kontextuella osäkerheten för normsystemets dynamik, betraktat 
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utifrån regelstyrningens utformning i strid eller stridsliknande situationer? Frågan besvaras i 
avsnitt 9.1.2. I det här avsnittet besvaras de underliggande empiriska frågorna. 

Den här frågan syftar till att analysera om förförståelsen som är inbyggd i 
analysmodellen även gäller i det analyserade fallet, i verksamheten internationella 
militära insatser. I arbetet med modellen identifieras ett antal begrepp/frågor 
som centrala för den grund som läggs i konstruktionen av regelverket och som 
gäller vid kontextuell osäkerhet. Dessa har analyserats och ställts till 
materialunderlaget. Svaren på dessa följer här.  

I avsnitt ett besvaras den empiriska frågan: (1a) Hur är regelverket utformat (i form 
av konkreta lagrum) som reglerar tjänsteutövningen i strid för soldater och officerare i 
internationell insats? I avsnitt ett beskrivs regelverket för militär personal i 
internationella insatser. Rent strukturellt är regelverket konstruerat kring en 
situationsbedömning om en stridssituation föreligger som bygger på utövandet 
av våld och tvång som tjänsteuppgifter. Tjänsteuppgifterna är omgärdade av ett 
omfattande och tydligt regelverk men som för konkreta stridssituationer innebär 
ett betydande utrymme för professionell autonomi. Professionsutövningen 
innefattar en omfattande styrning via utbildning, träning och olika 
säkerhetsföreskrifter och handhavanderegler. Den innebär också en konkret 
normativ styrning av professionella värden för den militära yrkesutövningen. I 
korthet så kan sägas att förvaltningsstyrningen har en särpräglad utformning som 
bygger på att speciellt formulerade regelverk tillämpas utifrån olika 
situationsdefinitioner som utgörs av olika former av kontextuell osäkerhet.  

I avsnitt två besvaras den empiriska frågan: (1b) Har insatsmandatet en betydelse 
för de normer för statssanktionerat våld som utövas i internationell insats? Detta studeras 
genom att analysera och jämföra normerna från en helt annan insats, KS09 i 
Kosovo år 2004. De medaljärenden som studeras för den insatsen motiveras för 
sin återhållsamhet av våld i en situation som var annorlunda och där soldater och 
officerare också hade ett annat mandat för insatsen. Det innebär att 
insatsmandatet och uppgiften är styrande för utövningen av militär makt men 
också för värderingen av normer i denna utövning. Motsatsförhållandet mellan 
mandatet och uppgiften i insatserna i Kosovo respektive Afghanistan visar inte 
bara att den formella styrningen fungerar utan också att den professionella 
omdömesförmågan har ett srot utrymme i yrkesutövningen samt att den också 
värderas hös och belönas inom professionen.  

I avsnitt tre besvaras den empiriska frågan: (1c) Vilken situationsdefinition är det 
som avses i det analyserade fallet? Den här frågan är främst relevant för att definiera 
tillämpningen av regelverk vid kontextuell osäkerhet. I avsnitt tre analyseras 
situationstyper från insatsen i Afghanistan. Under insatsen i Afghanistan åren 
2008-2012 och de 152 ärenden som utgör den här empiriska kontexten hade 
situationerna och kontexten i korthet följande karaktär. Den situation som 
omfattas av det empiriska underlaget och som studeras är ’strid eller 
stridsliknande situationer’ och den specificeras genom en analys av om och i så 
fall vilka vapensystem motståndaren använder samt genom att specificera de 
tjänsteuppgifter som de studerade situationerna ligger inom. Sammanfattningsvis 



 
MAGNA ROBERTSSON Personligt mod 

195 

är de vanligaste situationstyperna är stridskontakt vid en patrull som utsätts för 
en attack med en hemmagjord vägmina, eller en stridskontakt vid en operation 
som utsätts för eldöverfall med automatvapen, kulsprutor och raketgevär. 

I avsnitt fyra besvaras den empiriska frågan: (1d) Hur initieras beredningsprocessen, 
det vill säga de ärenden som leder till nominering? I avsnittet analyseras initieringen av 
den policyprocess som studeras. Den initieras genom händelser och åtgärder i 
dessa som föranleder nominering av soldater eller officerare till medalj. 
Relationen mellan individer händelser och nomineringar illustreras genom ett ett-
till-många-relation. Detta har främst en analytisk betydelse eftersom det belägger 
sambandet mellan de situationsanpassade händelserna och de nominerade 
individerna och normerna som deras handlingar uttrycker. En analys visar att de 
152 nominerade individerna har figurerat i 50 olika händelser, vilket innebär att 
varje händelse genererat ungefär tre nomineringar. De kontingenter som har 
många stora händelser har följaktligen också många nomineringar.  

I avsnitt fem besvaras den empiriska frågan: (1e) Vilket uttryck har kontextuell 
osäkerhet i det analyserade fallet? I avsnitt fem analyseras svårigheter i arbetsmiljön 
som illustration på kontextuell osäkerhet. Den visar fyra kluster som återkommer 
i materialet, nämligen: (1) Strider, eldöverfall och hot om eldöverfall; (2) 
Miljöfaktorer såsom terräng- samt väder och siktförhållanden; (3) Beroende av 
fungerande utrustning och fordon; samt (4) Arbetsplatsrelaterade frågor. Detta 
innebär att soldater och officerare i en insatsmiljö förmodligen har den mest 
extrema form av kontextuell osäkerhet i svensk statsförvaltning, men att den 
också har drag av mer allmängiltig karaktär.  
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7 PROFESSIONSETIK: Normer för god 
yrkesutövning  

Professionsetiken är starkt knuten till de villkor som gäller för utövningen av ett 
specifikt yrke. Den studeras här utifrån värderingar baserade på yrkeskunskap 
och normer för agerande i olika situationer i yrkesutövningen. I det här kapitlet 
analyseras de handlingar som beskrivs i medaljberedningens nomineringsärenden 
av svenska soldater och officerare i stridssituationer i Afghanistan.179 Handlingar 
är centrala för förståelsen av professionsetiken och utgör en konkretisering av de 
normer som utövas i en professionell kontext. Avsikten är emellertid inte att 
värdera enskilda soldaters beslut och handlingar utan att studera detta ur ett 
styrningsperspektiv och på en principiell och övergripande nivå. I den här 
avhandlingen används en analysmodell som består av fyra normativa fält (politik, 
regelverk, professionsetik, och policy) som motsvarar en styrmix för styrformen 
mjuk normstyrning. Analysmodellen illustrerar att de nominerades handlingar 
befinner sig i mitten av analysmodellen, det vill säga att de är lagliga, politiskt 
korrekta och därutöver berömliga ur ett militärt professionellt perspektiv. 

Kapitlet bygger på ett beredningsunderlag består av insatsförbandens 
nomineringar till Försvarsmaktens förtjänstmedalj med svärd. Underlaget 
kommer från överbefälhavarens centrala Medaljberedning som ger förslag till 
beslut, som avgörs genom beslut av överbefälhavaren. Materialet presenteras i 
det här kapitlet främst som ett statistiskt material och i form av kategorier som 
ibland exemplifieras med citat av generell karaktär som beskriver soldater och 
officerares handlingar som uttryck för normer för god yrkesutövning.  

Det bör tilläggas att det finns en enorm mängd politiska ståndpunkter, 
moraliska ställningstaganden och en ansenlig mängd forskning kring insatsen i 
Afghanistan. Detta urval är självfallet bara några exempel på en oerhört komplex 
situation. Dessa exempel syftar till att skildra det som avhandlingen undersöker 
och avser inte att vara representativa för något annat än just detta. Den här 
avhandlingen gör inga anspråk på att skildra insatsen i sin helhet utan här återges 
vissa av de centrala aspekterna av insatsen kring det som studeras i avhandlingen, 
det vill säga det värdebaserade belöningssystemet förtjänstmedaljen som 
empiriskt uttryck för en form av metagovernance.  

 
                                                      
179 Det urval som studeras är officiella nomineringar av svenska soldater och officerare till Försvarsmaktens 
förtjänstmedalj med svärd, dock ej postuma tilldelningar, från insatsen i Afghanistan under åren 2008-2012.  
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Genomförandet av den här forskningen vilar på fallstudiemetod och ett antal 
frågor som underbygger varandra i en trädstruktur. På det sättet ger frågorna 
varandra stöd för att besvara den övergripande forskningsfrågan.180 Den 
analytiska frågan för den här analysnivån professionsetik är (fråga 3): Vilka normer 
betraktas som berömliga i strid eller krigsliknande situationer inom den militära professionen 
och på vilket sätt premieras dessa i belöningssystemet? I det här kapitlet redovisas den 
empiriska undersökningen för analysnivån professionsetik, och i ett avsnitt 
vardera besvaras de tre empiriska frågor som i sin tur underbygger denna. 

I avsnitt ett besvaras den empiriska frågan: (3a) Vilka goda exempel på normer 
finns det för agerande i stridssituationer, betraktat ur ett militärt professionellt perspektiv? I 
avsnittet analyseras de typer av handlingar som soldater och officerare 
nominerats för, vilket avspeglar normer för handlingar i strid. Eftersom de har 
blivit nominerade till förtjänstmedaljen är dessa handlingar också uttryck för 
goda yrkesnormer inom den militära professionen. Här analyseras också summan 
av dessa handlingar som uttryck för den väpnade striden som fenomen och det 
samspel som krävs mellan olika delar av den militära verksamheten. 

I avsnitt två besvaras den empiriska frågan: (3b) Vilka värden uttrycker normerna 
i den militära tjänsteutövningen? Detta studeras genom att analysera vilka 
konsekvenser som uttrycks som ett resultat av de nominerades ageranden, som 
ett uttryck för de resultat eller vinster som åtgärderna medfört. Detta avspeglar 
vad som är viktiga värden för verksamheten. Detta är alltså betraktat ur ett 
militärt professionellt perspektiv, där det kan finnas det som kan betraktas som 
vinster ur ett uppdragsperspektiv trots att det finns negativa konsekvenser av den 
militära maktutövningen såsom exempelvis att soldater eller officerare har 
skadats.  

I avsnitt tre besvaras den empiriska frågan: (3c) Vilka prioriteringar mellan dessa 
normer uttrycks genom belöningssystemet av försvarsmaktsledningen? I avsnittet analyseras 
prioriteringar av den militära ledningen mellan olika normer. Detta studeras 
genom att analysera vilka normer som genererar tilldelning av medalj respektive 
får avslag på nomineringsförslaget. I avsnittet analyseras handlingstyperna från 
avsnitt ett i förhållande till om den nominerade sedan tilldelats medalj eller inte, 
det vill säga överbefälhavarens beslut av ärendena. Detta påvisar gränsen mellan 
vad som anses vara normalt för en soldat eller officer (väl utfört arbete) och 
exceptionellt, vägledande handlande (normerande föregångsmannaskap). I 
avsnittet analyseras också mer i detalj de prioriteringar mellan olika typer av 
normer som de olika medaljvalörerna guld respektive silver innebär.  

I avsnitt fyra summeras det här andra empiriska kapitlet, som beskriver svensk 
militär professionsetik i sin praktik i form av strid eller krigsliknande situationer, 
genom att de tre empiriska frågorna besvaras. 

 
                                                      
180 Avhandlingens huvudfrågeställning är: Hur fungerar krigsdekorationer som ett sätt att metastyra via den militära 
professionsetiken, det som här benämns mjuk normstyrning? 
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7.1 Handlingar uttrycker normer för den militära 
yrkesutövningen 

I det här avsnittet har de nominerades handlingar analyserats eftersom de 
uttrycker normer som betraktas som goda exempel för den militära 
yrkesutövningen. Resultatet av analysen har grupperats till typer av handlingar 
som sedan samlats under bredare kategorier av handlingar.  

Bedömningen av detta är komplex av flera skäl, utöver att en handling kan 
innebära flera saker samtidigt. Beskrivningen av handlingarna består ofta av flera 
sekventiella moment och det kan också finnas flera händelser beskrivna för 
samma nominering. Här har ett omfattande analysarbete lagts på att undvika 
redundans i kategorierna samt på att klassificera utifrån varje enskilt falls 
förutsättningar och utifrån detaljeringsgraden på tillgänglig information. I de fall 
flera handlingar har beskrivits i samma ärende har en huvudsaklig handling 
identifierats, med stöd av följande villkor: a) handlingar i stridssituationer är valda 
före generella kvalitéer; b) specifika, mer detaljerade, handlingar är valda före 
generella beskrivningar; c) fokus ligger på den nominerades specifika handlingar 
före gruppens; d) fokus ligger på den handling som är central för 
händelseförloppet; e) fokus ligger på den handling som är central för 
motiveringarna i nomineringen. På det här sättet lyfts de handlingar fram som är 
centrala för att identifiera de normer som uttrycker det som är berömligt i 
yrkesutövningen, och därmed också fylla den militära professionsetiken med 
innehåll i form av konkreta goda exempel på utövningen av yrket. Dessa 
handlingar är sedan kategoriserade tematiskt, vilket betyder att de är ordnade 
utifrån den övergripande åtgärdstyp eller arbetsuppgift som förbanden kan ha.  

I ett underavsnitt presenteras först de grövre kategorierna följt av ett 
underavsnitt där de mer finmaskiga handlingstyperna presenteras. De breda 
kategorierna speglar en helhet av den militära verksamheten och de mer specifika 
handlingstyperna innehållet i den militära professionsetiken i strid eller 
krigsliknande situationer.  

7.1.1 Kategorier av handlingar  
Analysen av de nominerades handlingar resulterade i sju kategorier, som i denna 
breda bemärkelse uttrycker olika typer av åtgärder som ryms inom den svenska 
militära verksamheten, i detta fall i insatsen i Afghanistan. I figur fyra visas de sju 
kategorierna i ett diagram där kategorierna räknats om till andel i procent av den 
totala mängden av 152 nomineringsärenden.  
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Figur 5: Andel av de nominerades handlingar i kategorier.181  
 
De sju kategorierna, med respektive andel av den totala mängden nomineringar 
i procent, är: ledarskap (12,5 %); kamp (37,5 %); undsätta (17,8 %); stödja (12,5 
%); materiel (9,2 %); deeskalera (6,6 %); stab (3,9 %). Vad kategorierna innehåller 
och betyder förklaras mer i detalj i nästa avsnitt där de mer detaljerade 
handlingstyperna presenteras. 

Av diagrammet ovan framgår att kategorierna ledarskap och kamp tillsammans 
utgör exakt 50 % av den totala mängden nomineringar. Att tårtbiten för kamp är 
störst är inte konstigt eftersom det är centralt för den väpnade striden, det är 
också i dessa situationer som personligt mod i traditionell bemärkelse kan visas 
genom handling. Ledarskap är en förhållandevis stor tårtbit eftersom det är färre 
som har ledande befattningar, men guldkriteriet för medaljen uppmuntrar till 
många nomineringar för detta. Det visar på ledarskapets centrala betydelse för 
den väpnade striden som fenomen. Ledarskapet innebär ett särskilt ansvar i 
stridssituationen eftersom de underställdas liv och hälsa hänger på de beslut som 
chefen fattar. Dessa två kategorier kan sägas tala direkt till de formella statuterna 
för medaljen.  

Detta avspeglar också att kategorin undsätta är så förhållandevis stor eftersom 
den är så laddad med konsekvenserna av striden och har en central funktion för 
dessa soldaters trygghet. Vid betraktelse av nomineringarna som en helhet ger 
detta förståelse för att alla delar har en viktig funktion för den väpnade striden 
och att trots att vissa nomineringar kan tyckas falla utanför medaljens 

 
                                                      
181 Bearbetning av tabell elva. 
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tillämpningsområde, har de ändå en central funktion och betydelse för uppgiftens 
genomförande.  

Eftersom nomineringarna är gjorda för situationer i ”strid eller krigsliknande 
situationer”, som statuterna för medaljen är formulerade, visar denna 
kategorisering av handlingarna också något generellt om striden som socialt 
fenomen betraktat och betydelsen av helheten av de olika element som ingår. 
Eftersom det finns nomineringar till medalj i de flesta funktioner på förbandet 
som är berörda av förmågan att utföra väpnad strid, lyfter helheten också att 
professionsutövarna själva anser att samtliga delar är relevanta och berömvärda 
för genomförandet av uppgiften.  

Diagrammet som helhet säger också något om insatsen i Afghanistan och de 
arbetsuppgifter soldater och officerare främst på taktisk enhet hade där under 
åren 2008-2012. Nästan samtliga händelser utspelar sig utanför Camp Northern 
Lights och detta visar därför med tydlighet vilka arbetsuppgifter som svenska 
soldater och officerare hade att vänta när de gav sig ut i öknen. Detta tillsammans 
med analysen av kontextuell osäkerhet som faktorer i soldaters och officerares 
arbetsmiljö talar ett tydligt språk om en mycket riskfylld arbetssituation (se avsnitt 
6.5). Detta påverkar också värderingen av vad personligt mod är för något, på så 
sätt att det militära yrket som sådant kräver ett visst mått av grundläggande mod 
för att kunna stå ut med den generellt höga risknivån.  

7.1.2 Typer av handlingar  
I det här avsnittet beskrivs de handlingar som soldater och officerare blivit 
nominerade för, som är den åtgärd som soldaten eller officeraren vidtagit i den 
aktuella situationen och som är bedömd som berömvärd inom ramen för 
belöningssystemets värderingsprocess. De analyseras i termer av generella 
handlingstyper som är mer detaljerade än kategorierna, som alltså oftast består 
av flera handlingstyper. De är att betrakta som normer, som är goda eller väl 
utförda handlingar ur ett militärt professionellt perspektiv.182 Eftersom de är 
nomineringar till förtjänstmedaljen är handlingarna normerande i bemärkelsen 
att de fungerar som förebilder för andra soldater och officerare. Handlingarna 
måste också ses som en konsekvens av situationsdefinitionen som undersöks i 
kapitel sex eftersom de är en respons på det som utspelade sig vid de specifika 
händelserna.  

Tabell elva nedan specificerar de totalt 25 olika typer av handlingar som de 
nominerade genomfört, som är sorterade tematiskt i bredare kategorier, detta 
utvecklar således det som diskuterades i föregående avsnitt. 

 
                                                      
182 Det kan vara värt att poängtera att handlingstyp inte är samma sak som händelse (som analyserades i avsnitt 
6.4). Det finns flera personers olika perspektiv på samma händelse, det vill säga att under en händelse som 
utspelar sig ett visst datum finns flera personer som har agerat på olika sätt under den incidenten och blivit 
nominerade för olika saker för samma stridstilfälle. Eftersom en del händelser genererat fler än en nominering 
förekommer vissa händelser flera gånger i statistiken, men som olika handlingar. 
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Handlingstyp (nummer 1-25) Guld Silver Medalj Avslag Nominerade 
Kategori LEDARSKAP (antal) 4  6  10 9 19 

% av totalt kategori 21,1% 31,6% 52,6% 47,4% 12,5% 
1. Stridsledning (antal)  4 5 9 6 15 

% inom kategori 21,1% 26,3% 47,4% 31,6% 78,9% 
% inom beslutstyp 21,1% 9,4% 12,5% 7,5%   

% av totalt nominerade 2,6% 3,3% 5,9% 3,9% 9,9% 
2. Ledarskap, enhet (antal) 0 1 1 1 2 

% inom kategori 0,0% 5,3% 5,3% 5,3% 10,5% 
% inom beslutstyp 0,0% 1,9% 1,4% 1,3%   

% av totalt nominerade 0,0% 0,7% 0,7% 0,7% 1,3% 
3. Ledarskap, högre chef (antal) 0 0 0 2 2 

% inom kategori 0,0% 0,0% 0,0% 10,5% 10,5% 
% inom beslutstyp 0,0% 0,0% 0,0% 2,5%   

% av totalt nominerade 0,0% 0,0% 0,0% 1,3% 1,3% 
Kategori KAMP (antal) 6 31 37 20 57 

% av totalt kategori 10,5% 54,4% 64,9% 35,1% 37,5% 
4. Aggressivt motstånd (antal) 0 14 14 3 17 

% inom kategori 0,0% 24,6% 24,6% 5,3% 29,8% 
% inom beslutstyp 0,0% 26,4% 19,4% 3,8%   

% av totalt nominerade 0,0% 9,2% 9,2% 2,0% 11,2% 
5. Bekämpat militära mål (antal) 2 3 5 5 10 

% inom kategori 3,5% 5,3% 8,8% 8,8% 17,5% 
% inom beslutstyp 10,5% 5,7% 6,9% 6,3%   

% av totalt nominerade 1,3% 2,0% 3,3% 3,3% 6,6% 
6. Närskydd (antal) 1 3 4 6 10 

% inom kategori 1,8% 5,3% 7,0% 10,5% 17,5% 
% inom beslutstyp 5,3% 5,7% 5,6% 7,5%   

% av totalt nominerade 0,7% 2,0% 2,6% 3,9% 6,6% 
7. Aktiv i stridsområdet (antal) 0 6 6 0 6 

% inom kategori 0,0% 10,5% 10,5% 0,0% 10,5% 
% inom beslutstyp 0,0% 11,3% 8,3% 0,0%   

% av totalt nominerade 0,0% 3,9% 3,9% 0,0% 3,9% 
8. Försvar av postering (antal) 0 1 1 4 5 

% inom kategori 0,0% 1,8% 1,8% 7,0% 8,8% 
% inom beslutstyp 0,0% 1,9% 1,4% 5,0%   

% av totalt nominerade 0,0% 0,7% 0,7% 2,6% 3,3% 
9. Anfall (antal) 0 3 3 2 5 

% inom kategori 0,0% 5,3% 5,3% 3,5% 8,8% 
% inom beslutstyp 0,0% 5,7% 4,2% 2,5%   

% av totalt nominerade 0,0% 2,0% 2,0% 1,3% 3,3% 
10. Åtgärda eldavbrott  (antal) 3 1 4 0 4 

% inom kategori 5,3% 1,8% 7,0% 0,0% 7,0% 
% inom beslutstyp 15,8% 1,9% 5,6% 0,0%   

% av totalt nominerade 2,0% 0,7% 2,6% 0,0% 2,6% 
Kategori UNDSÄTTA (antal) 5 10 15 12 27 

% av totalt kategori 18,5% 37,0% 55,6% 44,4% 17,8% 
11. Ge kamrathjälp  (antal) 3 3 6 3 9 

% inom kategori 11,1% 11,1% 22,2% 11,1% 33,3% 
% inom beslutstyp 15,8% 5,7% 8,3% 3,8%   

% av totalt nominerade 2,0% 2,0% 3,9% 2,0% 5,9% 
12. Ge sjukvård  (antal) 0 2 2 6 8 

% inom kategori 0,0% 7,4% 7,4% 22,2% 29,6% 
% inom beslutstyp 0,0% 3,8% 2,8% 7,5%   

% av totalt nominerade 0,0% 1,3% 1,3% 3,9% 5,3% 
13. Hantera skadeplats  (antal) 1 2 3 3 6 

% inom kategori 3,7% 7,4% 11,1% 11,1% 22,2% 
% inom beslutstyp 5,3% 3,8% 4,2% 3,8%   

% av totalt nominerade 0,7% 1,3% 2,0% 2,0% 3,9% 
14. Rädda någon ur knipa (antal) 1 3 4 0 4 

% inom kategori 3,7% 11,1% 14,8% 0,0% 14,8% 
% inom beslutstyp 5,3% 5,7% 5,6% 0,0%   

% av totalt nominerade 0,7% 

 

 

2,0% 2,6% 0,0% 2,6% 
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Kategori STÖDJA (antal) 1 3 4 15 19 
% av totalt kategori 5,3% 15,8% 21,1% 78,9% 12,5% 

15. Röja vägminor (antal) 1 1 2 4 6 
% inom kategori 5,3% 5,3% 10,5% 21,1% 31,6% 

% inom beslutstyp 5,3% 1,9% 2,8% 5,0%   
% av totalt nominerade 0,7% 0,7% 1,3% 2,6% 3,9% 

16. Stöd till samverkande enhet (antal) 0 1 1 5 6 
% inom kategori 0,0% 5,3% 5,3% 26,3% 31,6% 

% inom beslutstyp 0,0% 1,9% 1,4% 6,3%   
% av totalt nominerade 0,0% 0,7% 1,3% 3,3% 3,9% 

17. Invisa flygunderstöd (antal) 0 0 0 4 4 
% inom kategori 0,0% 0,0% 0,0% 21,1% 21,1% 

% inom beslutstyp 0,0% 0,0% 0,0% 5,0%   
% av totalt nominerade 0,0% 0,0% 0,0% 2,6% 2,6% 

18. Stöd till chefen på plats (antal) 0 1 1 2 3 
% inom kategori 0,0% 5,3% 5,3% 10,5% 15,8% 

% inom beslutstyp 0,0% 1,9% 1,4% 2,5%   
% av totalt nominerade 0,0% 0,7% 0,7% 1,3% 2,0% 

Kategori MATERIEL (antal) 3 2 5 9 14 
% av totalt kategori 21,4% 14,3% 35,7% 64,3% 9,2% 

19. Stridsbogsering (antal) 3 2 5 6 11 
% inom kategori 21,4% 14,3% 35,7% 42,9% 78,6% 

% inom beslutstyp 15,8% 3,8% 6,9% 7,5%   
% av totalt nominerade 2,0% 1,3% 3,3% 3,9% 7,2% 

20. Omhänderta viktig materiel (antal) 0 0 0 2 2 
% inom kategori 0,0% 0,0% 0,0% 14,3% 14,3% 

% inom beslutstyp 0,0% 0,0% 0,0% 2,5%   
% av totalt nominerade 0,0% 0,0% 0,0% 1,3% 1,3% 

21. Underhåll (antal) 0 0 0 1 1 
% inom kategori 0,0% 0,0% 0,0% 7,1% 7,1% 

% inom beslutstyp 0,0% 0,0% 0,0% 1,3%   
% av totalt nominerade 0,0% 0,0% 0,0% 0,7% 0,7% 

Kategori DEESKALERA (antal) 0 1 1 9 10 
% av totalt kategori 0,0% 10,0% 10,0% 90,0% 6,6% 

22. Omgruppera (antal) 0 0 0 7 7 
% inom kategori 0,0% 0,0% 0,0% 70,0% 70,0% 

% inom beslutstyp 0,0% 0,0% 0,0% 8,8%   
% av totalt nominerade 0,0% 0,0% 0,0% 4,6% 4,6% 

23. Undvika våld (antal) 0 0 0 2 2 
% inom kategori 0,0% 0,0% 0,0% 20,0% 20,0% 

% inom beslutstyp 0,0% 0,0% 0,0% 2,5%   
% av totalt nominerade 0,0% 0,0% 0,0% 1,3% 1,3% 

24. Undvika vådabekämpning 0 1 1 0 1 
% inom kategori 0,0% 10,0% 10,0% 0,0% 10,0% 

% inom beslutstyp 0,0% 1,9% 1,4% 0,0%   
% av totalt nominerade 0,0% 0,7% 0,7% 0,0% 0,7% 

Kategori ÖVRIGT (antal) 0 0 0 6 6 
% av totalt kategori 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 3,9% 

25. Stabsfunktion (antal) 0 0 0 6 6 
% inom kategori 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

% inom beslutstyp 0,0% 0,0% 0,0% 7,5%   
% av totalt nominerade 0,0% 0,0% 0,0% 3,9% 3,9% 

Totalt (antal) 19 53 72 80 152 
% av totalt nominerade 12,5% 34,9% 47,4% 52,6% 100,0% 

Tabell 11: Andelen nomineringar och medaljer per kategori och handlingstyp183  
 
                                                      
183 Tabellen är baserad på en sammanställning av Medaljberedningens underlag (manuellt anonymitetsindex A 
nr 001-152). Underlaget är kompletterat med uppgifter om officiella tilldelningar (Försvarsmakten, 2010a, 
2011e, 2011d, 2012d, 2012c; Langlet, 2013). "Medalj" avser alla dekoreringar och "Nominerade" avser hela 
urvalet. Sista cellen på kategorirader avser "% av totalt nominerade". 
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Tabell elva ovan visar vilka gärningar soldaterna nominerats för i dessa 
situationer, det vill säga hur de har löst problemen de ställts inför. Här finns ett 
tydligt normativt innehåll som visar vad som inom professionen (respektive vid 
tilldelning av medalj vad myndigheten Försvarsmakten) bedöms vara ett 
berömvärt beteende för en soldat eller officerare i dessa situationer. Exempelvis 
är det tydligt att de som har bjudit aggressivt motstånd ofta nomineras, 17 gånger 
för detta i det här materialet. Detta är alltså ett exempel på en social norm som 
är berömvärd i en militär professionell kontext. Det finns också kontraster mellan 
dessa normer, exempelvis så nomineras soldater och officerare inte lika ofta för 
att de undvikit vådabekämpning, endast en nominering motiveras huvudsakligen 
utifrån detta (även om detta kan omnämnas som en bidragande faktor i 
nomineringar som huvudsakligen handlar om andra typer av handlingar). Här 
påverkar självfallet också uppdragets art och det mandat insatsen har på politisk 
nivå vilka handlingar som utförs (se kapitel fem om regelverk och det jämförande 
exemplet med KS09 i kapitel åtta nedan). De flesta av dessa normer existerar inte 
alls i det civila fredstida samhället, utan denna klassificering av handlingar 
uttrycker normer kring utövning av det militära våldsmandatet, nämligen olika 
sätt att i en militär kontext utöva legitimt våld i en begränsad situation.  

Denna analys är mycket komplex. Som nämndes i inledningen av avsnittet är 
det den huvudsakliga handlingen som analyseras, men det finns utöver detta 
också en gränsdragning mellan typerna. Exempelvis kan handlingen vara en 
sekvens av handlingar, där exempelvis som att leda striden som en del av ett 
anfall, eller ge kamrathjälp efter aggressivt motstånd. Här har analysen utgått ifrån 
motiveringen bakom nomineringen, det vill säga vad som var kärnan i det som 
framhålls som bra, och då framträder den viktigaste delen av handlingen i den 
specifika situationen. Då återstår efter ingående analys bara en gärning i varje 
nomineringsärende och det är dessa som tematiskt har aggregerats till typer av 
handlingar.  

Inledningsvis presenteras kategorierna och handlingstyperna förklaras mer 
ingående för att ge en mer informativ bild om deras faktamässiga innehåll. Det 
finns således 25 typer av handlingar som har grupperats till sju övergripande 
kategorier utifrån sitt innehåll.  

Den första kategorin är ledarskap, som består av 19 huvudsakliga nomineringar 
för tre olika handlingstyper av ledarskap som avspeglas i materialet.  

Den första handlingstypen är stridsledning (15 nomineringar), som utövas när 
ett befäl leder sin enhet i en strid. Det beskrivs ofta i det här materialet som en 
förmåga att leda sin grupp i strider som inneburit särskilt svåra förhållanden eller 
komplexa situationer som också kan innefatta samband och koordinering med 
andra enheter. Dessa faktorer ställer särskilt höga krav på stridsledningen och de 
framhålls för att visa på det extraordinära i situationerna. Detta är den vanligaste 
nomineringsgrunden i denna kategori med 15 nomineringar.  

Den andra typen är ledarskap över enhet (två nomineringar), som har många 
likheter med den föregående kategorin men som skiljer sig på det sättet att den 
beskriver ett ledarskap som sträcker sig utanför den akuta stridssituationen 
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exempelvis kan den nominerade ha tagit över ordinarie chefs ansvarsområde eller 
ha särskilt goda ledarskapsegenskaper.  

Den tredje typen är ledarskap av högre chef (två nomineringar), som handlar om 
ett högre befäls (det vill säga på nivån OF4-OF5) ledarskap över en större enhet, 
vilket har en annan mer strategisk och övergripande karaktär än de andra två 
ledarskapstyperna i dessa sammanhang. Det kan poängteras att det inte finns en 
strikt åtskillnad mellan stridslednings- och ledarskapstyperna i materialet utan att 
det är ett huvudsakligt fokus som skildras i tabellen, ofta omnämns element av 
flera av dessa typer tillsammans. Sammantaget är det denna kategori som kan 
sägas avspegla guldkriteriet i riktlinjerna för tilldelning av förtjänstmedaljen 
”mycket förtjänstfull ledning av förband under svåra förhållanden”, se vidare om 
detta kriterium i avsnitt fyra nedan.   

Den andra kategorin är kamp, som består av totalt 57 nomineringar fördelat 
på sju handlingstyper. Detta är den största kategorin med 57 nomineringar vilket 
inte är oväntat då den också är den som vid första anblicken är mest utmärkande 
för det som betecknas ”strid eller krigsliknande situationer” i riktlinjerna för 
förtjänstmedaljen. Som diskuteras längre ner i avsnittet är detta emellertid bara 
en del av striden som fenomen.  

Den fjärde handlingstypen (det vill säga den fjärde totalt sett utifrån tabell åtta 
ovan) är aggressivt motstånd (17 nomineringar), som i det är materialet ofta också 
benämns effektiv moteld och ibland, men långt ifrån alltid, utgörs av takskyttar. 
Det kan exempelvis innebära ett kraftfullt eller målmedvetet uppträdande i 
striden eller att stå kvar och ge välriktad eld trots svåra omständigheter såsom 
direkt eld och oskyddad ställning eller specifika motgångar såsom nära träffar och 
eldavbrott. De som nominerats för detta är poängen just att de bjudit ett starkt 
motstånd och att det är detta som inneburit att situationen vänt, att gruppen 
undkommit eller att motståndaren avskräckts från att fortsätta striden. Detta är 
den största handlingstypen i hela materialet med 17 nomineringar.   

Den femte typen är bekämpa militära mål (10 nomineringar), som i det här 
materialet ofta handlar om att nedkämpa motståndaren och ibland, men långt 
ifrån alltid, utgörs av prickskyttar. Det beskrivs aldrig mer detaljerat än så, och 
det kan därför vara svårt att särskilja denna från föregående handlingstyp (det vill 
säga aggressivt motstånd från bekämpa militära mål) men i denna är det i vissa fall mer 
uttalat att det handlar om att slå fienden och gå segrande ur striden. Den här 
skillnaden kan i praktiken endast vara semantisk, men den innebär ändå en 
motivering som skildrar en skillnad mellan två olika handlingarna, och eftersom 
det är motiveringarna som studeras i den här avhandlingen så framhålls denna 
skillnad ändå här.   

Den sjätte typen är närskydd (10 nomineringar), som består av handlingar som 
innebär att den nominerade har deltagit i en uppgift att ge skydd till en enhet eller 
själv tagit initiativet till det. Det finns många sätt att uttrycka detta på och detta 
förekommer ofta på ett generellt plan i materialet. När det är en huvudsaklig 
handling beskrivs det som olika försvarsåtgärder såsom att skydda ett fordon, 
stödja en enhet eller försvara en plats. Det kan se på olika sätt exempelvis genom 
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att avskärma med eldgivning, stödja en urdragning av utslaget fordon, täcka en 
reträtt eller skydda en skadeplats. Materialet omfattar också vissa fall med 
snabbinsatsstyrka (på engelska QRU, ’quick response unit’) det vill säga enheter 
som står på larmberedskap i syfte att ge stöd i händelse av en incident. Här finns 
således en skillnad i att ha detta som huvudsaklig uppgift att respondera på den 
typen av larm kontra att som soldat eller officer att själv ta detta initiativ under 
striden antingen som stridsledare eller enskild soldat i en avgränsad situation. De 
är dock nominerade för samma handling och återfinns därför i samma 
handlingstyp. I den här typen finns likheter med understödseld i typen ovan som 
fokuserar på motstånd mot angriparen, men i den här typen är det direkta syftet 
med nomineringen således istället att ge skydd till sin enhet.  

Den sjunde typen är aktiv i stridsområdet (sex nomineringar), som i materialet 
ibland används som en form av ospecificerad gärning. Att soldaten eller officeren 
varit aktiv i sin del av stridsområdet kan egentligen kan betyda vad som helst 
utifrån uppgiften för handen. I de fall det finns mer detaljerade beskrivningar 
återges att den nominerade löst flera svåra uppgifter under stridsförloppet som 
egentligen inte innefattar ledarskap såsom exempelvis varit i flera eldställningar 
och gjort målangivelser i och omkring ett fordon.  

Den åttonde typen är försvar av postering (fem nomineringar), som i det här 
materialet innebär att slå tillbaka ett eldöverfall från en mer statisk position såsom 
att stå i försvarsställning under lång tid och försvara en postering eller tagen 
terräng, alternativt utifrån att stå i ’cordon’ 184.  

Den nionde typen är anfall (fem nomineringar), som i det här materialet 
innebär ett mer offensivt och aktivt beslut att anfalla eller ta terräng alternativt 
genomförande av ett anfall som pågår under lång tid eller strid under 
framryckning.  

Den tionde typen är åtgärda eldavbrott (fyra nomineringar), som är den sista och 
kanske den mest dramatiskt beskriva i materialet av handlingstyperna i kategorin 
kamp. Situationen med ett vapen som inte fungerar är avgränsad men innebär för 
den nominerade ett mycket försvårande hinder i striden. I materialet beskrivs hur 
de nominerade löser detta genom viljestarka handlingar som övervinner inte bara 
detta hinder på vägen utan också har betydelse för situationen som helhet.  

Den tredje kategorin är undsätta, som består av totalt 27 nomineringar fördelat 
på fyra handlingstyper. Detta är den svåraste kategorin att beskriva eftersom den 
omfattar stort personligt lidande och mycket svåra förhållanden, och kanske är 
det just detta som gör att många nomineras för detta. Den här kategorin anknyter 
tätt till svårigheter i arbetsmiljön som diskuterades i avsnitt 6.4. Den här kategorin 
anknyter i viss mån till handlingstypen närskydd ovan, men den är inriktad på 
skydd genom stridsutövning medan denna fokuserar på skydd genom hjälp till 
skadade.  

 
                                                      
184 Termen (på engelska ’cordon’) är benämningen på en militär postering eller markerad linje som bevakar ett 
objekt och begränsar tillträdet till det.  
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Den elfte typen av handlingar som finns i materialet är ge kamrathjälp (nio 
nomineringar), som i det här materialet handlar om att ge vård eller livräddande 
åtgärder till skadade kollegor, ofta genom att ta en påtaglig risk såsom att gå 
genom minerad mark. Detta är en oerhört stressande situation både 
känslomässigt eftersom en kollega är skadad men också för den påtagliga risken 
att själv skadas, därför är motiveringarna fokuserade kring att den nominerade 
kan hantera den svåra situationen tills avlösning från sjukvårdspersonal kommer.  

Den tolfte typen är ge sjukvård (åtta nomineringar), som liknar den föregående 
handlingstypen men som hänvisar till sjukvårdande personal. I materialet 
framhålls ofta att personalen tagit sig fram till skadeplatser trots de stora riskerna 
med exempelvis pågående eldstrider samt att arbetet är väl genomfört trots 
bristande resurser. Här finns en skillnad mellan rollen att ge sjukvård som 
sjukvårdare och att ge kamrathjälp som kollega. Även om båda uppgifterna kan 
sägas ingå i den militära yrkesrollen så har ändå sjukvårdaren detta som en 
huvudsaklig arbetsuppgift. Det innebär att detta är något som sjukvårdaren skall 
eller förväntas göra i sin yrkesroll medan kamrathjälp är något soldaten eller 
officeren kan eller bör göra beroende på omständigheterna. Detta kan jämföras 
med resonemanget om snabbinsatsstyrkan ovan som har detta uppdrag som 
tjänsteuppgift och alltså förväntas komma till undsättning.  

Den trettonde typen är hantera skadeplats (sex nomineringar), som också 
anknyter till de båda föregående typerna men istället ofta handlar om att leda 
arbetet på en skadeplats, exempelvis genom säkra platsen samt ordna med 
avtransport av skadade personer med fordon eller helikopter. Det kan innebära 
improvisation utifrån tillgängliga resurser och förutsättningar.  

Den fjortonde typen är rädda någon ur knipa (fyra nomineringar), som innebär 
att osjälviskt hjälpa någon annan som befinner sig i ett utsatt läge trots att den 
nominerade utsätter sig för omedelbara risker genom att göra detta. I det här 
materialet kan det exempelvis röra sig om att undsätta civila som riskerar 
vådabeskjutning, undsätta kollegor till skydd eller rädda kollegor från havererade 
fordon.  

Den fjärde kategorin är stödja, som består av totalt 19 nomineringar fördelat 
på fyra handlingstyper. Den här kategorien skiljer sig från de tidigare kategorierna 
på så sätt att det handlar om att utföra en form av stödfunktioner det vill säga att 
de inte direkt handlar om att genomföra striden utan om att ge stöd för att göra 
den möjlig. Dessa handlingstyper är alltså i de flesta fall tätt knutna till den 
funktion eller uppgift som de nominerade har, i likhet med resonemanget om 
sjukvårdare ovan. Dessa är alltså de nomineringar där stöduppgiften är den 
huvudsakliga motiveringen, ibland kan alltså dessa finnas vid sidan av andra 
motiveringar som är kategoriserade under andra typer.  

Den femtonde handlingstypen är röja vägminor (sex nomineringar), som 
innebär att söka efter och röja minor så att trupperna kan färdas på säkra vägar 
eller mark. Det handlar oftast om vägminor, så kallade IED (på engelska 
’improvised explosive device’) och det kan i många fall handla om att säkra en 
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skadeplats för att sjukvårdspersonal ska kunna komma fram. De nominerade 
tillhör särskilda minröjningsenheter.  

Den sextonde typen är stöd till samverkande enhet (sex nomineringar), som 
handlar om att den nominerade har gett stöd till en samverkande enhet på ett 
avgörande sätt, i vissa fall genom mentorering och i andra fall i stridssituationer 
där fler enheter ingått.  

Den sjuttonde typen är invisa flygunderstöd (fyra nomineringar), som i det här 
materialet beskrivs som att under eldgivning gjort måluttag och lett in 
bombflygplan mot mål på marken.  

Den artonde typen är stöd till chefen på plats (tre nomineringar), som i det här 
materialet handlar om informationsinhämtning till chefen på plats som ger ett 
bättre beslutsunderlag och har därför en avgörande betydelse. De benämns 
ibland OIC (på engelska ’on scene commander’).  

Den femte kategorin är materiel, som består av totalt 14 nomineringar fördelat 
på tre handlingstyper. Detta handlar i det här materialet om att den huvudsakliga 
motiveringen handlar om att handlingen varit riktad kring att ta vara på eller 
underhåll av materiel, främst i form av fordon men också annan teknisk materiel 
förekommer. Detta visar på hur beroende trupperna är av en fungerande 
fordonspark. I denna kategori kunde också handlingstypen åtgärda eldavbrott 
finnas men den kategorin är mer inriktad på att fortsätta agera i striden medan 
denna kategori syftar till omhändertagande av materiel och att undkomma från 
striden.  

Den nittonde typen är stridsbogsering (11 nomineringar), som handlar om att 
bärga och transportera utslagna fordon oftast mitt i pågående eller i nära 
anslutning till stridssituationer. Det innebär att under beskjutning ibland att 
reparera fordon eller att genomföra svåra bärgningar eller att kämpa mot 
elementen såsom mörker och svår terräng för att få med sig fordonet.  

Den tjugonde typen är omhänderta viktig materiel (två nomineringar), som 
påminner om den föregående men där motiveringen handlar om annan värdefull 
materiel såsom mörkerutrustning.  

Den tjugoförsta typen är underhåll (en nominering), som handlar om att tillse 
tillgänglighet på tekniska system trots att mycket blir förstört i stridsaktiviteter.  
Den femte kategorin är deeskalera, som består av totalt 10 nomineringar fördelat 
på tre handlingstyper. 

Den tjugoandra typen är omgruppera (sju nomineringar), som i materialet 
handlar om att motiveringarna kritsar kring en lyckad omgruppering eller att dra 
sig ur striden eller på annat sätt förflytta sig ur eldgivningen eller ta sig ur 
situationen.  

Den tjugotredje typen är undvika våld (två nomineringar), som genom sitt 
agerande gjorde att situationen inte eskalerade till (mer) våldsanvändning.  

Den tjugofjärde typen är undvika vådabekämpning (en nominering), som i det 
här fallet innebar att den nominerade aktivt agerade för att säkerställa detta.  

Den femte kategorin är stab, som bara består av en handlingstyp med sex 
nomineringar.  
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Den tjugofemte typen är stabsfunktion (sex nomineringar), som i det här materialet 
bland annat handlar om intern krishantering och extern kriskommunikation samt 
utredningsarbete. 

