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SAMMANFATTNING 
Syftet med denna studie är att analysera hur man inom Försvarsmakten ser på kommunikationens 

roll i organisationen. För att bättre kunna förstå och förklara kommunikationens roll vid 

förändringar ville jag dessutom kartlägga förutsättningarna för kommunikationsprocesserna i 

organisationen. Arbetet med Försvarsmaktens kommunikation kring värdegrunden intresserade mig 

särskilt eftersom organisationskulturer är något som produceras, reproduceras och reduceras via 

kommunikation. Genom att studera den kulturella förändringsprocessen kunde jag avtäcka 

strategernas syn på kommunikation och kulturellt förändringsarbete. Empirin utgjordes av 

anteckningar från en fältobservation tillsammans med intervjumaterial och styrdokument. 

 

Analysen visar att kommunikationsarbetet präglas av en transmissionssyn på kommunikation där