Denna kategori har likheter med underhåll ovan, som inte heller handlar om att 
vara i den direkta striden men att hantera frågor som måste hanteras som 
uppkommer som en konsekvens av striden, men den har dock större logiskt 
sammanhang med materiel än med denna som är mer administrativ till sin 
karaktär men som däremot har med människor och människovärden och 
arbetsprocesserna kring dessa att göra.  

Tabell elva möjliggör en detaljerad analys av många av de olika 
handlingstyperna i förhållande till varandra, de olika kategorierna, samt i 
förhållande till överbefälhavarens beslut, avslag eller tilldelning av silver- eller 
guldmedalj. Den intresserade läsaren kan göra egna analyser av detta. Här följer 
några exempel som är särskilt intressanta för den syntes som kommer som 
slutsatser i kapitel nio.  

Kategorin ledarskap och handlingstypen stridsledning är intressant på flera sätt. 
Den har med sina 78,9% flest nomineringar i kategorin ledarskap, som är ett 
guldkriterium för belöningssystemet. Det är också med en andel på 21,1% den 
handlingstyp som fått flest guldmedaljer. Det är den vanligaste ledarskapsformen 
som beskrivs i materialet, och synen på ledarskap avser alltså stridsledning i denna 
kontext. Detta stärks av att ledarskap i mer generella termer ofta omnämns som 
en sidomotivering. Att samtliga nomineringar till ledarskap, högre chef är avslag 
stärker detta, samt antyder att det är högre krav som ställs för att en högre chef 
ska bli dekorerad.  

Kategorin kamp är den största enskilda kategorin med en andel på 37,5% av 
det totala antalet nominerade, och även den kategori som belönats flest gånger 
med mer än hälften av alla tilldelade medaljer. Det är den största enskilda 
handlingstypen med en andel på 11,2% av alla nomineringar. Detta beror på att 
denna kategori talar direkt till den verksamhet som bedrivs (väpnad strid). 
Handlingstypen aggressivt motstånd är den handlingstypen som fått flest 
silvermedaljer med en andel på 26,4% av silvermedaljerna, vilket innebär att 
denna handlingstyp främst är ett silverkriterium. Inom denna kategori har 
handlingstypen bekämpat militära mål en hög andel guldmedaljer med 10,5%. 
Denna handlingstyp talar till den militära uppgiften eller uppdragets mål. Det är 
intressant att notera att nomineringar för handlingstypen aktiv i stridsområdet (sex 
stycken) aldrig har fått avslag, något som inte heller är beskrivet i detalj vad det 
innebär i nomineringarna. Nomineringar för handlingstypen åtgärda eldavbrott 
(fyra stycken) har aldrig heller fått avslag. Detta är exempel på mycket specifika 
och dramatiska händelseförlopp där den enskilde soldaten eller officeren varit 
extremt stark på olika sätt.  

Kategorin undsätta är mycket speciell i förhållande till de andra kategorierna, 
och kan sägas bygga på en annorlunda typ av normer. Denna kategori talar till 
den aristoteliska moralfilosofiska traditionen i sitt uttryck, och en definition av 
egenskapen mod som kallas ädelt mod och som kan sägas bygga på ett högre 
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syfte, i det här fallet att osjälviskt utsätta sig själv för risker i svåra situationer för 
att hjälpa en kollega som hamnat i knipa eller blivit skadad. Handlingstypen ge 
kamrathjälp har en hög andel guldmedaljer med 15,8% av alla guldmedaljer. Den 
är för osjälviskhet och innebär exempelvis att hjälpa en kamrat som blivit skadad. 
Som kontrast finns handlingstypen ge sjukvård som har det omvända förhållandet 
när det gäller avslag och tilldelningar inom denna kategori, med 22,2%. Det beror 
på att ge sjukvård ingår i den befattning som sjukvårdande personal har och detta 
är alltså ett förväntat agerande för en person i den befattningen och det belönas 
följaktligen inte på samma sätt. Nomineringar för handlingstypen rädda någon ur 
knipa (fyra stycken) har aldrig fått avslag, detta är en mycket specifik och 
dramatisk handling som exempelvis innebär att personskador kunde undvikas. 
Det är en mycket riskabel men osjälvisk handling som också innebär att rädda en 
kamrat eller kollega 

När det gäller kategorin stödja kan sägas att denna kategori har likheter med 
kategorin undsätta ovan, med den skillnaden att detta är uppgifter som ingår i en 
roll eller befattning och de har därför högre grad av avslag och lägre grad av 
tilldelningar, i likhet med resonemangen om handlingstypen ge sjukvård ovan. 
Denna kategori har 78,9% avslag och 21,1% tilldelningar inom sin kategori. 
Exempel på detta är handlingstyperna röja vägminor som genomförs av särskild 
EOD-grupp och befattningar av ammunitionsröjningspersonal, stöd till 
samverkande enhet genomförs av särskild snabbinsatsstyrka som har jour på denna 
uppgift, invisa flygunderstöd görs av särskild personal som bara har avslag på denna 
handling, samt stöd till chefen på plats kan sägas ingå i den militära yrkesrollen 
generellt. Alla dessa handlingstyper är exempel på åtgärder som kan sägas vara 
det som är normalt agerande och förväntat av en person i motsvarande roller.  

I kategorin materiel finns handlingstypen stridsbogsering som är en referens som 
utöver dessa specifika nomineringar också ofta förekommer vid sidan av andra 
beskrivningar, detta tyder på att det är en ofta förekommande och viktig åtgärd 
för just den här insatsen i Afghanistan. Övriga handlingstyper i denna kategori 
har fått samtliga avslag.  

I kategorin deeskalera finns bara avslag med ett enda undantag, vilket också 
ligger i linje med belöningssystemets syfte, eftersom de är defensiva åtgärder. 
Detta gäller även för handlingstypen stabsarbete. Dessa nomineringsförslag kan ha 
blivit hanterade inom ramen för andra medaljer och valörer, exempelvis 
förtjänstmedaljen utan svärd eller de lokala förbandens egna utmärkelsetecken.  

Det framträder av analysen att dessa handlingstyper är motiverade utifrån 
målet eller syftet med handlingen. Det innebär att motiveringarna av 
handlingarna det vill säga hur de formuleras kontextualiseras och sätts i ett socialt 
sammanhang har betydelse för tolkningen och uppfattningen av handlingarnas 
värde. Detta sätt att framställa handlingarna är det centrala i den professionella 
förankringen och värderingen av handlingarna.  

Samtliga kategorier och handlingstyper representerar i någon mån det som i 
medaljens statuter betecknas som ”personligt mod” helt enkelt eftersom de blivit 
nominerade till förtjänstmedaljen och för att handlingarna speglar detta mod.  
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Samtliga nomineringar uttrycker ett mod som värderas utifrån den militära 
professionens särskilda villkor och krav, av de egna professionsutövarna. Modet 
är värderat utifrån kunskap om utövningen av yrket och inlevelseförmåga i de 
beslut som fattats baserat på en erfarenhetsbaserad omdömesförmåga och en god 
etisk och moralisk kompass som är anpassad utifrån situationens krav samt 
förståelse för de svårigheter i form av problem och umbäranden som dessa 
situationer innebär.  

I detta avsnitt har därmed de normer som är aktuella för förtjänstmedaljen 
med svärd under just den här insatsen och den här tidsperioden identifierats. Det 
innebär också att i detta avsnitt har den militära professionsetiken fyllts med ett 
innehåll i form av konkreta normer och exempel på berömvärda handlingar. I de 
följande avsnitten ska dessa resultat analyseras vidare. 

7.2 Resultattyper visar värden i yrkesutövningen 
Det här kapitlet beskriver normer för god yrkesutövning i strid, och föregående 
avsnitt visade vilka typer av normer det är fråga om. Gemensamt för dessa 
handlingar är att de på ett avgörande sätt bidragit till en ur ett militärt perspektiv 
mer lyckosam utgång eller upplösning av situationerna. Detta avsnitt visar vilka 
resultat som beskrivs som en konsekvens av dessa åtgärder, det kan uttryckas 
som en vinst eller framgång eller på annat sätt som en godartad eller mindre dålig 
konsekvens som en följd av gärningen. Detta avsnitt beskriver alltså inte vad som 
gjordes utan vad som åstadkoms genom gärningen. Detta speglar vilka värden 
den militära professionen värderar i sin yrkesutövning.  

De resultat som uppges i materialunderlaget beskrivs i fyra kluster här nedan. 
Det som oftast är beskrivet i materialunderlaget är direkt relaterat till striden som 
företeelse, vilket inte är oväntat eftersom det är dessa situationer som studeras, 
men även andra förekommer. Dessa är att: 1) besegra motståndaren och vinna striden; 
2) klara sin personal undan skador och andra förluster; 3) vinna förtroende inom sin egen 
enhet; och 4) vinna anseende för organisationen externt. Dessa kluster beskrivs här nedan 
i tur och ordning, med citat från texten som ska illustrera klustrets tema. Citaten 
är valda så att ingen specifik person eller händelse går att urskilja. 

Det första (och tveklöst det mest omskrivna) klustret i källmaterialet är besegra 
motståndaren och vinna striden och det relaterar tydligt till striden som företeelse. 
Ofta uttrycks detta mycket generellt såsom att lösa tilldelade uppgifter eller att nå 
operationens mål, en formulering som förekommer är att soldaten har ”gjort 
avgörande insatser i sin del av stridsområdet”. Det här beskrivs ofta i termer av 
att ta initiativet, och om att vända en efterhandssituation till en förhandssituation. 
Målet är mycket tydligt att bekämpa motståndaren och gå segrande ur striden. 
Det kan handla om att fortsätta anfalla eller möjliggöra framryckning genom att 
ta terräng, hålla flank eller förstärka ett försvar. Det kan också handla om att 
avvärja angrepp eller om att inte eskalera situationen genom att stoppa 
beskjutningen. Några citat illustrerar detta:  
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[Namn] bekämpade tveklöst alla mål som målangavs av grC, vilket bidrog kraftfullt 
till den egna vagnens skydd och kompaniets fortsatta agerande i striden. (Manuellt 
anonymitetsindex A, MAIA, nr. 015.)  
 
Utan [Namn] välriktade rökgranater hade det varit mycket svårt att ta terräng i den 
omfattningen som behövdes för att återta initiativet och vinna striden. (MAIA, nr. 
018.) 
 
[…] gjorde att situationen inte eskalerade på ett sätt som kunde ha fått svåra 
konsekvenser för hela enheten. (MAIA, nr. 083.) 

 
Det andra klustret är Klara sin personal undan skador och andra förluster och det 
förekommer alltid kommentarer kring detta i tillämpliga fall vilket visar vilken 
viktig faktor detta är. Det uttrycks mycket konkret att det handlar om att ta sig 
ur striden med personalen helskinnade och att återvända hem till ’campen’ 
(förläggningen Camp Northern Lights). Det handlar i första hand om att rädda 
liv, men också om att förhindra bestående eller större skador. Det kan också 
handla om att bärga fordon och rädda materiel. 

Löst ut striden och tagit sin personal och sig själv ur situationen. (MAIA, nr. 006.) 
 
[…] vilket gjorde att patrullen kunde ta sig ur situationen utan egna förluster. 
(MAIA, nr. 040.) 
 
[…] underläget kunde vändas till framgång och därmed bidragsgivande till att 
samtlig svensk personal kunde lämna platsen med endast marginella fysiska och 
materiella skador. (MAIA, nr. 108.) 

 
Detta handlar också om att ge sjukvård, undsätta skadade kamrater, samt att 
möjliggöra vård eller evakuering. Det handlar om att ge livräddande åtgärder, öka 
skadades möjligheter att överleva, reducera skador och ge ett snabbt 
omhändertagande direkt på platsen. Det handlar alltså inte bara om de egna nära 
arbetskamraterna utan också om kollegor från andra enheter eller andra civila i 
lokalbefolkningen.  

Utan den professionella sjukvård som [Namn] gav mannen under svåra 
förhållanden i fält skulle mannen ha omkommit. (MAIA, nr. 011.)  
 
De valde att ta en större risk för egen säkerhet för att kunna höja den skadades 
chanser att överleva. (MAIA, nr. 029.)  

 
Det handlar också om att ge skydd till enheter eller enstaka kollegor i utsatt 
position genom att ge moteld, ge understödseld, kalla in flygunderstöd, agera som 
snabbinsatsstyrka (på engelska QRU, ’quick response unit’) med mera. Det 
handlar om att lyckas komma ur situationen genom att flytta i skydd på olika sätt, 
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i olika terräng. Det handlar också om att avvärja hot såsom att hitta dolda 
vägminor. 

Vad som hade skett om [Namn] inte hade grupperat med sin personal och sin 
AG90 vet ingen. Det vi idag vet är dock att all […] personal klarade sig utan 
skadeutfall. (MAIA, nr. 086.)  
 
[…] gång på gång hitta IEDer som varit riktade mot ISAF och svenska förband 
och därigenom räddat svenska soldaters liv eller svåra skador. (MAIA, nr. 086.) 

 
Det beskrivs ofta hur nära det var att någon eller några i personalen skadade sig, 
att de klarade sig trots nära missar eller stor risk för träff. Även tur förekommer 
som motivering till när det gått bra. 

[…] utan förluster på egna trots flera nära missar. (MAIA, nr. 012.) 
 
Att som någon sade ’gud var svensk’ under vissa tidpunkter under operationerna 
var ingen överdrift. Två genomskjutna byxor med projektiler från motståndarens 
eldhandvapen som resulterade i två rispor i huden. En RPG-granat initierades ej 
vid träff i vagnen utan studsade av pansaret, talar för sig själv. (MAIA, nr. 013.) 

 
Detta omfattar också att undvika vådabekämpning på olika sätt, framför allt av 
egen eller samverkande personal men också av civila i närheten samt förstörelse 
av byggnader såsom helgedomar.  

[Namn] förutseende agerande och stora mod att personligen säkerställa att 
informationen nådde mottagaren var en stark bidragande orsak till att inga 
vådabekämpningar uppstod under denna strid. (MAIA, nr. 047.) 
 

Det tredje klustret är vinna förtroende inom sin egen enhet och motiveringarna är inte 
lika vanliga kring detta men det är tydligt att de handlar om ledarskap. Resultat 
såsom inga personalförändringar, möjliggöra återhämtning, lösa svåra och 
komplicerade uppgifter, ha ett högt stridsvärde uppges. Detta genom att vara ett 
föredöme, ha ett lugnt uppträdande i svåra situationer och så för saker, inge 
förtroende samt att motivera och ge stöd. Kluster tre visar att 
föregångsmannaskap är ett värde som soldaterna värdesätter.  

[Namn] visade med sitt eget agerande exempel för andra under striderna. (MAIA, 
nr. 132.)  

 
Det fjärde klustret är vinna anseende för organisationen externt och motiveringarna är 
vanligare vid större operationer där samverkan med andra enheter sker. Det 
handlar om att ISAF, PRT och svensk militär ska ha ett gott anseende och stöd 
hos lokalbefolkningen och lokala myndigheter. Detta inkluderar att stötta ANP 
och att de i sin tur hanterar besegrade motståndare och omhändertar materiel på 
ett värdigt sätt.  
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[…] hans [agerande] gjorde att motståndaren hanterades på ett korrekt sätt och 
respektfullt sätt när de valde att överlämna sig. (MAIA, nr. 002.)  
 
Besluten att fortsätta framryckningen trots beskjutning resulterade i en väldigt 
lyckad operation, som ledde till gripna insurgenter, beslagtagning av tunga vapen 
och att insurgentorganisationen i området blev mycket försvagat på grund av de 
förluster som de fick. (MAIA, nr. 042.)  
 
Resultatet av gruppens agerande ledde till att ISAF, PRT Mazar-E Sharif och 
svenska enheter fått ett ökat förtroende och anseende av myndigheter och 
lokalbefolkning i området. (MAIA, nr. 004.) 

 
De resultat som beskrivs i materialet är således: 1) besegra motståndaren och vinna 
striden; 2) klara sin personal undan skador och andra förluster; 3) vinna förtroende inom sin 
egen enhet; och 4) vinna anseende för organisationen externt. Sammanfattningsvis kan 
sägas att eftersom de beskrivs som resultat av olika handlingar i en positiv 
bemärkelse så representerar de värden som är viktiga för verksamheten och för 
yrkesutövningen, och som soldaterna och officerarna strävar efter att uppnå i sin 
yrkesutövning. Dessa värden är tätt knutna till motiveringarna till medaljen och 
har därför en funktion när det gäller att lyfta fram handlingar som betydelsefulla 
för den militära professionen.  

7.3 Belöningssystemets normativa mekanism 
I det här avsnittet studeras det som är själva mekanismen i belöningssystemet 
och som får ett normativt uttryck för professionen via medaljeringarna. Detta 
sker genom den mjuka indirekta styrning som överbefälhavarens beslut innebär. 
De olika besluten som avgör nomineringsärenden är avslag (ingen medalj), 
silvermedalj eller guldmedalj (medalj). Denna normativa förstärkning analyseras 
på två sätt i två underavsnitt nedan, det första är skillnaden mellan avslag och 
tilldelning oavsett medaljvalör som analyseras för de sju kategorierna, den andra 
är skillnaden mellan alla tre beslutsavsikterna som innebär en tydligare 
prioritering mellan olika typer av normer och som analyseras för de 25 
handlingstyperna.  

I tabell tolv nedan presenteras en korstabell som ligger till grund för de 
jämförelser och exempel som diskuteras vidare i avsnittet. Siffrorna i tabellen är 
omfattande och kan diskuteras mer ingående och i detalj, men i de följande 
avsnitten diskuteras ett urval av dessa, för att tydliggöra det som är relevant för 
den forskningsfråga som behandlas här. Den intresserade läsaren kan självfallet 
utöka analysen på egen hand.  
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7.3.1 Normalitet och excellens i militär yrkesutövning  
I det här avsnittet analyseras gränsen mellan den normala prestationen det vill 
säga det som normalt kan krävas av en soldat eller officer i stridssituationer i 
förhållande till de handlingar som går utöver det som tjänsten kräver och som 
därmed är exceptionella i någon mån. Gränsen mellan normalitet och excellens 
påvisas genom en analys av prioriteringen av normer och värden i 
belöningssystemet. Detta analyseras med stöd av överbefälhavarens 
tilldelningsbeslut, det vill säga beslutet att dekorera eller ge avslag på 
nomineringen till medalj, som markerar denna skiljelinje. Som nämnts tidigare 
krävs att individen befinner sig inom samtliga normativa fält i analysmodellen, 
det vill säga att handlingen följer regelverket, ligger i linje med policy samt 
uttrycker en god professionsetik. Samtliga nominerade soldater har agerat i 
enlighet med vad som krävs av en god soldat, de uttrycker goda normer i den 
militära yrkesutövningen utifrån de värderingar som finns för detta inom den 
militära professionen. Det fåtal soldater som sedan dekoreras med medaljen har 
utöver detta gjort något som är mer än det som tjänsten kräver av dem. Det är 
handlingar som inte är påbjudna av regelverk eller reglementen men som kan 
vara etiskt eller moraliskt bjudande i en viss situation och omständigheter. 
Handlingarna kräver ett individuellt moraliskt ställningstagande och går alltså 
bortom det som rent formellt kan krävas av en soldat eller officer i 
tjänsteutövningen.   

De som har dekorerats med medalj har uppvisat ett agerande som 
myndigheten Försvarsmakten vill uppmuntra och som har värderats som en god 
förebild inom den militära professionen. Genom att studera soldaternas konkreta 
åtgärder i förhållande till överbefälhavarens beslut om tilldelning av medalj 
framgår vilka typer av handlingar som lyfts fram som prioriterade normer. 
Beslutet bygger självfallet på en komplex värdering av många samverkande 
faktorer, men det går ändå att se tydliga mönster i detta material.  

Beslutet avslag innebär egentligen en riktigt hög grundnivå. Att en handling 
över huvud taget blir nominerad för medalj innebär redan där att handlingen är 
ett exempel på gott yrkesutövande. De huvudsakliga skälen till avslag är att 
handlingen inte håller nivån för den avsedda medaljen i något avseende 
exempelvis inte är en handling i en stridssituation. Att en handling blir tilldelad 
medalj oavsett valör innebär att handlingen värderas som en gärning som inte 
bara är ett exempel på gott yrkesutövande utan också ett exceptionellt bra 
yrkesutövande som går utöver det som någon skulle kräva av en soldat eller 
officer. Att få avslag på nomineringen sker oftast med motivationen att det är en 
normal prestation, det som kan krävas av en soldat eller officer i den situationen. 
De här gränserna är rimliga utifrån de militära professionella tolkningsramarna, 
men det som alltså klassas som en normal prestation för en soldat eller officer 
kan upplevas som extrema handlingar och exceptionella situationer i sig själva. 
De har kvalitéer som krävs för det som kan kallas för ett professionellt mod, som är 
det som kan liknas vid ett grundkrav för att utöva den militära professionen, som 
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inte finns hos andra professioner, som bland annat utgörs av den höga 
grad/extrema form av kontextuell osäkerhet och de höga risknivåer som det 
innebär. De här gränserna måste betraktas ur ett militärt perspektiv och förstås i 
sitt sammanhang. När det gäller avslag på tilldelning av medalj återfinns en vanlig 
formulering i beslutsprotokoll från nomineringsprocessen när ansvarig chefs 
beslut är avslag på nominering till medalj som är att: ”[Namn] insats är 
berömvärd, men anses ligga inom ramen för vad som förväntas kunna utövas av 
en välutbildad gruppchef då en stridssituation uppstår.” (MAIA, nr. 114, s. 3.) 
Det innebär att en soldat kan uppvisa prov på enastående mod men bedöms ligga 
inom nivån för vad en soldat eller officer ska klara av i en sådan situation och når 
därför inte upp till nivån för förtjänstmedalj. De som blivit nominerade men får 
avslag är alltså goda exempel på väl genomförda prestationer som representerar 
vad en soldat ska klara av i sin vanliga befattning och roll. Det som bedöms är 
exceptionella gärningar i en redan exceptionell kontext, det vill säga att det en 
soldat eller officer gör (förmågan till väpnad strid) är extrem redan i grunden. 
Avslagen är vad som förväntas av en soldat i det läget, med den kontexten, trots 
att det är exceptionellt för en vanlig läsare. Kravnivån ligger alltså redan mycket 
högt, därav grundformen ’professionellt mod’.   

I diagrammet i figur fem har kategorierna för handlingstyperna (se figur 4 
avsnitt 7.1.1) tabulerats på överbefälhavarens beslut att dekorera eller avslå 
nomineringar. I den här figuren görs alltså ingen skillnad mellan silver- och 
guldmedalj utan de redovisas tillsammans som tilldelning av medalj.  

 

 
Figur 6: Handlingskategorier fördelade på avslag och tilldelning av medalj.185  
 

 
                                                      
185 Bearbetning av tabell elva. 
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Diagrammet visar att de medaljerade handlingarna huvudsakligen befinner sig i 
de stora kategorierna ledarskap (10 av 19), kamp (37 av 57) och undsätta (15 av 27), 
medan det är betydligt färre medaljeringar i kategorierna stödja (4 av 19), materiel 
(5 av 14), deeskalera (1 av 10) samt stab (0 av 6). Detta visar att 
föregångsmannaskapet eller den normativa, drivande policyn finns i de tre först 
nämnda kategorierna. Avslagen är istället mer jämt fördelade över kategorierna 
med mellan 6 och 20 ärenden, respektive kategorier ledarskap (9 av 19), kamp (20 
av 57), undsätta (12 av 27), stödja (15 av 19), materiel (9 av 14), deeskalera (9 av 10) 
samt stab (6 av 6). 

Den största skillnaden mellan kategorierna finns i kategorin kamp med 17 fler 
medaljerade än avslag, samt i kategorin stödja med 11 fler avslag än medaljerade. 
Det beror på att belöningssystemet är utformat för att uppmuntra åtgärder som 
faller inom kategorin kamp och att de som nominerar värdesätter åtgärder som 
faller inom kategorin stödja. Detta tyder på att det finns en styreffekt som 
uppmuntrar sådana normer på bekostnad av andra. Detta exempel ger en tydlig 
bild av belöningssystemets mekanism, som är att lyfta fram de normer som ledningen 
vill premiera hos professionsutövare, och som är i linje med regeringens och 
Försvarsmaktens mål i det här fallet med insatsen i Afghanistan. Det framgår 
också att det som premieras i belöningssystemet är det som går ”utöver det som 
tjänsten kräver” för att få den vägledande funktionen, för att motivera 
professionsutövare att göra det lilla extra och sträva efter att göra mer än det som 
rent formellt krävs i tjänsten.  

Den här analysen påvisar gränsen mellan normalitet och excellens i den 
militära yrkesutövningen, som uttrycker flera saker, men åtminstone två viktiga 
saker. För det första, att normer utanför den direkta stridssituationen 
normaliseras genom avslag, genom att de betraktas som berömliga men inte 
premieras i belöningssystemet, utan sätter en hög lägstanivå för normer i 
yrkesutövningen. De nomineringar som får avslag och som alltså innehåller det 
som kan sägas normalt kan krävas av en soldat eller officer i den situationen, 
speglar det som kan benämnas ett ’professionellt grundat mod’, som är ett högt 
ställt grundkrav och det som kan kallas ett grundrekvisit på mod för alla som har 
det militära yrket. Det ’professionella modet’ i form av avslag på förtjänstmedalj 
är mer jämt fördelat över alla kategorierna och speglar helhetsbilden av alla 
element som behövs för att genomföra den väpnade striden i mer generell 
bemärkelse. För det andra, att normer som belönas och lyfts fram som 
exceptionella blir vägledande normer för den framtida yrkesutövningen. Dessa 
normer är knutna till organisationens mål och det insatsmandat och uppdrag som 
kontingenten ska genomföra, samt mer inriktade på väpnad strid och kategorin 
’kamp’ när det gäller premierade normer. Detta är det som utgör själva 
mekanismen i belöningssystemet, det vill säga att de normer som lyfts fram som 
vägledande i belöningssystemet är också det incitament som riktas till 
professionsutövare att identifiera sig med och sträva mot, eftersom det blir 
förknippat med ett föregångsmannaskap inom kåren. Denna mekanism 
diskuteras mer ingående i slutsatserna i kapitel nio.  
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7.3.2 Prioriterade normer speglar definitionen av mod 
I det här avsnittet analyseras närmare skillnaderna mellan det som är en normal 
kravnivå för en soldat eller officer och exceptionella handlingar som 
föregångsmannaskap. Detta genom en mer detaljerad analys av de 25 
handlingstyperna i förhållande till tilldelningen av medalj, i den här analysen görs 
även en mer finmaskig analys av skillnaderna mellan överbefälhavarens beslut 
som är avslag, silvermedalj eller guldmedalj.  

För att återgå till riktlinjerna för medaljen så stipulerar de att det finns två 
riktlinjer för tilldelning av silvermedalj: 1) stort personligt mod; och 2) 
förtjänstfull insats under svåra förhållanden, samt att det finns fyra riktlinjer för 
guldmedalj: 1) stort personligt mod med fara för eget liv; 2) mycket förtjänstfull 
ledning av förband under svåra förhållanden; 3) mycket förtjänstfull insats under 
svåra förhållanden; och 4) vid dödsfall i tjänsten. (Försvarsmakten, 2008; 
Veteransoldatutredningen, 2008, s. 431–432, bilaga 7) Detta är den officiella 
definitionen på personligt mod. Dessa statuter specificerar inte en mer inofficiell 
riktlinje som diskuterades i föregående avsnitt som är ”utöver det som tjänsten 
kräver”. Frågan om vad som utgör det exceptionella och vad utgör det som är 
”utöver det som tjänsten kräver” motiverar de kvalitativa djupintervjuerna som 
finns i nästa kapitel åtta och som denna statistik inte fångar. 

Figur sex visar varje handlingstyp (de 25 som redovisats i tabell elva i avsnitt 
7.1) fördelat på överbefälhavarens beslut avslag, silvermedalj respektive 
guldmedalj. Av diagrammet framgår tydliga skillnader mellan dessa beslut, vilket 
avspeglar en prioritering mellan olika normer för yrkesutövningen.  
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Figur 7: Handlingstyper fördelade på avslag respektive silver- och guldmedalj.186  

 
                                                      
186 Bearbetning av tabell elva.  
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Generellt för de som får avslag så kan sägas att dessa handlingar är att betrakta 
som normalt för en soldat eller officer likt analysen i det föregående avsnittet. De 
är exempel på det som benämns professionellt mod. 

En likartad värdering görs för vissa befattningar. Många befattningar är 
modiga i grunden exempelvis sjukvård och många uppgifter är modiga 
exempelvis minröjning, detta är således normalt och medaljeras inte. Därav de 
många avslagen i handlingstyp nr 12 ge sjukvård som har två medaljer och sex 
avslag i förhållande till nr 11 ge kamrathjälp som har förhållandevis många 
medaljeringar, sex medaljer och tre avslag. Denna skillnad är stor för en handling 
som är likartad men förklaringen är alltså att den inte ligger inom 
befattningsbeskrivningen och inte kan förväntas utan är ett medvetet val att 
hjälpa. Hela kategorin stödja har en liknande förklaring då den omfattar stödjande 
uppgifter som kan sägas ingå i uppdraget (nr 15 röja vägminor, nr 16 stöd till 
samverkande enhet, nr 17 invisa flygunderstöd, nr 18 stöd till chefen på plats) och är därför 
en kategori som har många avslag (15 av 19). Detta visar att det mod som är så 
att säga inbyggd i befattningar såsom exempelvis minröjning och sjukvård har en 
högre gräns för vad som är exceptionellt, det vill säga att gärningar som är att 
förväntas av dessa befattningar inte är ”utöver det som tjänsten kräver”. Detta 
ansluter till förra avsnittet som beskriver ’professionellt mod’ som hör till yrket, 
ett mod som alltså också kan sägas höra till vissa befattningar.  

Det finns några handlingstyper som bara består av avslag, vilket tyder på att 
det inte hamnar inom belöningssystemets ram eller på att det inte kan betraktas 
som en gärning utöver det tjänsten kräver. Dessa handlingstyper är nr 3 ledarskap, 
högre chef som kan bero på att ett gott ledarskap anses vara normalt för en högre 
chef eller möjligen på att belöningssystemet anses vara ett instrument för högre 
chefer att uppmuntra underställda. Det är nr 17 invisa flygunderstöd som kan bero 
på att det ingår i tjänsten, även om det kommer i rätt stund och räddar kollegor. 
Det är också de tre sista kategorierna materiel, deeskalera och stab som tillsammans 
består av sju handlingstyper varav fem av dessa handlingstyper bara består av 
avslag. Det beror på att det kan vara tveksamt om handlingarna inom dessa 
kategorier hamnar inom ramen för ”strid eller krigsliknande situationer”. Detta 
gäller för handlingstyp nr 25 stabsfunktion som i och för sig handlar om att hantera 
konsekvenser av strid men där handlingen i sig inte utförs i strid. Undantagen 
från dessa är nr 19 stridsbogsering som har fem medaljeringar och nr 24 undvika 
vådabekämpning som har en medaljering och alla dessa sex händelser inträffade 
under strid.  

Avslag på förslag till medalj innebär att prioritera bort från det exceptionella 
och det är den del som är normalt för en soldat eller officer, det är totalt 80 
stycken. Det är därmed också en normalisering av handlingar att säga att de är 
berömvärda men inte normerande. I förra avsnittet framgick att normer utanför 
stridssituationen normaliseras, i detta avsnitt att även normer påbjudna av 
tjänstebefattning eller tjänsteuppgift normaliseras. De som är exceptionella, som 
blir vägledande handlingar, utgör mekanismen i belöningssystemet, vilket 
diskuterades i det föregående avsnittet. Denna statistik förklarar emellertid inte 
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vad det är som utgör det exceptionella utan detta svar nås via intervjuer av de 
ansvariga chefer som har bedömt dessa ärenden i kapitel åtta.  

När det gäller silvermedaljer så återfinns hela 31 stycken i kategorin kamp, som 
kan sägas vara den mest typiska kategorin för den väpnade striden. Handlingstyp 
nr 4 aggressivt motstånd har otvetydigt flest silvermedaljer med 14 medaljeringar 
men samtliga handlingstyper i kategorin har silvermedaljer och detta kan sägas 
vara en del av arbetet på taktisk enhet. Silvermedaljer finns för övrigt i samtliga 
handlingstyper som är stridsrelaterade, totalt 53 stycken. I kategorin ledarskap 
finns totalt fem silvermedaljer, varav fyra i handlingstypen 1 stridsledning, och 
en i 2 ledarskap, enhet. I kategorin kamp finns totalt 31, varav 14 i 4 aggressivt 
motstånd, tre i 5 bekämpa militära mål, tre i 6 närskydd, sex i 7 aktiv i 
stridsområdet, en i 8 försvar av postering, tre i 9 anfall, en i 10 åtgärda eldavbrott. 
I kategorin undsätta finns totalt 10 silvermedaljer, varav tre i 11 ge kamrathjälp, 
två i 12 ge sjukvård, två i 13 hantera skadeplats, tre i 14 rädda någon ur knipa. I 
kategorin materiel finns de totalt två silvermedaljer i 19 stridsbogsering. I kategorin 
deeskalera finns en silvermedalj i 24 undvika vådabekämpning. Dessa tilldelningar 
speglar vad soldaternas och officerarnas arbetsuppgifter och arbetsmiljö i 
insatsen i Afghanistan innebar och präglades av och som kan sägas utgöra yrkets 
särskilda villkor (se kapitel sex) och således också vad definitionen av personligt 
mod innehåller på silvernivå, det vill säga en exceptionell utövning av yrkets 
särskilda villkor.  

När det gäller guldmedaljerna så finns det totalt 19 stycken men inte oväntat 
flest inom handlingstypen nr 1 stridsledning med fyra stycken. Detta är ett tydligt 
uttryck för förtjänstfull ledning i strid som är ett guldkriterium i de formella 
riktlinjerna för förtjänstmedaljen. Diagrammet visar också att inte bara ledning 
som guldkriterium slår igenom utan att guldmedaljer också återfinns inom de mer 
exceptionella handlingstyperna som på ett tydligt sätt speglar handlingar som är 
”utöver det som tjänsten kräver” som är ett mer informellt kriterium. I kategorin 
kamp finns totalt sex guldmedaljer, två inom handlingstypen nr 5 bekämpat militära 
mål och en i typen nr 6 närskydd samt tre i nr 10 åtgärda eldavbrott. I kategorin 
undsätta finns totalt fem guldmedaljer, varav tre i handlingstypen nr 11 ge 
kamrathjälp, och en vardera i typerna nr 13 hanterat skadeplats och nr 14 rädda någon 
ur knipa. Utöver dessa finns en guldmedalj i handlingstypen nr 15 röja vägminor 
och tre i nr 19 stridsbogsering. Det betyder att excellenskriteriet är inte bara 
ledarskap utan också föregångsmannaskap i andra avseenden och det som kan 
betecknas extrema situationer. Detta anknyter väl till den Aristoteliska 
definitionen av ädelt mod som har en komponent av osjälviskhet och som görs på 
grund av att det är moraliskt påbjudet i en sådan situation och ett resultat av ett 
individuellt moraliskt ställningstagande att agera trots att inte tjänsten kräver det.  

Sammanfattningsvis kan sägas att denna analys tydligt visar en prioritering 
mellan normer i belöningssystemet, där de prioriterade normerna det vill säga de 
som har fem eller fler medaljer, i fallande ordning är nr 4 aggressivt motstånd (14 
medaljer), nr 1 stridsledning (10 medaljer), nr 7 aktiv i stridsområdet (6 medaljer), nr 
11 ge kamrathjälp (6 medaljer) nr 5 bekämpa militära mål (5 medaljer), samt nr 19 
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stridsbogsering (5 medaljer). I avsnitt 6.2 diskuteras kontrastfall KS09 och att 
mandatet och uppgiften har betydelse för värderingen av handlingarna. Dessa 
tilldelningar speglar på motsvarande sätt den uppgift som insatsen i Afghanistan 
innebar.  

Dessa prioriteringar av handlingar innebär att institutionalisera normer för 
framtida verksamhet. Samtliga handlingar ligger utanför det som är förväntat av 
yrkesutövningen och speglar därför ett individuellt moraliskt ställningstagande 
att göra något mer, därför att situationen kräver det. När dessa handlingar 
processas i belöningssystemets beslutsinstanser och avgörs av överbefälhavaren 
som har stor legitimitet är de förankrade och speglar en kollektiv kollegial 
uppfattning om att just dessa handlingar utgör förebilder. Via denna process blir 
de kollektiva och normativa och därmed en del av den militära professionsetiken.  
Detta kapitel visar också att statistik på dessa handlingar inte ger hela förklaringen 
utan vi måste titta på djupet bakom motiveringarna till medaljeringar för att hitta 
det informella förklaringarna till detta mönster. Se vidare i kapitel åtta. 

7.4 Sammanfattning: Prioriteringens innehåll och uttryck  
I det här avsnittet sammanfattas kortfattat de tre avsnitten ovan genom att 
besvara de motsvarande empiriska frågorna och slutligen även den analytiska 
frågan.   

Det här kapitlet visar att det finns tydliga normer för olika situationer och även 
ett tydligt mönster för prioritering mellan dessa normer i förhållande till den 
mjuka styrning som tilldelning av förtjänstmedaljen innebär. Formeringen av 
professionsetiken sker i en kollektiv förankringsprocess, via belöning respektive 
normalisering, av individuella handlingar i yrkesutövningen som är grundade i ett 
moraliskt ställningstagande.  

Som nämnts tidigare vägleds analysnivån professionsetik av den analytiska 
frågan (fråga 3): Vilka normer betraktas som berömliga i strid eller krigsliknande 
situationer inom den militära professionen och på vilket sätt premieras dessa i 
belöningssystemet? Frågan besvaras i avsnitt 9.1.3. I det här avsnittet besvaras de 
underliggande empiriska frågorna. Den här frågan avser att lyfta flera aspekter av 
den mjuka styrningen, både vilket innehåll som finns i professionsetiken i form 
av konkreta normer, men också vilka normer som värderas högre av 
professionen och hur dessa lyfts fram via medaljeringar.  

I avsnitt ett besvaras den empiriska frågan: (3a) Vilka goda exempel på normer 
finns det för agerande i stridssituationer, betraktat ur ett militärt professionellt perspektiv? I 
avsnittet analyseras de typer av handlingar som soldater och officerare 
nominerats för vilket avspeglar normer för handlingar i strid. Eftersom de har 
blivit nominerade är dessa handlingar uttryck för goda yrkesnormer inom den 
militära professionen. En analys av medaljberedningens underlag genererade 25 
olika handlingstyper som har grupperats till sju övergripande kategorier. 
Kategorierna är: 1) ledarskap; 2) kamp; 3) undsätta; 4) stödja; 5) materiel; 6) 



 
MAGNA ROBERTSSON Personligt mod 

223 

deeskalera; och 7) stab. Normerna är fokuserade kring den militära 
yrkesutövningen på olika sätt, de speglar belöningssystemets formella och 
informella kriterier samt soldaters och officerares särskilda arbetsvillkor i 
internationella insatser. Kategorierna som helhet speglar den militära 
verksamheten som helhet summan av dessa handlingar som uttryck för striden 
som fenomen genom att betrakta kategorierna som en helhet förstår vi också 
betydelsen av alla delarna i ett yrkesperspektiv.  

I avsnitt två besvaras den empiriska frågan: (3b) Vilka värden uttrycker normer i 
den militära tjänsteutövningen? En analys av de resultat eller vinster som åtgärderna 
medfört avspeglar vad som är viktiga värden för verksamheten samt hur 
handlingar motiveras som betydelsefulla för den militära professionen. En analys 
illustrerar fyra kluster, nämligen: 1) besegra motståndaren och vinna striden; 2) 
klara sin personal undan skador och andra förluster; 3) vinna förtroende inom 
sin egen enhet; samt 4) vinna anseende för organisationen externt.  

I avsnitt tre besvaras den empiriska frågan: (3c) Vilka prioriteringar mellan dessa 
normer uttrycks genom belöningssystemet av försvarsmaktsledningen? I avsnittet analyseras 
handlingarna i avsnitt ett i förhållande till om den nominerade tilldelats medalj 
eller inte, det vill säga överbefälhavarens beslut om avslag respektive tilldelning 
av silver- eller guldmedalj. Detta analyseras på två sätt. För det första, enbart i 
förhållande till tilldelning eller avslag på nomineringen. Detta påvisar gränsen 
mellan vad som anses vara normalt för en soldat (väl utfört arbete) och 
exceptionellt, vägledande handlande (prioriterade normer). Analysen visar att 
normer utanför stridssituationen normaliseras. Analysen visar också att även 
normer påbjudna av tjänstebefattning eller tjänsteuppgift normaliseras. För det 
andra, analyseras prioriteringar mellan olika normer av den militära ledningen, 
där de prioriterade normerna det vill säga de som har fem eller fler medaljer, i 
fallande ordning är nr 4 aggressivt motstånd (14 medaljer), nr 1 stridsledning (10 
medaljer), nr 7 aktiv i stridsområdet (6 medaljer), nr 11 ge kamrathjälp (6 medaljer) 
nr 5 bekämpa militära mål (5 medaljer), samt nr 19 stridsbogsering (5 medaljer). 
Analysen visar också att guldkriteriet inte bara består av ledarskap utan också av 
den exceptionella handlingen inom svåra handlingstyper såväl som handlingar 
motiverade av osjälviskhet. På ett övergripande plan framgår även att också 
regeringens och Försvarsmaktens mål med verksamheten, samt mandatet och 
uppgiften för insatsen i Afghanistan avspeglas i de prioriterade normerna. 
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8 POLICY: Den militära professionens 
värderingar 

I den här avhandlingen studeras den beredningsprocess som behandlar 
nomineringarna till Försvarsmaktens förtjänstmedalj med svärd. 
Materialunderlaget till avhandlingen kommer just från åtta beredningsprocesser 
från fortsättningsstyrkan i Afghanistan (som följde på kontingenterna FS16-
FS23) under tidsperioden år 2008-2012. Denna process bygger på ett kollegialt 
prioriteringsförfarande och inbegriper flera ledningsnivåer och avgörs med beslut 
av överbefälhavaren. Den inbyggda förankringen kan sägas vara återspeglande av 
och reproducerande av den militära professionens kollektiva värderingar.  

Kontingentsledningen ingår som en ledningsnivå i den förvaltningsprocess 
som premierar de nomineringar som slutligen tilldelas medalj. Värderingen av 
ärendena bygger på en kollegial dialog om soldaternas och officerarnas 
handlingar som således blir professionellt grundad. Handlingarna värderas 
utifrån den situation de utspelar sig i och utifrån kännedom om yrkesutövningen, 
erfarenhet om militära sociala normer såsom reglementen och vad som utgör ett 
korrekt agerande i dessa situationer, men också om vad det kräves av en person 
att utföra gärningen och hantera situationen. Denna värdering och yrkeskunskap 
speglar en kollektiv uppfattning om vad som utgör goda normer i en militär 
kontext. Värderingarna och premieringsprocessen i belöningssystemet har ett 
tydligt normativt innehåll och speglar värde- och normsystemet som 
myndigheten Försvarsmakten vill uppmuntra. Detta normativa innehåll speglar 
den svenska militära professionsetikens innehåll i situationer som väpnad strid.  

Sedan Försvarsmaktens förtjänstmedalj instiftades år 2008 blev 
arbetsprocessen med nomineringarna över tid mer strukturerad och formaliserad 
och från och med FS21 finns exempelvis en standarddokumentation och 
nämnder på insatsförbandet för detta. En av handläggarna skriver i 
Medaljberedningens underlag om denna arbetsprocess och riktlinjerna för den: 
”En allmän riktlinje för medaljering från CO FS [nr] var att de nominerade skulle 
ha gjort något utöver det som normalt förväntas av en soldat/officer ur FS [nr].” 
(MAIA, nr. 024.) Som komplement till de formella statuterna för medaljen har 
det således över tiden sedan inrättandet utvecklats en praxis för tilldelning av 
förtjänstmedaljen. Denna praxis upplevs som tongivande och går att betrakta 
som en informell komplettering av det formella direktivet. Den består av en 
gemensam och kollegialt delad uppfattning baserad på kunskap om 
yrkesutövningen samt om den aktuella insatsen. Det går att tala om en tyst 
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överenskommelse baserad på gemensamma erfarenheter som också är normativ 
och drivande för uppfattningar och tolkningar av händelser och situationer.  

I det här kapitlet studeras fenomenet mjuk normstyrning vidare, i form av den 
policy som ligger bakom de prioriteringar som gjorts i denna process, via 
motiveringarna från de som premierat handlingarna. Materialunderlaget till det 
här kapitlet består främst av djupintervjuer. dels av ansvariga chefer och någon 
som varit med och handlagt ärendena på de aktuella insatsförbanden i 
Afghanistan och dels av ansvariga chefer inom försvarsmaktsledningen centralt 
på högkvarteret i Stockholm. De tillfrågas bland annat hur arbetet gått till och 
hur de har värderat de handlingar som nominerats. (Intervjuramarna bifogas i 
appendix tre.) 

Mot bakgrund av den mer kvantitativa analysen i kapitel sex och sju bygger 
detta kapitel istället på kvalitativ analys som ska ge en rik beskrivning av 
motiveringarna bakom värderingarna för en djupare förståelse av fenomenet. De 
båda materialen beredningsmaterialet och intervjuerna kompletterar således 
varandra och utgör två delar av samma beredningsprocess.  

För att i detalj undersöka och urskilja en policy för belöningssystemet ska en 
fördjupning av policyutformningen och styrningen analyseras via djupintervjuer. 
I kapitel fem analyserades regeringens veteranpolitikreform och 
Försvarsmaktens interna styrning och överbefälhavaren Sverker Göranson 
strategiska ledning av implementeringen av delområdet statens erkänsla och 
förtjänstmedaljen och andra krigsdekorationer. I det här kapitlet analyseras denna 
implementering djupare i termer av den interna policyn för premieringar i 
belöningssystemet.  

Den största urvalsgruppen är kontingentscheferna inklusive handläggare på 
insatsförbandet som genomfört den initiala värderingen av de nomineringar som 
inkommit från kollegorna på fortsättningsstyrkan. Dessa personer förklarar 
värderingen av det exceptionella, som bygger på en yrkeskunskap och en 
förståelse av förutsättningarna för yrkesarbete i kontextuell osäkerhet. Denna 
förklaring saknas i det skriftliga underlaget och betraktas som en fördjupning av 
analysen i kapitel sex och sju. Resonemangen i samtliga intervjuer är mycket 
likartade, de avsnitt som bygger på denna grupp är meningen att skildra och 
exemplifiera den gemensamma uppfattningen för denna grupp.  

Den här avhandlingen bygger på en fallstudiemetod, och som nämndes i 
avsnitt 3.5 bygger genomförandet av den här forskningen på ett antal frågor som 
underbygger varandra i en trädstruktur. På det sättet ger frågorna varandra stöd 
för att besvara den övergripande forskningsfrågan.187 Den analytiska frågan för 
analysnivån policy är (fråga 4): Vilken typ av handlingsrationalitet utgör den 
värdebaserade logik som är drivande för belöningssystemet? Denna logik den är den 
drivande kraften i styrmixen och är den mekanism som ger styrning och återfinns 

 
                                                      
187 Avhandlingens huvudfrågeställning är: Hur fungerar krigsdekorationer som ett sätt att metastyra via den militära 
professionsetiken, det som här benämns mjuk normstyrning? 
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på policynivån. Frågan bygger på två delar, den ena är att medaljer som 
belöningssystem inte bygger på ett monetärt värde som incitament, utan på ett 
känslomässigt värde som kan sägas ha en särskild värdebaserad logik och drivkraft. 
Den andra delen är medaljer som styrmedel och att belöningssystemet är ett 
strategiskt instrument för mjuk styrning av professionsutövarna. Denna fråga 
besvaras i kapitel nio tillsammans med den övergripande forskningsfrågan. I det 
här kapitlet redovisas den empiriska undersökningen för analysnivån policy, och 
i ett avsnitt vardera besvaras de fyra empiriska frågor som underbygger denna 
övergripande analytiska fråga. 

I avsnitt ett besvaras den empiriska frågan: (4a) Finns det en normativ utveckling 
över tid för policyn i belöningssystemet? I avsnittet analyseras de handlingstyper som var 
centrala för det föregående kapitlet som uttryck för normer i yrkesutövningen 
fördelat per kontingent. I avsnittet beskrivs utvecklingen av belöningssystemet 
som normativ policy som har utvecklats och formerats över tid från instiftandet 
av medaljsystemet år 2008 till den sista medaljen i den studerade valören delades 
ut för insatsen i Afghanistan år 2012. Förändring över tid beskrivs genom en 
jämförelse mellan det normativa innehållet i de åtta förvaltningsprocesserna som 
löpt över kontingenterna FS16-FS23, som sammanfattas i två utvecklingsfaser, 
en formerande och en konsoliderande. Avsnittet bygger på statistiska 
bearbetningar av Medaljberedningens nomineringsunderlag.  

I avsnitt två besvaras den empiriska frågan: (4b) Hur kan krigsdekorationers 
immateriella värde beskrivas? I avsnittet analyseras hur detta värdebaserade 
belöningssystem skiljer sig ifrån ekonomiska styrmedel för incitamentsstyrning. 
Avsnittet bygger på en tematisk analys av intervjumaterialet.  

I avsnitt tre besvaras den empiriska frågan: (4c) Vilken betydelse har den kollegiala 
processen för policy? I avsnittet analyseras värderingsprocessens betydelse för 
belöningssystemets legitimitet. Avsnittet bygger på en tematisk analys av 
intervjumaterialet. 

I avsnitt fyra besvaras den empiriska frågan: (4d) Hur motiveras nomineringen av 
olika typer av ageranden? I avsnittet analyseras de motiveringar som uppges ligga 
bakom prioriteringarna på förbandsnivån i form av en rik beskrivning som den 
militära professionen ger uttryck för och som skildras med stöd av djupintervjuer 
av insatsförbandens chefer och handläggare vid förbanden.  

I avsnitt fem summeras resultaten från detta fjärde och sista empiriska kapitlet, 
som beskriver den militära förebilden som politiskt instrument i en mjuk 
styrprocess, och de empiriska frågorna besvaras.  

8.1 Utvecklingen av en normativ policy över tid 
Det här avsnittet analyserar prioriteringen av normer på förbandsnivå betraktat 
som utveckling över tid. Underlaget är hämtat från kapitel sju som analyserar 
normer för yrkesutövningen och placerar dessa i sju kategorier: ledarskap, kamp, 
undsätta, stödja, materiel, deeskalera och stab (se avsnitt 7.1.1 figur 4). Dessa 
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kategorier är sedan analyserade per kontingent, och eftersom kontingenterna 
avlöser varandra går det att se en förändring över tid. Det går att se en utveckling 
av policyn från en övergripande och allmän policy via olika försök till 
omfångsförändringar till en mer slimmad och fokuserad policy från förbandens 
sida. Dessa diagram är byggda på samtliga nomineringar, vilket innebär att de 
skildrar policyarbetet ute på insatsförbandet, detta ska alltså sättas i relation till 
de formella besluten fattade av överbefälhavaren. Sammantaget sett över tid visar 
de åtta medaljprocesserna på fortsättningsstyrkan under perioden åren 2008-
2012 en formering och konsolidering av belöningssystemet.  

De två diagrammen i figur åtta och nio nedan visar utvecklingen över tid under 
åren 2008-2012 uppdelat på två faser. Den första fasen är formeringsfasen, som visas 
i figur åtta som utgörs av kontingenterna FS16-FS19. Den andra fasen är 
konsolideringsfasen, som visas i figur nio som utgörs av kontingenterna FS20-FS23. 
Under formeringsfasen för kontingenterna FS16-FS19 var policyn mer ojämn 
mellan de olika kontingenterna, vilket tyder på att det inte fanns en etablerad och 
entydig samsyn kring policy för nomineringarna. Under konsolideringsfasen för 
kontingenterna FS20-FS23 blir policyn mer likriktad och enhetlig mellan de olika 
kontingentera, vilket tyder på att det etablerats en praxis för tilldelning av 
medaljer och en större samsyn kring policy för nomineringarna.  

De båda diagrammen i figur åtta och nio nedan visar åtta ganska olika kurvor 
för de fyra kontingenterna FS 16-FS 23. De enskilda kontingenterna har var och 
en för sig haft utmaningar som varit unika för just deras tid i insatsförbandet. Det 
har bland annat funnits perioder som haft mer aktivitet med intensiva strider, 
vilket som en indirekt konsekvens också genererat fler medaljförslag. Under åren 
2009 till 2011 ökade antalet stridskontakter, stupade och skadade markant 
(Afghanistanutredningen, 2017, tabell 5.2) (se vidare avsnitt 1.1 och 6.4). Det 
finns därför förklaringar till variationerna mellan kontingenterna, som grundar 
sig i de förutsättningar som gällde för just det aktuella förbandet. Det går 
emellertid ändå att se en utveckling för belöningssystemets policy över tid som 
ett mer enhetligt system och en mer koherent och konsekvent policy. Se bland 
annat vidare i (Hildebrandt, 2011; Sjöstrand och Edvardsson, 2016; Tillberg m.fl., 
2016, s. 33–53; Afghanistanutredningen, 2017; Försvarsmakten, 2020a).  
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Figur 8: Policyförändring över tid, FS16-FS19.188  
 

 
 

 
Figur 9: Policyförändring över tid, FS20-FS23.189  
 

 
                                                      
188 Källa: baserad på en sammanställning av Medaljberedningens underlag (manuellt anonymitetsindex A nr 
001-152). Bearbetning av tabell elva.  
189 Källa: baserad på en sammanställning av Medaljberedningens underlag (manuellt anonymitetsindex A nr 
001-152). Bearbetning av tabell elva.  
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De två diagrammen i figur åtta och nio nedan visar utvecklingen över tid under 
åren 2008-2012 uppdelat på två faser. Den första fasen är formeringsfasen, som visas 
i figur åtta som utgörs av kontingenterna FS16-FS19.  

Den första kontingenten som genomfördes i detta tidsutsnitt är FS16 som 
genomfördes mellan november 2008 till maj 2009. FS 16 hade inga avslag och 
alla nomineringar var från samma händelse, så denna kontingent visar 
inledningsvis bara kamp från belöningssystemets nomineringsprocess. Se vidare 
om FS16 i minnesboken från insatsen (Försvarsmakten, 2010c).  

Den andra kontingenten var FS17 som genomfördes mellan maj 2009 till 
november 2009 och som också är den kontingent som har flest nomineringar 
totalt sett med 63 nomineringar, samt näst efter FS16 den kontingent med flest 
nominerade på de 11 händelser som materialet hänvisar till med 5,7 nominerade 
per händelse (jämför tabell tio, avsnitt 6.4). FS17 var den andra kontingent som 
nominerade soldater och officerare till den nya förtjänstmedaljen sedan 
inrättandet år 2008. Kurvan visar relativt höga siffror på alla kategorier utom stab 
vilket tyder på en omfattande och inkluderande policy för belöningssystemet i 
inledningen av den undersökta perioden. Se vidare om FS17 i minnesboken från 
insatsen (Försvarsmakten, 2010b). 

Nästa kontingent är FS 18 som genomfördes mellan november 2009 till maj 
2010 och som tillsammans med FS16 hade ett lågt antal nomineringar i detta 
utsnitt med 10 nomineringar. Det som särskiljer FS 18 är att kontingenten hade 
fyra nomineringar på spridda kategorier men hela sex nomineringar på kategorin 
stab, en kategori som ingen annan kontingent hade några nomineringar alls inom. 
Kurvan speglar de villkor som gällde för just den här kontingenten som var 
särskilt svåra med två kollegor som förlorade livet (Försvarsmakten, 2020b). Rent 
analytiskt visar kurvan också ett försök att omformulera och bredda 
omfattningen av belöningssystemet, till en mer inkluderande policy som speglar 
hela verksamhetsområdet (jämför med figur fem avsnitt 7.1.1). Inga av dessa 
nomineringar gick emellertid vidare till medaljering i den undersökta medaljen 
och valören. Se vidare om FS18 i minnesboken från insatsen (Försvarsmakten, 
2010d). 

Den kontingent som följde därpå var FS 19 som genomfördes under perioden 
maj 2010 till december 2010 och som hade näst flest antal nomineringar totalt 
sett med 44 nomineringar. FS19 hade emellertid hänvisningar till 21 olika 
händelser och därför bara 2,1 nominerade per händelse (jämför tabell tio, avsnitt 
6.4). Detta tyder på att det var en intensiv och svår period som indirekt genererat 
många medaljförslag. Även under FS19 var det en kollega som omkom till följd 
av stridshandlingar (Försvarsmakten, 2020b). Kurvan för FS19 visar i förhållande 
till FS17 fortsatt likartade siffror på kategorierna ledarskap, undsätta och materiel. 
Kurvan visar en tydlig ökning inom kategorin kamp. Kurvan visar också en 
minskning inom kategorierna stödja samt deeskalera, men kan ändå sägas vara 
spridd på hela verksamhetsområdet i stor utsträckning (jämför med figur fem 
avsnitt 7.1.1). Den största skillnaden finns inom kategorin stödja, som för FS 19 
är obefintlig. I förhållande till de tidigare kurvorna visar FS19 på en fokusering 



 
MAGNA ROBERTSSON Personligt mod 

231 

av policyn för belöningssystemet kring kategorierna kamp och undsätta vilket kan 
sägas spegla belöningssystemets fokusområden på den väpnade striden samt 
personligt mod. Se vidare om FS19 i minnesboken från insatsen 
(Försvarsmakten, 2011b). 

Den andra fasen är konsolideringsfasen, som visas i figur nio som utgörs av 
kontingenterna FS20-FS23. 

Den första kontingenten i denna fas var FS20, som genomfördes under 
perioden december 2010 till maj 2011 hade elva nomineringar. FS20 uppvisar 
återigen ett färre antal nomineringar som möjligen speglar de lugnare perioderna 
under vinterhalvåret men med fokus inom de tongivande kategorierna ledarskap 
och kamp. Detta visar på en konsolidering av policyn över tid främst vid de tre 
tongivande kategorierna ledarskap, kamp och undsätta som speglar 
situationskriteriet strid eller krigsliknande situationer, värderingskriteriet 
personligt mod samt ledarskap som guldkriterium. Se vidare om FS20 i 
minnesboken från insatsen (Försvarsmakten, 2011c). 

Sedan följde FS21, som genomfördes under perioden maj 2011 till december 
2011. Under FS21 uppträder själva arbetsprocessen annorlunda, den blir vid 
tidpunkten mer formaliserad och standardiserad vilket tyder på en mer 
processinriktad hantering av nomineringsförfarandet, som också tas över av de 
följande kontingenterna och därmed fortsätter under resten av perioden. De 
kategorier som nomineringarna ligger inom är kamp, undsätta och deeskalera. FS21 
hade hänvisningar till tre händelser och även ett lägre antal nominerade per 
händelse på 1,3 (jämför tabell tio, avsnitt 6.4). Se vidare om FS21 i minnesboken 
från insatsen (Försvarsmakten, 2012a). 

Vidare genomfördes FS22 under perioden december 2011 till maj 2012. FS22 
hade fortsatt lågt antal hänvisningar till fyra händelser och 1,8 nominerade per 
händelse (jämför tabell tio, avsnitt 6.4). Under FS22 finns nomineringar inom 
kategorierna framför allt undsätta men också stödja och materiel. Se vidare om FS22 
i minnesboken från insatsen (Försvarsmakten, 2012b). 

Den sista kontingenten i den undersökta perioden var FS23, som 
genomfördes under perioden maj 2012 till december 2012. FS23 hade endast 
hänvisningar till en unik händelser med fem nominerade till den händelsen 
(jämför tabell tio, avsnitt 6.4). Under FS23 finns nomineringar inom kategorierna 
ledarskap, kamp, undsätta och materiel. Se vidare om FS23 i minnesboken från 
insatsen (Försvarsmakten, 2013).  

Under FS22 och FS23 blir nomineringarna och händelserna färre och det kan 
därför vara utslag av de omständigheter som rådde just då. Det verkar emellertid 
som om att policyn har stabiliserat sig kring de stora kategorier som 
belöningssystemet riktar sig till i statuterna till medaljen, det vill säga ledarskap 
och kamp, men utöver detta också kring ett mer informellt kriterium som är 
undsätta som speglar den svåra arbetsmiljön (se avsnitt 6.5) och den kollegialitet 
som är en viktig del av den militära yrkesrollen.  

Denna period som benämns konsolideringsfasen visar totalt sett tecken på ett 
lugnare säkerhetsläge med färre nomineringar och färre händelser. Detta 
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tillsammans med en formaliserad arbetsprocess och en praxis som börjar ta form 
för besluten av medaljförslagen uppvisar kontingenterna FS20-FS23 tecken på 
en stabiliserad policy mot slutet av den undersökta perioden. 

Sammantaget visar detta avsnitt att policyn har utvecklats över tid, från en 
omfattande och inkluderande policy under FS17, via omformuleringsförsök 
under FS18, till en åtstramning och fokusering under FS19 vidare till en 
konsolidering och normalisering under FS20 till FS23. Detta kan bero på andra 
omständigheter såsom vilken typ av tjänsteuppgifter som genomfördes eller 
händelser som var mest frekventa. Två skillnader mellan FS17 och FS19 är för 
det första, att FS17 hade 3,6 fler nominerade personer per händelse (5,7 i 
förhållande till 2,1) och för det andra, att FS19 hade 10 fler händelser än FS17 
(21 i förhållande till 11). Detta kan göra att ett fåtal händelser kan få större 
genomslag i denna statistik. (Jämför med tabell elva.) Diagrammet visar ändå på 
en åtstramning över tid av antalet nomineringar och en policyutveckling av vilka 
kategorier som nomineras till medaljen. Det visar en utveckling av en mer 
målmedveten och tydlig policy över tid, samt att policy är sökande i den första 
fasen och sedan konsolideras över tid.  

Av detta avsnitt framgår att värderingen av vad som är en exceptionell 
handling måste ske i sitt sammanhang, det vill säga måste värderas utifrån hur 
läget såg ut just då, när det gäller exempelvis soldaternas utbildning och förmåga, 
eller tillgänglig utrustning och stöd och läget i insatsområdet. Vad som räknas 
som exceptionella handlingar innebär därför en förskjutning över tid och i 
innehåll/omfattning eftersom den beror av kunskapsläget och säkerhetsläget vid 
en given tidpunkt hos det aktuella förbandet. Kontingenternas utmaningar har 
förändrats över tid. Detta syns på vad de flesta soldaterna har nominerats för när 
det gäller vad själva händelseförloppet gällde och vilket problem styrkan ställdes 
inför, det vill säga vad ärendena handlar om inom ramen för varje kontingent. 
Detta anknyter också till vad som varit tongivande och utmaningar för varje 
kontingent.  

Det här avsnittet visar också att det exceptionella måste förstås utifrån det 
som händer just nu och det läge och den historiska kontext som händelsen 
utspelar sig i. Det som är exceptionellt för en kontingent kanske inte är det för 
nästa, det som är exceptionellt för en individ kanske inte är det för en annan. Det 
finns självfallet gemensamma drag men fokusen på det exceptionella utgår ifrån 
nuet och det betyder att det exceptionella förändras med tiden. Det som var 
exceptionellt en specifik gång har bearbetats och kanske har 
erfarenhetsåterföring skett till exempel har momentet införlivats i träning eller 
utrustning införts för att hantera likartade situationer så att denna händelse inte 
alls är exceptionell på samma sätt nästa gång, utan en del av det som soldater och 
officerare utbildas och tränas för och därmed också förväntas kunna hantera. De 
viktigaste gemensamma dragen är bestående men de måste undersökas på nytt 
för varje gång för förståelse eftersom normerna kommer att variera över tid. 
Detta visar att normerna förändras över tid, det vill säga att vad som uppfattas 
som ett gott yrkesutövande i handling värderas olika beroende på vilka 
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utmaningarna är vid just den tidpunkten. Detta visar att normerna är 
situationsbundna och relativa kontexten, men också att de är föränderliga och 
möjliga att påverka, exempelvis genom mjuk normstyrning.  

8.2 Medaljeringarnas immateriella värde  
En mycket tydlig aspekt som särskiljer militära medaljer från andra 
belöningssystem är att medaljer inte har ett stort monetärt värde samt att det 
värdesystem som ligger bakom incitamentet är mer komplext och känslobaserat. 
Detta diskuteras i kapitel två. Detta avsnitt bygger på djupintervjuer av ansvariga 
chefer på insatsförbanden, och materialet är analyserat tematiskt. En viktig 
slutsats av den tematiska analysen generellt är den stora samstämmighet som 
framträder i uppfattningarna kring detta tema. Detta styrker att det finns en 
gemensam och kollegial uppfattning kring hur den här typen av ärenden ska 
värderas.  

En första och återkommande dimension som de flesta intervjuade pratar om 
som viktigt är att det finns en exklusivitet i tilldelningen av belöningen eftersom det 
är grundläggande för medaljens värde. ’Petter’ förklarar att det är viktigt att inte 
belöna för många:  

Hur man ser på medalj och belöningar där det finns en vilja till återhållsamhet, 
alltså att medaljens värde får liksom inte tunnas ut, om ett stort antal deltagare får, 
då blir det ett deltagarmärke istället för en medalj för berömliga gärningar. (’Petter’, 
2014, s. 4.)  

 
’Rudolf’ hävdar att det är direkt förknippat med värdet på belöningen:  

Det får inte bli något sådant här rättviseperspektiv på det här, utan det måste ju 
vara spets för att värdet i själva belöningen skall vara utmärkande. (’Rudolf’, 2014, 
s. 1).  

 
Det handlar således om att de som väljer ut de som ska nomineras gör det utifrån 
viljan att belöna någon som har gjort något extra och utöver det normala. 
Exklusiviteten blir således ett sätt att behålla värdet på medaljen på en konstant 
nivå.  

’Kalle’ motiverar att bakgrunden till detta är det stora tolkningsutrymmet i 
kriterierna för medaljen:  

Jag ska säga det var knepigt för att jag tycker att kriterierna, det är så pass mycket 
tolkningsutrymme i dem så att man kan läsa in allt eller inget, och vi valde väl att 
vara, jag skall inte säga i ena kanten men lite grand på ena kanten, det ska jag säga 
att det skall verkligen vara något särskilt. (’Kalle’, 2014, s. 3.)  
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De flesta intervjuade är överens om att det har en stor betydelse att få medalj, att 
det har ett känslomässigt baserat värde att få en medalj. Detta beskrivs på flera olika 
men relaterade sätt. Först och främst har det stor betydelse för den medaljerade 
individen. ’Kalle’ berättar att medaljen till och med kan betyda mer än lönen för 
arbetet:  

Alltså på något sätt förstår inte vi vill jag påstå i Sverige (…) jag tycker vi är på väg 
men alltså det här betyder väldigt mycket. Det betyder i vissa stycken mer än en lön. 
[…] För individen ja. För medalj visar ju vem du är. Lön det får vi alla men just 
det där att faktiskt ha en utmärkelse och tala om att du har gjort något särskilt och 
du fungerar i sådana här situationer, det bygger upp individen, det är som 
organisationens bevis på att du är en uppskattad medarbetare. (’Kalle’, 2014, s. 5.) 

 
Att någon i det egna teamet får medalj har stor betydelse även för teamet som 
helhet. Detta eftersom det finns en stark gruppkänsla och att teamet delat 
upplevelsen av att delta vid dessa händelser på olika sätt. ’Helge’ berättar:  

Jag tror det har en stor betydelse för den enskilde. Jag tror dessutom att det har en 
stor betydelse för teamet, gruppen, kontinenten, för jag vet ju när de här som fick 
medaljer (…) så var det liksom en stolthet man kände i hela förbandet. (’Helge’, 
2014, s. 8.) 

 
’Ludvig’ formulerar det så här: 

Visst har det en ringar-på-vattnet-effekt för att de andra, jag och många andra på 
förbandet känner ju stolthet för dem. Jag känner ju stolthet för mina killar, jag 
menar det skiner ju lite sol på mig också eftersom det var ju mitt förband och så 
vidare. De gjorde bra ifrån sig, så visst är det så. Jag tror att det är en viktig 
symbolhandling. Symboler i Försvarsmakten är ju viktigt, så är det, det har mycket 
med tradition och tillhörighet att göra. (’Ludvig’, 2014, s. 6.) 

 
’Erik’ berättar också att det är särskilt betydelsefullt för de som är inom 
yrkeskåren och som kanske delar erfarenheten av att ha deltagit i missioner 
utomlands:  

Ibland kanske man inte hittar helt rätt, men kan man finna så korrekta tilldelningar 
som möjligt om du förstår vad jag menar, så kommer individen att uppskatta det 
väldigt mycket, för att många har ju och det liksom höll jag på att säga kropp och 
själ liksom i insatsområdet någonstans, så att det uppskattas, och i övrigt så är det 
ju mest omtalat i de så kallade veterankretsarna, där är det värt mycket. (’Erik’, 
2014, s. 6.) 

 
Utöver betydelsen inom den inre yrkesgruppens kärna har det också en stor 
betydelse för familjen och andra närstående till den medaljerade. ’Kalle’ berättar:  

Jag vågar påstå att det spelar väldigt stor roll för anhöriga. Det säger jag utan att 
veta men alltså den bekräftelsen eller den stolthet som man kan se i ansiktet på far- 
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och morföräldrar och sådana saker säger en hel del om hur de ser på det […] nu 
är det prat om att familjen gör en insats också (…) och oavsett vem som får den 
medaljen så visar det på att familjen gjorde någonting, så att min uppfattning är att 
det spelar stor roll, och jag menar sedan har vi hemmahjältar och allt möjligt sådant 
också. Alltså det spelar roll, den lilla utmärkelsen som man får. (’Kalle’, 2014, s. 7.) 

 
Medaljeringarna har också en signaleffekt till resten av samhället, som framför 
allt uttrycker legitimiteten i uppdraget som är utfört. 190 Erkännandet är politiskt på 
det sättet att det är en bekräftelse på att statsmakten står för den politik som är 
genomdriven i insatsen. ’David’ berättar:  

Vi har ju ingen direkt tradition av förklarliga skäl att medaljera folk och 
uppmärksamma folk utifrån ett nationellt perspektiv, utan det här har ju glömts 
bort. […] Det kanske inte har ägnats någon särskild uppmärksamhet för vi har ju 
en historia här som är ganska uddlös, vi har Kongoveteranerna som nu när vi 
börjar medaljera våra Afghanistanveteraner får sitt erkännande. Det här har inte 
varit viktigt men när man är ute och pratar med andra och beskriver de 
uppoffringar som andra nationer har gjort sedan första och andra världskriget och 
så vidare så finns det ett helt annat tänk och ett helt annat, vad ska man säga, 
signalvärde i att beskriva för hela nationen egentligen och för individen att det du 
har gjort det har varit viktigt och värdefullt, och därför är det här tecken på att vi 
uppskattar det, men den retoriken och den förståelsen uppfattar jag finns inte i 
nationen Sverige. (’David’, 2014, s. 6.) 

 
Att medaljeringarna genomförs vid offentliga ceremonier påverkar också 
attityderna till militär verksamhet i samhället i stort eftersom det synliggör militär 
personals arbete utomlands. 191 ’Filip’ berättar:  

Det finns en extern aspekt utav det hela också, det tror jag inte minst i samband 
med medaljutdelningen vid veterandagen i slutet på maj varje år, att man liksom 
institutionaliserar den företeelsen, det tror jag är bra för Försvarsmakten i 
förlängningen. Även om vi svenskar är lite obekväma med detta så tror jag ändå 
att det sakta men säkert kan bidra till en mer uppskattande attityd gentemot de 
som åker ut i världen och faktiskt riskerar sina liv för, ja en fredligare värld. (’Filip’, 
2014, s. 6.) 

 
Medaljerna uttrycker också ett tack och erkänsla från statsmakten för svåra 
umbäranden i tjänsteutövningen. Svåra förhållanden finns omnämnda i 
 
                                                      
190 Många nämner också Kongoveteranerna som fick överbefälhavarens ’coin’ år 2014 av Sverker Göranson 
efter 50 år efter de genomfört insatsen åren 1960-64. (Försvarsmakten, 2014; Kongoveteranerna, 2014.) Detta 
var en erkänsla för genomfört uppdrag och arbete från Försvarsmakten men också en upprättelse inför 
samhället i stort eftersom de inte blivit uppmärksammade i positiv bemärkelse under hela den här tiden. 
(Griehsel, 2014.) Den här retroaktiva utmärkelsen visar på vilken viktig funktion den här typen av 
belöningssystem fyller för de individer som är med i insatser och för legitimiteten i samhället för det arbete och 
umbäranden de genomlevt. 
191 ’Martin’ hävdar att det kan vara en kulturell fråga: ”Vi är generellt ganska dåliga kanske i Sverige att framhäva 
prestationer, och det är inte bara i Försvarsmakten, det är svensken över lag, den berömda jantelagen.” (’Martin’, 
2014, s. 3.) 
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statuterna till medaljen och är därför en av de sakerna som är avsedda att belönas. 
Detta analyseras i avsnitt 6.5 som soldaters och officerares arbetsmiljö och som 
illustrerar hur kontextuell osäkerhet tar sig uttryck. Det bör dock tilläggas att det 
i medaljsystemet som helhet finns andra medaljvalörer och medaljer som 
uttrycker ett tack och erkänsla för andra former av umbäranden.192 ’Filip’ berättar:  

Det är ju ändå ett erkännande från svenska staten och från Försvarsmakten att du 
bara genom att du deltog i en internationell insats i den mycket liksom riskfyllda 
miljön som exempelvis då Afghanistan är, det är berömvärt i sig och liksom du 
fick betala ett svårt pris för det, det vill säga att du miste benet eller vad det nu är 
för någonting liksom, och som en erkänsla för att du utsatte dig för den här risken 
och fick betala det priset så vill staten Sverige eller Försvarsmakten då framhålla 
den insatsen. (’Filip’, 2014, s. 7.) 

 
Genom detta officiellt politiska och ceremoniella symbolvärdet tydliggörs de 
värden som medaljen uttrycker. Medaljen har en tydlig koppling till de värden 
som verksamheten syftar till att bevara. Detta anknyter till avsnitt 7.2 om de 
resultat och värden för verksamheten som anförs i nomineringarna och som 
uppnås genom de nominerades handlingar. ’Helge’ berättar om att ur den militära 
yrkesutövarens perspektiv är det stora värdet att rädda liv:  

Framför allt liv, det är ju det man sätter i förknippning till mod, alltså när du säger 
mod så är det ju liksom gör någonting utöver det vanliga att säkerställa att man 
kanske räddar liv. (’Helge’, 2014, s. 7.) 

 
Utöver detta, är en medaljering i grunden en bekräftelse på att handlingen var 
rätt, trots att utövningen av det militära yrket innebär svåra beslut och handlingar. 
’Gustav’ berättar:  

Får man en medalj då har man ju fått en form av kvitto från statsmakten eller från 
högsta militära ledningen som uttrycker att man faktiskt gjorde något som var både 
farligt eller extra ja.. någonting extra helt enkelt så att jag tror att det har väldigt 
stor betydelse. (’Gustav’, 2014, s. 7.) 

 
Medaljeringarna kan också uttrycka en form av bekräftelse på att det som har 
varit särskilt svåra handlingar att leva med i efterhand, betraktat ur en soldat eller 
officers individuella etik, faktiskt får stöd från uppdragsgivaren. ’Olof’ berättar:  

 
                                                      
192 I den här avhandlingen studeras förtjänstmedaljen i valören ”med svärd” (se motiveringen i avsnitt 4.1.1). 
Som nämnts tidigare ligger en annan logik bakom tilldelningen av medaljen postumt, som värdemässigt på ett 
visst plan kan betraktas som mer likartad logiken bakom Försvarsmaktens medalj för Sårad i strid (SIS). ’Helge’ 
berättar: ”Det innebär alltså att, det innebär att någon har uppskattat det jag har gjort, tackat mig för det jag har 
gjort och i det här fallet blir det då de anhöriga som man tackar då genom att tilldela.” (’Helge’, 2014, s. 10.) 
Den riktar sig till den medaljerade och dennes familj för den personliga uppoffring och lidande som det innebär 
att bli fysiskt eller psykiskt skadad eller ytterst att mista livet i tjänsten.  
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Jag tror att det är väldigt viktigt utifrån ett perspektiv att man får en bekräftelse att 
man har gjort rätt. […] som kan göra det lättare att man får en officiell bedömning, 
ja på ett bra sätt ett officiellt erkännande att här har man inte gjort något fel även 
om det moraliskt samhällsmässigt i vårt vanliga fredssamhälle säkert skulle 
uppfattas så, det är säkert många som skulle skriva om det på det sättet också. Det 
här är officiellt ansvarstagande tycker jag ändå från myndigheten eller från 
uppdragsgivarna. (’Olof’, 2014, s. 2.)  

 
Det är dock svårt att bedöma om medaljeringar har ett formellt meritvärde för den 
enskilde soldaten eller officeren, men den har ett informellt värde. ’Kalle’ 
berättar:  

De arbetsgivare jag pratade med då, de pratade ju varmt om den typen av människa 
som de kunde rekrytera i försvarsleden, inte av den kompetensen de hade utan 
individens karaktärsdrag. Det gick att lita på alla de här sakerna som ju medaljen 
också symboliserar med initiativkraft, osjälviskhet och sådana saker. Det här är ju 
värden som ingen anställningsintervju i världen kan hitta utan det är ju tjänstgöring 
och prövning som kan visa. (’Kalle’, 2014, s. 8.) 

 
Sammanfattningsvis har militära medaljer som belöningssystem ett känslobaserat 
värdesystem snarare än ett materiellt värde, en så kallad värdebaserad logik. 
Mottagaren är den enskilda soldaten eller officeren samt i förlängningen den 
militära enheten (teamet eller förbandet) och den militära professionen. Givaren 
är den militära ledningen och myndigheten Försvarsmakten och i förlängningen 
den svenska staten på uppdrag av medborgarna. Det drivs av känslor som 
stolthet och tillhörighet på mottagarsidan och av tacksamhet och erkänsla på 
givarsidan. Belöningssystemet kräver ett individuellt föregångsmannaskap för att 
fungera, medan stoltheten och effekten av belöningssystemet spiller över på 
gruppnivå, på de professionella grupperna såsom teamet och professionen, samt 
på de institutionella sociala grupperna såsom familjen och samhället.  

8.3 Värderingsprocessen och medaljsystemets legitimitet 
På förbandsnivån betraktas medaljeringarna som ett instrument för att utöva 
ledarskap genom att belöna underställda som har gjort något bra i sin 
yrkesutövning. Medaljeringarnas legitimitet kräver en rättssäker 
värderingsprocess men också hänsyn till de personer vars yrkesutövning värderas 
i denna. Ett tema som återkommer i intervjuerna är därför värderingsprocessen i sig.   
Värderingsprocessen bygger på att det i grunden är enskilda chefer som måste 
göra en kvalitativ värdering som inte kan avgöras av formella fakta, som den 
formella dokumenteringen av incidenter ofta består av. ’Bertil’ berättar:  

Den formella rapporten den säger väldigt lite om sådant här. Den säger inte vem 
som har skjutit men bedömer bara kanske fem döda alltså den är ganska formellt 
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uppstrukturerad enligt en rapportmall, de kan inte svara på de här frågorna. Den 
svarar aldrig på mjuka värden egentligen över huvud taget. (’Bertil’, 2013, s. 6.)  

 
Som utgångspunkt bör det framhållas att det är en mycket komplex bedömning 
av de enskilda händelserna som genomförs och samtidigt är det många som vill 
tycka till och vara med och tolka händelserna. ’Niklas’ berättar:  

Och utfallet kan vi ta därhän, men jag tror de viktigaste erfarenheterna som jag bar 
med mig det var att de kriterierna de måste ju vara kända och det var de, de var ju 
väl stipulerat men det hindrar inte, även om det står i text så är det ju ändå 
tolkningar på vad som står och varje händelse är ju så jädrans unik och där måste 
man verkligen ta och bryta och bända och verkligen se, hur är sakernas tillstånd. 
Också en erfarenhet som jag har med mig, som också är känd sedan länge, det är 
ju hur väldigt så att säga allvarligt soldater och kollegor tar på en sådan här process. 
Det var verkligen nagelfaring i detalj ’var det si var det så’ och allas inställning var 
att är det nu så att någon blir nominerad till medalj, då skall det vara något som är 
utöver det vanliga, inte bara en dussinvara som vem som helst kan göra. (’Niklas’, 
2014, s. 1.) 

 
Ur ett ledarskapsperspektiv är det lika viktigt att motivera varför medarbetare och 
underställda inte får medalj och kunna redogöra för hur man resonerat kring 
urvalet. ’Rudolf’ berättar:  

Här måste ju vi ta ett avstånd, vi skall släppa organisationen och vad vi tycker och 
tänker om människor och köra så ’open minded’ man kan göra för att annars blir 
det svårt där, det blir rättvisa, han fick och han fick inte och så blir det ju.. vilka 
blir nominerade, varför blev de nominerade och du satt med i 
nomineringsnämnden, nej men det är lätt att skapa sig liksom, man måste ju ha 
ett.. stå på sig. Det handlar ju om ledarskap eller så får man förklara för individen 
och det är man ju skyldig kanske att, ja inte att nämnden har ju inte den 
skyldigheten att rapportera varför man inte får, men vi har ju sagt då vad vi.. Det 
har ju varit en öppen handling så sett att om jag skulle nominera dig så vet ju du, 
det skedde ju på det underlaget som vi har skrivit på det, ja så transparent har det 
varit ja.. (’Rudolf’, 2014, s. 4.)   

 
Ur ett ledarskapsperspektiv kan det vara problematiskt med en öppen process 
där cheferna sedan inte äger beslutsrätten fullt ut. ’Quintus’ berättar:  

Det är därför medaljer har tyvärr en baksida ju, baksidan är att där finns några som 
blir besviken faktiskt men det tror jag man får leva med, så är det i alla belöningar 
nästan så att..  Men jag tror att ganska fyrkantigt den som är chef för en insats skall 
ha ett oerhört stor mandat att tilldela förtjänstmedaljerna, då är det bara kanske 
han eller hon som kan stå för detta och verkligen motivera: ’nej, du blev inte 
nominerad för jag tyckte så här’. (’Quintus’, 2014, s. 8.) 

 
Detta relateras till komplexiteten i bedömningen och en vilja att hålla denna 
bedömning och avdömningen av frågan så nära förbandsnivån som möjligt 
eftersom det är där som kunskapen om kontingentens förutsättningar finns. Den 
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information som finns på central myndighetsnivå är inte fullständig utan bygger på 
information som kommer från förbanden. ’David’ utvecklar detta:  

Var drar man gränsen? Risken är att man skickar upp det här ställningstagandet till 
nästa nivå som skall börja det här ärendet […] Så startar man om i en situation där 
de skall värdera någonting som de kanske inte har möjlighet att värdera utifrån de 
kriterierna som är uppsatta, utan den läxan måste vi göra på förbandet. Därför blev 
det en ganska restriktiv hållning från vår sida. (’David’, 2014, s. 4.) 

 
Andra uttrycker att det är viktigt att ha en transparent process i flera led, så att 
det finns en motvikt så att inte särintressen slår igenom. ’Petter’ berättar: 

Jag kan uppfatta att det finns anledningar att verkligen granska det här, att kriterier 
är uppfyllda, att man har en bra process i medaljutdelningen för att bibehålla 
legitimiteten. Där tror jag att det är bra att det finns någon extern som inte har 
varit med i händelsen, alltså att då förbandschef och det lokala förbandet inte 
bestämmer helt allena i frågan. (’Petter’, 2014, s. 6.) 

 
Det är viktigt att det blir rätt nivå på värderingen och att det finns kontinuitet i 
processen. ’Rudolf’ berättar:  

Våran uppgift som sitter så att säga och granskar det här, är ju faktiskt att se det 
med lite andra glasögon än bara förbandets väl också, att det är klart att man vill 
få fram mycket bra insatser, men det måste vara saklig grund och rättssäkert på 
något vis också för annars är det ju lätt att det liksom svansar iväg i något ytterskott 
och så blir det för mycket medaljer och så blir det för lite medaljer och så vidare. 
Det är svårt att hitta balansen i det. (’Rudolf’, 2014, s. 3.)   

 
Avsnittet visar att det finns en spänning mellan belöningen som instrument för 
utövning av ledarskap och belöningssystemets process i form av transparens och 
kontrollinstanser och de implikationer detta har för ledarskapet. Det som 
framhålls som centralt är att det ska vara noga motiverade beslut som fattas kring 
medaljeringar. 

8.4 Insatsförbanden och motiven bakom prioriteringarna 
I det här avsnittet redovisas resultatet från intervjumaterialet från respondenterna 
i grupp ett, som alltså består av totalt 19 kontingentschefer och beredande 
handläggare på fortsättningsstyrkan under FS16 till FS23. Alla dessa 
respondenter är mycket samstämmiga i sin värdering och uttrycker sig på 
likartade sätt, trots att de inte har arbetat tillsammans vid de aktuella 
kontingenterna. Detta styrker uppfattningen att värderingarna baseras på en 
kollegial och kollektivt grundad yrkeskunskap. Det här avsnittet skildrar således 
den policy som förs vidare i medaljeringsprocessen och som är drivande för 
belöningssystemet. Detta är policymekanismen i styrmixen. Det ska ge en djupare 
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förståelse för analysen av handlingarna som analyseras i kapitel sex. Den 
huvudsakliga intervjufråga som analyseras i detta avsnitt är: Vad var det ni ville lyfta 
fram och belöna? Det vill säga i huvudsak ledarskap och personligt mod under svåra 
förhållanden, enligt statuterna. Intervjumaterialet har analyserats tematiskt med 
inriktning på analys av motiveringar. 

De gemensamma temana i intervjumaterialet är: 1) spänningen mellan 
gruppens insats och individens belöning; 2) det exceptionella som föredöme och 
drivkraft; 3) ledarskap och initiativkraft som grundförmåga; 4) personligt mod 
och osjälviskhet som en del av yrkesrollen; och 5) omdömesförmåga i 
yrkesutövningen. Dessa teman skildras i detta avsnitt.  

8.4.1 En spänning mellan gruppens insats och individens belöning  
Ett återkommande tema är den spänning som finns mellan det som i grunden är 
en grupps prestation och belöningssystemet som medaljerar individuella 
handlingar. Detta är en grundläggande motsättning i det individuella 
föregångsmannaskapet eftersom den militära verksamheten är en komplex 
verksamhet som bygger på många olika roller och funktioner som samverkar för 
att lösa en uppgift, samtidigt behövs enskilda individer som leder verksamheten 
och som fungerar som förebilder och inspiration att lösa svåra uppgifter.   

Spänningen mellan grupp- och individnivån grundläggs i förhållandet mellan 
händelser och handling. En grundläggande utgångspunkt är att nomineringarna 
är händelseinitierade samt att individens handling är i fokus. Generellt säger de 
flesta respondenter att nomineringen initieras av starka händelser och utifrån 
specifika situationer i dessa. Detta analyserades i avsnitt 6.4 som visar att 
normerna är händelseinitierade. ’Bertil’ förklarar detta genom att beskriva 
nomineringsprocessen, som har varit ganska likartad över alla kontingenter, som 
utgående från tongivande händelser under insatsen:  

Jag har tvingat av från chefer på olika nivåer vilka händelser som de upplevde som 
var utöver det vanliga och då måste man sätta ’vanlig’ i den kontexten att det här 
förbandet som jag pratar om nu var inblandat i över [antal] eldstrider under en 
[antal] månaders period och sedan var de varierande, från att kanske vara det som 
vi kallar för ’resentment fire’ att någon skjuter lite grand till 5-6 dagar 
sammanhängande strid, så att det fanns ett spektrum här. Det jag bad dom att göra 
då, identifiera  de här händelserna som, ja, enligt deras subjektiva bedömning föll 
utanför det som de uppfattade som normalbild under deras uppdrag. Det gjorde 
att jag fick ett antal ’case’. (’Bertil’, 2013, s. 4-5.)  

 
Händelsen i sig har som diskuterats tidigare många personer inblandade, oaktat 
att de kan ha agerat på olika sätt. Det innebär dock inte att händelsen är det som 
är i fokus utan det är tydligt att det är individens handling som är i fokus, men först i 
nästa steg i värderingen. ’Bertil’ fortsätter:  
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[…] och i de ’casen’ så fick de uppgift nummer två, titta då på om det fanns någon 
individ och då vidgade jag begreppet och sa att jag vill ha individer som i andan 
utav de här kriterierna har på en kamratlig, humanistisk, etisk grund gjort 
någonting i sin yrkesutövning, alltså som är kopplat till jobbet, gjort någonting som 
är värt att uppmärksamma och som är involverad. Och så tog vi värdeorden på de 
här bara ställa upp dem, det är ’mod’… det finns ett antal sådana nyckelord, och 
spaltade upp dem. Sedan fick de svara på den helt förbehållslöst och det är ju 
naturligtvis, det är ju subjektivt egentligen även om etiken är hyfsat sammanhållen 
i Försvarsmakten så finns det en spännvidd där. Då fick jag in ett antal namn. 
(’Bertil’, 2013, s. 5.) 

 
Om det varit många händelser under den period som är aktuell, eller om det varit 
många svåra händelser, så påverkar detta också värderingen av individuella 
handlingar på det sättet att de också måste vara mer enastående. ’Johan’ lyfter 
fram individen i värderingen:  

Under en insats då kan ju ’synnerliga skäl’ vara nästan bagatellartat i ett annat 
perspektiv och därför försökte vi när vi liksom satte tänderna i det där och började 
inse att: ’Vad är det vi skall värdera för någonting? Är det liksom storleken på 
händelsen, eller är det individen?’ Och då var vi nog ganska överens om allihopa 
att det är vad individen själv har gjort för någonting och det behöver inte vara 
kopplat till att det har varit en extrem situation i form av att det har varit mycket 
granater eller mycket finkalibrig eld, utan det är liksom personen bakom en 
händelse, och för chefer naturligtvis mera ur ett ledarskapsperspektiv. (’Johan’, 
2014, s. 1.) 

 
Flera respondenter pratar om det som benämns ’mikrosituationer’ för att 
granskningen blir väldigt detaljnära, exempelvis ’Filip’:  

Nej jag tror att det var lite snävare än så, det var nog situationen mer utsnittad 
liksom hur var den mikrosituationen just för honom i sådana fall, det blir ju en 
individuell granskning.. (’Filip’, 2014, s. 3.)  

 
När det gäller detta finns olika ställningstaganden i hur detta ska tolkas. Ibland 
utgår tolkningen ifrån att händelsen i sig är det centrala, och det gäller ofta när 
händelsen varit särskilt svår. Här finns således ytterligare en balansgång mellan 
den individuella handlingen och det som är svåra omständigheter. ’Petter’ 
berättar:  

Jag är helt säker på att när man nu går ner i detaljer här så är det vissa individer 
som gör en större, som visar större mod än vissa andra då, eller som är i den 
positionen då att de kan visa större mod än andra när man tittar på en detalj, men 
då i det här fallet så har vi valt då att mena på att alla har visat samma engagemang 
och samma mod som ja, i patrullen då på sitt sätt, och på olika sätt och vis. (’Petter’, 
2014, s. 4.) 
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Detta sätt att granska individen i händelsen innebär ett likartat förhållningssätt 
när det gäller detaljnivån. Ett centralt tema i intervjumaterialet är att prestationerna 
sker i en grupp och balansgången mellan gruppens betydelse för individuella 
handlingar när det gäller bedömningen av prestationerna. En tydlig svårighet med 
nomineringen är därför att det är en individ som ska belönas men att det är flera team 
och funktioner bakom dessa utan vars stöd helheten inte fungerar. ’Bertil’ 
förklarar denna balans: 

[…] och i det så ingår det ju att man faktiskt utbildar för en stark teamkänsla där 
varje person och individ gör sin del utav kakan. Det är endast i samspelet mellan 
det här att folk gör sitt jobb vid rätt tidpunkt som gör att man når framgång, och 
i den betraktelsen skulle man kunna uppfatta att hjältemod som gör att personer 
lämnar den positionen eller det jobb man har att göra, för att göra någonting 
utanför den ramen, oavsett om syftet är det, det kan ju faktiskt skapa avsevärda 
problem för förbandet, kanske till och med förluster. Har du en bilförare som 
lämnar sitt fordon istället för att köra det för att gå och göra någonting, ja då kanske 
inte fordonet flyttar på sig och så skjuter någon på dig. (’Bertil’, 2014, s. 3-4.) 

 
Ur detta betraktelsesätt är individen framgång ett resultat av att gruppen har gjort 
en bra prestation tillsammans. ’Bertil’ berättar vidare: 

Jag tror på förbandsmedaljer utan att precisera på vilken nivå de skall vara på, men 
man håller ihop en grupp av människor som har haft en uppgift och de har lyckats 
i sin uppgift. Det är tack vare att de har jobbat tillsammans som har gjort att de 
har lyckats och således i någon betraktelse är alla förtjänstfulla så att säga. (’Bertil’, 
2014, s. 4.) 

 
Uppfattningen om förhållandet mellan grupp och individ kan bero på 
nomineringsprocessen och bakgrunden till hur nomineringen initieras. När 
nomineringen kommer underifrån, det vill säga när en grupp nominerar en av 
gruppmedlemmarna, är det en annan sak än om nomineringen kommer 
ovanifrån, från en chef. ’Quintus’ menar att då är handlingen redan definierad av 
gruppen som extraordinär vilket också ger acceptans för beslutet:  

Jag tror det är så att vi belönar individen men det bygger ju faktiskt på att man gör 
saker och ting tillsammans, och då måste det ju vara så pass trovärdigt också att 
individen får det, så att gruppen erkänner det. Det kan man ju säga det har med 
nomineringen att göra ju, så när gruppen nominerar den enskilde då blir det 
trovärdigt, och lyfts då nomineringen upp till mig som chef och jag fastställer enligt 
min modell. […] så nomineringsprocessen i sig tycker jag är ganska bra för den är 
ju ’bottom-up’ men beslutet kommer ju att tas uppifrån, men den är logisk för då 
får man en acceptans på något sätt, så där och då de som kunde observera och 
känna situationen när de pekar ut någon som är förtjänt av en medalj, då är det en 
logisk kedja. (’Quintus’, 2014, s. 10-11.)  

 
Förväntningarna på vad en enskild soldat eller officer ska prestera kan vara 
relativt i förhållande till vad som kan räknas som förväntad prestation av en 
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specifik grupp, och på det sättet är individen och gruppen också sammanflätade. 
’Martin’ berättar:  

I det fallet tror jag att det är väldigt också enhetsknutet, hade det här varit ett annat 
kompani så kanske det inte alls hade setts som modigt, för oss var det modigt, så 
att det tror jag inte heller finns att det här gäller hela Försvarsmakten en tydlig linje, 
utan har man jobbat länge och man känner varandra väl, då kanske man också kan 
definiera för oss, i den gruppen, i den enheten, att det där var utöver vad vi kräver 
av dig. (’Martin’, 2014, s. 3.) 

 
Det finns en spänning mellan den militära verksamhetens komplexa krav på 
samarbete på gruppnivå och beroendet mellan olika funktioner, och 
belöningssystemets krav på att belöna enskilda individer då det bygger på ett 
föregångsmannaskap. Avvägningarna mellan grupp- och individnivå tyder på att 
det finns ett spänningsförhållande mellan gruppens betydelse i särskilt svåra 
händelser och svåra händelser där en individs prestation framträder tydligare på 
detaljnivå. Intervjuerna visar att detta är en av de svårare avvägningarna inom 
ramen för belöningssystemet.  

8.4.2 Det exceptionella som föredöme och drivkraft 
Ett viktigt och återkommande tema hos samtliga respondenter i värderingen av 
de nominerade handlingarna är det exceptionella med de handlingar som bedöms, 
det vill säga att det är något utöver de vanliga situationerna eller går utöver det 
förväntade agerandet. ’Adam’ exemplifierar detta så här: 

Ja, det är ju inte vem som helst som gör det. Ett sätt är ju liksom att ’fan dom får 
inte igång den här, vi får dra oss ur’. Så kunde någon annan ha gjort, va. Det hade 
ingen, förmodar jag, reflekterat över. Men han tänkte tvärtom ’nu jävlar ska vi få 
det här att funka’. Sedan kan man säga att ’det är precis vad en soldat ska göra’. Ja, 
det är det ju. Men som sagt, ingen hade reflekterat om han under beskjutning 
istället hade dragit sig bort, va. Med sitt team, faktiskt. (’Adam’, 2013, s. 3-4.) 

 
Det exceptionella har flera dimensioner. Först och främst är det exceptionella en 
balansgång mellan handlingar som är utöver det tjänsten kräver och det som kan 
betraktas som en normalitet i den militära yrkesutövningen, det vill säga mellan 
det som är förväntat agerande av en soldat eller officer och det som är mer än 
vad som kan förväntas av en person i den situationen. Det här diskuteras i avsnitt 
7.3 med exempel på vilka typer av handlingar det gäller. Till att börja med 
poängterar ’Martin’ att mod är individuellt och relativt de föreutsättningar varje 
person har: 

För det första tror jag mod är väldigt individuellt. Jag tror att det går inte att 
definiera vad som är ett universellt begrepp mod, för vad som är modigt för dig 
behöver inte alls vara modigt för mig och tvärtom. Sedan så här i krig och örlog är 
det kanske lättare att hitta modiga hjältar eller vad man nu skall säga. Det blir ju så 
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påtagligt för det kan ju gå dåligt på riktigt, men jag tycker ju kanske likväl som det 
är vårat jobb så har vi ju någonstans medvetet tagit risken att kunna bli skadad eller 
kunna bli dödad, men för den sakens skull så innebär det ju inte att vi inte är 
modiga utan vi kanske har knuffat den gränsen längre fram eller vad jag skall säga. 
Jag vill bara poängtera att det innebär inte att det inte finns modiga folk som inte 
jobbar i uniform så jag tror inte att det finns något universalt. (’Martin’, 2014, s. 2-
3.) 

 
Det exceptionella är till att börja med något utöver det som tjänsten kräver, det 
är att ge mer i en given situation än det som soldaten eller officeren fått lära sig 
att göra i utbildningen eller mer än vad som står föreskrivet i något regelverk eller 
handbok. Det handlar alltså inte om det mod som varje soldat eller officer redan 
besitter i en form av professionellt mod, som kan betraktas som en grundversion 
kopplat till det militära yrket. ’Bertil’ beskriver att mod är en oundgänglig del av 
det militära yrket:  

Vad tjänsten kräver, alltså är man chef då är man ju där för att fatta ett beslut och 
då kan man ju inte liksom betrakta det som ett mod även om det krävs ett mod. 
Jag menar, det vet ju alla som har varit chef i stort och i smått, ibland har man ju 
obekväma beslut att fatta. Det är klart som fan att det krävs någon typ av mod för 
att fatta det, men det är ju ditt jobb, så det ska man ju inte räkna. (’Bertil’, 2013, s. 
10.) 

 
Att agera utöver det som tjänsten kräver grundar sig på att handlingarna uttrycker 
att du gör något mer än det förväntade, exempelvis utöver sin befattning. Det 
kan exempelvis handla om att ta ansvar eller att leda ovanför sin formella 
kompetensnivå eller grad. ’Rudolf’ exemplifierar:  

Vi tyckte att kaptenen har löst uppgiften på ett extraordinärt sätt i strid, han är 
kapten, han är tvåa han har övertagit befälet och så vidare. Det är klart att han skall 
överta ledningen men trots alltså så är det skillnad mellan en major och en kapten 
i det här fallet tyckte vi, så det kaptenen förväntas göra, han gjorde mer. Men 
majoren gjorde det vi förväntar oss av honom eftersom han är utsedd som 
kompanichef och han är rutinerad, vi vet att han är duktig. Så det ser man ju också 
skillnaden på just nivåer hur man måste tänka. (’Rudolf’, 2014, s. 5.)   

 
Att agera utanför det tjänsten kräver kan också handla om att ta ansvar för 
uppgiften, helheten och för kollegorna. ’Johan’ förklarar:  

Självbevarelsedrift, ja, fast han kunde också ha liksom bara fortsatt att köra vagnen 
tills det inte gick längre, men han insåg ju på något sätt att ’ja, men jag måste ta 
min tårtbit och göra mitt jobb för att det här ska funka’, och då är ju liksom jobbet 
för de andra. Det är det de är tränade för, att liksom besvara elden och ta sig ur 
situationen, det är ju inget onormalt, men det kan ju vara onormalt kanske att 
under beskjutning börja reparera vagnar. (’Johan’, 2014, s. 3.) 
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Det exceptionella värderas således hela tiden mot dess motsats, som är någon 
form av normalitet i det militära yrket. Det militära yrkets tolkningsram innebär en 
dubbelbottnad tolkning, eftersom redan att befinna sig i ett insatsområde är 
utanför det normala betraktat ur ett fredstida civilt perspektiv. ’Sigurd’ beskriver 
en normalbild för en soldat eller officer så här:  

Det blir ju den saken att man har gjort eller råkat ut eller man har varit med om 
någonting som inte är normalbild. Att åka mellan olika ställen och se krutrök borta 
i horisonten, det fick ett antal se, men det fick de inte medalj för, utan det var när 
de själva var utsatta för fara eller hjälpte till, såg till att de redde ut situationen på 
ett bra sätt. (’Sigurd’, 2014, s. 3.) 

 
På motsvarande sätt finns det en normalitet i utövandet av det militära yrket som 
i sig är extremt men inte motsvarar det exceptionella. ’Adam’ formulerar sig så 
här:  

Vill man vara petig så kan man väl säga ’ska inte en soldat anfalla och nedkämpa 
motståndaren?’. Jo, det ska han. Men vi uppfattar ju ändå att i den här situationen 
så var det extrema odds, svår terräng, mentalt oerhört påfrestande, och vi tror inte 
att alla hade gjort det. Det är ju det, vi tror inte att alla hade gjort det! (’Adam’, 
2013, s. 5.)  

 
Det genomgripande temat genom motiveringarna i alla intervjuer är således att 
en medaljering ska skildra en exceptionell handling i något avseende, det vill säga 
gå utanför det som är det normala för en soldat eller officer i den kontext denne 
bedriver sin yrkesutövning. ’Adam’ formulerar sig så här: 

Kan man tänka sig någon mer dramatisk situation att plötsligt bara befinna sig i? I 
ena stunden sitter du och funderar på ’vad är det till middag ikväll’ eller ’om två 
veckor har jag permission hemma i Sverige’ eller ’ikväll måste jag fixa bakaxeln på 
bilen’ och sedan plötsligt så är du i akut livsfara! Det är nu eller aldrig! Men då ändå 
så tar de sig samman, bygger ihop detta, och dessutom börjar […], och framför 
sina egna linjer rätt in mot motståndaren, hittar rätt plats, och gör något som är 
tekniskt inte så jävla svårt men mentalt väldigt jobbigt, va. (’Adam’, 2013, s. 4-5.) 

 
Detta förklarar varför den här värderingen är något som kommer med 
yrkeserfarenhet och med erfarenheter från av att vara i stridssituationer, det krävs 
en tolkning som är erfarenhetsbaserad utifrån kunskap om utövningen av ett yrke. 
’Kalle’ beskriver detta:  

Det ska jag inte säga kriterier utan kanske mer förhållningssätt och det var för att 
en del hade ju varit ute tidigare och jag ville stämma av så att vi hade, att vi åkte 
ner med ungefär samma bild av det där, och kanske lite krassare än så också. Många 
av de jag hade med nere, de hade varit med nere, och (…) Ju fler gånger man varit 
nere och har man varit i strid så har man en rätt tydlig uppfattning om vad som är 
belöningsbara insatser. (’Kalle’, 2014, s. 1.)  
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Vad som räknas som exceptionellt relativt sin värderingskontext, det vill säga är 
beroende av vad det jämförs med. Skildringen av händelserna kommer från de 
som varit med i de aktuella situationerna och de blir följaktligen beroende av den 
kontingentens kontext avseende rådande säkerhetsläge, antal och dignitet i 
incidenter, bidragets stridsvärde, och så vidare. Detta gäller för alla kontingenter, 
vilket innebär att värderingen sker huvudsakligen inom den egna 
nomineringsprocessen. ’David’ förklarar detta:  

Varje mission har ju sina referenser och […] här är det ’bottom-up’ förhållande 
när man tar fram de här individerna, för det ska ju komma från soldatleden och 
gruppchef och plutonchef, för jag har ingen koll på exakt vad varje individ har 
varit med om ute i operationsområdet. Lika lite som jag egentligen kan ifrågasätta 
det som har hänt, så kan jag inte göra det på föregående mission eller de som var 
efter oss heller, de måste ju värdera utifrån sitt egna perspektiv och varje mission 
är unik ur det perspektivet. (’David’, 2014, s. 3.) 

 
Det således inte helt självklart att väpnad strid, som kan sägas ska ingå i den 
militära yrkesutövningen eller uppdragsbeskrivningen, verkligen uppfattas som 
en normalitet inom professionen. Tvärtom kan den uppfattningen vara en 
konsekvens andra faktorer såsom rådande säkerhetsläge och förväntningar på 
uppgiften i insatsområdet. ’Ivar’ reflekterar över detta:  

Nja, men det är väl just det här att vissa soldater då verkligen kanske stod ut lite 
extra att verkligen kunna hantera sig själv i den här skarpa situationen och kunna 
rikta sitt vapen och nedkämpa motståndare och så. Det vi ofta pratar om här 
hemma i fred mest, men där var det ju på riktigt så att säga. Ja, och utifrån det 
tyckte väl vi var extrema händelser utifrån våran horisont. Sedan med de missioner 
som följde efter oss, de hade ju fått upp lite ögonen på att nu är det ett helt annat 
säkerhetsläge, nu gäller det att vara beredd här, sedan kanske man hade ett annat 
’mindset’ kopplat till. Kanske att träningen också var annorlunda för de 
kommande styrkorna att det var mer fokus kanske på stridskontakter hur man skall 
hantera dem och då såg man det mer som en normal bild. Vi såg inte de här 
stridskontakterna som en normal bild, inte i början i alla fall utan det var något 
som kom senare då. (’Ivar’, 2014, s. 3.)  

 
Det som är exceptionellt för en kontingent behöver alltså inte vara det för nästa 
exempelvis vid ett försämrat säkerhetsläge, det är således flytande över tid. ’Niklas’ 
berättar om detta:  

Det är jag helt övertygad om, att det som var väldigt udda för x antal år sedan blev 
mera normala händelser så att definitivt att det har blivit en annan syn på vad 
innebär det att vara soldat i ett konfliktområde. (’Niklas’, 2014, s. 4.) 

 
’Quintus’ utvecklar detta: 

I början av våra insatser, de som blev påskjutna enskilt besvarade elden […] Då 
var det sensationellt att bli påskjuten men när vi var nere då var det ofta vi var 
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påskjutna men det stora där, då var förtjänsten på nästa nivå: tillsammans med 
andra hamna i en strid där du hjälptes åt för att ta dig ur striden och hjälpte dina 
skadade eller såg till att de inte blev dödade eller du blev fast i den striden och så. 
Det är flera nivåer bortanför och därför måste man ha kontexten där och där. 
(’Quintus’, 2014, s. 4.) 

 
Medaljeringarna är på ett indirekt sätt ett incitament för soldater och officerare 
att utsätta sig för det svåra i yrket. Detta anknyter till belöningssystemet som 
värdebaserat incitament. ’Filip’ berättar: 

För den enskilde individen som får medaljen så är det ju naturligtvis liksom ett 
erkännande. Ett officiellt tack för en extraordinär insats. Men jag tror ju även för 
förbandet så är det liksom positivt att man får rätt många individer som får medalj. 
Det är ju också liksom ett framhållande utav förbandet som sådant. Sedan tror jag 
också att det är allmänt positivt för viljan att utsätta sig för det här. Man kan tycka 
liksom att det är naivt, människor kan helt enkelt styras utav, ja egentligen något 
betydelselösa utmärkelser, men så funkar ju inte riktigt vi människor utan det är 
viktigt för de allra, allra, flesta med att få någon typ av erkännande. Att den 
möjligheten dessutom finns tror jag liksom är allmänt bra för Försvarsmakten, det 
är helt enkelt liksom en erkänsla som visas i utmärkelsen som sådan över en särskilt 
viktig insats. (’Filip’, 2014, s. 5.) 

 
’Kalle’ poängterar emellertid att även om medaljen är ett incitament så är den inte 
en drivkraft som gör att soldater och officerare uppsöker svåra situationer. ’Kalle’ 
förklarar:  

Men jag kan inte påstå att det är en drivkraft. Det finns ju de som man kallar för 
alltså ’kicksökare’ […] men det hade inte liksom spritt sig i soldater så. De som 
hade varit i strid de har inget behov av att uppleva det igen och i och med att 
kamraterna berättade om hur det var så försvann det här bland de yngre eller de 
oerfarna. Därmed inte sagt att de blev försiktigare eller någonting utan snarare 
tvärtom vågar jag påstå, så vi lade mycket kraft på att förstå ’rules of engagement’. 
(’Kalle’, 2014, s. 2.) 

 
Det finns också en skepsis mot det exceptionella, som ibland kan uppfattas som 
för extremt. De flesta uppfattar medaljeringar som styrinstrument som något 
positivt, som borde användas i större utsträckning. ’Johan’ säger: 

Vi har det inbakat i det militära systemet genom århundranden, medalj finns i vårat 
system och då tycker jag man kan utveckla det systemet för ett erkännande av 
människors insatser. Nu är det väldigt svårt att få medalj, antingen skall förbandet 
lägga ner eller du ska göra 30 år eller du skall riskera ditt liv, det känns som väldigt 
udda. (’Johan’, 2014, s. 7.) 

 
Det finns en tendens ibland att värdera in även mer generella kvalitéer. Vissa 
individer har haft en lång och trogen tjänst och inte bara utmärkt sig vid en 
enskild situation, vilket kan påverka nomineringen. ’Rudolf’ berättar: 
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Där försökte vi också hitta goda exempel på säg att vi hade en soldat nu som fick 
medalj, jag kommer inte ihåg vilken valör det var va men han hade gjort exempelvis 
fem insatser med toppbetyg och istället för att då hitta det extrema fallet där så 
fick han lite grand för lång och trogen tjänst, han har haft olika chefer som har 
bedömt honom, han har fått lika bra betyg av alla och då tyckte vi att det är 
utmärkande att ha så högt betyg och så många insatser samtidigt liksom vara så.. 
Gott exempel för god kamrat och alltså alla i hans omgivning oavsett vem man 
frågade så.. (’Rudolf’, 2014, s. 2.)   

 
Trots detta är den enskilda prestationen central och att prestera väl över tid är 
inte ett krav. ’Martin’ berättar: 

Har man jobbat så länge så vet man vad folk mer eller mindre går för. Skulle det 
då vara det att den som egentligen inte presterar så himla mycket till vardags gör 
någonting exceptionellt som inte vi förväntade oss, ja då ska inte det förringas utan 
då skulle det snarare framhållas faktiskt. (’Martin’, 2014, s. 4.) 

 
Centralt för värderingen av nomineringar är det exceptionella, som är att agera 
utöver det tjänsten kräver, som är en redan extrem form av normalitet inom det 
militära yrket. Det exceptionella värderas relativt i förhållande till många faktorer, 
såsom individens förutsättningar, befattning, tid och rum, graden av svårigheter 
i omständigheterna, rådande läge, med mera. Denna relativa aspekt gör att 
värderingen blir mycket komplex, och att den blir beroende av professionell 
yrkeskunskap och kännedom om faktorer på många nivåer, från exempelvis 
förutsättningarna i insatsområdet till personalens stridsvärde.  

8.4.3 Ledarskap och initiativkraft som grundförmåga  
Ledarskap är, som nämnts tidigare, ett guldkriterium för förtjänstmedaljen, men 
inte det enda som motiverar för guldmedalj. Detta beskrivs i avsnitt 7.3. Ett 
centralt tema för motiveringarna bakom vad som ger medalj är förmågan att agera, 
som kan sägas vara ett ideal inom den militära yrkesutövningen, särskilt eftersom 
svåra situationer kan göra det oerhört svårt att agera. ’Rudolf’ utvecklar vad han 
menar med ”det lilla extra”, som han menar är ”att visa stort personligt mod i en 
väldigt skarp situation”, genom ledarskap eller genom att kämpa: 

Det kan vara en förhandlingssituation, det kan vara att man vågar ta beslut där 
man egentligen utsätter som officer sina medmänniskor för, ja i värsta fall död, 
men att våga ta det och samtidigt våga vinna någonting för att få tillbaka en grupp 
exempelvis och det är ungefär att när det blir liksom (…) till handlingsförlamad 
och gruppchefen kanske lite tom i blicken och så vidare, att själv överta ledningen 
och driva på och få processer att hända när folk är rädda för att dö. Då tycker jag, 
det är då man kliver fram i en skarp situation och det är då det blir spets. Det är 
inte bara att liksom man ger order till sin grupp eller pluton och den gör som man 
säger och det är alltid bra, utan när det liksom inte går som man har planerat och 
så är man då lite listig och så har man personligt mod och man leder långt fram, 
men är själv bland sina soldater så att säga i smeten. (’Rudolf’, 2014, s. 6.)   
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Förmågan bygger på ett aktivt val att handla, trots att det inte finns ett sådant 
krav eller en sådan förväntning. ’Sigurd’ uttrycker att det inte är en självklarhet 
att agera även om det finns en sådan möjlighet:  

Jag menar du och jag, även fast vi tränade och ska kunna klara saker, men när man 
väl hamnar i situationer och det är inte alla som står upp heller, vissa liksom ja.. 
De helt naturligt vet inte hur de skall fungera i en krigssituation va. De som utsätts 
och prövas och vissa liksom tar initiativet och liksom det är ju (…) det tycker vi 
var väl värt att premiera med en medalj. (’Sigurd’, 2014, s. 4.)  

 
Att handla trots svåra omständigheter är ett kriterium som så gott som alltid 
diskuteras, att kunna agera och lösa komplicerade uppgifter trots att situationen 
varit svår, på grund av exempelvis svåra väderförhållanden eller bristande 
utrustning eller extrema stridssituationer som är svåra att hantera normalt sett. 
Även i beredningsunderlaget finns detta beskrivet, se avsnitt 6.5 där svårigheter i 
arbetsmiljön beskrivs. Det kan beskrivas som en extrem form av kriteriet ”svåra 
förhållanden” som finns för både silver- och guldmedaljen och som kan liknas 
vid att utföra något trots omöjliga förutsättningar. Det här räcker dock inte som 
ensam motivering utan oftast i kombination med ett aktivt agerande som tjänar 
ett syfte, som i sin tur beskrivs i avsnitt 7.2 om värden och vinster i 
yrkesutövningen. ’Gustav’ berättar om att det är skillnad mellan att göra detta i 
övningssituation och i ett skarpt läge:  

Ja men det är det ju naturligtvis så att utsätta sitt eget liv för fara, det är klart att 
det är någonting som sticker ut om jag uttrycker det så. Sedan kan man ju tycka då 
om man skall nominera befäl, ja men de förväntas ju vara chefer, de har ju 
utbildning för det och ska ju klara den här typen av svårare situationer. Men det är 
en sak är att lära sig här hemma i Sverige i fred och helt annan sak att göra det de 
facto när det händer och även när vi  har tränat jättemycket så klart. Jag ser bara i 
vårt yrkesverksamma liv så är det ju ändå stor skillnad att öva i teori och tillämpa 
det i praktik om man säger så och det vet man ju inte, ingen vet ju hur man reagerar. 
(’Gustav’, 2014, s. 8-9.)  

 
Som nämnts tidigare är ”förtjänstfull ledning av förband” ett av kriterierna för 
att förtjäna förtjänstmedaljen i valören guld. Detta ledarskapskriterium193 har 
flera dimensioner i detta material. Det ena nämndes ovan under avsnitt 8.3 att 
medaljeringar är ett sätt att utöva ledarskap genom att belöna underställda och 
uppmuntra dem till fortsatta goda prestationer. Det andra är det omvända för 
underställda att belöna en chef som de uppskattar, denna förmåga beskrivs 
emellertid ofta som en del av yrkesutövningen. ’Quintus’ berättar: 
 
                                                      
193 Vissa skiljer här på stridsledning (nyttjande av specifika modeller för ledning i stridssituationer) och på 
ledarskap under påfrestande förhållanden (i korthet en individs förmåga att leda andra människor exempelvis i 
strid) medan i intervjuerna benämns detta alltid som ledarskap, och därför används termen ledarskap också här. 
De båda perspektiven är hur som helst mycket nära sammanflätade och kompletterar varandra.  
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Vissa saker är förväntat och sedan så är det, jag tror att man för att känna sig stolt 
som chef och då är det stolt på alla nivåer, så sa jag också att vi som chefer ska nog 
inte få förtjänstmedalj för vi förväntas leda förbandet och vi skall hålla oss kanske 
lite stoltare än att själv jaga en belöning. Jag tror det hade sett illa ut om jag hade 
blivit belönad, fast jag tror att många hade kunnat nominera mig för att behålla 
ledarskap eller motsvarande. (’Quintus’, 2014, s. 4.) 

 
’Quintus’ utvecklar detta: 

Alltså jag syntes mycket, mina chefer syntes mycket för vi har ju det mandatet, vi 
ger order, framryck eller dra tillbaka, eldställning här, besvara elden, eller kalla in 
Nato-flyg eller motsvarande, alltså alla de sakerna var ju vad som förväntades av 
oss när vi hamnade i den striden, och då är det svårt att belöna den. (’Quintus’, 
2014, s. 5.) 

 
Detta förhållande skapar ett spänningsförhållande i värderingen av just ledarskap 
i strid. En viktig komponent i förtjänstmedaljen som många respondenter lyfter 
fram det sista temat som är föregångsmannaskapets funktion i ledarskapet och för 
förmågan att agera. Bland annat ’Petter’ pratar om detta som ett viktigt kriterium:  

Alltså om man tänker i den militära kontexten då, som har fått många samtycken, 
så är det föregångsmannaskapet, att det är någon som liksom visar att det här följer 
mig, alltså händelser av den karaktären då att man utgör ett gott exempel, det goda 
exemplet då att det vill vi ju ofta premiera. Det finns ju diskussion om det här med 
föregångsmannaskap, vilken betydelse det har eller inte, men det är väl mer en 
akademisk diskussion som inte.. Det är nog alltså majoriteten av Försvarsmakten, 
i alla fall de delarna då som är stridande delar, där är den allmänna uppfattningen 
att föregångsmannaskapet är väldigt viktigt och har en stor betydelse för 
förbandets förbandsanda och förmåga att ge effekt. Det ligger ju i detta också så 
att den här gruppen de agerar ju då istället för att vara passiva och då ligger det 
också i belöningen då. (’Petter’, 2014, s. 5.) 

 
När det gäller lärandet från den här typen av förebilder sker dock inte 
erfarenhetsåterföringen per automatik utan mer på ett informellt eller indirekt 
vis. ’Helge’ berättar:  

Nja vissa har ju bidragit med sina erfarenheter i efterhand men det är inte direkt 
kopplat till prestationen utan det är mera kopplat till befattningen de hade eller 
händelserna som de varit med om. Men det har man nog försökt, sedan är det 
många som inte fått avlyssna sig eller fått tanka sig av heller, men det är ju en 
ambitionsfråga men det finns ingen automatik att man fångar in den typen av 
erfarenheter, det tror jag inte, men att det kommer in i den stora 
erfarenhetsautomatiken. (’Helge’, 2014, s. 9.)  

 
Det är inte heller säkert att det går att ha en erfarenhetsåterföring på så 
exceptionella handlingar. På ett mer individuellt plan går det inte att kopiera ett 
beteende, resonerar ’Martin’:  
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Tittar jag på mig själv så tror jag ingen kan på något sätt ta efter. Ser jag till mig 
själv som chef så kan du aldrig apa efter en annan chef, du måste vara din egen 
ledarskapsmästare, alltså du måste lära dig själv, du måste hitta ditt sätt till 
framgång, för att jag lyckades i den här situationen eller i andra situationer det har 
ingen.. alltså jag kan berätta vad jag var med om, jag kan berätta det och hur jag 
rent taktiskt löser saker men det är farligt att apa efter. (’Martin’, 2014, s. 5.)  

 
Att agera är en form av ideal inom den militära professionen och ett tecken på 
förmågan att hantera svåra situationer. Det är också en del av ledarskapet som 
innebär att kunna agera och lösa komplexa skeenden i stridssituationer. 
Ledarskap som guldkriterium för tilldelning av förtjänstmedaljen innebär ett 
spänningsförhållande mellan att utöva ledarskap genom att belöna underställda 
och att ledarskap ingår i den militära befattningshavarens normala yrkesroll. En 
likartad funktion i ledarskapet är föregångsmannaskapet, som kan sägas vara en 
av de viktigaste funktionerna som lyfts fram i belöningssystemet. Det har 
likartade konnotationer som förmåga att utöva ledarskap och att agera med 
initiativkraft i svåra förhållanden.  

8.4.4 Personligt mod och osjälviskhet som en del av yrkesrollen  
Kärnfrågan i det här avsnittet handlar om vad som är personligt mod, och som 
kommer att framgå i avsnittet finns mod i flera olika former i förhållande till 
yrkesrollen. Detta anknyter till avsnitt 7.3 om vad som ger medalj. Detta anknyter 
också till det så kallade ädla modet inom den Aristoteliska dygdeetiken. ’Bertil’ 
definierar mod som en drivkraft som drivs av högre värden: 

Vad är mod? Det är ju bara att ställa den frågan så skall man fundera på vad det 
är. […] Jag tittade runt om det vad våra uppslagsverk säger kring mod och den 
allmänna betraktelsen kring vad mod är. Bilden som jag fick fram just kring det 
ordet, som jag tycker är ett viktigt ord, det är ju att man faktiskt gör någonting som 
både.. man vet inte vart det skall bära och det kan också styra mot det sunda 
förnuftet, men man gör det på grund av en övertygelse man har, en inre drivkraft 
som driver en att göra det här, som både kan vara farligt, dumt och.. Men man gör 
det ändå därför att det finns ett ädlare syfte och det är ju den biten jag tror att jag 
liksom fångar, och den var ganska lätt att fånga, just mod. (’Bertil’, 2013, s. 9.) 

 
’Bertil’ berättar vidare om mod som en grundegenskap hos en soldat eller officer. 
På det här sättet är personligt mod något som ingår i själva yrket, en egenskap 
som är en förutsättning för att kunna utöva yrket och leva upp till dess krav. 
Detta anknyter till avsnitt 7.3 om vilka som får avslag på nomineringen och vad 
som anses vara normalt för en soldat eller officer i den aktuella situationen. 
’Bertil’ förklarar:  

Problemet var det att många uppvisar mod, som jag brukar säga: ’ni uppvisade 
mod varje dag’. När jag skickade ut dem på det omöjliga uppdraget att förhandla, 
eftersom det var mitt jobb att göra det så sa jag att ’ja nu skall ni åka dit där ni 
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precis kommer ifrån, jag såg ju hur ni såg ut när ni kom men ändå imorgon åker 
vi tillbaka igen’ och i det höjdes det liksom inte någon röst, så ingick det ju alltid 
personligt mod. Vi hade aldrig någon som var motvals eller de var alltid med, och 
liksom där är ju mod sådant där grund ’default’ värde i mod att göra det. Och det 
vet man ju själv hur det kändes i magen så att säga innan man skulle göra det, men 
det här är mera mod i mikrosituationen, ett beslut som sker blixtsnabbt och så gör 
man någonting. Det kan man nästan känna, tycker jag, i alla fall upplever jag det i 
’casen’, att det är någon person som har tagit initiativet och har 
grundförutsättningen för att kunna göra det, det är att man har det här modet att 
sätta sig själv liksom som en spelbricka i situationen och så gör man någonting. 
(’Bertil’, 2013, s. 9-10.) 

 
Det framgår av intervjuerna att mod också är inbyggt i yrkesrollen eller befattningen 
som soldaten eller officeren har, alternativt är knuten till en specifik uppgift som 
soldaten eller officeren har. Detta anknyter till avsnitt 7.3 om vilka som får medalj 
och att det är vanligare i vissa befattningar både med medalj respektive avslag. 
’Bertil’ berättar vidare: 

Vi hade många sjukvårdsmän som blev nominerade, det beror ju ofta på att det är 
ett bra humankapital, alltså är man sjukvårdsman, händer det någonting där någon 
är skadad, det är klart att gruppen förväntar sig ju att det är han som skall springa 
dit och inte ksp-skytten som inte kan ett skit om det. (’Bertil’, 2013, s. 10.) 

 
Detta är policymekanismen i belöningssystemet. De handlingar som premieras är de 
som anknyter till ett föregångsmannaskap, det vill säga exceptionella handlingar 
utöver det som tjänsten kräver och vars gärning inte heller ingår i en befattning 
eller uppgift, och inte heller kan härledas till det personliga mod som krävs av 
varje soldat eller officer i yrkesrollen. 

Som nämnts tidigare finns det olika syn på vad som ska premieras i olika roller 
som anknyter till de olika kontingenternas förutsättningar. Detta anknyter till 
avsnitt 8.1 om policyutvecklingen över tid. Vissa förutsättningar kan vara 
specifika för en tidpunkt och för en kontingent. På det sättet innebär det att det 
finns utmaningar som är bundna i tid och rum och som gör att vissa funktioner 
kan få viktiga roller för ett specifikt förbands vardag och fortsatta arbete. Detta 
fenomen förekommer på ett flertal områden där vissa funktioner lyfts fram.194 
’Erik’ ger ett exempel på detta:  

Det de skapade där har sedermera fastställts som rutiner för att göra om det skulle 
hända igen, alltså omtalat och omvittnat goda rutiner för att det går inte att göra 
bättre än vad ni gjorde det, och det var ju skälet till att han nominerade många av 
stabspersonalen i det läget. (’Erik’, 2014, s. 3.) 

 

 
                                                      
194 Det finns också exempel på detta från andra medaljer såsom SIS. ’David’ berättar: ”[…] för det är någonting 
som man sällan uppmärksammar det med de psykiska skadorna, det är sällan man får någon belöning för det 
där utan du ska ju ofta ha drabbats av någon fysisk skada och då kan man få medalj.” (’David’, 2014, s. 7.)  
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Exemplet visar att det som är exceptionellt för en kontingent blir en del av den 
mer rutinerade kontingentens arbete och att gränsen för förbandets utmaningar 
har flyttats, och i viss mån även gränsen för det exceptionella. Vissa saker förblir 
självfallet alltid exceptionella om de inträffar, och det som beskrivs här är enbart 
förmågan att hantera likartade händelser genom att utveckla rutiner för det. 
Rutinerna för detta är mest kritiska där de inte är fullt genomarbetade i det akuta 
skeendet där de behöver tillämpas. Det faktum att denna stabsfunktion och 
handlingen som var lösande av denna uppgift nominerades visar att den var 
exceptionell i det rådande läget. Det finns fler exempel på detta i 
beredningsunderlaget, såsom stridsbogseringar vid många långväga operationer.  

Många diskuterar de olika funktionerna som alla behövs för att helheten ska 
fungera. ’Rudolf’ förklarar:  

Men om man försöker hitta de här goda exemplen också kopplat till logistik och 
det kan vara ’medic’ sjukvård och sådana stödjande enheter va. Annars blir det 
väldigt lätt att det blir väldigt koncentrerat till skyttesoldater och där stridsfordon 
och det är de som är i strid som får de här och det tyckte vi att vi skall försöka 
vända den trenden och försöka hitta de goda exemplen för att lyfta fram och 
försöka få, ja det tror jag (…) för hela Försvarsmakten i sig va att liksom det är lite 
samma som (…) uppgifterna, inte bara de som levererar eld där framme och tar 
emot eld utan det är ju ett helt system av system va. (’Rudolf’, 2014, s. 2.)   

 
Det finns också ett ytterligare perspektiv på värderingen av att agera som 
återkommer i intervjuerna och det är att visa personligt mod inte genom kamp 
och/eller ledarskap utan genom osjälviskhet. Detta visar att personligt mod inte 
bara är knutet till yrkesutövningen i strikt mening utan är en egenskap som också 
går utöver denna. Utan att gå för djupt in i moralfilosofin kan sägas att detta är 
det Aristoteles kallar det ädla modet, det vill säga när handlingarna drivs av ett högre 
syfte av det enkla skälet att det är det rätta att göra i en given situation. Detta 
framgår också av analysen av handlingstyperna i avsnitt 7.1 att detta är ett 
återkommande tema. Många av de intervjuade lyfter fram osjälviskhet som en 
viktig egenskap och relaterar detta till att agera trots en förestående fara, med risk 
för sitt eget liv. ’Niklas’ förklarar:  

Alltså någonting som jag tror det är ett ord som vi använder relativt.. och det är 
osjälviskhet. Alltså du gör någonting för någon annan. Där du verkligen sätter ditt 
eget liv på spel, där är definitivt en kanske inte egenskap men det är ju någonting 
som du visar prov på. (’Niklas’, 2014, s. 7.) 

 
’Kalle’ beskriver också detta:  

Att hjälpa någon annan eller att lösa sina uppgifter på ett sätt som är utöver vad 
man kan förvänta sig, alltså under extrema omständigheter eller umbäranden eller 
någonting sådant, med risk för eget liv och de delarna, det var de parametrarna 
som vi behövde. Man gör det inte för sin egen skull utan man gör det för andras 
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skull, gruppen eller för att lösa uppgiften eller någonting sådant, så resonerar vi. 
(’Kalle’, 2014, s. 1.)  

 
’Gustav’ utvecklar detta genom att lyfta fram den moraliska valsituationen som 
definierande för osjälviska gärningar:  

Det ingår i jobbet, men det är just det där när man kanske lika gärna hade kunnat 
göra någonting annat, man hade kanske stått i någon form av valsituation. Jag kan 
anstränga mig för att rädda mina kamrater eller jag kan ta skydd och säga att ’jag 
kunde inte göra det där’ eller.. Att det ändå kanske någonstans fanns ett medvetet 
val och du väljer ändå att ta den risk som det innebär att göra det svåra och det är 
väl kanske det som jag kan känna ibland att det är väl det som gör att det kanske 
sticker ut. (’Gustav’, 2014, s. 12.) 

 
Detta är det kriterium som även Aristoteles definierade som särskiljande för det 
ädla modet (Aristoteles och Ringbom, 2012). Det finns en åtskillnad mellan det 
som är modigt med yrkesutövningen generellt, och det som är modigt i specifika 
handlingar och som föregås av ett moraliskt ställningstagande, det vill säga är 
något som inte är ett krav i yrkesutövningen utan grundas på ett personligt 
beslut.195 ’Ludvig’ förtydligar detta med ett citat:  

Jag tycker att jag brukar använda definieringen som han ÖB Wiktorin, han sa så 
här i samband med att han delade ut någon medalj där i början på 90-talet, då sa 
han så här: ’Mod är inte att hoppa ut genom ett flygplan och hoppa fallskärm eller 
att klättra upp för höga berg, utan mod är när man med risk för sitt eget liv räddar 
en annans liv.’ Jag tycker att den definitionen den passar bra. (’Ludvig’, 2014, s. 4.) 

 
Personligt mod är det mest centrala bedömningskriteriet i medaljstatuterna. 
Personligt mod kan vara utmärkande för vissa uppgifter som genomförs av 
militär personal såsom ledarskap eller väpnad strid. Vad mod är i denna kontext 
har flera dimensioner, varav några av dessa inte belönas lika ofta. Professionellt mod 
är en egenskap som är en del av det militära yrket och som alltid ingår i 
yrkesutövningen på något grundläggande plan. Ofta anses att personligt mod i 
ingår i stridsledande befattningar och därmed att det är en del av ledarskapet och 
det personliga modet på den grundläggande nivån. Det kan också vara en 
utmärkande del i olika specifika funktioner som är del av den militära 
verksamheten såsom akutsjukvårdare eller minröjning, som kan sägas höra till 
det som normalt kan krävas av en soldat eller officer i den befattningen. Slutligen, 
det som är kanske kärnan i det strävansvärd är det ädla modet, som är de gärningar 
som speglar en valsituation där soldaten eller officeren inte hade behövt agera, 

 
                                                      
195 ’Bertil’ förtydligar också en skillnad i förhållande till grupptryck: ”En grund är ju att som jag sa laget är ju 
mycket, kamratskapet är ju enormt. Men det är ju en förväntan också. Man förväntas ju va som, och det är 
även, jag vet ju själv, man brukar ju säga att grupptrycket kan liksom trycka fram, man kan få en som är jätterädd 
för höjder att hoppa från 10 meter, skulle man vara själv skulle man aldrig göra det.” (’Bertil’, 2013, s. 10.) 
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men gjorde det ändå eftersom det avspeglar ett högre värde att göra det, såsom 
osjälviskhet.  

8.4.5 Omdömesförmåga i yrkesutövningen  
Ett återkommande tema i intervjuerna är att visa prov på yrkesutövning och 
omdömesförmåga. Detta tema skildrar en professionell förankring av motiveringarna 
som visar att yrkesutövningen är central i bedömningen. Det skildrar också att 
professionsetiken vägleder beslut i kritiska situationer.  

Omdömesförmågan i yrkesutövningen är först och främst ett grundläggande 
krav på en soldat eller officer. ’Bertil’ berättar:  

Alltså man kan inte ena dagen vara världens sämsta soldat eller officer för att nästa 
dag göra hjältemod och få medalj för det. […] Alla var handplockade individer 
men jag tyckte ändå att det var viktigt liksom att man på något sätt uppfyller någon 
grund, att man är så som vi tänker oss en svensk soldat en god kamrat, en god 
lagspelare och liksom man vilar sina beslut som man gör på någon typ av 
humanistisk grund inom de regelverk vi har. Även om det kan så att säga bli en 
våldsyttring i slutändan så ändå på något sätt så har man det med sig. (’Bertil’, 2013, 
s. 9.) 

 
Att efterleva även den mjukare värdegrunden är något som bygger förtroende mellan 
kollegor, vilket behövs för att kunna lita på varandra i svåra situationer. ’Cesar’ 
berättar:  

Vad jag menar egentligen är att det finns en oerhörd inbyggd, ja koll, på varandra, 
eller man gillar inte när folk lämnar de där värdegrunderna, och det hörs så att säga 
när det blir tuffa förhållanden, då vill man kunna lita på varandra, ha den här tilliten 
och så vidare, och då har vi sett att det beror på att de har genat i kurvorna där, 
och de kan tycka att det är väldigt orättvist och dumt […] men.. tyvärr, du har satt 
dig i den sitsen, vi kan inte använda dig till det. (’Cesar’, 2014, s. 6.) 

 
Den mer allmänna värdegrund som finns på förbandet är viktig även för 
agerandet i stridssituationer. ’Kalle’ förklarar varför det är så viktigt att eftersträva 
en sund värdegrund även i vardagens situationer:  

Värdegrundsfrågor och annat, vad ligger i detta? Jag hävdade då och hävdar 
fortfarande att det här som är en jargong emellanåt, och som man bara kan ha kul 
åt, det kan vara allt ifrån synen på kvinnor i Försvarsmakten till muslimer eller vad 
du vill för någonting. Tillåter man den jargongen, även om jag inte egentligen 
tycker det är som en tillgång den där jargongen, så menar jag att det nöter ner 
toleranströskeln efter hand, och när du då hamnar i stressade situationer, så kan 
du faktiskt agera på ett sätt som du inte trodde du skulle göra, för att du är så van 
att resonera på det sättet så det har blivit en del av dina värderingar. (’Kalle’, 2014, 
s. 8.) 

 



 
MAGNA ROBERTSSON Personligt mod 

256 

När det gäller de värden som Försvarsmakten har till uppgift att försvara är de så 
viktiga att de är avgörande för soldaters och officerares grundläggande 
värderingar. ’Kalle’ summerar:  

Alltså har du inte demokratiska värden och syn på att alla människor är lika, då har 
du inte i den här firman att göra, alltså då kan du inte ha mandat att utöva 
statssanktionerat våld. (’Kalle’, 2014, s. 13.) 

 
Det är också viktigt att känna varandra sedan tidigare, att ha arbetat tillsammans 
och upparbetat det förtroendet och kännedomen om varandra över tid. ’Kalle’ 
berättar:  

Alla mina chefer jag hade med mig med undantag av ett fåtal var ju från 
regementet, jag kände dem, det var deras underställda soldater som hade varit med 
kanske 3-4 år som anställda så att förbandet.. Alltså vi kände ju varandra och 
därmed så fanns det heller inga jag ska inte säga avarter, det är inte det ordet jag 
letar efter, men det fanns liksom inga som for iväg eller något utan det fanns ett 
rätt ordnat förtroende inom så väl befälskedjan som mellan soldaterna, vi litade på 
varandra. (’Kalle’, 2014, s. 2.) 

 
Många av de intervjuade relaterar till regelverket som en ram för agerandet. ’Kalle’ 
berättar:  

Däremot så är alltså insatsreglerna ’rules of engagement’ är, det vågar jag påstå, de 
är centrala. För att det måste du ha, du måste både begripa och förstå, så att du 
måste lägga mycket kraft på att försöka förstå vad de innebär och sätta dem i 
praktiska tillämpningar, inte bara för officerare utan framför allt för soldaterna 
längst ut, för att de inte ska råka ut för den svåra situationen ’när får jag öppna eld 
och när får jag inte öppna eld?’ och när är det ’hostile intent’ och ’hostile act’`? Det 
lägger ju liksom grunden för när ditt agerande går att bedöma som berömligt eller 
inte, så att en god uppfattning, det är helt centralt vill jag påstå. Då kan ju du dra 
dig bakåt och säga om det grundar sig på FN-mandatet då, ja det gör det ju, men 
FN-mandatet, det var inte grund för en analys från min sida på det sättet utan det 
blev insatsreglerna. (’Kalle’, 2014, s. 9.) 

 
’Kalle’ summerar:  

Om den moraliska kompassen, alltså jag har sagt det men jag betonar det, att längst 
ut på linan så måste det vara nästan överdrivet tydligt så att det fungerar när du är 
rädd. (’Kalle’, 2014, s. 16.) 

 
Slutligen finns många hänvisningar till att det är viktigt att soldaten eller officeren 
redde ut situationen på ett bra sätt. ’Kalle’ menar: 

Alltså plutonen måste inte ha vunnit striden för att uttrycka mig väldigt enkelt, 
men däremot så kan din insats ha skapat förutsättningar för att vi inte förlorar folk 
eller alltså någonting sådant så att alltså det behöver inte ha lett till en stor 
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framgång, det kan lika gärna ha minimerat förluster eller man undvek förluster 
eller någonting sådant (’Kalle’, 2014, s. 6.) 

 
’Petter’ pratar om framgång i samband med ett resonemang som anknyter till den 
dygdeetiska balansgången som handlar om att hitta medelvägen mellan 
dumdristighet och mod:  

R: Det är ju egentligen en balansgång, alltså: vad är dumdristighet och vad är mod? 
Det får man ju alltid ta sig en funderare på men alltså i den diskussionen som vi 
hade här nu så tyckte vi nog att det var rimligt, alltså det var inte dumdristighet 
utan det var snarare då att man agerade på ett professionellt sätt då.  
 
I: Ja. Har det någon betydelse att det fick ett positivt slut eller att det gick bra eller 
att det blev lyckat? 
 
R: Ja absolut. Alltså hade det nu varit så att vi hade haft halva den svenska gruppen 
stupad då kommer naturligtvis omdömet dumdristighet att betonas skulle jag tänka 
mig va. (’Petter’, 2014, s. 3.) 

 
Framgångar i det här sammanhanget är ibland dubbelbottnade menar ’Martin’:  

Nej oftast så blir det ju ett positivt utfall om man blir medaljerad ska jag säga, men 
givetvis så finns det ju exempel där folk har fått medalj när slutprodukten är väl 
positiv men man kan ju faktiskt ha fått skadade och dödade på vägen också. 
(’Martin’, 2014.)  

 
Den professionella omdömesförmågan består också av att bedöma risker och 
värdera dessa. ’Bertil’ utvecklar detta som riskbenägenhet och kontinuitet på det 
sättet att de lyckas många gånger:  

Ja livet är liksom man måste chansa liksom lite grand och ibland är ju chansning 
rätt bra, då blir det jävligt bra och då blir man populär och ibland så chansar man 
och man står på den där knivspetsen och så faller man ner på ömse sidor om den 
där va och vi pratar ju ibland med rekrytering med stridspiloter och sådant där då 
pratar man just om det här med riskbenägenheten då och det gäller ju att hitta den 
här personen som klarar av att föra de här valen, han står där på eggen på kniven 
och alltid ramlar ner på rätt sida, för det är ju en hårfin marginal mellan att det kan 
bli katastrof för liksom hela, så vi har haft med det när vi har resonerat kring det 
här alltså är det någonting då som, eller det kunde lika gärna gått åt helvete och jag 
har några gränsfall som man skulle kunna ur det perspektivet då, där har jag också 
kan jag säga också jag har tittat på om det finns någon kontinuitet, jag nämnde att 
jag gjorde en basplatta där men jag har också tittat på kontinuiteten så är det samma 
individ som upprepade gånger har gjort ett antal liknande sådana här och det kan 
man se också i texten att individen till och med har skrivit i sammanfattningen 
individen har vid upprepade tillfällen varav ett fall nämns här och det gäller ju för 
många utav de här alltså och då blev det helt plötsligt en numerär kopplad till det 
också. (’Bertil’, 2013, s. 11.)  
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’Rudolf’ sammanfattar om omdömesförmågan och stora konsekvenser av beslut:  

Det är ju officeren eller gruppchefens dilemma, det är att när man väl ska fatta ett 
beslut så det kan bli ödesdigra konsekvenser och det förlorar man inte pengar på 
som man kan vinna tillbaka på nya aktier utan det är människoliv och allvarligt 
skadade och där liksom då får man leva med det, och det är ingen lek och det är 
liksom en officers dilemma det att det är då till varje pris se situationen, ha is i 
magen alltså ibland kanske vara aggressiv för att det är bästa form av skydd men 
kanske också i många fall vara passiv, är det värt det här? Alltså ha ett storsint 
omdöme (’Rudolf’, 2014.) 

 
’Gustav’ beskriver det som när allt står på spel: 

Det är väl någonstans den här man sätts väl mest på prov när det är som farligast 
och sedan när du riskerar att förlora ditt eget liv eller tror att du kan förlora det, 
det räcker att tro att du kan dö så är det illa nog vare sig du gör det eller inte, eller 
om det är reellt, men alltså det är ju den som upplever det som lever med det, om 
jag tror att jag skall dö då gör jag ju det. (’Gustav’, 2014, s. 8.)  

 
Den professionella omdömesförmågan är en viktig förmåga i yrkesutövningen. 
Det handlar om att värdera och ta risker men utan att priset blivit för högt. 
Balansgången handlar om att förhålla sig till de olika normativa krav som finns 
från regelverk och värdegrund samt i det sociala samspelet. Detta tema visar på 
att den central funktion för belöningssystemet är just att lyfta fram det goda 
omdömet i yrkesutövningen och de beslut som är baserade på professionsetiska 
överväganden.  

8.5 Sammanfattning: Värderingens innehåll och uttryck 
I det här kapitlet förklarar analysen av motiveringarna bakom nomineringarna 
många av de mönster som identifierats i de tidigare kapitlen. Analysen visar också 
att det finns en tydlig och värdebaserad strategisk styrning av medaljsystemet, 
samt att det finns en tydlig policylinje som har formerats och stabiliserats över 
tid.  

I det här avsnittet sammanfattas kortfattat kapitlets resultat genom att besvara 
de motsvarande empiriska frågorna. Analysnivån policy vägleds av den analytiska 
frågan (fråga 4): Vilken typ av handlingsrationalitet utgör den värdebaserade logik som är 
drivande för belöningssystemet? Frågan anknyter till det nyinstitutionella teoretiska 
perspektivet och undersöker den värdebaserade handlingsrationalitet som gäller 
för krigsdekorationer. Frågan besvaras i avsnitt 9.1.4. I det här avsnittet besvaras 
de underliggande empiriska frågorna.  

I avsnitt ett besvaras den empiriska frågan: (4a) Finns det en normativ utveckling 
över tid för policyn i belöningssystemet? I avsnittet bearbetas data från kapitel sju för att 
upptäcka förändring i policy över den studerade tidsperioden år 2008-2012. Den 
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data som behandlas är de nominerades handlingstyper från avsnitt 7.1 som är 
kategoriserade på de åtta förvaltningsprocesserna, kontingenterna FS16 till FS23. 
Vid analys av dessa framträder policyns utveckling över tid, som kan delas in i 
två faser: formeringsfasen under FS16-FS19 där de olika kontingenterna hade olika 
förhållningsätt respektive konsolideringsfasen under FS20-FS23 då processen och 
medaljeringarna har utvecklats till en mer stabil och likformig praxis.  

I avsnitt två besvaras den empiriska frågan: (4b) Hur kan krigsdekorationers 
immateriella värde beskrivas? I avsnittet analyseras hur detta värdebaserade 
belöningssystem skiljer sig ifrån ekonomiska styrmedel för incitamentsstyrning. 
Avsnittet bygger på en tematisk analys av intervjumaterialet. Medaljeringarna har 
en stor betydelse för de dekorerade men också för de kollegor och chefer som 
arbetat tillsammans med de som tilldelas medalj.  

I avsnitt tre besvaras den empiriska frågan: (4c) Vilken betydelse har den kollegiala 
processen för policy? I avsnittet analyseras värderingsprocessens betydelse för 
belöningssystemets legitimitet. Avsnittet bygger på en tematisk analys av 
intervjumaterialet. Den tematiska analysen visar en stor samstämmighet när det 
gäller hur medaljeringar motiveras och värderas, vilket visar på en stor samsyn 
inom den militära professionen i dessa frågor. Det uppges vara viktigt att 
processen är transparent och väl underbyggd.  

I avsnitt fyra besvaras den empiriska frågan: (4d) Hur motiveras nomineringen av 
olika typer av ageranden? I avsnittet förklaras många av de mönster som identifieras 
genom kvantifiering av medaljberedningens underlag och som redovisas i kapitel 
sex och sju. Detta genom en tematisk motivanalys av intervjuer av 
förbandschefer och handläggare i medaljärenden på kontingenterna FS 16-FS 23. 
De övergripande teman som framträder i intervjumaterialet är: 1) en spänning 
mellan gruppens insats och individens belöning; 2) det exceptionella som 
föredöme och drivkraft; 3) ledarskap och initiativkraft som grundförmåga; 4) 
personligt mod och osjälviskhet som en del av yrkesrollen; och 5) 
omdömesförmåga i yrkesutövningen.  
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9 Krigsdekorationer som mjuk normstyrning  

Syftet med den här avhandlingen är att undersöka hur styrformen mjuk 
normstyrning fungerar genom empiriskt grundad forskning. Det är lätt att se att 
situationer såsom krig inte alltid går att styra med traditionella styrmedel på grund 
av oförutsägbarhet och risker, och mysteriet är därför om, och i så fall hur, våra 
folkvalda politiker ändå kan styra, fast med andra styrmedel än de traditionella. 
Den professionella autonomin innebär med nödvändighet en maktutövning som 
statsmakterna med förtroende lämnar till enskilda professionsutövare med 
professionen som grund för legitimitet. Professionen som kollektiv är viktig i det 
här sammanhanget. De sociala normernas gränssättande funktion tillsammans 
med en levande dialog om professionens roll och uppgifter, grundade i erfarenhet 
och reflektion från utövning av yrket i konkreta situationer skapar ett slags 
kontroll. Detta kombineras också med socialiseringen av de individer som ska 
bära professionsutövningens ansvar, genom utbildning och övning som är väl 
grundad i forskning och beprövad erfarenhet. Professionsetiken har här en 
grundläggande funktion som bärare av normer och en omdömesförmåga för 
yrkesutövningen. I tolkningen av varje enskilt fall avgör denna etik tillämpningen 
av lagrum och yrkeskunskaper som rör utövning av tvångsmakt.  

Mycket av den befintliga forskningen ställer av naturliga skäl frågor kring hur 
det kommer sig att detta utökade mandat ibland leder till maktmissbruk och 
övergrepp. Den här avhandlingen studerar istället erfarenheter från när någon 
agerat väl betraktat ur ett professionellt militärt perspektiv, och visar således 
empiriskt att strid och krigsliknande situationer inte är ett laglöst tillstånd, utan 
att olika fält i normsystemet stöder och kompletterar varandra, även i svåra 
situationer. Deras stabilitet, jurisdiktion och legitimitet kräver naturligtvis en 
fungerande rättsstat men också ett socialt tillåtande och reflekterande klimat, 
samt en kunskapsbaserad socialisering och demokratiskt grundade värderingar 
baserade på respekt för mänskliga rättigheter. Men i grunden visar denna 
avhandling empiriskt att det finns mjuk styrning även inom den professionella 
autonomin, samt teoretiskt på förekomsten av mjuk normstyrning som är en del 
av implementeringsstyrningen och som påverkar professionsetiken. Detta kapitel 
sammanfattar och förklarar hur detta går till och konkluderar att styrningens 
räckvidd ur ett metagovernance-perspektiv trots allt är ganska stor.  

Detta avhandlingsarbete lämnar två huvudsakliga bidrag till forskningen, 
varav ett är empiriskt och ett är teoretiskt. Avhandlingen lämnar ett empiriskt 
bidrag till forskningen om metagovernance genom en detaljerad empirisk studie 
av veteranpolitiken och förtjänstmedaljen som är ett inte tidigare studerat 
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politikområde. Beskrivningen av hur regeringens och Försvarsmaktens 
organisationsstyrning går till i praktiken bidrar till metagovernance-perspektivet 
genom konkretiseringar av teorin i denna kontext. Avhandlingen lämnar ett 
avgränsat teoretiskt bidrag genom formuleringen av begreppet mjuk normstyrning 
och konstruktionen av en analytisk modell för detta. Detta specificeras i 
avhandlingsarbetet som en funktion för professionsetik i styrningen i samspel 
med regelstyrning och policyarbete. Detta underbyggs av en empirisk 
undersökning samt vidare genom identifikationen av en mekanism inom 
professionsetiken för premiering av normer inom ramen för belöningssystemet. 
Detta avgränsade teoretiska bidrag lämnas i generell mening som 
begreppsutveckling av en indirekt och mjuk styrform till den statsvetenskapliga 
forskningen med inriktning på styrning, samt mer specifikt till den 
nyinstitutionella litteraturen om olika former för handlingsrationalitet, där mjuk 
normstyrning kan sägas utgöra en form av värdebaserad logik som tidigare inte 
givits uppmärksamhet.  

Även kapitel fyra som beskriver mjuk normstyrning som begrepp och 
analysmodell är därför i sig ett av avhandlingens resultat. Framtagningen av detta 
begrepp bygger på tre forskningsinriktningar, operativ juridik, tillämpad yrkesetik 
och mjuk styrning, och den teoretiska förförståelsen ger sammantaget den 
dynamik som förklarar fenomenet. I kapitlet etableras också två begrepp som har 
betydelse för empiriska studier, det ena är kontextuell osäkerhet och det andra är det 
flexibla beslutsmandatet. De sammanfattar det som kan kallas för strukturella 
särdrag för den här typen av verksamheter.  

Den empiriska undersökningen genomförs och sammanfattas i kapitlen fem 
till åtta. Framställningen följer analysmodellens struktur som består av fyra 
analysnivåer (politik, regelverk, professionsetik och policy). Analysen har stöd av 
ett antal frågor i en trädstruktur, som utgår ifrån forskningsfrågan och förgrenar 
sig vidare via fyra analytiska frågor (en för varje analysnivå och motsvarande 
empiriskt kapitel) till ett antal empiriska frågor som ställs till materialunderlaget 
och redovisas i de empiriska kapitlen.  

I det här kapitlet redovisas och diskuteras avhandlingens resultat och 
slutsatser. Fokus ligger på att besvara forskningsfrågan, som är: Hur fungerar 
krigsdekorationer som ett sätt att metastyra via den militära professionsetiken, det som här 
benämns mjuk normstyrning? Frågan besvaras först som en sammanfattning av dess 
beståndsdelar som är de empiriska resultaten, sedan ur de två teoretiska 
perspektiv som utgör avhandlingens teoretiska ramverk, det vill säga 
metagovernance ur ett nyinstitutionellt perspektiv, samt slutligen betraktat i ett vidare 
sammanhang och för vidare forskning. Således finns det i avsnitt ett en 
sammanfattande analys av forskningens resultat från de fyra empiriska kapitlen 
och svar på de analytiska frågor som ställts till varje kapitel. I avsnitt två besvaras 
avhandlingens huvudfrågeställning. Först definieras vad mjuk normstyrning som 
styrform  är, och sedan presenteras slutsatser utifrån det teoretiska ramverket, 
dels i termer av politisk reform och metagovernance och dels som värdebaserad 
handlingsrationalitet och nyinstitutionalism, vilket alltså speglar forskningens tre 
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huvudsakliga bidrag. I avsnitt tre finns en slutdiskussion samt ges förslag till 
fortsatt forskning.  

9.1 Sammanfattning av forskningens resultat 
I det här avsnittet sammanfattas avhandlingens viktigaste resultat utifrån de 
empiriska kapitlen fem, sex, sju och åtta genom att de analytiska frågorna ett till 
fyra besvaras i ett underavsnitt vardera. Varje fråga hör till en analysnivå (politik, 
regelverk, professionsetik, policy) och bidrar således till helheten och till att 
forskningsfrågan om hur mjuk normstyrning fungerar kan besvaras i nästa 
avsnitt.  

9.1.1 Reformen av veteranpolitiken innebar en utveckling av metastyrningen  
Analysen av politiken vägleds av frågan: (1) Betraktat ur ett metagovernance-perspektiv, 
hur ser organisationsstyrningen av veteranpolitikens område ut, med särskilt fokus på 
förtjänstmedaljen? Denna fråga besvaras i detta delavsnitt med stöd av svaren på de 
empiriska frågorna i kapitel fem.   

I kapitel fem analyseras reformen av veteranpolitiken som genomfördes år 
2010. Analysen genomfördes mot bakgrund av det teoretiska ramverket om 
metagovernance och organisationsstyrning i kapitel två. De olika sätt att 
organisationsstyra veteranpolitiken på som analyserats för att besvara frågan är: 
a) reformberättelse; b) att skapa formella organisationer; c) att konkurrensutsätta; 
d) positionering; och e) distansering. De kompletterar varandra eftersom de 
handlar om att beskriva den grundläggande formella organisatoriska strukturen 
inom ett politikområde, det vill säga hur politikerna har satt scenen för politiken. 
Utöver detta har också mikrostyrning analyserats. Dessa former är analyserade 
för både förvaltningsstyrningen och den interna myndighetsstyrningen. 

Organisationsstyrningen av veteranpolitiken måste ses mot den fond som 
utgörs av den grundläggande förvaltningsformen och de grundläggande politiska 
målsättningarna för militären. Den grundläggande styrningen av den militära 
förvaltningen är oförändrad. Det handlar om en professionsmodell som kan 
sägas ha stärkts sedan millennieskiftet genom en process som innebär ökad 
professionalisering och en akademisering av yrket. Detta innebär i praktiken en 
stärkt autonomi för den militära professionen i förhållande till statsmakterna, 
genom ett ökat självbestämmande över sin yrkesutövning och yrkeskunskap. En 
generell trend inom förvaltningspolitiken pekar också mot en ökad betydelse för 
professionskunskap och därmed också för den här typen av organisering av 
förvaltningen.  

Utöver detta tillkommer mål som beror av omvärldsförändringar och en ökad 
internationalisering med bland annat samverkan inom FN och EU som ställer 
högre krav på att Sverige profilerar sig ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv. I och 
med detta ställs även större krav från statsmakterna på den militära professionen 
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att tjänstgöra utomlands. Därmed ökar också statsmakternas socialrättsliga 
ansvar och Försvarsmaktens arbetsgivaransvar när det gäller omhändertagande 
av tjänstgörande personal före, under och efter insatser utomlands. 
Veteranpolitiken innebär en statushöjning för den militära professionen som 
yrkesgrupp. Utvecklingen av förhållningssättet till veteraner och inrättandet av 
monument, högtidsdagar och belöningssystem är exempel på den erkänsla som 
samhället, statsmakterna och Försvarsmakten tilldelar professionsutövarna.  

Själva reformen av veteranpolitiken var okontroversiell. Regeringens 
reformberättelse och den politiska debatten präglades av enighet kring reformen 
som innebar ett förstärkt stöd för veteraner. Svenska soldater och officerare hade 
skadats och dödats under insatsen i Afghanistan under reformperioden och 
samhällsdebatten präglades därför av en stark vilja att implementera reformen i 
alla berörda samhällssektorer. 

Regeringens organisationsstyrning avseende distansering innebar en strategi för 
styrning på stort avstånd från den militära förvaltningen (på engelska ’hands-off’). 
En politisk reform innebär en möjlighet att sätta scenen inom ett politikområde 
och att (om)skapa formella organisationer vilket inom veteranpolitiken föga förvånade 
innebar att identifiera myndigheten Försvarsmakten som huvudsakligt 
personalansvarig. Inom myndigheten inrättades en särskild enhet med 
övergripande ansvar för veteranfrågor. Under en tid var vilka som skulle 
inkluderas i veteranbegreppet under debatt men det slutade med en inkluderande 
syn på personalkategorier som istället samlades kring själva aktiviteten, det vill 
säga internationella insatser. En viss mån av konkurrensutsättning skedde genom en 
förstärkt roll och insyn från de ideella och från Försvarsmakten fristående 
frivilligorganisationerna. Många av uppgifterna som handlar om 
omhändertagande är uppgifter som Försvarsmakten inte bedriver inom ramen 
för sin egen verksamhet utan behöver hjälp med från det civila samhället. Detta 
innebär i praktiken också insyn från det civila samhället som kan göra 
bedömningar av om omhändertagandet av veteranerna fungerar som avsett och 
utifrån ett veteranperspektiv adekvat sätt. I termer av positionering innebär detta 
alltså att regeringen lade huvudansvaret för genomförandet hos Försvarsmakten, 
med stöd av frivilligorganisationerna och socialförsäkringssystemet i övrigt.  

Implementeringen av statens erkänsla som delområde för veteranpolitiken, 
där krigsdekorationerna ingår, såg annorlunda ut. På detta delområde lades 
tyngdpunkten ännu mer på Försvarsmakten och den interna 
myndighetsstyrningen. Överbefälhavaren behöll beslutsmakten över ärendena 
och inrättade en central medaljberedning och interna kollegiala 
värderingsprocesser för nomineringsärendena. Detta är en organiseringsstyrning 
som innebär en stark förankring internt på myndigheten och en centralisering då 
överbefälhavaren behöll makten över de slutliga besluten om tilldelning av 
medalj. Detta är en tydlig strategi för direkt och nära styrning (på engelska ’hands-
on’) som motiveras av den särskilda expertis som militären har inom sin egen 
verksamhet.  
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Inom ramen för denna grundläggande organisering förekom det även 
mikrostyrning internt inom Försvarsmakten. Förbandscheferna och den centrala 
medaljberedningen hissade ibland strategiskt viktiga ärenden och får då vägledning 
av överbefälhavaren som dömde av ärenden av strategisk betydelse för 
belöningssystemet. Det går med andra ord att säga att genom att inrätta ett organ 
för medaljberedning centralt på myndigheten skapade överbefälhavaren ett 
permanent instrument för mikrostyrning av den strategiska utformningen.  

När det gäller distansering kan det alltså sägas att regeringen använde en tydlig 
hands-off strategi i utformningen av veteranpolitiken, och då i synnerhet när det 
gäller delområdet statens erkänsla. Myndigheten Försvarsmakten har en lång 
tradition och ett eget mandat och expertis inom detta område, vilket också syns 
i överbefälhavarens och myndighetsledningens genomförande av politiken i 
myndighetens interna styrning som har skett genom en hands-on strategi. 
Regeringen hade kunnat använda organisationsstyrningen mer aktivt för att föra 
in andra värden i bedömningen av medaljtilldelningarna, exempelvis genom att 
utse vissa typer av aktörer i medaljberedningen, en redovisningsfunktion till 
regeringen, en tydligare och mer detaljerad reformberättelse med tonvikt på 
värdegrund, och så vidare. Denna kalibrering har istället skett internt via 
Försvarsmaktens eget utvecklingsarbete, där värdegrundsarbetet tagits om hand 
samt den rådande värdegrunden i statsförvaltningen, med tonvikt på inkludering 
av olika personalgrupper och situationer med mera för att få ett mer heltäckande 
system. Här har även värderingsprocessen haft en viktig utvecklingsfunktion som 
lyft fram värden i den militära yrkesutövningen såsom fokus på att rädda liv och 
säkerhetstänkande och så vidare.   

Den utökade professionella autonomin ställer högre krav på ett 
professionsetiskt förhållningssätt som bygger på omdömesförmåga i den militära 
yrkesutövningen. Instiftandet av förtjänstmedaljen och utformningen av den 
interna värderingsprocessen säkerställer en levande dialog kring yrkesutövning 
och ett etiskt och moraliskt agerande i yrkesutövningen. Denna dialog är inte ny 
inom Försvarsmakten, det fanns medaljer redan innan de nya infördes, även om 
mängden medaljeringar har ökat. Regeringen ställde krav på fler medaljer och ett 
mer utvecklat system för att visa statens erkänsla, bland annat att göra 
dekoreringarna officiella, och Försvarsmakten har vidareutvecklat detta bland 
annat genom att höja statusen på medaljerna till krigsdekorationer. Sammantaget 
har dessa åtgärder vitaliserat debatten om professionsetikens innehåll inom den 
militära professionen såväl som i politiken och i det civila offentliga rummet.  

Denna interna dialog handlar egentligen om en operationalisering av 
värdegrunden. Värdegrunden är en form av målstyrning som är mer anpassad för 
den fredstida militära byråkratin än för krigsorganisationen. De normer som 
premieras för just den här medaljen, Förtjänstmedalj med svärd, är de normer 
som finns för god militär yrkesutövning i strid eller krigsliknande situationer. 
Dialogen och operationaliseringen handlar därför inte om det värdegrundsarbete 
som drivs i statsförvaltningen utan denna dialog hör till ett annat värdesystem 
som är professionsetiken.  
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Detta kollegiala samtal innebär i förlängningen en ökad självreglering hos 
professionsutövarna. Detta eftersom de utvärderar andras erfarenheter i 
förhållande till sina egna och värderar och prioriterar vilka normer som är 
normala för en soldat att efterleva och vad som är extra hedervärt agerande. Detta 
innebär att genom att skapa förebilder kommer mål och förbud i indirekta termer 
att skapas och gränser för yrkesutövningen att sättas. Medaljerna har ett mycket 
starkt värdebasserat och känslomässigt inflytande. Dessa gränser och normer 
reproduceras och befästs genom det kollegiala samtalet och fungerar normerande 
via denna kollektiva uppfattning på den fortsatta yrkesutövningen hos individer.  

Sammantaget betyder reformen av veteranpolitiken en utveckling av 
metastyrningen. Den innebär i praktiken att den svenska militära professionens 
autonomi har stärkts på området eftersom regeringen använder en tydlig hands-
off strategi. Samtidigt har den indirekta styrningen av och kraven på självreglering 
hos militära tjänstemän ökat på området, eftersom genomförandet av politiken 
innebar en skärpning av innehållet i professionsetiken och offentliggörandet av 
besluten kring dessa, samt inrättandet av processer för premiering genom 
professionsetiskt grundade motiveringar.  

Effekterna av detta diskuteras vidare i avsnitt 9.2.2 där forskningsfrågan 
besvaras ur ett metagovernance-perspektiv.  

9.1.2 Regelstyrningen av mandatet i kontextuell osäkerhet  
Analysen av regelverket vägleds av frågan: (2) Vilka särdrag har regelstyrningen av 
våldsanvändningen inom verksamhetsområdet internationella militära insatser? Denna fråga 
besvaras i detta avsnitt med stöd av svaren på de empiriska frågorna i kapitel sex.   

Den här frågan kan sägas etablera forskningsfältet på flera sätt. För det första, 
genom att regelstyrningen sätter gränser för den analyserade verksamheten. För 
det andra, genom att det finns speciella strukturella särdrag i regelstyrningen för 
verksamheter i kris och krig som bör lyftas fram eftersom de påverkar det mandat 
och handlingsutrymme som tjänstemän har i dessa situationer. För det tredje, 
genom att den möjliggör en kontroll av på vilket sätt dessa förutsättningar 
verkligen föreligger i den studerade verksamheten (militära internationella 
insatser), samt hur detta tar sig uttryck i det aktuella fallet med belöningssystemet 
då detta till del måste besvaras av empiriska studier av en verklig miljö.  

En viktig del för förståelsen av denna analysnivå är den bakgrund som tecknas 
i kapitel fyra där den grundläggande förförståelsen kring analysmodellen 
etableras, en förförståelse som för övrigt också är ett resultat av det här 
avhandlingsarbetet. I korthet innehåller den en beskrivning av normsystemets 
dynamik, där situationer som präglas av hög kontextuell osäkerhet skapar ett 
styrglapp på grund av ett behov av flexibilitet i tillämpningen av olika regelverk. 
Dessa regelverk avgör tjänstemannens mandat och i förlängningen därmed också 
utrymmet för professionsetiskt grundade beslut i yrkesutövningen. 

Som nämnts tidigare etableras ett antal viktiga begrepp i samband med 
analysmodellen som har betydelse främst för empiriska studier av regelverk för 
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verksamheter i kris och krig. Det ena är kontextuell osäkerhet och det andra är det 
flexibla beslutsmandatet. Dessa begrepp förklarar det som kan kallas för särdrag i 
regelstyrningen för den här typen av verksamheter. Kontextuell osäkerhet är ett 
begrepp som beskriver den typ av osäkerhet som avses och som utgår ifrån den 
aktuella situationen och de förutsättningar som gäller i just den, det vill säga att 
den är kontextkänslig (beror av hur miljön ser ut) och situationsberoende (beror 
av händelseutvecklingen). Detta beskrivs i avsnitt 3.1. Det flexibla beslutsmandatet 
är ett begrepp som beskriver den struktur som lagstiftningen har inom området 
olyckor, kris och krig med flera liknande samhällstillstånd och som innebär att 
det i dessa tillstånd görs undantag från det normala regelverket för att lösa 
situationer med hög kontextuell osäkerhet. Strukturen på det regelverk som 
används i dessa situationer har karaktären av ett utökat beslutsmandat för 
tjänstemän (det vill säga utöver det normala diskretionära utrymmet) som är 
behäftat med en tidsbegränsning och knutet till situationsdefinitionen samt en 
proportionalitetsbegräsning. Detta beskrivs i avsnitt 3.2.  

Analysen av regelverket när det gäller tjänstemännens mandat för 
verksamhetsområdet internationella insatser visar att ett flexibelt beslutsmandat har 
betydelse även i det analyserade fallet strid och stridsliknande förhållanden. Det 
som är speciellt i förhållande till den generella analysmodellens förförståelse om 
den nationella nivån, där exempelvis grundlagens regler (RF kap. 15 om krig och 
krigsfara) tas upp, är den omfattande regleringen av kriget som företeelse, både 
på övergripande mellanstatlig nivå med folkrätten och krigets lagar men också på 
tjänstemannanivå genom den stora mängd föreskrifter och reglementen som 
finns för våldsutövningen. Sammanfattningsvis kan det sägas att det flexibla 
beslutsmandatet i och för sig är begränsat genom en omfattande regelstyrning 
och krav på träning och yrkeskunskap med mera, men å andra sidan är mandatet 
stort eftersom till slut, när och där omdömet ändå avgör, är den professionella 
autonomin av större omfattning avseende värden som liv, hälsa och egendom, 
än i någon annan professions yrkesutövning.  

Beträffande regelstyrningens utformning är regelverket väl anpassat till kontextuell 
osäkerhet. Kraven på flexibilitet tillgodoses genom en hög grad av professionell 
autonomi i jämförelse med vad som är brukligt i normala omständigheter eller 
normalt förvaltningsläge. Den professionella autonomin är emellertid inte ostyrd 
eller oreglerad utan ingår i en värdebaserad styrning som samlas inom ramen för 
professionsetiska avvägningar vid yrkesutövningen. Således finns det å ena sidan 
en stor professionell autonomi och å andra sidan mycket mjuk regelstyrning i form 
av exempelvis säkerhetsföreskrifter och handhavanderegler. Utrymmet för den 
professionella autonomin består i dessa situationer till stor del av att styra 
återhållsamhet med våld, och professionsetiken har därmed en viktig funktion som 
balanserande styrmedel för utövandet av det statssanktionerade våldet i militära 
internationella insatser.  

Ytterligare en del av den mer policyinriktade styrningen är mandat och 
uppgifter som påverkar normstabiliteten. Dessa varierar beroende på den insats 
och det politiska sammanhang militära enheter ska verka i, såsom framgår av 
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analysen av insatsen i Kosovo som kontrast till insatsen i Afghanistan. Dessa 
faktorer påverkar självfallet yrkesutövningen på så sätt att de beskriver de 
tjänsteuppgifter som kan komma i fråga och är därför en viktig del av analysen 
alternativt en avgränsning av generaliseringshorisonten.  

Sammantaget ger detta att kontextuell osäkerhet har mycket stor påverkan på 
regelstyrningens utformning främst genom att den påverkar normernas rörlighet 
på så sätt att situation och kontext styr vad som är exempelvis otillåtet, tillåtet 
respektive påbjudet. Tillämpningen är en del av tjänstemannens diskretion, och 
tolkningen av situation och kontext är en viktig del av den professionella 
omdömesförmågan. På det sättet blir det tydligt att den professionella autonomin 
är stor och att professionsetiken har stor betydelse i dessa situationer. Betydelsen 
är stor eftersom diskretionen är stor men också för att konsekvenserna av 
besluten har stor inverkan på liv, hälsa och egendom. Detta innebär att den 
kontextuella osäkerheten har stor påverkan på normsystemets dynamik och 
förhållandet mellan normer och regler och hur och när de tillämpas samt hur de 
olika nivåerna förhåller sig till varandra.   

Dessa resultat var i enlighet med vad man kan förvänta av en analys av 
regelverket som normativt fält inom detta verksamhetsområde. Men i och med 
denna analys kan det också betraktas som empiriskt belagt att det verkligen 
förhåller sig så, och att analysmodellens förförståelse är korrekt, samt att det 
därmed finns en grund för den fortsatta analysen och kommande kapitels 
resultat.  

När det gäller hur dessa förutsättningar verkligen såg ut i det analyserade fallet, 
som är insatsen i Afghanistan åren 2008-2012 för det aktuella urvalet nominerade 
till förtjänstmedalj, så framgår ett antal aspekter relaterade till situationsdefinitionen 
och begreppet kontextuell osäkerhet.   

Särskilt extremt är det analyserade fallet i fråga om soldaters och officerares 
arbetsmiljö och risknivån för liv och hälsa samt svåra umbäranden. Detta är unikt 
i förhållande till andra professioner. På det sättet är också utrymmet för 
professionell autonomi och professionsetiskt grundade beslut ovanligt stort då 
det är stora och oåterkalleliga konsekvenser som följer på beslut om tvångsmakt. 

I korthet visar kapitel sex att regelstyrningen i kontextuell osäkerhet påverkas av fyra 
element i den här empiriska kontexten: 1) händelsestyrd, reaktiv initiering; 2) 
tillämpning av regelverk utifrån situationsdefinitioner såsom strid; 3) förekomst 
av livshotande osäkerhetsfaktorer; samt 4) miljöfaktorer som försvårar 
yrkesutövningen såsom mörker eller utmattning.  

Sammanfattningsvis och mot bakgrund av den empiriska undersökningen i 
kapitel sju kan det sägas att myndighetsutövning under osäkerhet innebär två 
saker för analysen av normer, som uttrycker normernas rörlighet vid tillämpningen 
som en respons på kontextuell osäkerhet. Det första är situationsbundenhet, det vill 
säga en rörlighet i tillämpningsområdet när vissa villkor är uppfyllda såsom att 
det faktiskt pågår en strid eller en krigsliknande situation, alternativt knutet till en 
viss tjänsteuppgift där vissa åtgärder är förväntade. Utöver situationstyper är en 
annan faktor att tillämpningen utgår ifrån en specifik situation som inte är någon 



 
MAGNA ROBERTSSON Personligt mod 

269 

annan lik vilket ökar känsligheten. Det andra är kontextberoende, det vill säga en 
rörlighet i tolkningen av tillämpligheten som beror av kontextuella faktorer 
exempelvis att mandatet eldtillstånd inte gäller om civila befinner sig för nära 
målet. Det innebär att tillämpligheten av vissa normer är beroende av en tolkning 
av omgivningen. Sammantaget innebär detta att normerna för agerande i 
kontextuell osäkerhet är mycket rörliga och beroende av externa omständigheter, 
vilket således tjänstemannen har att anpassa sitt agerande efter, vilket i sin tur 
ställer krav på omdömesförmågan.  

Kontextuell osäkerhet som begrepp beskriver de svenska soldaternas och 
officerarnas arbetsmiljö som är den otvivelaktigt svåraste i svensk statsförvaltning. 
Kontextuell osäkerhet visar i det här materialet på de utmaningar i form av 
hinder, försvårande omständigheter eller problem som soldaterna ställs inför när 
de ska lösa sina tjänsteuppgifter, såsom främst risk för liv och hälsa samt givet 
det stora kamratskapet inom yrkesgruppen även risk för kollegors liv och hälsa 
samt i yrkesutövningen och ledarskapet även ett formellt respektive moraliskt 
ansvar för beslut kring detta. Därtill kommer olika extrema miljöfaktorer, såsom 
mörker och utmattning.   

9.1.3 Professionsetikens formativa moment och styrningens mekanism 
Analysen av professionsetiken vägleds av frågan: (3) Vilka normer betraktas som 
berömliga i strid eller krigsliknande situationer inom den militära professionen och på vilket 
sätt premieras dessa i belöningssystemet? Denna fråga besvaras i detta avsnitt med stöd 
av svaren på de empiriska frågorna i kapitel sju.   

Givet resultatet från den analytiska frågan i det föregående avsnittet, som 
beskriver normers rörlighet vid tillämpning i kontextuell osäkerhet, finns ett stort 
behov av anpassning i yrkesutövningen till rådande situations- och kontextuella 
betingelser. De typer av handlingar som förekommer i materialet avspeglar den 
situationsdefinition som det empiriska materialet innehåller, strid eller 
krigsliknande situationer.  

Först och främst identifierades vilka normer i form av 25 handlingstyper som 
anses vara goda och vägledande normer för den militära professionen i strid eller 
krigsliknande situationer. De allra flesta handlingarna är centrerade kring den 
traditionella bilden av hjältemod, med aggressiv kamp samt undsättning av 
kollegor. Detta resultat är i sig intressant, eftersom det innebär att den svenska 
militära professionsetiken har ett konkret och uttalat innehåll för väpnad strid i 
internationella insatser.  

En gruppering av dessa handlingstyper till sju kategorier visar också att det 
finns ett viktigt övergripande samspel och helhet för verksamheten som 
illustreras i att många olika verksamhetsdelar fått nomineringar. 
Materialunderlaget som helhet (med alla nomineringar inkluderade) avspeglar 
egentligen alla de olika funktioner som behövs för att den militära verksamheten 
som helhet ska kunna genomföras, från stabsfunktioner via stödjande funktioner 
till stridande funktioner.   



 
MAGNA ROBERTSSON Personligt mod 

270 

Först och främst konstateras det, att i den här empiriska kontexten handlar 
berömliga normer följaktligen bland annat om personligt mod och ledarskap under 
svåra förhållanden såsom stipuleras i statuterna till förtjänstmedaljen med svärd. 
Vad detta innebär är emellertid även resultatet av en mer informell praxis som 
bygger på olika informella kriterier, såsom det exceptionella i handlingen, det vill 
säga att den är ”utöver det som tjänsten kräver” som är en kunskapsmässig och 
erfarenhetsbaserad värdering. 

En viktig värdering för premieringen av normer är värderingen av personligt mod 
i förhållande till det som tjänsten kräver respektive det exceptionella. Det yttrar 
sig i det som kan sammanfattas som en gradering av värderingen av modet i tre 
nivåer: 1) professionellt mod; 2) personligt mod; och 3) ädelt mod. Avslagen motiveras 
ofta i förhållande till det som är normalt för en soldat eller officer i den aktuella 
befattningen och situationen. Även om det är mycket modiga och föredömliga 
gärningar så är det vad som kan förväntas av en soldat eller officer i tjänsten. 
Detta innebär en hög grundnivå som motiveras utifrån det militära yrket som här 
benämns professionellt mod. Här ingår även vissa befattningar som kan sägas ha en 
högre kravprofil eftersom själva yrkesrollen är modig exempelvis sjukvårdare och 
minröjare. Den här typen av mod premieras alltså inte i belöningssystemet. Nästa 
nivå kan kallas för personligt mod och utgörs av de formella kraven som formuleras 
i statuterna till medalj, där även de krav som utgörs av insatsmandatet och 
uppdraget som förbandet har samt regeringens säkerhetspolitiska mål och 
Försvarsmaktens mål indirekt är av betydelse för värderingen. Personligt mod 
blir åskådliggjort genom silvermedaljerna. Samtliga som blivit tilldelade medalj 
har fått det på grund av ett informellt kriterium som är ”utöver det som tjänsten 
kräver”, det vill säga att det är en exceptionell handling. De som har blivit 
tilldelade guldmedalj baserat på en värdering grundad i formella kriterier, såsom 
utrycks i statuterna och guldkriteriet ledning, men också många handlingar som 
fått guldmedalj är sådana som har värderats utifrån ytterligare ett informellt 
kriterium som är ädelt mod. Det grundar sig i en osjälvisk handling eller en 
handling som är moraliskt påbjuden, eftersom det är det rätta att göra i en given 
situation. Exempel på detta är att hjälpa en skadad kamrat eller bistå någon som 
hamnat i en livshotande situation, trots att det inte är ett krav i tjänsten att göra 
det. Benämningen ’ädelt mod’ kommer ifrån likheterna med det dygdeetiskt 
grundade formen av mod så som den formulerades av Aristoteles. Detta svarar 
på vilka normer (med betoning på innehållet i normerna) men detta svar 
fördjupas i nästa avsnitt med stöd av djupintervjuer av de ansvariga chefer som 
utvecklat en policy för belöningssystemet.  

Prioriteringen av olika normer uttrycker mekanismen i belöningssystemet. 
Handlingen blir en norm när den värderas och aggregeras i belöningssystemet. 
De normer som värderas i belöningssystemet och lyfts fram som så exceptionellt 
bra att de ska belönas blir också normbildande. De personer som blir dekorerade 
visar föregångsmannaskap i yrkesutövningen för andra inom kåren. Detta är den 
mekanism som är drivande för belöningssystemet och som utgör styrning 
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eftersom det är överbefälhavaren som fattar dessa beslut och de lyfts fram i en 
offentlig ceremoni.   

För att skildra värderingen av dessa normer lyfts två element fram, dels vilka 
värden som anges som vunna och dels hur prioriteringen av dessa normer fallit 
ut vid tilldelningen av medalj. Många av de värden som framhålls är likartade och 
har grupperats tematiskt, de är främst grundläggande vinster i form av sparade 
människoliv och hälsa samt att genomföra den aktuella uppgiften och vinna 
striden, men också mer traditionella faktorer såsom intern och extern 
kommunikation av organisationens mål förekommer. I en analys av hur 
försvarsmaktsledningen prioriterar mellan dessa normer premieras inte oväntat 
främst kamp och undsättning. I en detaljstudie avspeglas medaljens statuter 
genom fokus på stridsledning för guldmedaljen och aggressivt motstånd för 
silvermedaljen, men också mer oväntade informella värderingar av 
handlingstyper som att åtgärda eldavbrott för guldmedaljen och ge sjukvård för 
silvermedaljen. Styrkande för detta är att en stor representation för avslag finns 
utanför situationsdefinitionen strid, såsom i stabsarbete och en mer defensiv 
åtgärd såsom omgruppering.  

Prioriteringen mellan dessa normer utgör således mekanismen i 
belöningssystemet, det vill säga att premieringsprocessen stipulerar vad som är 
normerande. Att tilldela medalj eller att ge avslag på en nominering skapar nivåer 
som utgör själva drivkraften i belöningssystemet. Mekanismen är snillrikt 
utformad. Den bygger alltså på att lyfta fram handlingar som uttrycker normer, 
som egentligen syftar till likriktning av handlande, det vill säga tvärt om mot det 
som skildras här. De som nomineras till medalj har gjort något exceptionellt, då 
handlar det istället om ett moraliskt ställningstagande att göra något utöver 
normen, och handlingarna bryter då mot normen i positiv mening. Handlingarna 
får då ett normativt och påbjudande värde genom värderingen i medaljprocessen. 
De som får avslag på nomineringen uttrycker det som är normalt för en soldat 
eller officer. De som får medalj uttrycker något utöver det som tjänsten kräver, 
det vill säga förebilder, normativa handlingar eller ideal. Vidare och betraktat över 
tid får denna värderingsprocess ständigt gränserna för det exceptionella att flyttas 
framåt. Det som en gång var exceptionellt blir i denna process sedan  normer, 
allt eftersom gränsen för det normala flyttas fram.  

Funktionaliteten i belöningssystemet bygger på medaljens förankring i den 
professionella yrkeskunskapen och dess betydelse för det normativa 
värdesystemet, samt vidare på beredningsprocessens prioriteringar. Därför 
bottnar förståelsen av mekanismen i policyprocessen, som sammanfattas i figur 
tio.  
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Figur 10: Mekanismen i belöningssystemet.  
 
Figur tio skildrar ett av avhandlingens resultat, som är mekanismen i 
belöningssystemet. Själva mekanismen i styrinstrumentet är att lyfta de 
professionsetiskt grundade handlingarna till normativ nivå. Detta sker genom att 
prioritera vissa typer av handlingar och premiera de som når exceptionella krav. 
De handlingar som belönas är centrala delar av yrkesutövningen och yrkesrollen. 
Detta talar till en förebild som finns inbyggd i yrkesrollen och som bygger på 
yrkeskunskap och skicklighet i utövandet av yrket. En instrumentell belöning av 
enstaka gärningar gör dem till normer för fortsatt handlande. De blir på det sättet 
vägledande och en förebild för professionsutövaren.  

Värderingsprocessen innebär att tolka de exceptionella handlingarna som 
vägledande för fortsatt handlande och förebilder för agerande i dessa situationer. 
Detta innebär att värderingsprocessen både förändrar innehållet i 
professionsetiken genom att flytta institutionens omfång och gränser mer mot 
det vägledande och önskade beteendet. Det innebär att i ett nästa steg kommer 
gränsen för det exceptionella att omfatta även det som tidigare var exceptionellt 
men som nu är normaliserat. Nästa gång en sådan värdering görs, innefattas den 
av det normaliserade eller förväntade beteendet och gränsen för det exceptionella 
har flyttats. Detta diskuteras vidare i avsnitt 9.2.3 ur ett nyinstitutionellt 
perspektiv.  

9.1.4 En policy för exceptionellt personligt mod för den militära yrkesrollen  
Analysen av policyn vägleds av frågan: (4) Vilken typ av handlingsrationalitet utgör den 
värdebaserade logik som är drivande för belöningssystemet? Denna fråga besvaras i detta 
avsnitt med stöd av svaren på de empiriska frågorna i kapitel åtta.   
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Belöningssystemet har sedan dess införande utvecklats över tid under åren 2008-
2012 i det som kan liknas vid två utvecklingsfaser. Den första fasen är 
formeringsfasen, som utgörs av kontingenterna FS16-FS19. Den andra fasen är 
konsolideringsfasen, som utgörs av kontingenterna FS20-FS23. Faserna visar att 
tilldelningarna över tid har fått ett mer homogent genomförande, vilket styrker 
att det utvecklats en mer uttalad policy och en praxis för bedömningen. 

I det föregående avsnittet redovisades de normer som finns för den militära 
yrkesutövningen i denna kontext och hur de premieras i belöningssystemet. En 
tematisk analys av djupintervjuer av ansvariga chefers motiveringar bakom 
nomineringar till medalj visar en enhetlig militär profession. Den kollegiala 
samstämmigheten i värderingen av dessa handlingar visar också att det finns en 
kollektiv uppfattning kring dessa normer, som är grundade i yrkeskunskap och 
erfarenhet från yrkesutövning under likartade förhållanden. Mot bakgrund av 
detta framträder processens legitimitet som en viktig faktor i utvecklingen av 
systemet. Det finns en känslomässig anknytning till yrkesutövningen som 
grundar sig i kunskap och erfarenheter från att utöva yrket som ger en 
inlevelseförmåga i de olika skeenden och handlingar som kollegor genomfört och 
genomlidit. Denna kunskap talar till en militär yrkesidentitet och yrkesroll som 
kan sägas vara drivande för den handlingsrationalitet som gäller inom den 
politiska institutionen militär maktutövning och som krigsdekorationer som 
mjuk normstyrning och belöninssystem talar till. I detta ligger också medaljens 
stora emotionella värde och kraft som incitament för handling. 

Det finns en spänning mellan det faktum att det är en individuell belöning utifrån 
en gruppinsats som blir tydlig framför allt på förbandsnivån. Å ena sidan går det 
att granska handlingarna i detalj och se att någon individ gjort något mer men å 
andra sidan agerar (oftast) inte soldaten eller officeren helt fristående från sina 
kollegors stöd. Det finns dock ingen lösning på detta med den utformning som 
förtjänstmedaljen har idag. Utvecklingen har emellertid gått mot färre 
nomineringar vilket tyder på en förstärkning av medaljens status som en 
individuell belöning. 

En viktig del i detta är det immateriella värdet av belöningen. Det militära yrket 
har en svår arbetsmiljö och höga krav på att genomföra handlingar som kan 
innebära fysiska, psykiska och moraliska konsekvenser för individen. Därför är 
det civila samhällets stöd enormt viktigt vid sidan av det personliga stödet från 
familj och andra personer som står soldaten eller officeren nära. Det är viktigt att 
arbetsuppgiften ses som viktig för samhället och därför är det politiska stödet 
och regeringens deltagande samt stödet från arbetsgivaren Försvarsmakten 
centralt för att ge dessa uppoffringar legitimitet och värde. Även den offentliga 
ceremonin är viktig för att stärka bandet mellan samhället och yrkeskåren men 
också det ömsesidiga förtroendet inom yrkeskåren. Denna förankring i 
offentligheten är därför en viktig del av normstyrningen, som talar till samtliga 
professionsutövare som deltar i den gemensamma uppgiften, hemma, i insats, 
som dekorerad. På så sätt kan också spänningen mellan den individuella 
belöningen för en gemensam insats förstås och tas emot av hela kollektivet.    
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Den värdebaserade logiken i belöningssystemet bygger på en klassifikation av 
den militära yrkesrollen och en värdering av yrkesutövningen. Belöningarna 
motiveras utifrån yrkeskunskaper och erfarenhet från yrkesutövning och 
kännedom om utmaningar och svårigheter med dessa. Motiveringarna samlas 
kring ett antal formella och informella kriterier som är centrala för utövningen av 
väpnad strid. De formella kriterierna är grundade i statuterna för medaljen och de 
är personligt mod, ledarskap och svåra förhållanden. De informella kriterierna är ett 
resultat av en framväxande policy och en praxis i tilldelningen, som är förankrad 
i den kollektiva uppfattning som avspeglas genom intervjumaterialet.  

Dessa kriterier är på motsvarande sätt en del av handlingsrationaliteten på så 
sätt att de utgör det som är incitamentet i belöningssystemet och det som talar 
till den militära yrkesrollen och identiteten. Dessa kriterier summeras i tabell tolv 
nedan. Tabellen skildrar ett av avhandlingens resultat. 

 
Normalitet 
(belönas inte) 

Formella kriterier Informella kriterier  

Professionellt mod Personligt mod Ädelt mod  
(aristotelisk definition)  

Yrke och befattning  
(i den militära 
yrkesrollen)  

Ledarskap Exceptionella handlingar 
(utöver 
tjänsteutövningen)  

Den väpnade striden 
som arbetsmiljö 

Svåra förhållanden  Omdömesförmåga 
(baserad på 
yrkeskunskap) 

 Politiska mål, mandat 
och uppdrag 

 

Tabell 12: Summering av formella och informella kriterier inklusive former av mod. 
 

Eftersom förtjänstmedaljen är en klassisk krigsdekoration för tapperhet i strid, är 
ett centralt formellt kriterium det som uttrycker personligt mod. De olika formerna av 
mod diskuterades översiktligt i det föregående avsnittet i relation till 
belöningssystemets mekanism. De olika formerna av mod är centrala för 
handlingsrationaliteten i belöningssystemet. I tabell tolv är de olika formerna 
renodlade för att illustrera deras karaktärsdrag. I materialet förekommer de även 
som blandformer.  

Det professionella modet är en grundförmåga och ett rekvisit för förmågan att 
utöva det militära yrket som bland annat grundas i de höga risknivåerna i 
arbetsmiljön. Det är också inbyggt i vissa befattningar som har en högre risknivå 
än andra befattningar. Det professionella modet anses vara normalt för en soldat 
eller officer och är berömvärt men avspeglar det förväntade beteendet och detta 
belönas inte i belöningssystemet.  

Det personliga modet är i grunden det formella kravet för att bli belönad i 
belöningssystemet och är särskilt berömvärda gärningar. Det personliga modet 
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utgörs av de drag som är specifika för det militära yrket och som motiveras av 
yrkeskunskap och väl genomförd arbetsinsats. Kompetenser som ledarskap som 
är kärnan i officersyrket samt förmågan att hantera svåra förhållanden är exempel 
på detta. Ett krav på handlingarna är att det är i linje med det formella uppdraget 
som den militära verksamheten ska genomföra.  

Det ädla modet speglar den exceptionella handlingen på ett särskilt sätt eftersom 
den inte är påbjuden av något regelverk eller praxis utan ett resultat av den 
moralisk övervägning där beslutet att handla drivs av en personlig övertygelse om 
att det är det rätta att göra i en given situation. Det ädla modet är ett resultat av 
den omdömesförmåga som följer av reflektion kring erfarenheter från att utöva 
det militära yrket. Drivkrafter bakom handling är rättrådighet och osjälviskhet 
som går utöver det som tjänsten kräver i en given situation. Benämningen är 
inspirerad av den aristoteliska traditionen inom moralfilosofin.  

Ledarskap är också  ett mycket tydligt formellt kriterium som talar direkt till 
det som kan anses vara officersyrkets kärna, förmågan av utöva ledarskap och 
ledning under extremt påfrestande arbetsvillkor. Otaliga exempel i 
materialunderlaget vittnar om hur viktigt det är att ha en fungerande och pålitlig 
chef i svåra situationer. De intervjuade talar om en del i ledarskapet som är 
initiativkraft och förmåga att agera trots extremt svåra situationer.  

I stort sett samtliga nomineringar (eftersom de sker i strid eller krigsliknande 
förhållanden) skildrar i någon mån svåra förhållanden som kriterium. Detta är en 
del av den militära professionens särskilda arbetsvillkor och i förekommande fall 
även arbetsmiljö. Detta illustreras mer ingående i avsnitt 6.5. Som motivering 
formuleras det ofta som förmåga att agera trots dessa arbetsvillkor eller förmåga 
att stå ut med denna arbetsmiljö och att utföra sina uppgifter trots detta, och 
kopplas på detta sätt ihop med personligt mod samt med ledarskap och 
initiativkraft som ger agens till detta annars kontextuellt betingade begrepp.  

De informella kriterierna är kollektiva men underförstådda (och alltså inte 
uttalade, formulerade eller formaliserade) som kommer av en yrkeskännedom 
och uttrycker på så sätt även en rollbaserad identitet. Ett viktigt informellt 
kriterium är ”utöver det som tjänsten kräver”, det vill säga att det är en exceptionell 
handling. Det är både en förebild för yrkesutövare på så sätt att det är ett ideal i 
yrket att kunna agera trots att det ser omöjligt ut att lyckas med uppgiften, men 
det är också en förmåga som kan fungera som en drivkraft när det ser omöjligt 
ut. Att värdera detta och belöna detta är att sätta form och tilldela ett värde på 
något som inte finns i någon annan tillvaro eller i arbetsmiljön i den fredstida 
byråkratin, och som inte heller till fullo kan förstås utanför den kollektiva 
yrkesidentiteten. Därför blir belöningen också viktig för att förmedla och 
bekräfta detta inom yrket påtagliga värde.  

Som nämndes i det föregående avsnittet om det som utgör mekanismen i 
belöningssystemet, skildrar skiljelinjen mellan avslaget och medaljeringen en 
prioritering mellan det som normalt förväntas av en soldat eller officer i tjänsten 
samt vad som är utöver det som tjänsten kräver (det exceptionella agerandet) 
som utgör en förebild för andra yrkesutövare. Prioriteringarna mellan normer 
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(som alltså uttrycks via motiveringarna av de premierade handlingarna) kan sägas 
vara kopplade till yrkesutövningen på tre olika sätt.  

För det första, till den typ av verksamhet som bedrivs och som skildras här, 
det vill säga väpnad strid som generell tjänsteuppgift i relation till det militära yrket. 
För det första finns en grundnivå som innebär att den militära yrkesrollen alltid 
omfattar ett visst mått av personligt mod som är så att säga inbyggt i yrket och 
den typ av verksamhet som genomförs såsom exempelvis att skydda civila eller 
att ge sig ut på patruller i öknen, vilket ur ett civilt fredstida perspektiv kan 
betraktas som extremt redan som utgångspunkt. Att uppvisa denna form av 
personligt mod och ledarskap i svåra situationer är ett grundläggande krav som 
betraktas som normalt för yrket.  

För det andra, till den militära yrkesrollen och soldater och officerares enskilda 
befattningar och uppgifter i den aktuella verksamheten. För det andra finns det 
en funktionell nivå som är kopplad till den befattning eller uppgift som vissa 
soldater eller officerare har och via denna uppvisat särskilda kvaliteter kopplade 
till utövande av personligt mod och ledarskap, på det sättet som exempelvis 
sjukvårdare har till uppgift att hjälpa skadade kollegor och på det sättet som 
chefer måste ta ansvar för kollegornas säkerhet. De handlingar som genomförs i 
dessa funktioner är berömliga men kan anses normala för individer i den 
yrkesrollen.  

För det tredje, till det som går utöver tjänsteutövningen det vill säga enskilda 
individers beslut om val av handlingslinje i specifika situationer. För det tredje 
finns det en exceptionell nivå som går utöver det som tjänsten kräver och det 
som går att förvänta sig av en individ i den aktuella situationen och yrkesrollen 
såsom exempelvis att ta ett ansvar utöver sin formella roll eller att undsätta någon 
trots en utsatt situation. Detta är normer som avspeglar en valsituation i 
yrkesutövningen som har ett normativt och moraliskt innehåll, som avspeglar en 
karaktär som exempelvis osjälviskhet såsom ansvarstagande för gruppens eller en 
kollegas omständigheter framför sin egen säkerhet. Det är den exceptionella 
nivån på normer som blir belönade i belöningssystemet och som lyfts fram som 
ett föregångsmannaskap i tjänsten.  

Sammantaget innebär det här att tolkningen av vad som är ett 
föregångsmannaskap måste värderas utifrån den situation och kontext som 
handlingen sker i samt relativt de förutsättningar som finns för den individ som 
genomför handlingen och den yrkesroll den individen har. Utöver detta, 
tillkommer faktorer som är svårare att kontrollera, såsom att utfallet faktiskt blir 
sådant att något värde är vunnet av handlingen. Detta kan synas bero på 
omständigheter eller slumpen men kan också vara en förmåga till värdering av 
sin egen yrkeskompetens i förhållande till de krav som situationen ställer som 
kan liknas vid en form av korrekt utförd riskbedömning och som är en del av 
den militära kompetensprofilen, så kallad omdömesförmåga.  

Ett informellt kriterium, utöver den exceptionella handlingen, är också 
omdömesförmågan i yrkesutövningen. Detta är den förmåga som bygger på kunskap 
och erfarenhet samt reflektion från yrkesutövningen i konkreta situationer och 
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som uttrycker professionsetiskt grundade beslut. Det är en central förmåga för 
en profession som den militära som agerar i mycket hög grad av kontextuell 
osäkerhet och där beslut kan ge stora konsekvenser för liv, hälsa och egendom.  

Sammantaget kan sägas om den typ av handlingsrationalitet som ligger bakom 
denna typ av värdebaserat belöninssystem att det är ett komplext och 
interrelaterat system av faktorer. Denna kombination av värdebaserade formella 
och informella kriterier, där de informella kriterierna har utvecklats över tid och 
blivit vedertagen praxis, har en god överensstämmelse med det militära yrkets 
kärna och kompetensbas samt övade förmågor i sin mest extrema kontext. 
Belöningssystemet som mjukt styrinstrument med en värdebaserad 
handlingsrationalitet talar direkt till den militära professionens känslomässiga bas, 
och i detta ligger också medaljens styrka och immateriella värde. Dessa olika 
element är tolkade och värderade i en kollektiv professionell kontext, där 
förståelsen av dessa är ömsesidiga och i viss mån förbehållna yrkeskårens 
kontext. Belöningen av dessa handlingar i belöningssystemet ger dem ett konkret 
och officiellt värde, som kan delas med andra professionsutövare men också med 
andra samhällsmedborgare. Tilldelningen av medalj vid en officiell ceremoni ger 
dessa värden en legitimitet och bekräftar dess ställning som officiell politik, 
Försvarsmaktens företrädare, och samhällets försvarare. Detta är en 
värdebaserad logik som ger belöningssystemet dess normativa funktion och dess 
incitament till handling.  

Detta diskuteras vidare men betraktat ur ett nyinstitutionellt perspektiv i 
avsnitt 9.2.3. 

9.2 Forskningsfrågan om hur mjuk normstyrning 
fungerar 

I det här kapitlet besvaras avhandlingens huvudfrågeställning, som är: Hur 
fungerar krigsdekorationer som ett sätt att metastyra via den militära professionsetiken, det 
som här benämns mjuk normstyrning? Forskningsfrågan besvaras utifrån det teoretiska 
ramverket som bygger på metagovernance och nyinstitutionell 
organisationsteori. Avsnittet inleds med en definition av mjuk normstyrning. 
Därefter besvaras forskningsfrågan med fokus på metagovernance, som är den 
politiska nivåns (och i förlängningen också förvaltningens) styrstrategi för 
styrning av veteranpolitiken. Slutligen besvaras forskningsfrågan ur ett 
nyinstitutionellt perspektiv, som fokuserar på den handlingsrationalitet som är 
drivande bakom förtjänstmedaljen.  

9.2.1 Mjuk normstyrning som styrform – en definition  
Avhandlingens huvudsakliga resultat är beskrivningen av och förståelsen för det 
fenomen som kallas mjuk normstyrning. I avhandlingen framställs detta i form 
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av ett begrepp och en analysmodell som reder ut förutsättningarna för att 
professionsetiken har en funktion i implementeringsstyrningen. Detta påvisas 
sedan empiriskt genom en fördjupad analys av detta fenomen. Analysen påvisar 
en styrform som är riktad mot den militära personalens värde- och normsystem, 
som är den rollbaserade professionsetiken. Forskningsfrågan specificerar att det 
intressanta är hur detta fungerar, det vill säga hur detta går till i praktiken. Ur 
detta perspektiv har professionsetiken dubbla funktioner, i och med att den är en 
aktiv och styrande komponent som kan avgöra beslutsfattande i konkreta 
ärenden och därmed implementeringen av politiken, men därför också det som 
statsmakterna ämnar metastyra, det vill säga målet för styrningen. 

Mjuk normstyrning riktas mot den unika professionens värde- och 
normsystem. Genom att lyfta fram konkreta normer kopplade till 
yrkesutövningen och genom att lyfta fram enskilda förebilder för 
yrkesutövningen pekar ledningen ut vissa typer av handlingar för 
professionsutövare att följa, vilket tänks leda mot organisationens mål. Mjuk 
normstyrning talar till professionsetiken som är förankrad hos 
professionsutövare och som kan sägas komma inifrån professionen via kunskap 
och erfarenhet om yrkesutövningen i praktiken. Denna process skapar en dialog 
kring yrkets särskilda villkor och förutsättningar, som är upplevda och kollektivt 
delade, och befäster och informerar om vad som är god etik ur ett militärt 
professionellt perspektiv, och som ger vägledning för handling för 
professionsutövare. Detta stärker den rollbaserade och institutionella aspekten 
av professionsetik i normsystemet och mjuk normstyrnings funktion i 
implementeringsstyrningen.  

Mjuk normstyrning är en styrform som sker i samspel med andra styrformer, 
som regelstyrningen, den politiska organisationsstyrningen och intern 
myndighetspolicy. Mål för verksamheten sätts bland annat inom ramen för 
säkerhetspolitiken och förvaltningspolitiken. Regelstyrningen anger 
grundläggande ramar för tjänstemännens agerande i verksamhetsområdet 
internationella insatser, men den professionella förvaltningsmodellen lämnar ett 
utrymme för den professionella autonomin och så kallad diskretion. Detta 
utrymme är särskilt stort i verksamhet präglad av kontextuell osäkerhet. Den 
aktiva mekanismen för den mjuka normstyrningen skapas emellertid inom ramen 
för belöningssystemet. Riksdagen och regeringen sätter scenen för 
veteranpolitiken genom organisationsstyrning av det nya politikområdet, och 
myndigheten Försvarsmakten placeras som huvudansvarig med stöd av 
frivilligorganisationerna. När det sedan gäller belöningssystemet gör 
överbefälhavaren och Försvarsmaktens ledning en preciserad 
organisationsstyrning i Försvarsmakten där överbefälhavaren placeras som 
högste beslutsfattare för belöningssystemet. I den interna styrningen genomför 
Försvarsmaktens medaljberedning och tjänstemän i linjeorganisationen en policy 
för premieringen av medaljärenden och för belöningssystemets strategi. 
Värderingsprocessen i belöningssystemet i sin tur interagerar med 
regelstyrningen och professionsetiken och skapar en mekanism för att höja 
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normer i väpnad strid till en mjuk styrning genom att skapa förebilder för 
agerande via medaljeringen. Denna process innebär en kontinuerlig kollegial 
diskussion om vad professionsetik och normer för väpnad strid egentligen är 
internt på Försvarsmakten och externt i samhället.  

Analysmodellen som utvecklas i kapitel fyra summerar de institutionella 
element som är utgångspunkter för denna forskning, och illustrerar detta med 
fyra normativa fält: politik, regelverk, professionsetik och policy. I situationer 
med hög kontextuell osäkerhet såsom krig och krigsliknande situationer styrs 
tillämpningen av regelverket utifrån situationsdefinitioner. Detta skapar ett större 
handlingsutrymme och mandat för de tjänstemän som arbetar i dessa situationer, 
ett så kallat flexibelt beslutsmandat. Det betyder att det finns en 
maktkoncentration hos tjänstemannen med en inneboende potentiell risk för 
missbruk. I dessa situationer är den professionella autonomin således särskilt 
stark och därmed ökar också betydelsen av att yrkesutövningen bygger på 
professionsetiskt välgrundade beslut. På det här sättet finns en dynamik i 
normsystemet som gör att olika normer samverkar för att säkerställa att 
demokratiska värden såsom proportionalitet i våldsmandatet genomsyrar 
yrkesutövningen. Eftersom professionsetiken har en sådan stor betydelse i dessa 
sammanhang blir det militära värde- och normsystemet en viktig del av, och 
förlängning av, den offentliga makten. Därmed blir också professionsetiken ett 
viktigt element för statsmakterna att styra och den är även en del av den mer 
subtila förvaltningsstyrningen.  

För att kunna diskutera vad mjuk normstyrning betyder i ett större 
sammanhang krävs att denna styrning först beskrivs mer i detalj. Ett av 
avhandlingens resultat är utvecklingen av en dynamisk och funktionell 
analysmodell för metagovernance. Den ursprungliga analysmodellen i kapitel 
fyra, figur tre, visar metagovernance inom ett politikområde. De olika 
analysnivåerna flyter samman och förhåller sig dynamiskt till varandra, de är inte 
hierarkiska som i den traditionella illustrationen av normsystemet i kapitel ett, 
figur ett. Här nedan infogas en uppdaterad analysmodell i figur elva, som 
illustrerar tillämpningen av analysmodellen på det verksamhetsområde och 
belöningssystem som den fördjupade analysen genomförts på. I den här figuren 
framgår politikområdet som belöningssystemet illustrerat med en stjärna 
(medalj). I det följande diskuteras en av avhandlingens slutsatser som är en 
utveckling av analysmodellen utifrån de empiriska resultaten. 
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Figur 11: Illustration av mjuk normstyrning tillämpad på konkret verksamhet.196  
 
För att förstärka att detta handlar om goda eller vägledande handlingar ur ett 
professionellt militärt perspektiv illustrerar, i den här figuren, den yttre 
omslutande streckade ringen normsystemets gränser. Det möjliga agerandet finns 
alltså inom dessa gränser utan att agerandet är missriktat eller felaktigt på något 
sätt. Detta medför att en handling inte behöver vara påbjuden av lagen eller 
rekommenderad på något sätt utan kan vara ett obundet initiativ. Eftersom 
normsystemet som helhet har olika nivåer medför detta, att om individen inte 
befinner sig inom regelverkets ram innebär inte detta att handlingen är olaglig 
utan endast att handlingen ligger utanför de rekommenderade åtgärderna. 
Handlingen ligger fortfarande inom ramen för professionsetik och policy, men 
det är inte en påbjuden handling.  

I figur elva befinner sig individen (i) i idealpositionen i modellen, det vill säga 
i balans mellan regelverk, professionsetik och policy. Detta ses som det 
förväntade beteendet eller det som kan betraktas som en normalitet i det militära 
yrket. Här befinner sig alltså de nominerade soldaterna och officerarna som har 
fått avslag på förslaget att tilldelas medalj. Avslaget är alltså motsägelsefullt nog 
det förväntade beteendet hos en soldat eller officer. Handlingarna är goda 
exempel på yrkesutövning men ändå inom ramen för det som kan förväntas av 
en soldat eller officer i motsvarande befattning och situation.  

Stjärnan illustrerar mekanismen i belöningssystemet, som lyfter normer till 
policynivån och till föregångsmannaskapet. Dessa normer är relaterade till 
personligt mod och till yrkesrollen som beskrivits tidigare i kapitlet. Detta måste 
ställas mot frågan om vad som är det normala för en soldat eller officer och att 
gränsen för det exceptionella flyttas med stöd av belöningssystemets mekanism. 
 
                                                      
196 Bearbetning av figur tre, kapitel tre. 
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Det som är normalt i en yrkesroll, exempelvis sjukvård, belönas inte men kan 
däremot belönas som exceptionellt i vissa yrkesroller som inte har den 
huvuduppgiften eller i vissa svåra situationer. Det som är normalt i en befattning, 
till exempel särskilda förband, skulle vara extremt för en ’vanlig’ soldat eller 
officer i motsvarande situation. Därför är tolkningen ur ett professionellt 
perspektiv central i detta sammanhang, och denna värdering vilar på 
yrkeskunskap och erfarenhet från yrkesutövningen, likväl som på dess kontext.  
Ett resonemang om stjärnans position kan illustrera flera olika saker. Stjärnans 
positionering lite längre mot ytterkanten av de mer subtila policy- och 
professionsetiska fälten mappar in normer om föregångsmannaskap i en annan 
analytisk position, och även som den drivande kraften i policyn. Detta innebär 
att den exceptionella handlingen och förstärkningen av den inom ramen för 
belöningssystemet flyttar gränsen för det förväntade beteendet i liknande 
framtida situationer. Här finns det en gräns mellan det normala betraktat ur ett 
militärt professionellt perspektiv och det exceptionella. Men det finns alltså även 
en process som normaliserar det exceptionella och därmed flyttar de yttre 
gränserna även för det exceptionella. Denna normaliseringsprocess är ständigt 
pågående. Det går således att ställa frågan om det finns en gräns för det mänskligt 
möjliga, eller om den är oändlig. Detta går inte att svara på med detta underlag. 
Kanske är normaliseringens yttersta gräns motsägelsefullt nog en standardiserad 
bedömning av det exceptionella. Förmodligen är motvikten till denna gräns 
utsträckt till det oändliga i konsekvenserna av den kontextuella osäkerhetens 
problem och svårigheter, i andra änden av spektret i förhållande till 
föregångsmannaskapet, det vill säga i de exempel som inte är goda.  

En viktig slutsats som denna figur illustrerar är att mjuk normstyrning som 
styrform når bortom lagen och regelstyrningen. Detta grundas till del i de olika 
karaktäristika som lagen i förhållande till moralen har som institutionella element. 
Professionsetikens funktion är att vara situationsanpassad och utvärderande i 
förhållande till lagen. Professionsetiken är ett självreglerande element för 
professionsutövare dit ingen lagstiftning når, in i den professionella autonomins 
utrymmen av diskretion, i svåra situationer som är unika och har hög kontextuell 
osäkerhet, där professionsutövarens omdömesförmåga är styrande för de beslut 
som fattas. Professionsetikens roll i implementeringsstyrningen är därför att 
verka balanserande och stötta upp ett normsystem som består av flera 
kompletterande styrformer och de normer de skapar. Detta är ett principiellt 
intressant resultat där förhållandet mellan lag och moral ur ett 
metastyrningsperspektiv innebär att professionsetiken kan ses som en 
förlängning av regelverket men med en annan karaktär. Professionsetiken är 
situationsanpassad och motiveringen kring tillämpningen sker utifrån 
situationens särskilda förutsättningar. Professionsetiken är utvärderande på det 
sättet att de moraliska utfallet är vägledande för handlande. Professionsetiken är 
också föränderlig på det sättet att det institutionella minnet driver utvecklingen 
av värderingar framåt.  
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Idén om metagovernance bygger på att statens politiska centrum faktiskt styr 
trots förekomsten av governance. I den här avhandlingen studeras 
förvaltningspolitiken och förvaltningsstyrningen där professionernas autonomi 
inom ramen för sin yrkesutövning ses som ett uttryck för governance och som 
en modern modell för styrning av tillämpliga delar av förvaltningen. Förlusten av 
en mer formell och direkt kontroll kompenserar regeringen med en mer 
strategisk mjuk och normativ styrning genom så kallad metagovernance och mer 
subtila strategier för styrning som appellerar till den professionelles självreglering 
via yrkeskunskap och omdömesförmågan i professionsetiken. Grunden för 
styrningen läggs i designen av institutionella element. Denna avhandling visar att 
de fyra normativa fälten som analyserats har olika funktioner som samverkar med 
varandra i en styrmix; de är dynamiska styrmedel som relaterar till stöttar 
varandra. Den traditionella styrningen i form av regelstyrning är alltjämt mest 
robust, och den som lägger ramarna för verksamheten. När det sedan gäller 
myndighetsutövningen där regelverk, politik och policy tillämpas i konkret 
verksamhet finns en omfattande professionell autonomi där professionsetiken 
har en styrande funktion.  

Detta gäller inte bara den militära professionen utan även andra 
förvaltningsdelar med uppgifter i kontextuell osäkerhet och ett flexibelt 
beslutsmandat såsom exempelvis räddningstjänst och polis (oaktat hur långt 
dessa yrken har nått i sin professionaliseringsprocess så har konstruktionen av 
mandatet samma struktur). Gemensamt är att det finns ett behov hos 
statsmakterna att säkerställa att utövande av den offentliga makten i situationer 
av stor osäkerhet ändå präglas av vissa förvaltningsvärden: demokrati, 
rättssäkerhet, effektivitet och professionalitet. Därav det stora utrymmet för 
metagovernance i dessa situationer, för indirekta styrstrategier som talar till den 
värdemässiga basen för yrkesutövningen. Forskningsfrågan utgår från ett 
metagovernance-perspektiv och därmed är det denna styrning som avses i denna 
forskning, det som här benämns mjuk normstyrning. 

Grunden till metagovernance bygger på förekomsten av governance, och i den 
här avhandlingen betraktas mjuk normstyrning som en form av självreglering som 
sker inom ramen för en av politikerna organiserad ordning. Professionsmodeller 
för specifika delar av förvaltningen är vanliga inom statsförvaltningen. 
Professioner skiljer sig emellertid från de nätverk som governance traditionellt 
avser, eftersom professionernas autonomi bygger på en form av monopol inom 
sitt yrkesområde. Vanligtvis avses nätverk som är sammansatta av olika mer 
autonoma och disparata aktörer, men när det gäller professionsmodeller avses 
istället en mer homogen grupp inom en specifikt avgränsad sektor på 
arbetsmarknaden. Därmed skiljer sig också de befintliga strategierna för 
metagovernance som beskrivs i forskningen i vissa avseenden från de strategier 
som är anpassade för styrning av en profession. Den professionella autonomin 
bygger på ett kunskapsmonopol inom sin yrkesutövning, med speciella 
utbildningar och certifieringar som bevis för yrkeskunskapen och därmed rätten 
till yrkesutövningen. Den grundas också i en särskild professionsetik som bygger 
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på en annan form av kunskap som erövras via yrkets praktik, nämligen 
omdömesförmågan. Genom att vara verksam i sitt yrke förvärvar yrkesutövarna 
den omdömesförmåga som är central i utövningen av den professionella 
autonomin.  

Strategierna för att styra ett sådant kollektivt grundat och kunskapsbaserat 
element som professionsetiken måste vara värdebaserade och känsloförankrade. 
Den typen av styrning som immateriella belöningssystem utgör påverkar 
professionsetiken eftersom den bygger på just kollektiva uppfattningar om god 
yrkesutövning i sin praktik. De värden som belöningssystemet ska appellera till 
är därför specifika för varje profession men talar till det värdesystem som 
omgärdar utövningen av yrket samt talar känslomässigt till de professionellas 
yrkesmässiga identitet och kompetens samt i förlängningen även till de 
professionellas status i samhället såsom försvarare av samhällets värdesystem. 
Den militära professionens tydligaste särdrag är förmågan till väpnad strid, vilket 
också framträder i fallet med förtjänstmedaljen som belöningssystem. Normerna 
för yrkesutövningen har ett tydligt fokus på ledarskap och kamp, men också på 
att undsätta och stödja, vilket talar till yrkeskunskapen och till erfarenheter från 
yrkesutövningen. Mekanismen i belöningssystemet är att lyfta dessa normer till 
en exceptionell nivå av föregångsmannaskap för andra yrkesutövare och 
kommunicera detta till resten av samhället genom motiveringar i offentliga 
dokument och genom offentliga ceremonier.  

Mjuk normstyrning är inte bara ett indirekt eller mjukt styrmedel utan det talar 
också till subtila normsystem som har stor betydelse för hur värdesystem 
implementeras i konkret myndighetsutövning. Det vill säga att den avgör hur 
utövningen av tvångsmedel utförs, och därmed står den som garant för ’goda 
värden’ i myndighetsutövningen i motsats till när övergrepp och maktmissbruk 
sker. Därmed är också dessa värdesystem ett viktigt styrobjekt för statsmakten 
och ett konkret styrinstrument i bemärkelsen att det finns en tydlig normativ 
mekanism med koppling till verksamhetens mål och värdesystem där de normer 
som ledningen vill prioritera lyfts fram. Föregångsmannaskapet är en kraftfull 
identifikation för professionsutövare att leva efter i sin yrkesutövning och bygger 
på en form av självstyrning hos de enskilda professionsutövarna. När vissa 
normer lyfts fram och belönas av ledningen blir detta en tydlig signal för 
tjänstemän att sträva efter dessa och att göra sitt yttersta i myndighetsutövningen.   

Metastyrningen kan sägas ha en dubbelriktad utformning som bygger på den 
styrning som är inneboende i förvaltningsmodellen, se illustrationen i figur tolv 
nedan. Figuren skildrar en av avhandlingens slutsatser, som är den dubbelriktade 
styreffekt som uppnås med organisationsstyrning i kombination med mjuk 
normstyrning. Professionsetiken har en central roll i den här styrmixen och är 
både det som styr yrkesutövningens konkreta innehåll och målet för det som ska 
styras. Detta samspel är det som ger professionsetiken en funktion i 
implementeringsstyrningen. Det går att uttrycka som att professionsetiken är både 
styrobjektet och styrsubjektet och har därför dubbla roller som är beroende av 
den dynamik som håller dem samman i styrmixen. Professionsetiken är styrsubjekt 
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i bemärkelsen att när det finns ett så kallat flexibelt beslutsmandat är det den 
professionella omdömesförmågan som avgör i myndighetsutövningen. Men 
professionsetiken är också ett styrobjekt när det gäller strategier för 
metagovernance, såsom mjuk normstyrning. Detta illustreras som två riktningar 
för styrningen i figur tolv. Förvaltningspolitiken och organisationsstyrningen 
sätter scenen för den mjuka normstyrningens spelrum och funktionalitet. I en 
professionsmodell har etiken ett stort inflytande på beslutsfattande, som påvisats 
med stöd av analysmodellen, denna påverkan går i riktning mot yrkesutövningen. 
Metastyrningen tar stöd i detta och använder den andra riktningen, för att 
påverka professionsutövarna, vilket skapar ett självförstärkande flöde mellan 
profession och yrkesutövning. 

  

 
Figur 12: Illustration av metastyrningens dubbelriktade utformning.  
 
Den drivande funktionaliteten bakom mjuk normstyrning som styrform är att 
professionsetiken har dubbla funktioner i implementeringsstyrningen. Dessa två 
styrningar går i motsatta riktningar och består av det som kan kallas för en direkt 
styrning och en indirekt styrning. 197   

Den första riktningen är en form av direkt styrning, det vill säga att det konkreta 
innehållet i professionsetiken påverkar hur politiken blir verkställd. I det här fallet 
fungerar professionsetiken som en grund för den professionella 
omdömesförmågan, som är grundlagd i utbildning och träning, och som är 
baserad på erfarenhet och reflektion från utövningen av yrket, och som syftar till 
utövning av ett yrke inom ramen för en profession. Professionsetiken vägleder 
professionsutövaren vid utövning av den professionella autonomin. Givet att 
professionsetiken har ett särskilt stort utrymme i yrkesutövningen i kontextuell 
osäkerhet, är professionsetikens andra funktion en konsekvens av den första 
 
                                                      
197 Här går det att dra paralleller till direkt och indirekt ledarskap, se exempelvis ledarskapsmodellen (Larsson, 
Lundin och Zander, 2017). Denna forskning handlar emellertid om statsmakternas styrning av förvaltningen 
och inte om individer som chefer.  
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funktionen. Eftersom professionsetiken har en sådan stor betydelse för 
beslutsfattning i konkret verksamhet är det också viktigt för statsmakterna att 
styra eller påverka innehållet i professionsetiken, för att kunna garantera att 
statens demokratiska värden tillvaratas. Enligt det här synsättet är mjuk 
normstyrning en del av implementeringsstyrningen, och professionsetiken är 
både det som styr konkret myndighetsutövning samt det som staten vill 
metastyra. 

Detta leder alltså fram till den andra riktningen, som är en form av indirekt 
styrning, det vill säga att den mjuka normstyrningen hämtar det konkreta innehållet 
i professionsetiken och förstärker detta genom att lyfta normer från 
yrkesutövningen samt förebilder för konkret handlande i en yrkesroll. Den 
metastyrning som har undersökts här i form av belöningssystem talar till den 
militära professionsetiken, som nämnts ovan i likhet med annan mjuk normativ 
styrning såsom exempelvis värdegrundsarbete. Här skiljer sig belöningssystem 
och värdegrundsarbete åt på denna punkt, det vill säga att oavsett om 
värdegrundsarbetet är grundat på förankrade uppfattningar såsom 
sammanställningar av medarbetarundersökningar och sedan nedbrutet i 
handlingsregler som korrelerar med professionsetiken, ändå är en form av 
abstrakt målstyrning som kommer från organisationsledningen. I det här fallet 
från statsmakterna i och med uppdraget om värdegrundsarbete i staten samt från 
försvarsmaktsledningen i form av värdegrund och uppförandekoder. Det är alltså 
organisationen som målstyr från ledningen till medarbetarna i linjen uppifrån och 
ned i organisationsstrukturen. När det gäller belöningssystem är det också 
försvarsmaktsledningen som talar till medarbetarna men de gör det genom att ta 
exempel som är genomförda och implementerade och lyfter dem till 
exempelnivå, det vill säga kommunikationen går från medarbetarna nerifrån och 
upp till ledningen. Det innebär att den är förankrad och kommer i obearbetad 
form från medarbetarnivån, där medarbetaren själv utgör förebilden. Den 
indirekta styrningen kommer alltså som exempel från medarbetarna som förebild 
och inte från ledningen som mål, vilket blir en stor skillnad och ökar incitamentet 
att agera i önskad riktning.  

Mot bakgrund av detta, skildrar figur tretton nedan en av avhandlingens 
slutsatser, som är på vilket sätt den mjuka normstyrningen och professionsetiken 
förhåller sig till varandra.  
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Figur 13: Illustration av mjuk normstyrning i relation till professionsetiken.  
 
Mjuk normstyrning utgår ifrån den organisatoriska nivån, och den kan bestå av 
mer konkreta styrmedel såsom belöningssystem, men också av andra styrmedel 
såsom utbildning eller informationskampanjer eller av mer oprecis målstyrning 
såsom värdegrundsarbete. Mjuk normstyrning genom belöningssystem skiljer sig 
från värdegrundsarbete på det sättet att värdegrundsarbete, som också kommer 
från den organisatoriska nivån, är en form av abstrakt målstyrning och avser 
önskade resultat i verksamheten medan mjuk normstyrning avser ett önskat 
beteende hos medarbetaren.  

Metastyrningen är snillrikt utformad, eftersom organisationens metastyrning 
använder kollektivets normsystem. Professionsetiken är en kollektivt delad och 
kunskapsbaserad institutionaliserad normativ bas. Olika krav på individen i 
yrkesutövningen ger individens omdöme och moraliska förmåga ett utrymme via 
den professionella autonomin. Det interna värdegrundsarbetet på myndigheten 
är organisationens mål för verksamheten och för yrkesutövningen. 
Värdegrunden uttrycker samhällets vedertagna normsystem samt byråkratis 
syften och mål och mandat. I förhållande till detta är en myndighetslednings 
styrning genom ett värdebaserat belöningssystem ett mer konkret styrmedel. 
Detta eftersom den adresserar en specifik del av verksamheten samt är ett mer 
direkt styrinstrument då det adresserar konkret myndighetsutövning på fältet. 
Styrningen är på detta sätt fast förankrad och talar till professionens värdesystem. 
Belöningssystemet befäster normer som redan finns i yrkesutövningen som 
baseras på professionsetiska beslut, det vill säga går utöver riktlinjerna för 
yrkesutövningen. Tilldelningen av medaljen sker vid en offentlig ceremoni och 
belöningssystemet förstärker på det sättet också den professionella identiteten. 

Resultatet av metagovernance är i detta fall att regeringen, genom det sätt den 
har satt scenen, har säkerställt en levande, återkommande och 
verksamhetsrelevant dialog om professionsetikens innehåll. Genom den grundläggande 
organiseringen har regeringen säkerställt att det finns en levande dialog om 
professionsetikens innehåll i myndigheten Försvarsmakten samt inom 
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professionen, från soldater och officerare på insatsförbanden, inklusive 
förbandschefen, till centralnivå hos Medaljberedningen, samt hos 
Försvarsmaktens ledning och överbefälhavaren. Denna dialog kanaliseras också 
vidare till regeringen och offentligheten vid dekoreringen av medaljörerna. Den 
värderingsprocess som löper genom de olika ledningsnivåerna och som 
kommuniceras internt inom yrkeskåren och externt i en politisk kontext och till 
det civila samhället är en stark och levande dialog om vad yrkesutövningen i svåra 
förhållanden är som normalitet och som vägledande normativ nivå. Detta 
innebär i praktiken en ökad självreglering i och med att den sänder tydliga krav 
på önskvärt beteende och även sänder tydliga signaler om framför allt rätt 
beteende men också normalt eller förväntat beteende.  

9.2.2 Hur talar veteranpolitikens scen till metagovernance-perspektivet   
Det teoretiska ramverket till denna avhandling består av två perspektiv, 
metagovernance och nyinstitutionell teori som beskrivs i kapitel två. 
Metagovernance är en form av indirekt styrning genom dels 
organisationsstyrning som Jacobsson, Pierre och Sundström (2015) beskriver 
som att statsmakterna ’sätter scenen’, dels mikrostyrning som sedan sker inom 
ramen för den scen som är satt. Mot bakgrund av detta analyseras reformen av 
veteranpolitiken som genomfördes år 2010 som styrning som utgår från regering 
och riksdag genom en ’hands-off’ strategi och som utvecklas och genomförs av 
och inom myndigheten Försvarsmakten genom en ’hands-on’ strategi, som 
beskrivs i kapitel fem. I det här avsnittet besvaras forskningsfrågan utifrån detta 
metagovernance-perspektiv, som också diskuteras utifrån lärdomar av studier av 
detta unika fall av belöningssystem. Detta innebär att fokus i detta avsnitt ligger 
på styrningens utformning.  

Det bör tydliggöras att fenomenet mjuk normstyrning är ett mer omfattande 
begrepp som utöver organisationsstyrning tar stöd av en kombination av 
regelstyrning, policyarbete och institutionell design.  

Ett antal premisser har redan diskuterats. Den undersökta valören av 
förtjänstmedaljen är bunden till stridssitutioner och till individuella val, i enlighet 
med detta fokus i forskningsfrågan.  

Tidigare i detta kapitel har belöningssystemets mekanism redan diskuterats i 
detalj. Mekanismen ligger alltså i prioriteringen och förstärkningen av normer 
som innebär att normerna lyfts till förebildsnivå.  

Som nämndes i kapitel ett är den traditionella synen på belöningssystem 
utpräglat instrumentell och oftast använd inom det privata näringslivet, med 
konkreta nyckeltal som mäts för måluppfyllelse såsom exempelvis en bonuslön 
vid uppnådd försäljningsnivå, något som liknar ekonomismens ideal eller den 
traditionella NPM-filosofin inom förvaltingspolitiken. Försvarsmaktens 
förtjänstmedalj betraktat som belöningssystem i offentlig verksamhet bygger på 
en annan värdebaserad logik, vilket diskuteras mer i detalj i nästa avsnitt. 
Krigsdekorationer och militära utmärkelser representerar därmed en annan 
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idétradition inom förvaltningspolitiken, nämligen professionell autonomi genom 
en stark organisatorisk värdegrund och en stark professionsetik hos 
yrkesutövarna. Som nämnts tidigare är logiken bakom utformningen av 
belöningssystemet beroende av verksamhetens mål och art i övrigt, samt på vilket 
sätt belöningssystemet är tänkt att motivera och belöna personalen att agera på 
önskat sätt.  

Den mjuka normstyrningen har tre syften som kan relateras till varandra. Det 
huvudsakliga syftet är att säkerställa att förvaltningen fortsätter att följa den 
politik som riksdag och regering har beslutat om för området. Detta är det 
grundläggande instrumentella syftet med ett belöningssytem, det vill säga att 
skapa incitament för fortsatt likartat arbete. Detta är ett syfte som denna styrning 
delar med de flesta andra styrformer. Förtjänstmedaljen fungerar som en 
belöning i efterhand, incitamentet i belöningen är således föregångsmannaskapet 
snarare än belöningen (medaljen) i sig. Det som är unikt med den här typen av 
belöningssystem är att det tänjer på gränserna för vad som är normen, det vill 
säga att det skapar beteenden som sträcker sig längre bortom det som lagen 
kräver. På det sättet har den här typen av styrning en längre räckvidd (eller 
detaljeringsgrad) än exempelvis regelstyrning.  

Det andra syftet är att ge vägledning för utövande av professionell autonomi. 
Detta är en skillnad gentemot andra styrfomer eftersom den styr där den 
institutionella designen skapar ett vacuum och även att den riktar sig till ett mer 
diffust värdesystem. Som diskuterats tidigare är detta samtidigt ett tydligt uttryck 
för metagovernance.  

Det tredje syftet är att säkerställa en levande dialog om innehållet i 
professionsetiken, vilket också kan betraktas som en av de viktigaste 
konsekvenserna av styrningen. Detta syfte riktar sig framför allt internt mot 
förvaltningen där denna dialog blir framträdande i samband med 
medaljeringsprocessen och de olika stegen i denna, exempelvis nomineringen 
och värderingen av medaljförslagen på förbandsnivå, men också i samband med 
medaljceremonin väcks dialogen kring vilka som fått medalj och för vilka 
handlingar och insatser och så vidare. Syftet riktar sig också externt till samhället, 
eftersom det handlar om politikens legitimitet i allmänhetens ögon. 
Offentliggörande av medaljeringarna vid en stor ceremoni symboliserar det stora 
värde statmakten lägger i de medaljerades insatser, men säkerställer samtidigt 
offentlighet kring insatsernas syfte och genomförande.   

Den empiriska undersökningen visar att Förtjänstmedaljen bygger på ett antal 
formella och informella kriterier, som alla baseras på utövningen av den militära 
yrket. Dessa kriterier diskuteras mer ingående i avsnitt 9.1.4. Detta ligger i linje 
med regeringens strategi för styrning på distans, där detta lämnas till myndigheten 
Försvarsmakten att utforma och genomföra.  

De formella kriterierna utgår ifrån statuterna och handlar om personligt mod, 
ledarskap och svåra förhållanden. Den empririska undersöknigen av dessa för det 
aktuella fallet visar att det är tydligt att det är professionella normer som ska 
belönas och förstärkas. Detta är logiskt med tanke på att det är myndigheten som 
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utformat statuterna för sin personal och sina uppgifter. När det gäller personligt 
mod visar analysen bland annat att mod är en central del för utövningen av det 
militära yrket. Handlingar som uppvisar mod värderas relativt, utifrån den 
militära yrkesrollen och utifrån om modet kan anses vara en del av den militära 
uppgiften eller befattningen. Det mod som värderas som föregångsmannaskap 
är det mod som går utöver det mod som kan förväntas av en soldat eller officer 
i den aktuella tjänstgöringen. När det gäller ledarskap så handlar det i de flesta 
fall om stridsledning och ledarskap i strid och krigsliknande situationer. Det beror 
självfallet på urvalet av medaljnomineringar som är för handlingar i denna typ av 
situation. Ett av de formella kriterierna handlar om svåra erfarenheter och 
miljöer. Detta är starkt knutet till situationen och den militära verksamhetens art. 
Det som värderas i detta fall är den svåra arbetsmiljön med stora risker och 
uppgifterna som är svåra fysiskt och mentalt att genomföra.  

Det finns också ett antal informella kriterier som har vuxit fram med 
formaliseringen av värderingsprocessen av medaljförslagen, och blivit tydligare 
över tid i och med att en praxis har utformats. De huvudsakliga kriterierna är 
prioriteringen av normer, värden för verksamheten, samt excellenskriterier. När 
det gäller normer så är de starkt knutna till utövningen av den miltiära 
professionens kärna, väpnad strid. Den största nominerade kategorin av normer 
är kamp och den enskilt största belönade handlingstypen är aggressivt motstånd. 
Detta är, inte förvånande, den norm som talar till utövningen av det militära yrket 
och den uppgift som är väpnad strid. Det värde som framträder som viktigast för 
denna verksamhet är att besegra motståndaren och vinna striden, ett värde som 
ansluter väl till normens tema. Vidare är ett viktigt informellt kriterium ett 
excellenskriterium för verksamheten. Det exceptionella är en handling som går 
utöver det som tjänsten kräver, som är relativt individens yrkesnivå och 
situationens krav. Detta anknyter också väl till belöningssystemets syfte, att 
uppmuntra till fortsatt väl genomfört arbete.  

Den tydliga yrkeskopplingen som framträder av de formella och informella 
kriterierna är viktig för legitimiteten i systemet. Att genomföra värderingen kräver 
den yrkeskunskap som finns i en professionellt förankrad nomineringsprocess, 
men även det omvända gäller, nämligen att den professionella värderingen 
upprätthåller värdet i medaljen då detta är väl känt att det är svårt att nå dessa 
kriterier är medaljens värde högre. Detta bygger legitimiteten i 
föregångsmannaskapet inför andra professionsutövare och behåller 
incitamentverkan i belöningssystemet.  

I korthet kan därför mjuk normstyrning med värdebaserade belöningssystem 
sägas bestå av formella och informella kriterier med en tydlig koppling till sex 
särdrag: a) verksamhetens mål; b) professionens kärnverksamhet; c) den 
befattning och uppgift som yrkesutövaren har; d) situationens art som 
yrkesutövningen sker i; e) arbetstagarens situation såsom utsatthet för risk och 
svårighetsgraden i uppgiften; f) excellenskriterier för verksamheten.  

I likhet med andra indirekta styrformer avser detta en subtil styrning i ett 
organisationsstyrt politikområde och avser finjustering av politiken. Till skillnad 
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från andra former är detta en värdebaserad metastyrning som är inriktad på en 
profession, och som syftar till att uppmuntra till fortsatt arbete genom att skapa 
förebilder för god yrkesutövning.  

Vid betraktesle av belöningssystemets konstruktion består styrningen av en 
kontinuerlig del och en rörlig del. Själva styrinstrumentet krigsdekorationen (inklusive 
de andra medaljerna i medaljsystemet) är fast etablerat för att det ska ha en 
legitimitet och kontinuitet i systemet, medan användandet av styrmedlet är en 
reaktion på enskilda händelser, vilket innebär att den aktiva 
styrningskomponenten är rörlig.  

Detta tydliggörs av att dessa två delar av belöningssystemet ligger inom ramen 
för två olika styrformer, den ena inom ramen för organisationsstyrningen och 
den andra inom ramen för den mjuka normstyrningen. Den kontinuerliga styrningen 
etableras inom ramen för organisationsstyrningen och är en del av 
veteranpolitiken, det vill säga att förtjänstmedaljen inrättades inom ramen för 
reformen av veteranpolitiken och delområdet statens erkänsla. Detta 
styrinstrument bygger på en långvarig tradition inom militären av att belöna 
hjältemod och etableras inom ramen för ett system av medaljer som har en 
legitimitet och på ett sätt som talar till professionen. Medaljerna är således fasta 
instrument för styrning, och vissa av dem tilldelas på ett mer regelbundet sätt, 
såsom tjänstgöringsmedaljer som tilldelas efter fullgjord tjänstgöring i 
internationell insats om 30 dagar, ett mer traditionellt ordnat belöning som 
utfaller vid en viss nivå utan enskild värdering.  

Som kontrast till detta finns alltså förtjänstmedaljen som en rörlig styrning, som 
används som styrning som är en reaktion på oväntade situationer, det vill säga 
när det finns svåra händelser och gärningar att uppmärksamma. Denna styrning 
vidtas när det inträffar exceptionella situationer som måste uppmärksammas av 
ledningen och som temporärt måste gripa in och ge vägledning till förbandet och 
till soldater och officerare i fält. De akuta stridshändelser som analyseras här får 
efterverkningar hos personalen på plats i Afghanistan, hos kollegor i Sverige, 
samt via stödet från nära och kära hemmavid, samt ur regeringens perspektiv 
framför allt i det civila samhället och den politiska opinionen för den förda 
politiken. Detta är kritiskt för soldaters och officerares tillvaro borta, men 
framför allt när de kommer hem efter avslutad insats, vilket också är en kärnfråga 
i veteranpolitiken och en anledning till att den inrättades. Försvarsmaktens 
ledning och Sveriges regering kan inte bortse från dessa händelser utan de måste 
lyfta fram dem som berömvärda för att fortsätta ha den militära professionens 
stöd och hantera den pågående insatsen politiskt (Sveriges anseende som 
internationell säkerhetsaktör står ju på spel här, vilket var ett av målen med 
insatsen i Afghanistan). Det är faktiskt just oväntade händelser (extrema 
stridssituationer, skadad personal, och liknande svåra omständigheter) som leder 
till medaljnomineringar, och det är också dessa svåra händelser som föranleder 
att regeringen, överbefälhavaren och Försvarsmakten vill uppmuntra sin 
personal att fortsätta sitt goda arbete. Det är alltså oväntade händelser som leder 
till en rörlig styrning via ett fast etablerat instrument, men inte mot ny kurs eller 
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åter till inslagen kurs, utan istället att fortsätta enligt inslagen linje trots den svåra 
händelsen.  

Detta resonemang stärks också av att om det inte inträffar några extrema 
händelser genereras inte heller några medaljförslag, och normstyrningen uteblir 
följaktligen. Vilket också stöds av det faktum att efter FS23 finns inga 
tilldelningar med svärd i Afghanistan, som är valören för strid eller krigsliknande 
situationer, på grund av att sådana händelser inte längre förekommer för svensk 
personal av den digniteten som det gjort under tidigare år. Utöver detta, är 
tilldelningen relativ läget just där och just då, den är högst temporär och förändras 
från situation till situation och process till process. Den är alltså inte bara 
temporär utan också anpassningsbar och relativ, därav terminologin rörlig 
styrning.  

Själva värderingen genomförs därmed inte inom ramen för 
organisationsstyrningen utan inom ramen för styrformen mjuk normstyrning. Det 
blir en kontinuerlig dialog inom professionen vilket som nämndes ovan är ett 
viktigt syfte med belöningssystemet. Denna dialog är en viktig del i 
värdegrundsarbetet men den dialog om professionsetikens innehåll som 
uppkommer i samband med medaljeringsärendena är emellertid ett kollegialt 
samtal som kommer ’bottom up’ från kollegiet och inte ’top down’ från 
överbefälhavaren, som diskuterats tidigare i kapitlet. 

Skillnaden mellan detta styrinstrument som är rörligt i förhållande till andra 
kontinuerliga styrinstrument såsom lagar och förordningar, regleringsbrev och 
uppföljning av resultat är att de är kontinuerliga i bemärkelsen regelmässiga, 
periodiserade, likformiga, standardiserade, och ämnade till kontinuitet i systemet, 
medan denna incitamentsstyrningen som analyseras här framför allt är relativ och 
situationsanpassad och värdebaserad och ämnad till att uppmuntra till 
initiativkraft och djärvhet hos den enskilde professionsutövaren, men också till 
fortsatt stöd för den militära insatsen och den förda mer offensiva 
säkerhetspolitiska linjen som regeringen står för.  

Som en reflektion kan det konstateras att regeringen har organiserat detta 
politikområde och denna funktion ’hands off’ och att Försvarsmakten, genom 
överbefälhavaren och försvarsmaktsledningen, har organiserat genomförandet 
’hands on’ utan att det har skett några mikrostyrningar mellan regeringen och 
Försvarsmakten, vilket tyder på en lyckad organisering och ett exempel på 
metagovernance där det har fungerat bra.  

Det verkar som om förutsättningarna för metagovernance är särskilt goda där 
tjänstemän har stor autonomi, såsom professionsmodeller och verksamheter som 
präglas av hög kontextuell osäkerhet. Det här empiriska fallet bidrar till 
litteraturen om metagovernance genom att lyfta ett exempel som handlar om 
värde- och normsystem som inte är formaliserade eller nedtecknade utan bygger 
på en omdömesförmåga. Det har blivit allt viktigare under 2000-talet med 
uppförandekoder särskilt i den offentliga verksamhetens maktförhållande till 
brukare generellt men särskilt vid militära uppgifter i förhållande till civila. Dessa 
erfarenheter kan särskilt beaktas i andra samhällssäkerhetsfrämjande 
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verksamheter såsom polis, räddningstjänst samt sjukvård då det finns tydliga 
paralleller mellan verksamheternas art och brukares sårbarhet.  

Belöningssystem är ett empiriskt fall som inte tidigare har utforskats ur ett 
metagovernance-perspektiv. Belöningssystem är annorlunda, eftersom det är en 
normstyrning, som är särskilt effektivt för att främja självreglering eftersom de 
bygger på positiva värden som talar till den professionella rollen och 
yrkesutövarens tillhörighet med den rollen och därför uppmanar till handling i 
enlighet med de normer som lyfts fram. Det är också ett viktigt instrument för 
att främja dialog inom organisationens olika nivåer eftersom det berör både ledning 
och medarbetare. Dialogen som instrument är viktig för att det är ett sätt att 
stärka uppfatningar om vad som är rätt och fel inom en verksamhet eller 
profession. Det är också vid sidan om utbildning och egen reflektion det mest 
centrala för att påverka och förändra normer och professionsetikens innehåll. 
Det kan sägas att resultatet av styrningen är dialogen och självregleringen.   

Samtidigt som värdefrågor och tjänstemannaetik blir allt viktigare är dessa 
frågor svåra för en regering att hantera. Det är svårt att få in nya värden i en 
profession eller organisation som har en lång och etablerad ställning i 
statsförvaltningen. Olika värden är också olika viktiga beroende på 
organisationens verksamhet och mål. Professionsmodellen svarar bra på mjuk 
normstyrning och detta är en god lösning på denna problematik.  

Eftersom regeringen har använt en tydlig strategi för distansstyrning har 
mycket av genomförandet och utformningen av denna mjuka styrning lämnats 
till Försvarsmakten då den har en expertis för detta. Men det finns många 
exempel på hur regeringen hade kunnat styra mer direkt eller ’hands-on’ i det här 
fallet. Exempelvis hade regeringen kunnat positionera någon annan aktör i 
värderingsprocessen, kanske genom representanter från veteranorganisationerna 
i överbefälhavarens medaljberedning. Eller så hade regeringen kunnat kräva att 
kopplingen till organisationens säkerhetspolitiska mål eller värdegrund fick 
genomslag i medaljens statuter. Regeringen skulle också ha kunnat gjort fler 
utspel i media och därmed skapat en tydligare reformprocess där det generellt 
varit tyst från politiker under refomen, och så vidare.  

I den här avhandlingen är den institutionella designen och logiken en 
framträdande förutsättning för mikrostyrningen, vid sidan av 
organisationsstyrningen och mikrostyrningen. Den institutionella teoribildningen 
bidrar i det här fallet med ett förklaringsvärde. I nästa avsnitt fördjupas denna 
aspekt av metagovernance.  

9.2.3 Den värdebaserade logikens betydelse för ett nyinstitutionellt perspektiv   
I avhandlingen skildras den svåra arbetsmiljö som militära professionsutövare 
har att verka i och det utrymme som krävs för beslut baserade på yrkeskunskap 
och professionsetik som tar sig uttryck i en omdömesförmåga. I dessa situationer 
når inte traditionell regelstyrning ända fram. Även om det finns en mycket 
detaljerad regelstyrning för väpnad strid på olika sätt finns det också ett stort 
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tolkningsutrymme för den individuella soldaten eller officeren. Det är till dessa 
situationer mjuk normstyrning riktar sig, genom ett dynamiskt samspel i en 
styrmix, med stöd av flera institutionella element, kompletterar metagovernance 
styrning i traditionell mening. SPRÅK 

I första kapitlet beskrevs olika typer av belöningssystem och de olika sätt som 
de utformas på. Det vanligaste sättet att utforma belöningssystem är genom 
konkreta gränser för utfall, ofta i ekonomiska termer. Krigsdekorationer 
utformas på ett annat immateriellt och värdebaserat sätt som talar till 
professionens värde- och normsystem. Nyinstitutionell teori, som den används i 
den här forskningen, baseras på studiet av politiska institutioner såsom nyttjande 
av det militära maktmedlet. Teoribildningen förklarar handlingsrationalitet, och 
enligt lämplighetslogiken (på engelska ’logic of appropriateness’) styrs handlande av 
situationer och regler samt sociala normer som är förankrade i 
tjänstemannarollen.  

Detta perspektiv stämmer inte helt med den framträdande roll som 
professionsetiken har i strid och krigsliknande situationer där den professionella 
autonomin fylls av tjänstemäns omdömesförmåga. Denna handlingsrationalitet 
har en annan värdebaserad logik (i den engelska sammanfattningen benämns detta 
’logic of values’). March och Olsen (1989; 1995) definierar detta som en 
forskningslucka i den nyinstitutionella teoribildningen som inte heller har 
studerats empiriskt, vilket alltså genomförs i denna avhandling. Avhandlingens 
teoretiska bidrag till det nyinstitutionella perspektivet består i att den bidrar till 
att fylla ut denna forskningslucka. Den specificerar en handlingsrationalitet inom 
politiska institutioner som är baserad på värden och normer samt talar till 
professionsetiken som institutionellt element och drivkraft i 
implementeringsstyrningen.  

Den värdebaserade logiken är en förgrening av lämplighetslogiken, eftersom 
den också har sin grund i följande av regler och sociala normer anpassade för en 
tjänstemannaroll. Men den drivande logiken för den värdebaserade 
handlingsrationaliteten bygger på spänningen mellan regler, normer och 
tjänstemännens moral. Den lämplighetslogik som har utvecklats av March och 
Olsen (1989; 1985) bygger på en tjänstemannaroll som strävar mot ett likriktat 
och rutinmässigt handlande, inte till avvägningar utifrån situationer som präglas 
av kontextuell osäkerhet och stor professionell autonomi, ett flexibelt 
beslutsmandat. Därmed är synen på tjänstemannens roll annorlunda i det 
ursprungliga nyinstitutionella perspektivet som beskriver lämplighetslogik och 
denna avhandlings perspektiv. Att dessa två tjänstemannaroller förekommer i 
förvaltningen över huvud taget är i sig ett tecken på att rationaliteterna kan, och 
också bör, skilja sig åt mellan rollerna. I den traditionella tjänstemannarollen 
fungerar regelföljande medan i en tjänstemannaroll baserad på förmågan att hitta 
lösningar som är unika i en miljö som präglas av kontextuell osäkerhet och som 
utövas med professionell autonomi krävs istället en professionsetiskt grundad 
omdömesförmåga. Detta är en annan handlingsrationalitet som är den 
värdebaserade.  
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Handlingsrationaliteten motiveras med andra ord utifrån den militära 
yrkesrollens logik, plus den väpnade striden som situation. Ur ett sådant synsätt 
blir således lämplighetslogiken en kontext istället för en rationalitet. 
Tolkningsramen är den militära professionen, dess uppgifter och verkansmiljö 
och rationaliteten motiveras utifrån lämplighetslogikens ram, men med en 
professionsetiskt grundad värdebaserad logik. I detta betraktelsesätt kan den 
värdebaserade logiken definieras som en vidareutveckling av lämplighetslogiken 
för tjänstemannaroller med ett flexibelt beslutsmandat, där enbart regelföljande 
och rutiner inte räcker för att lösa yrkets krav. Den värdebaserade logiken, där de 
handlingar som blivit nominerade bygger på ett moraliskt beslut att göra något 
mer, utöver det som tjänsten kräver. Handlingarna motiveras utifrån ett 
individuellt val att agera trots att det inte är stipulerat i något regelverk utan för 
att det är det moraliskt riktiga i en given situation. Detta agerande bygger på den 
värdebaserade logik som gäller för förtjänstmedaljen som belöningssystem och 
som talar till värden för en god professionsutövning.  

I den nyinstitutionella teoribildningen lyfts ett antal aspekter fram som viktiga 
och som därför ska diskuteras här i ljuset av mjuk normstyrning i form av sju 
aspekter som definierar den värdebaserade handlingsrationaliteten. Några är 
grundläggande för lämplighetslogiken, och några är utvecklande för den 
värdebaserade logiken.  

För det första, är en rollbaserad rationalitet något som är grundläggande för 
lämplighetslogiken. Här får yrkesrollen och normer för yrkesutövning en 
betydelse genom att den skapar mening och tillhörighet för tjänstemän. Rollen 
har också en stabiliserande och balanserande effekt i den institutionella designen, 
eftersom den behåller sitt innehåll över tid och bidrar med en normaliserande 
effekt och därmed också till institutionaliseringen av värden. Det som är 
särskiljande för det här fallet är att rollrationaliteten motiveras utifrån den 
professionella expertisen, det vill säga att den har ett tydligt kunskapsbaserat 
innehåll som är knutet till yrkesutövningens särskilda särdrag och villkor, samt 
till erfarenhetsbaserad kunskap om yrkesutövningen. Detta tydliggörs bland 
annat genom den empiriska undersökningen av de olika formerna av mod. Det 
innebär också att den värdebaserade logiken betonar tjänstemannarollen som en 
expertroll med egen autonomi och expertis, till skillnad från lämplighetlogiken 
som betonar tillhörighet och opartiskhet i den traditionella utförande 
tjänstemannarollen.  

För det andra, har de två logikerna olika tolkningar av betydelsen av situationen 
och normers rörlighet. Detta är relevant för både lämplighetslogiken och den 
värdebaserade logiken, men på olika sätt. För lämplighetslogiken syftar 
handlingar i relation till situationer till att reproducera ett känt beteende, det vill 
säga till likriktning av handlingar till ett mönster som är repeterbart och bygger 
på likartade situationer vilket ger förutsebarhet i beslutsfattande gentemot 
brukare. Detta gäller till viss del också för den värdebaserade logiken, där 
situationen avgör vilka normer som är gällande, men i sin typiska form avses 
istället att kontextuella faktorer är avgörande för hur situationen ska tolkas och 
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därmed också för val av åtgärd utifrån detta. Det innebär att situationen istället 
öppnar för olika handlingsalternativ och val av handlingslinje kan istället skilja sig 
åt beroende på kontextuella faktorer i varje situation. Detta gör tjänstemannen 
mer oberoende att självständigt fatta beslut utifrån sin kompetens och tolkning 
av situationen.  

För det tredje, framhålls betydelsen av förhållandet mellan lag och moral som 
institutionella element. Det betyder att lagen och etik/moral har olika funktioner 
och särdrag och samexisterar i ett samspel. När det gäller nyinstitutionalismen 
som teoribildning blir detta en fråga om hur etik och moral inbäddas i 
institutioner. Detta är en fråga som March och Olsen inte inkluderar i sin 
lämplighetslogik, utan enligt detta perspektiv är normsystemet hierarkiskt, såsom 
illustreras i figur ett i kapitel ett, där regler alltid har företräde över moralen. 
Denna forskning säger emellertid motsatsen, det vill säga att professionsetiken 
av nödvändighet måste vara en del av politiska institutioner, för att de ska ha 
förmågan att vara moraliska. Detta bygger som nämnts tidigare på en fungerande 
rättsstat där regler och normer bygger på relevanta demokrati- och 
förvaltningsvärden. Resonemanget grundar sig på att moralen har en 
utvärderande funktion i förhållande till lagen, det vill säga att det som är lagligt 
kan, men måste inte, vara moraliskt men också det omvända, att det som är lagligt 
inte alltid är moraliskt. Det är därför moraliska dilemman uppstår när lagen 
tillämpas i konkreta fall och skapar en omoralisk konsekvens. Därför har etiken 
en reflekterande och utvärderande funktion som överrider lagen i de fall en 
tillämpning blir omoralisk i ett visst fall. Det styrker den värdebaserade logiken 
som separat från lämplighetslogiken, som istället bygger på roller och 
regelföljande i olika situationer. March och Olsen inkluderar informella regler 
såsom sociala normer (som alltså syftar till ett likriktat handlande) men inkluderar 
inte etik och moral (som ur detta professionsetiska perspektiv utgör ett 
situationsanpassat handlande). I en värdebaserad handlingsrationalitet blir alltså 
istället den värdebaserade handlingen ledande, som är moraliskt grundad. 

För det fjärde, är den moraliska reflektionen och dialogen ett resultat av den 
värdebaserade handlingsrationaliteten. Detta är ett element som är särskiljande 
och typiskt för den värdebaserade logiken som inte tas hänsyn till i 
lämplighetslogiken. Utifrån varje unik situation i yrkesutövningen då 
professionsutövaren får använda sin omdömesförmåga, det vill säga när det inte 
finns en tydlig och klar handlingslinje i en given situation, förekommer en etisk 
och/eller moralisk reflektion. Denna reflektion leder till val av handlingslinje men 
också till ett etiskt och moraliskt lärande utifrån professionsutövningens särskilda 
villkor. Den egna erfarenheten kopplas till yrkeserfarenheten och genom 
reflektion ökar individens personliga moraliska mognad i sin professionella roll. 
På motsvarande sätt sker också en etisk och/eller moralisk dialog inom ramen 
för professionen då de olika handlingarna värderas och diskuteras inom ramen 
för belöningssystemet. Då sker även ett kollektivt lärande då andras erfarenheter 
leder till en gemensam uppfattning om vad som är rätt och fel i en given situation. 
Detta ger en institutionaliserande effekt på professionsetiken, och de delade 



 
MAGNA ROBERTSSON Personligt mod 

296 

erfarenheterna ökar det kollektiva och institutionella minnets omfattning. Denna 
reflektion och dialog är själva huvudsyftet med den värdebaserade logiken, samt 
även det som belöningssystemet som styrinstrument lutar sig på.  

Det bör tilläggas att även etikens roll för professionen skiljer sig åt mellan 
perspektiven. I en militärsociologisk professionell och traditionell institutionell 
kontext (government) betraktas ofta etik som en drivande ideologisk bas av högre 
värden, för militären ofta i form av nationalism. Ur ett professionsetiskt 
förhållningssätt (som här baseras på metagovernance) definieras högre värden 
utifrån omdömet i yrkesutövningen, exempelvis som det rätta att göra i en given 
situation. Detta talar istället till ett aristoteliskt tankesätt och ett dygdeetiskt 
perspektiv. Detta innebär att själva grundsynen på vad etik faktiskt är och vilken 
funktion den har både för en profession och i implementeringsstyrningen skiljer 
sig åt mellan perspektiven.  

För det femte, synen på ett institutionellt minne skiljer sig åt mellan logikerna. Ett 
institutionellt minne betyder ur ett lämplighetslogiskt betraktelsesätt ett historiskt 
minne och referenser till tidigare handlande. Att enbart följa regler utan reflektion 
kan leda till maktmissbruk och därför bör också tjänstemän lära av historien och 
anpassa sig efter dessa lärdomar. I den värdebaserade logiken som syftar till 
anpassning till situationens kontext och särdrag spelar det exceptionella som 
företeelse en stor roll. I belöningssystemets mekanism identifierades att normer 
som lyftes fram som förebilder också var exceptionella och utanför normalitetens 
ram. Detta innebär att varje gång en norm lyftes fram flyttades också gränserna 
för det exceptionella fram eftersom det skapar nya förväntningar på 
professionsutövarna på vad som är förväntat beteende i en given situation. Det 
här innebär att det institutionella minnet har olika metoder för att 
institutionalisera värden; det ena genom repeterbarhet utifrån lärdomar från 
historien, den andra genom att särskilja sig från det normala.  

För det sjätte, detta har implikationer för hur institutionell förändring går till. 
Inom den nyinstitutionella teoribildningen är diskussioner om institutionell 
förändring viktiga. I den föregående punkten diskuterades hur gränserna för det 
exceptionella flyttades och därmed också omdefinierar det institutionaliserade 
innehållet. Detta resonemang illustrerar också förändring inom politiska 
institutioner, det vill säga hur institutionen förändras genom anpassning till en 
förändrad miljö och till förändringar i omgivningen samt tolkningen av det 
sociala sammanhang som yrkesutövningen sker i. Detta indikerar därför att 
denna förändringsprocess innebär att institutionell anpassning kan ske genom 
sociala relationer och genom subtil styrning. Det innebär också att det går att 
observera empiriskt och även förklara på vilket sätt politiska institutioner 
förändras, vilket kan inspirera till empiriskt grundad forskning inom ramen för 
det nyinstitutionella perspektivet.  

Slutligen, mot bakgrund av detta, innebär en definition av en värdebaserad 
handlingsrationalitet att den bygger på lämplighetslogiken (som har en rollbaserad 
handlingsrationalitet begränsad av regelföljande och likriktning genom det 
institutionella minnet i olika situationer) men som istället syftar till anpassning till 
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olika kontexter och en moralisk och kunskapsbaserad och differentierad 
handlingsrationalitet och där tjänstemannarollen är en mer självständig 
expertroll.  

9.3 En avslutande diskussion om resultaten  
I det här avsnittet finns en friare diskussion som tolkar vad några av 
avhandlingens resultat kan betyda betraktat i ett vidare sammanhang.  

Den här forskningen har i förlängningen en betydelse för synen på statens roll 
och på tjänstemannastyre inom förvaltningen. Ur detta synsätt har tjänstemannen 
ett utökat mandat som fylls av självreglering via professionsetiken och 
omdömesförmågan. Det går att uttrycka som om att tjänstemannen har mer 
makt. Eller att staten har lämnat över makt till experterna (teknokrati) och därför 
förlorat makt och inflytande. Metastyrningen visar att det politiska centrumets 
roll är förändrad och att det styr med andra metoder än tidigare. Dess roll är 
genom detta förändrad, men inte nödvändigtvis försvagad. Det är ett annat sätt 
att styra på som är ett resultat av att (det svenska) samhället ställer krav på att 
tjänstemän lever upp till mer subtila normer än enbart det som är grundkravet 
för tjänsteutövningen.  

Tjänstemannaetik och förvaltningsetik blir allt viktigare i dagens samhälle. 
Den sociala synligheten ökar med medieexponering, digitaliserad uppföljning av 
resultat och prestationer, sociala medier som sprider information, och den sociala 
exponeringen och självregleringen ökar genom detta. Det innebär i förlängningen 
en mer detaljerad och ingående styrning som endast tjänstemännen och det egna 
samvetet kan sätta gränser för. Detta kan också leda till mer stress och krav än 
nödvändigt, särskilt om inte dessa krav stannar inom ramen för 
tjänstemannarollen utan även präglar individen. Vissa typer av förtroende som 
statsmakterna ger till tjänstemän med stora mandat (såsom exempelvis 
yrkesofficerare) innebär att det ställs krav på tjänstemannaetik även utanför 
arbetets sfär, det vill säga att officeren ska ha en bättre egenetik än andra på grund 
av den potentiella makt som yrkesutövningen innefattar över andra människors 
liv, hälsa och egendom.    

Detta innebär också att ansvaret i någon mån har delegerats till den enskilde 
tjänstemannen. Om det vid något tillfälle sker något som leder till ett övergrepp, 
finns det i förlängningen kanske ingen person som kan hållas ansvarig för detta. 
Bristen på ansvarsutkrävande är något som kan innebära en försvagad stat 
eftersom det alltid går att säga att det är en enskild individ som handlat fel. Detta 
är möjligen nästa utmaning för den moderna och metastyrande staten, det vill 
säga att definiera ansvaret för verksamheter vid styrning indirekt och på distans. 
Etik och moral handlar i stor utsträckning om att ta ansvar, vilket kan bli ett 
tomrum i exempelvis utpräglade tillitsbaserade styrmodeller där ansvaret läggs 
enkomt på individuella tjänstemäns samvete. Här kan den professionellt 
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förankrade dialogen vara en viktig lösning, som alltså är ett resultat av mjuk 
normstyrning.  

I en mer öppen diskussion kring normativt innehåll i statlig verksamhet bör 
vi ställa oss frågan: ”Vad belönar staten egentligen?” Ur ett arbetsgivarperspektiv 
belönar Försvarsmakten sin personal som genom stora umbäranden har löst 
uppgifter som folkvalda politiker givit dem för samhällets säkerhet. Ur ett 
säkerhetspolitiskt perspektiv belönar staten dessa soldater och officerare för att 
de kämpat för fred i det internationella systemet. Det finns många fler sådana 
skäl. Men hur väl anpassade är dessa skäl till värdegrundsarbetet som bedrivs i 
den fredstida förvaltningen, eller för den delen tvärt om, hur väl anpassat är 
statens värdegrundsarbete till militär verksamhet.  

Medaljeringsprocessen lyfter fram normer som är starkt knutna till den 
militära professionsutövningen, vars kärna (eller särdrag i förhållande till andra 
tjänstemannagrupper i staten) är förmågan till väpnad strid. Det innebär normer 
som i huvudsak handlar om aggressivt motstånd och ledarskapsförmåga. Dessa 
värden känns i förhållande till de senaste årens värdegrundsarbete något 
främmande. Ledorden ”ärlighet, öppenhet och ansvar” operationaliseras av 
värdegrundsstrateger på högkvarteret till att omfatta både insats- och 
produktionsorganisationen, men värdegrundsarbete kan upplevas mer anpassat 
till den fredstida förvaltningens villkor än de villkor som gällde exempelvis för 
yrkesutövningen i insatsen i Afghanistan.  

Detta kan förklaras med att värdegrund och professionsetik är två olika 
normsystem som har olika syften och funktioner i implementeringsstyrningen, 
värdegrunden att målstyra en förvaltning utifrån ett centralt perspektiv, 
professionsetiken att vägleda omdömesförmågan i yrkesutövningen i verksamhet 
utifrån ett tjänstemannaperspektiv. De borde tala med samma röst om samma 
värden men de har olika funktioner och kan därför inte vara identiska.  

Om värdegrunden och professionsetiken hade haft samma funktioner skulle 
regeringen kunna ha valt en alternativ strategi för sin metastyrning. Regeringen 
skulle kunna ha metastyrt medaljeringsprocessen eller kriterierna annorlunda, i 
syfte att ändra innehållet i eller tyngdpunkten mellan olika normer. Exempelvis 
skulle regeringen kunna ha beslutat mer i detalj om Medaljberedningens 
sammansättning för att få en starkare representation av vissa värden. Regeringen 
skulle ha kunnat lägga ett större fokus på värdegrunden exempelvis genom att 
lyfta fram den i reformberättelsen, och så vidare. Detta gjordes emellertid inte 
eftersom syftet med belöningssystemet är att ge erkänsla för uppoffringar gjorda 
för att nå säkerhetspolitiska mål med militära medel. Den riktar sig således till 
den militära professionsetiken och lyfter de normer som gäller för den 
verksamhet som avses.  

Professionsetiken bygger på omdömesförmåga i yrkesutövningen baserat på 
yrkeserfarenhet och kunskap om yrkesutövningen. I avhandlingen dokumenteras 
hur svenska soldaters och officerares faktiska arbetsmiljö ser ut i internationella 
insatser. Det är lätt att förstå att det är svåra förhållanden och situationer som de 
ska möta och bemästra. Därför krävs också en öppen och ärlig dialog om svensk 
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militär professionsetik utifrån de särskilda villkor som gäller för den i krig och 
krigsliknande situationer. Professionsetiken behöver tillåtas att överensstämma 
med de krav som verksamheten ställer på yrkesutövarna, detta för att kunna vara 
ett stöd för soldater och officerare och bibehålla sin funktion som bärare av en 
professionellt grundad omdömesförmåga.  

Att värdegrunden och professionsetiken har delvis olika (och delvis 
överlappande) innehåll och har delvis olika (och delvis överlappande)olika 
funktioner betyder emellertid inte att de är konkurrerande system, tvärtom är de 
samverkande normsystem i en större styrmix.  

Den här avhandlingen har visat på den centrala funktion som 
professionsetiken har för yrken som arbetar i kontextuell osäkerhet, både för 
avgöranden i yrkesutövningen av professionsutövare, men också för 
statsmakternas metastyrning av dessa yrken och dess utövningsområden. När det 
gäller den svenska militära professionen, som för närvarande genomgår en 
professionaliseringsprocess, är forskningsområdet generellt understuderat. Det 
saknas alltså studier om professionsetik anpassat för just den svenska militära 
professionen. Det behövs vidare forskning och dokumenterad beprövad 
erfarenhet om detta. Det är viktigt att forskning om professionsetik genomförs 
utifrån den aktuella professionens särskilda villkor samt i den historiska, 
kulturella och institutionella kontext som professionsutövarna verkar i. Ur ett 
styrningsperspektiv är det av vikt att grundläggande värden för samhället såsom 
demokrati och rättssäkerhet kan tydliggöras och spridas där de utövas, anpassade 
för konkret verksamhet.  

Avhandlingens övergripande målsättning är att lyfta fram professionsetiken 
som en funktion som står som garant för demokratiskt förankrade värden och 
som spärr mot maktmissbruk och negativa värderingar i myndighetsutövningen, 
i samspel med andra styrmedel inom statsförvaltningen som genererar normer 
för myndighetsutövningen. Detta genom att visa hur goda värderingar kan råda 
även i svåra förhållanden, med stöd av ett politiskt förankrat och styrt 
normsystem, genom att beskriva hur normer på olika nivåer i förvaltningen 
samverkar för att skapa ett referenssystem som vägleder tjänstemännen i sin 
myndighetsutövning. I avhandlingen beskrivs professionsetiken som det som 
institutionaliserar goda värderingar i en profession och som internaliserar dessa 
värden i tjänstemannen. Därför är professionsetiken en viktig komponent vid 
implementering av demokratiskt grundade förvaltningsvärden.  

Ur detta perspektiv, att normsystemet består av flera fält som stöttar varandra, 
krävs också ett fungerande fält på professionell nivå för en funktionell och 
modern statsförvaltning. Kunskap om den fungerande rättsstaten och det goda 
exemplet kan därför vara viktig exempelvis vid återuppbyggnad av rättssamhällen 
och upprättande av fungerande institutioner i fallerade stater. Denna kunskap 
kan också vara viktig i tider då statsmakterna tvingas använda ny lagstiftning som 
innebär undantag från det normala fredstida regelverket eller är nödgade att 
använda beredskapslagstiftning för att mobilisera samhällets resurser.  
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Ett antal förslag på hur kunskapen kan utvecklas, om samspelet mellan olika 
normativa värdesystem och hur de kan påverkas genom mjuk normstyrning, 
följer i nästa avsnitt.  

9.3.1 Vidare forskning om mjuk normstyrning behövs 
Det är lätt att börja med att föreslå att den värdebaserade logiken kan vara 
tillämpbar på andra institutioner och professioner, och att intressanta resultat kan 
komma av jämförelser med mjuk normstyrning i andra kulturer och länder med 
en annan konstitutionell historia. Detta är om det som efterfrågas är en mer 
generaliserbar kunskap, eller om det som söks är mer specifikt.  

Den här avhandlingen visar att metastyrning – genom dels politisk 
organisering och förvaltningsintern mikrostyrning, och dels mjuk normstyrning 
– är en ändamålsenlig styrstrategi för at hantera en professionaliserad förvaltning 
som kräver såväl handlingsutrymme som styrning. Den precisa 
sammansättningen av olika styrformer, och i vilken utsträckning dessa ”styrfaser” 
behålls centralt ’hands-on’ eller delegeras ’hands-off’ kan dock tänkas variera, inte 
bara mellan olika verksamhetsområden utan också mellan olika situationer inom 
ett och samma politikområde. Inom försvaret ser exempelvis metastyrningen 
olika ut i fredstid jämfört med i ofredstid. Det behövs mer empirisk forskning 
med både beskrivande inriktning (om hur olika professionstyngda 
verksamhetsområden metastyrs och hur styrmixen och graden av distansering 
inom de olika områdena ser ut, och hur de skiftar över tid beroende på 
situationer) och förklarande inriktning (om vilka egenskaper inom dessa olika 
politikområden som förklarar styrmixen och graden av distansering). Sådan 
forskning kan också ta fasta på andra typer av mjuka styrmedel som liknar 
medaljering för att ytterligare konkretisera det teoretiska ramverket om 
metagovernance.  

Man kan anta att mjuk normstyrning kan ske via många olika styrinstrument. 
Det som studeras närmare i den här avhandlingen är värdebaserade 
belöningssystem. Vidare forskning om denna styrform är viktigt för att öka 
kunskapen om subtila värdesystem och om hur dessa styrs, då de har en ökad 
betydelse för det samtida samhället. Det som utöver värdebaserade 
belöningssystem har diskuterats i den här avhandlingen är olika instrument såsom 
exempelvis internt värdegrundsarbete, extern kommunikation av värdegrund, 
utbildningsinsatser samt offentliga ceremonier och symboler. Dessa skulle kunna 
utgöra fallstudier på detta tema.  

En viktig form för mjuk normstyrning är utbildning eftersom yrkeskunskapen 
ligger till grund för yrkesutövningen och tillträdet till professionen men också till 
omdömesförmågan inom ramen för professionsetiken. Utgående från det 
militära exemplet kan utbildning ske på olika sätt där den viktigaste är 
grundläggande militär utbildning respektive officersexamen, sedan finns 
vidareutbildningar samt tränings- och övningsverksamheter som genomförs 
kontinuerligt under hela det yrkesverksamma livet. Militär kunskap och 
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utbildning är en viktig dimension av detta forskningsfält, då det är under 
utbildningstiden soldaterna lär sig de sociala normerna för ett korrekt agerande i 
yrkesutövningen, vilket kan sammanfattas i begreppet yrkeskunskap.198 Detta 
begrepp studeras dock inte i avhandlingen eftersom det ger ett fokus på lärande 
och kognitiva processer.199 Utbildningsinsatser med syftet att öka kunskapen 
inom vissa områden såsom ny lagstiftning skulle med fördel kunna studeras som 
ett instrument för mjuk normstyrning.  

Andra exempel på metoder för mjuk normstyrning är exempelvis certifiering av 
jämställdhets- eller miljöarbete. Arbete med ceritiferingar av verskamheter 
innebär att vissa standarder för verksamheten garanteras, som bland annat 
underlättar samarbete mellan olika företag och i en global mijlö. Certifieringen 
garanterar att vissa normer för samarbetet följs och en revision ger företag en 
kvalitetsstämpel som samarbetspartner. (International Organization for 
Standardization, 2020; Svensk Certifiering, 2020).  

Medan medaljer är ett sanktionsinstrument i positiv bemärkelse (förstärkande 
sanktioner), finns det också många fler likartade styrinstrument som inte har 
studerats som är negativa (bestraffande) sanktioner. Det vill säga genom att 
använda så kallade ”piskor” istället för ”morötter”. Dessa behöver undersökas 
empiriskt för att ytterligare beskriva fler dimensioner av mjuk normstyrning. En 
sådan sanktion är anmälningsskyldighet. Här finns många intressanta exempel. Ett 
exempel är Lex Maria. Om du drabbats av en skada som inträffat inom vården 
som hade kunnat undvikas, finns en anmälningsskyldighet från vårdgivaren att 
anmäla händelsen till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. En sådan 
anmälan kallas för en lex Maria-anmälan enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) 
och syftet är att sjukvården ska lära sig av de misstag som sker i vårdsituationer. 
Se vidare på Vårdguiden (Vårdguiden, 2020). Detta exempel är särskilt intressant 

 
                                                      
198 Yrkeskunskap kan beskrivas som en form av omedveten automatiserad kunskap som yttrar sig genom 
intuitiv handling. Det är en holistisk kunskap och ett erfarenhetsbaserat handlande som kräver 
inlevelseförmåga. Alise Weibull skriver i sin avhandling Yrkeskunnande i beredskap om yrkeskunnande inom 
flygvapnet att begreppet inte har någon allmänt vedertagen definition inom forskningen, och att exempelvis 
kompetens och kvalifikation ofta används som hjälpbegrepp till yrkeskunnande (Weibull, 2003, s. 17). Hon 
skriver vidare att ”yrkeskunnande formas genom deltagande i en social praktik” och att denna 
socialiseringsprocess pågår under hela yrkesutövningen (Weibull, 2003, s. 22). Hon menar att en etablerad syn 
på yrkeskunskap är att den är en ”kollektiv, förhandlad och tyst överenskommen kunskap” (Weibull, 2003, s. 
92). Det finns en väl utvecklad och relevant kunskap om detta, exempelvis formulerat som ’tyst kunskap’ 
(Polanyi, 2013), eller ’förtrogenhetskunskap’ (Göranzon, 1990), samt i förhållande till profession (Rolf, 1991). 
Även forskning om vad militär ’skill’ är (Sookermany, 2012). Yrkeskunskap är högst relevant för utförande av 
de handlingar som studeras i den här avhandlingen. Jag har ändå valt att valt att använda yrkesetik som 
forskningsinriktning eftersom det tillåter ett förvaltningsanalytiskt styrningsperspektiv och fokus på 
förhållandet mellan lag och moral i normhierarkin. Yrkeskunskap som forskningsinriktning är istället generellt 
sett mer inriktad på lärande och kognitiva processer, vilket ger ett fokus på individen snarare än som här på 
förvaltningen. 
199 Det finns också forskning som anknyter till den militära professionens andra institutioner, såsom utbildning 
och övning. Exempelvis har Hedlund skrivit en avhandling i pedagogik som heter Yrkesofficersutbildning, 
yrkeskunnande och legitimitet: en studie av yrkesofficersprogrammet i spänningsfältet mellan förändring och tradition. (Hedlund, 
2004)  
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ur ett normativt perspektiv eftersom anmälan har som mål att vara lärande och 
inte dömande.  

Ytterligare en negativ sanktion är att utdela straff vid disciplinärenden. På 
insatsförbanden i Afghanistan och Kosovo åren 2009-2012 var exempelvis de 
fyra vanligaste förseelserna vådaskott, trafikförseelser, bristande uppsikt över 
vapen, samt alkoholrelaterade förseelser. De disciplinbesluten som har 
förekommit är varning, löneavdrag respektive extratjänst. 
(Disciplinansvarsutredningen, 2013, s. 79, 82.) Olika former av 
anmälningsskyldighet och sanktionsfunktioner vid tjänstefel delar aspekten av att 
rikta sig till att påverka en professions värde- och normsystem med 
krigsdekorationer. De skiljer sig emellertid väsentligen från belöningssystem 
eftersom de syftar till att återstyra från avvikande policylinje snarare än 
uppmuntra till fortsatt beteende.  

Slutligen finns förslaget att fokusera på innehållet i specifika normsystem på 
värdegrundsområdet med inriktning på effekterna av den mjuka normstyrningen. 
Frågeställningen kan då vara utvärderande om värdegrundsarbete har någon 
effekt. Försvarsmakten är särskilt intressant eftersom myndigheten utgör en stor 
del av den svenska förvaltningen, och inom den fredstida militära förvaltningen 
bedrivs ett aktivt värdegrundsarbete exempelvis inom jämställdhet och 
likabehandling. På området finns tydlig lagstiftning, men det handlar om att 
förändra anställdas attityder och även att påverka samhällets syn på 
organisationen som konservativ och mansdominerad. Frågeställningarna är 
många på detta område. 

Etik och moral är ett centralt tema i det moderna samhället. 
Professionsperspektivet på etik möjliggör studier av kollektiva värden och 
normer som utgör en viktig del av utövningen av den offentliga makten. 
Värdegrundsarbetet blir en allt viktigare del av det moderna samhällets sociala 
liv. Kraven på uppförandekoder hos tjänstemän blir allt tydligare och statens 
värdegrundsarbete får effekter för våra kontakter som brukare med den 
offentliga sektorn särskilt tydligt inom skola, vård och omsorg. De 
professionellas roller och uppgifter får en tydligare moralisk dimension som 
konkretiseras i yrkesutövningen. Denna samhällsutveckling innebär att behovet 
av forskning om dessa processer är stort och får ökad betydelse i framtiden.  
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Appendix 1: Kodningsschema för Nvivo 

Fallklassifikation Attribut Fasta värden 
ÄRENDE   

 KONTINGENT 
FS16, FS17, FS18, FS19, 
FS20, FS21, FS22, FS23 

 BESLUT GULD, SILVER, AVSLAG 
Hierarkiska noder  Nivå 1; Fritext  Nivå 2; Fritext  
TEMAN   
HÄNDELSETYP SITUATION TJÄNSTEUPPGIFT 

  VAPENBRUK 

 PROBLEM  
ÅTGÄRDSTYP ÅTGÄRD  

 RESULTAT  
Fria noder  Fritext   

 TJÄNSTEGRAD  
Relationsmatriser Kolumn X rad Relationsnod; Fritext 

 
SITUATION X 
KONTINGENT LÄGE_TID 

 ÅTGÄRD X BESLUT NORM_PRIO 
 RESULTAT X BESLUT VÄRDE_PRIO 
Manuell kodning      

 RELATIVA DATUM Slumpad numrering 
 ID Slumpad numrering 

 





 

 

Appendix 2: Kodningsexempel för 
beredningsmaterialet 

Detta är ett citat av en artikel i Expressens nätupplaga av Möller (2013-05-29 [fet 
stil i original är borttagen]) som heter ”De gjorde en insats – idag får de medalj”. 
Artikeln används som ett redan offentligt publicerad illustration av hur ett 
medaljförslag kan se ut, eftersom textens struktur och innehåll liknar de 
analyserade dokumenten när det gäller beskrivningen av själva händelsen i fråga 
(med undantag för handläggningsuppgifter från förvaltningsprocessen och för 
motivering till medaljtilldelningen). Här används texten för att visa hur analysen 
av dokumenten från FM Medaljberedning har gått till. Syftet är att ge transparens 
i hur analysen har genomförts genom att citaten används som exemplifieringar 
och varvas med beskrivningar av kodningen som framgår i metodkapitlet. Texten 
exemplifierar bryggan mellan de empiriska begreppen och kodningen i Nvivo. 
(De analytiska begreppen lagrum, mandat samt prioritering och styrning 
analyseras helt eller delvis på annat materialunderlag och ingår därför inte här.) I 
den högra kolumnen finns texten i sin helhet infogad. Den stora textmassan i 
cellerna utgör exempel på den inledande sektioneringen av materialet, och den 
grå markerade texten utgör exempel på kategoriseringar. Korresponderande 
empiriska begrepp och exempel på hur dessa kodats finns i kolumnen till vänster. 
 

EMPIRISKA 
BEGREPP och 
exempel på 
KATEGORI  

Textexempel (i denna kolumn ger cellens text exempel på 
sektionering och understruken text ger exempel på 
kodning) 

SITUATIONSTYP 
(minröjning, IED-
attack)  

De körde långsamt fram över de vitstrimmiga saltfälten. 
Det var den 23 mars 2012 och det svenska förbandet var ute för att 
röja hemsnickrade vägminor väster om Mazar-E-Sharif i norra 
Afghanistan. 
Efter att konvojen - ett tiotal militärfordon, så kallade Galtar - stannat 
till började soldaterna söka av vägbanan med minsökare. 
Alla var på sin vakt, för dagen innan hade den svenska grannplutonen 
varit i strid i närheten. 
Vi bara väntade på att det skulle smälla, minns Erik Eklund, som var 
gruppchef i kompaniet. 
Plötsligt kom explosionen. En av soldaterna slungades fem meter upp 
i luften och sju meter åt sidan. 
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Vi trodde att han hade träffats av en raketgranat, och väntade på att 
kulorna skulle börja flyga, säger Erik Eklund. 

KONTEXTUELL 
OSÄKERHET 
(fara för eget liv, 
skadad kollega)  

Tillsammans med Oskar Ekstrand befann han sig i det närmaste 
fordonet, 200 meter från explosionen. De hoppade ur och började 
springa över det minerade fältet, övertygade om att kamraten var 
död. 
När de kom fram kastade sig Oskar i eldställning för att vänta på att 
försvara dem från möjliga attacker, medan Erik tog hand om den 
skadade soldaten - den jämnårige Roger Ivholm. 
Men det var ingen attack - Roger hade trampat på en vägmina. 
Hans ben var helt söndertrasade. Jag trodde att det var kört, men det 
fanns inga alternativ, ingen tvekan. En människa har ju fem liter blod 
i kroppen och där låg redan två till två och en halv liter på marken. Det 
var bara in med händerna och sätta i gång, säger Erik Eklund. 

NORMER 
(livräddande 
åtgärder, 
osjälviskhet)  

Genom att dra åt fyra remmar så hårt som möjligt högt upp på benen 
lyckades de stoppa blödningen. Sedan började de tamponera med 
tamponeringsbinda behandlad med blodstillande medel. 
Oskar satte sig vid Rogers huvud för att se till att han höll sig vid 
medvetande och tog hand om hans ena öga, som också skadats. 
Men Roger var så kall att jag var tvungen att springa och hämta en 
sovsäck. Då sprang jag verkligen i mina egna fotspår över fältet, det 
var inte roligt, säger Oskar Ekstrand. 

VÄRDEN 
(räddat liv)  

Efter några minuter kom två sjukvårdare från plutonen dit och hjälpte 
till, sedan kom ett team med läkare som gav smärtstillande. Efter 40 
minuter kom amerikaner i helikopter och tog Roger till fältsjukhuset i 
Marmal. De som såg explosionen var övertygade om att han inte 
skulle överleva. Men efter en amputation av båda benen kunde de 
tyska läkarna på fältsjukhuset konstatera att han mirakulöst nog klarat 
sig. 
Det är bara svenskar som överlever den typen av skador, sa de. 
Erik Eklund förklarar: 
Det finns ett ordspråk bland de andra soldaterna i Afghanistan som 
lyder ”Gud är svensk”. De tycker att vi haft sådan tur, att folk som inte 
borde ha överlevt överlever. Men det beror på att vi prioriterar 
sjukvården i utbildningen, så lägstanivån är hög. 
Enligt läkarna hade Roger Ivholm inte ha överlevt utan Erik Eklunds 
och Oskar Ekstrands snabba agerande. I dag får de ta emot var sin 
förtjänstmedalj i silver med svärd för sin insats. 
[…] 

 
 



 

 

Appendix 3: Ramar för intervjuer  

Intervjuram förbandsnivå (respondentgrupp ett: insatsförbanden): 
1. Hur gick arbetsprocessen till? 
2. Vilken styrning fanns det för uppdraget? 
3. Huvudfråga: Vad var det ni ville lyfta fram och belöna? Följdfrågor: Vart går 

gränsen för att nomineras och inte nomineras? Vart går gränsen för att få 
silver- respektive guldmedalj?  

4. Hur används medaljeringar som instrument? 
5. Vad betyder det att få medalj? 
6. Övriga frågor: Varför blir så få kvinnor nominerade?  

Intervjuram central nivå (respondentgrupp två: medaljberedningen): 
1. Hur gick arbetsprocessen till? 
2. Vilken styrning fanns det för uppdraget? 
3. Vilka principiella frågor tog ni ställning till? 
4. Hur resonerade ni kring… (preliminära resultat från beredningsunderlaget)? 
5. Huvudfråga: Hur används medaljeringar som instrument? Följdfrågor: Vilka 

effekter har medaljeringar? Hur bidrar medaljeringar till styrningen av 
verksamheten? 

6. Har medaljsystemet utvecklingspotential?  
7. Hur ska förhållandet mellan yrkesetik och värdegrund betraktas?  

Intervjuram beslutsnivå, i sammandrag (respondentgrupp tre: överbefälhavaren): 
1. Hur ser din roll som beslutsfattare ut (i förhållande till Medaljberedningen)? 
2. Hur har du tänkt kring sammansättningen av Medaljberedningen och 

utformningen av nomineringsprocessen?  
3. Hur ser idén kring utformningen av statuterna ut? Finns annan styrning? 
4. Huvudfråga: Den nya Förtjänstmedaljen instiftades 2008. Kan du beskriva det 

nya tänket kring denna?  
5. Finns det några principiella beslut eller knäckfrågor som är relevanta att 

förstå?  
6. Hur används belöningssystem såsom medaljer inom den militära 

verksamheten?  
7. Hur betraktar du förhållandet mellan professionell yrkesetik och 

organisationens värdegrund?  
 





 

 

Ordlista och förkortningar 

kontingent hela svenska styrkebidraget vid en insats 
ANA (på engelska ’Afghan National Army’) den afghanska armén  
CAQDAS (på engelska ’computer-assisted qualitative data analysis software’) mjukvara för 

kvantitativ analys av kvalitativa data  
COIN (på engelska ’counterinsurgency’) strategi för upprorsbekämpning eller 

gerillabekämpning  
cordon benämning på engelska på en militär postering eller markerad linje som bevakar ett 

objekt och begränsar tillträdet till det.   
FM myndigheten Försvarsmakten  
FS [nr] fortsättningsstyrka, beteckning på kontingent i Afghanistan  
HKV FM högkvarter i Stockholm  
IED (på engelska ’improvised explosive device’) hemmagjord mina 
insurgent rebell, upprorsmakare; motståndare  
ISAF (på engelska ’International Security Assistance Force’) FN-sanktionerat 

säkerhetsuppdrag med multinationell militär styrka åren 2001-2014 
MB Medaljberedningen vid FM HKV 
MR mänskliga rättigheter 
NPM (på engelska ’new public management’) förvaltningsmodell som bygger på idéer om 

marknadsanpassning och effektivisering 
OEF (på engelska ’Operation Enduring Freedom’) interventionen i Afghanistan som 

inleddes år 2001 av den USA ledda koalitionen  
OMLT (på engelska ’Operational Mentoring and Liaison Team’) en del av insatsen som är 

mentorer till ANA 
PRT (på engelska ’Provincial Reconstruction Team’) ett koncept för att stödja 

återuppbyggnad av instabila regioner och institutioner  
PTSD posttraumatiskt stressyndrom (på engelska ’post-traumatic stress disorder’) 

ångeststörning som kan uppkomma efter våldsamt trauma  
ROE (på engelska ’rules of engagement’) insatsregler som anger villkor för våldsutövning 
RSM (på engelska ’Resolute Support Mission’) NATO-ledd uppföljningsinsats på ISAF som 

innefattar stöd i form av utbildning och rådgivning åren 2014-  
campen  (på engelska ‘Camp Northern Lights’, CLN), miltärförläggning där den svenska delen 

av ISAF hade sitt högkvarter 
QRU  (på engelska ‘Quick Response Unit’) snabbinsatsstryrka som kan rycka ut som 

förstärkning vid incidenter  
OIC  (på engelska ’on scene commander’) chefen på platsen för en incident 
caveats politiska begräsningar av våldsmandat 
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Sammanfattning 

Magna Robertsson (2020). Personligt mod: Om krigsdekorationer som mjuk normstyrning under insatsen i 
Afghanistan åren 2008-2012. Diss. Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet.  

 

Bakgrund och forskningsproblem 
I Sverige har riksdag och regering under 2000-talet bedrivit en aktiv utrikes- och säkerhetspolitik som har 
inneburit deltagande i fler och mer intensiva militära internationella insatser. Efter bland annat insatsen i 
Afghanistan har därför en stor del av den svenska militära yrkeskåren stridserfarenheter, den långvariga 
freden till trots. Som en följd av denna politik – men också av att svenska soldater och officerare skadats 
och dödats utomlands – fanns ett behov av ett mer omfattande stöd för veteraner före, under och efter 
internationella insatser. År 2010 genomförde därför den svenska regeringen en reform av veteranpolitiken 
(även kallad veteransoldatpolitiken) som innebar ett tydligare socialrättsligt skydd, ett mer omfattande 
arbetsgivaransvar och ett utvecklat samhälleligt stöd från bland annat frivilligorganisationer.  

Ett delområde i denna politik är statsmakternas tacksamhet och erkänsla för de personliga uppoffringar 
som militära tjänstemän gjort i tjänsten, där krigsdekorationer ingår som ett uttryck för detta. Det finns ett 
etablerat system av militära medaljer och en tradition av utmärkelser som är anpassade för olika 
förvaltningsnivåer, personalkategorier och situationer. Den medalj som analyseras i detalj i den här 
avhandlingen är Försvarsmaktens förtjänstmedalj med svärd som är en klassisk medalj för tapperhet i strid. Som 
styrinstrument betraktat är krigsdekorationer ett belöningssystem som drivs av ett immateriellt och 
känslomässigt förankrat incitament, i kontrast till de ekonomiska belöningssystem som drivs av ett 
vinstintresse, såsom bonusutbetalningar, som annars är vanligt förekommande.  

Verksamheter såsom väpnad strid är ur ett styrningsperspektiv principiellt intressanta. Här är traditionell 
regelstyrning inte tillräcklig, eftersom situationer som dessa präglas av hög kontextuell osäkerhet och därför 
kräver mer situationsanpassad styrning. Den militära verksamhetens komplexitet och den väpnade stridens 
krav på effektivitet ställs emot statsmakternas behov av att garantera demokratiska värden och 
rättssäkerhet, även på distans och under svåra förhållanden. Den militära förvaltningen är organiserad i en 
professionsmodell vilket innebär professionell autonomi för yrkesutövarna inom sin jurisdiktion och expertis, 
och ett delegerat beslutsmandat till de militära tjänstemännen, ett så kallat flexibelt beslutsmandat. Det 
innebär en form av styrglapp där professionsutövarens omdömesförmåga och professionsetik får en stor 
betydelse för det konkreta beslutsfattandet.  

Dessa grundläggande förutsättningar öppnar i sin tur för alternativa styrformer som åstadkommer en 
subtil och värdebaserad metastyrning, som är riktad till professionsetiken och som yttrar sig som en 
självreglering hos den militära personalen. Detta leder fram till avhandlingens syfte, som är att beskriva och förstå 
värdebaserade belöningssystem som indirekt och mjuk styrform.  

Teoretiskt ramverk och analysmodell 
I avhandlingen utvecklas en analysmodell och ett begrepp för detta fenomen och styrform som benämns 
mjuk normstyrning, som i sig utgör en del avhandlingens resultat. Den här typen av styrformer kräver stöd 
från andra styrmedel för att fungera och sker därför i ett samspel med andra styrformer i en så kallad 
styrmix. För att återge denna dynamik kombineras fyra analysnivåer i modellen, som är: 1) 
organisationsstyrning; 2) regelstyrning; 3) policyarbete och 4) professionsetik. Begreppet innefattar en 
teoretisk förförståelse för de olika nivåerna, deras strukturella särdrag och förhållande till varandra och 
fångar på så sätt det analyserade fenomenet och den dynamik som finns inbyggd i styrmixen. 
Analysnivåerna återkommer genomgående i framställningen och är vägledande för genomförande av den 
empiriska undersökningen. Utgångspunkten för styrmixen är att professionsetiken har en funktion i 
implementeringsstyrningen och därför är centralt för mjuk normstyrning.  

Det teoretiska ramverket består av metagovernance med en fördjupning i nyinstitutionell teori. 
Metagovernance är en form av indirekt styrning som Jacobsson, Pierre och Sundström (2015) beskriver som 
dels att statsmakterna ’sätter scenen’ för genomförandet av politiken genom organisationsstyrning, och dels 
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som mikrostyrning som är olika former av korrigeringar som sedan sker inom ramen för den scen som är 
satt. Perspektivet öppnar för betydelsen av mjuka styrformer och kombinationer av styrformer. Mot 
denna bakgrund analyseras veteranpolitikreformen med särskilt fokus på förtjänstmedaljen som styrning som utgår 
från regering och riksdag genom en ’hands-off’ strategi och som utvecklas och genomförs av och inom 
myndigheten Försvarsmakten genom en ’hands-on’ strategi, motiverat av Försvarsmaktens expertis på 
området. Reformen innebar en utveckling av metastyrningen på flera olika sätt, men bland annat genom 
att myndigheten Försvarsmakten blev huvudsakligt ansvarig för veteranfrågorna i kombination med en 
förstärkt roll för frivilligorganisationerna. En annan var inrättandet av flera nya krigsdekorationer som 
exempelvis tydliggör professionsetikens innehåll i en intern dialog och genom extern kommunikation i 
offentliga ceremonier. Veteranpolitiken är för övrigt ett område där denna styrstrategi fungerat bra och 
regeringen inte behövt mikrostyra myndigheten.  

Nyinstitutionell teori, som den används i den här avhandlingen, lägger fokus på institutionell design och 
handlingsrationalitet hos tjänstemännen. Teoribildningen som den formulerats av March och Olsen (1989; 
1995) förklarar handlingsrationalitet utifrån en kritik av konsekvenslogiken (på engelska ’logic of 
consequences’) som består av synen på rationella aktörer som drivs av egenintressen. De utvecklar ett 
alternativ som är lämplighetslogiken (på engelska ’logic of appropriateness’) som istället förklarar att 
handlande styrs av sociala normer som är förankrade i tjänstemannarollen och vad som är lämpligt i olika 
situationer utifrån erfarenheter från följande av regler. Delar av detta är även tillämpbart på den militära 
maktutövningen som politisk institution.  

Teoribildningen tar dock inte hänsyn till professionens etiska och moraliska handlingsrationalitet, som 
alltså är särskilt stark i situationer såsom väpnad strid, och som avspeglas i det immateriella värdet i 
krigsdekorationer. Denna institutionella miljö har en annan värdebaserad logik (i den engelska 
sammanfattningen benämns detta ’logic of values’) än den som tidigare formulerats, och beskrivningen av 
denna logik är ett resultat av den här avhandlingen. Exempelvis bygger den på en tjänstemannaroll som är 
en expertroll, som är kunskapsbaserad och med en hög grad av autonomi för situationsanpassade beslut 
från fall till fall. Denna logik kan vara tillämpbar på andra politiska institutioner såväl som professioner.  

Forskningsdesign och materialunderlag 
Avhandlingens övergripande forskningsdesign är en fallstudie som bygger på metoden strukturerad, 
fokuserad jämförelse som genomförs med stöd av ett antal frågor i en trädstruktur. De utgår ifrån 
forskningsfrågan och förgrenar sig vidare via fyra analytiska frågor (en för varje analysnivå) till ett antal 
empiriska frågor som ställs till materialunderlaget. Fallstudien klassificeras utifrån mjuk normstyrning som 
fenomen och som empiriskt uttryck för detta studeras veteranpolitiken, tilldelningar av Försvarsmaktens 
förtjänstmedalj och den institutionella designen inom verksamhetsområdet internationella insatser, i detta 
fall vad gäller insatsen med svensk trupp i Afghanistan. Valet av Förtjänstmedaljen motiveras av att de 
handlingar som belönas avspeglar ett individuellt val som bygger på ett moraliskt övervägande att göra 
mer än tjänsten kräver. Belöningssystemet är därför väl anknutet till den militära professionens värde- och 
normsystem. Valören med svärd innebär att det handlar om gärningar i strid eller krigsliknande situationer. 
Det bör nämnas att postumt tilldelade medaljer är undantagna från urvalet. Medaljen inrättades år 2008 
och sista tilldelningen med svärd för insatsen i Afghanistan var år 2012, vilket ger en tidsperiod om fyra år.  

Det empiriska materialunderlaget är ett totalurval från åtta beredningsprocesser av medaljnomineringar från 
kontingenterna FS16 till FS23. Det består av ett intervjumaterial med 22 djupintervjuer av ansvariga 
chefer, det vill säga kontingentschefer och handläggare på insatsförbanden samt av ledamöter 
medaljberedningen på central myndighetsnivå inklusive överbefälhavare Sverker Göranson. Det består av 
ett arkivmaterial från medaljberedningen som omfattar 152 nomineringsärenden varav 72 av dessa 
tilldelats guld- eller silvermedalj vid officiella ceremonier på veterandagen. Genom totalurvalet från 
beredningsprocessen skildrar materialet en förankrad uppfattning som är samstämmig inom kollegiet, 
vilket visar på en enhetlig professionsetisk hållning. Utöver detta används kompletterande källmaterial som 
är policyrelevant, såsom offentliga utredningar och dokument, lagtexter och förarbeten, nyhetsartiklar och 
debattinlägg, expertintervjuer, med mera.  

Ansatsen bygger på metodkombination. Analysmetoderna skiftar beroende på materialunderlaget, exempelvis 
analyseras intervjumaterialet genom tematisk analys, medan arkivmaterialet analyseras genom olika mått på 
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frekvens. På så sätt kombinerar metodansatsen ett strukturellt statistiskt perspektiv med ett kvalitativt och 
förståelseinriktat perspektiv och kan med stöd av analysmodellen både belysa mönster och funktion.  

Avhandlingens resultat och bidrag  
Avhandlingens huvudsakliga bidrag är ett empiriskt och ett teoretiskt bidrag. Veteranpolitiken och 
förtjänstmedaljen som uttryck för metagovernance bidrar som empirisk fallstudie till nyanseringen och 
konkretiseringen av forskningsinriktningen. Formuleringen av mjuk normstyrning som styrform bidrar till 
begreppsutvecklingen inom den statsvetenskapliga litteraturen med inriktning på styrning i generell 
mening, samt mer specifikt till den nyinstitutionella teoribildningen genom att komplettera 
lämplighetslogiken med den värdebaserade handlingslogiken som är en tidigare ej uppmärksammad 
handlingsrationalitet. Dessa bidrag är redan kortfattat beskrivna här ovan.  

Avhandlingens huvudfrågeställning är: Hur fungerar krigsdekorationer som ett sätt att metastyra via den militära 
professionsetiken, det som här benämns mjuk normstyrning? Avhandlingens huvudsakliga resultat beskriver således 
bland annat hur mjuk normstyrning fungerar, några exempel från dessa resultat följer här nedan.  

Belöningssystemet består av två delar. Det finns en kontinuerlig del, som är inrättandet av förtjänstmedaljen 
som belöningssystem och en del av organisationsstyrningen av politikområdet veteranpolitiken. Det finns 
också en rörlig del, som är själva metastyrningen inom verksamheten militära internationella insatser och 
som är en respons på särskilt svåra händelser som försvarsmaktsledningen och i förlängningen också 
regeringen behöver uppmärksamma som en uppmuntran till fortsatt arbete. Metastyrningens syfte är att den 
främjar självreglering hos professionsutövarna och främjar en levande kollegial dialog om 
professionsetikens innehåll och debatt i samhället om säkerhetspolitikens mål.  

Mekanismen i belöningssystemet bygger på att lyfta handlingar som motsvarar ett antal formella och informella 
kriterier till förebildsnivå. Genom att premiera vissa handlingar och inte andra skapas en gräns mellan vad 
som är normalt och förväntat agerande för en soldat eller officer i en stridssituation och det som är 
exceptionellt agerande och som går utöver det som tjänsten kräver. Det beteende som premieras blir 
genom dekoreringen en förebild för andra yrkesutövare och en identifikation för professionen. Ett av de 
formella kriterierna för medaljen är personligt mod, som liknar det traditionella hjältemodet, men det 
förekommer även andra former av mod i belöningssystemet, såsom professionellt mod som inte belönas utan 
anses ingå i den militära yrkesrollen eller befattningen, samt ädelt mod som är osjälviska gärningar som har 
likheter med den aristoteliska moralfilosofiska traditionen.  

Den värdebaserade logiken är den rationalitet som kan förklara handlingar bakom krigsdekorationer. Den 
utgår ifrån lämplighetslogiken som i sin strävan efter likformig tillämpning bygger på en rollbaserad 
bedömning av vad som är lämpligt i varje situation utifrån regelverket, men den går utöver denna. I den 
värdebaserade logiken är tjänstemannarollen en autonom expertroll som motiveras utifrån yrkeskunskap 
och tjänstemannen är känslig för moraliskt grundade beslut som är unika för varje komplex situation. 
Detta ger ett fokus på individuell moralisk reflektion och dialog och etiska frågor som kretsar kring 
yrkesutövningen som istället är utvärderande i sitt förhållande till lagen. 

Analysen av detta politikområde visar således att professionsetiken har en dubbelriktad funktion i 
implementeringsstyrningen, både som direkt styrning som är avgörande för implementeringen av politik i 
form av beslut i konkret verksamhet, men också som ett mål för indirekt styrning genom strategier för mjuk 
normstyrning. Dessa resultat betyder att metastyrning förekommer, även av svåra situationer som präglas 
av ett uppenbarligt styrglapp, samt att andra värdebaserade normsystem som styr vårt handlande stödjer 
regelstyrningen och så att säga fyller ut glappet. Mjuk normstyrning når därför i viss mening bortom lagens 
räckvidd då den bygger på självreglering, går utöver det som tjänstemannarollen kräver, samt skapar en 
moralisk reflektion och dialog kring yrkesutövningens villkor och etik. 

Mot bakgrund av detta kan institutionell förändring förstås som ett resultat av mjuk normstyrning. Det finns 
ett samspel mellan utveckling genom moraliskt grundade beslut i relation till den sociala normens 
stabiliserande och återhållande verkan som institutionaliserar värden från yrkesutövningen. Genom att 
lyfta exceptionella handlingar och göra dem till norm förändras innehållet i professionsetiken, vilket 
således innebär att social praktik kan leda till institutionell förändring genom diversifiering. Detta skiljer sig 
från den nyinstitutionella teoribildningen beträffande målet som istället är handlingarnas konformitet. 
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Background and research problem 
In Sweden, during the 2000s, the Parliament and the government have pursued an active foreign and 
security policy that has involved participation in intensive international military operations. Therefore, 
after the efforts in Afghanistan, a large part of the Swedish military occupation has combat experience, 
despite the long-term peace. As a result of this policy - but also due to the fact that Swedish soldiers and 
officers were injured and killed in combat abroad - there was a need for more extensive support for 
veterans before, during and after international efforts. In 2010, therefore, the Swedish government 
implemented a reform of the veterans policy (also known as the veteran soldier’s policy) which meant clearer 
social protection, a more comprehensive employer responsibility and a developed social support from, 
among other, voluntary organizations. 

Part of this policy is the gratitude and acknowledgment of the state for the personal sacrifices made by 
military officials in the service, where war decorations are included as an expression of this. There is an 
established system of military medals and a tradition of awards tailored to different levels of 
administration, personnel categories and situations. The medal analysed in detail in this dissertation is the 
Defence Forces Medal of Merit with Sword, which is a classic medal for bravery in combat. Considered as a 
governing instrument, war decorations are a reward system driven by an intangible and emotionally 
entrenched incentive, in contrast to the financial reward systems driven by a profit interest, such as bonus 
pay-outs, which are otherwise common. 

Activities such as armed combat are, from a governance perspective, interesting in principle. Here, 
traditional rule control is not sufficient, as situations such as these are characterized by high contextual 
uncertainty and therefore require more situational control. The complexity of military operations and the 
demands of the armed combat for effectiveness are contrasted with the need for the government to 
guarantee democratic values and the rule of law, even from a distance and in difficult conditions. The 
military administration is organized in a professional model, which means professional autonomy for the 
professionals within their jurisdiction and expertise, and a delegated decision mandate to the military 
officials, a so-called flexible decision mandate. This means a form of control gap where the professional's 
judgment and professional ethics are of great importance for concrete decision-making. 

These basic prerequisites, in turn, open to alternative forms of governance that provide a subtle and value-
based meta-management, which is aimed at professional ethics and which expresses itself as a self-
regulation of the military personnel. This leads to the purpose of the dissertation, which is to describe and understand 
value-based reward systems as an indirect and soft form of governance. 

Theoretical framework and analytical model 
The dissertation develops an analytical model and a concept for this phenomenon and form of 
governance, called soft norm governance, which in itself constitutes part of the dissertation's results. This type 
of governance requires support from other means of steering in order to function, and therefore it takes 
place in interaction with other forms in a so-called steering mix. To reproduce this dynamic, four levels of 
analysis are combined in the model, which are: 1) organizational metagovernance; 2) rule control; 3) policy 
work and 4) professional ethics. The concept includes a theoretical understanding of the different levels, 
their structural features and relationships to each other and thus captures the analysed phenomenon and 
the dynamics built into the control mix. The analytical levels recur throughout the presentation and guide 
the conduct of the empirical investigation. The focal point in the steering mix is that professional ethics has a 
function in governance and is a key feature of soft norm governance.  

The theoretical framework consists of metagovernance and new institutional theory. Metagovernance is a 
form of indirect governance that Jacobsson, Pierre and Sundström (2015) describe as partly that the state 
'set the stage' for the implementation of policy through organizational governance, and partly as microsteering, 
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which are various forms of corrections that then occur within the framework of the stage that is set. The 
perspective opens for the importance of soft forms of governance and combinations of forms of 
governance. Against this backdrop, veterans policy reform with a special focus on the Medal of Merit is analysed as 
governance departing from government and parliament through a 'hands-off' strategy. This is developed 
and implemented by and within the Swedish Armed Forces through a 'hands-on' strategy, motivated by 
the Armed Forces' expertise in the area. The reform involved the development of metagovernance in a 
number of ways, but partly because the Swedish Armed Forces authority became primarily responsible for 
the veterans issues in combination with a strengthened role for the voluntary organizations. Another was 
the creation of several new war decorations that, for example, clarify the content of professional ethics in 
an internal dialogue and through external communication through public ceremonies. Veterans policy is 
also an area where this strategy worked well, and the government did not need to microsteer the authority. 

New institutional theory, as used in this dissertation, focuses on institutional design and the rationality of 
officials. The theory as formulated by March and Olsen (1989; 1995) explains action rationality based on a 
critique of the logic of consequences, which consists of the view of rational actors driven by self-interests. They 
develop an alternative that is the logic of appropriateness, which instead explains that action is governed by 
social norms that are rooted in the officials’ role and what is appropriate in different situations based on 
experience from following rules. Part of this is also applicable to the exercise of military power as a 
political institution. 

The theory formation, however, does not take into account the ethical and moral rationality of the 
profession, which is particularly strong in situations such as armed conflict, and is reflected in the 
intangible value of war decorations. This institutional environment has a different logic of values than the 
ones previously formulated, and the description of this logic is a result of this thesis. For example, it is 
based on an official role that is an expert role, which is knowledge-based and with a high degree of 
autonomy for situation-based decisions on a case-by-case basis. This logic may be applied to other 
political institutions as well as professions. 

Research design and material 
The dissertation's overall research design is a case study based on the method of structured, focused comparison, 
which is carried out on the basis of a number of questions in a tree structure. They originate from the 
research question and are further developed via four analytical questions (one for each level of analysis) to 
a number of questions asked to the empirical material. The case study is classified on the basis of soft 
norm governance as a phenomenon and, as an empirical expression of this, the veterans policy, awards of 
the Swedish Defence Forces Medal of Merit and the institutional design in the field of international 
operations are studied, in this case with Swedish troops in Afghanistan. The choice of the Medal of Merit 
is motivated by the fact that the actions that are rewarded reflect an individual choice based on a moral 
consideration to do more than the service requires. The reward system is therefore well connected to the 
military profession's value and norm system. The denomination with sword means that it is about deeds in 
combat or warlike situations. It should be mentioned that posthumously awarded medals are excluded 
from the selection. The medal was established in 2008 and the last award with the sword for the 
intervention in Afghanistan was in 2012, giving a time period of four years. 

The empirical material is a total selection from eight preparation processes of medal nominations from the 
contingents FS16 to FS23. It consists of an interview material with 22 in-depth interviews of responsible 
managers, that is to say contingent managers and administrators on the interventions, as well as members 
of the medal preparation at central administrative level, including the Commander-in-Chief Sverker 
Göranson. It consists of an archive material from the medal preparation that includes 152 nomination 
cases, of which 72 were awarded gold or silver medals at official ceremonies on Veterans Day. Through 
the total selection from the preparation process, the material portrays an entrenched view that is 
consistent within the profession, indicating a uniform professional ethical stance. In addition, 
supplementary source material that is policy-relevant is used, such as public investigations and documents, 
legislative texts and bills, news articles and debate posts, expert interviews, and more. 

The approach is based on mixed methods. The methods of analysis vary depending on the material basis, for 
example, the interview material is analysed through thematic analysis, while the archive material is analysed 
by various measures of frequency. In this way, the method approach combines a structural statistical 
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perspective with a qualitative and understanding-oriented perspective, and, with the support of the 
analytical model, this can illuminate both pattern and function. 

The dissertation's results and contributions 
The dissertation's main contribution is an empirical and one theoretical contribution. Veterans politics and 
the Medal of Merit as an expression of metagovernance contribute as an empirical case study to the nuance 
and concretization of this research orientation. The formulation of soft norm governance as a form of 
governance contributes to the concept development in the political science literature with a focus on 
governance in the general sense, and more specifically to the new institutional theory formation by 
supplementing the logic of suitability with the value-based action logic which is a previously unnoticed action 
rationale. These contributions are already briefly described above. 

The thesis's main question is: How do war decorations function as a way to metagovernance through military 
professional ethics, that here is referred to as soft norm governance? The dissertation's main results thus describe, 
among other things, how soft norm governance works. Some examples of these results follow below. 

The reward system consists of two parts. There is a continuous part, which is the establishment of the Medal 
of Merit as a reward system and part of the organizational governance of the veteran policy area. There is 
also a movable part, which is the metagovernance itself within the activity military international operations, 
and which is a response to particularly difficult events that the Defence Forces leadership and, by 
extension, also the government needs to pay attention to as an encouragement for further work. The 
purpose of the metagovernance is to promote self-regulation among the practitioners and promote a lively 
collegial dialogue on the content of professional ethics and debate in society about the objectives of 
security policy. 

The mechanism of the reward system is based on lifting actions that correspond to a number of formal and 
informal criteria to the role model level. By awarding certain acts and not others, a boundary is created 
between what is normal and expected action for a soldier or officer in a combat situation and what is 
exceptional action and goes beyond what the service requires. The behaviour that is rewarded through the 
decoration becomes a role model for other professionals and an identification for the profession. One of 
the formal criteria for the medal is personal courage, which is similar to traditional heroism, but there are also 
other forms of courage in the reward system, such as professional courage that is not rewarded but considered 
to be part of the military professional role or position, and noble courage that is unselfish acts that have 
similarities to the Aristotelian moral-philosophical tradition. 

The value-based logic is the rationality that can explain actions behind war decorations. It is based on the logic 
of appropriateness, which in its quest for uniform application is based on a role-based assessment of what 
is appropriate in each situation based upon regulations, but it goes beyond this. In the logic of values, the 
role of the official is an autonomous expert role that is motivated on the basis of professional knowledge 
and where the official is sensitive to morally based decisions that are unique to each complex situation. 
This provides a focus on individual moral reflection and dialogue and ethical issues that revolve around 
professional practice that is instead evaluative in its relation to the law. 

The analysis of this policy area thus shows that professional ethics has a two-way function in implementation 
steering, both as direct governance that is crucial for the implementation of policy in the form of decisions in 
concrete activities,  and also as a target for indirect governance through strategies for soft norm governance. 
These results mean that metagovernance occurs, even in difficult situations characterized by an apparent 
control gap, and that other value-based norm systems that govern our actions support the rule control 
and, fill in the gap. Soft norm governance therefore extends beyond the scope of the law in that it is based 
on self-regulation, goes beyond what the official's role requires, and creates a moral reflection and dialogue 
about the conditions and ethics of professional practice. 

Against this background, institutional change can be understood as a result of soft norm governance. There 
is an interaction between development through morally founded decisions in relation to the stabilizing and 
restraining effect of the social norm that institutionalizes values from practice. By lifting exceptional 
actions and making them the norm, the content of professional ethics changes, which means that social 
practice can lead to institutional change through diversification. This differs from the new institutional 
theory formation regarding the goal, which instead is the conformity of actions. 
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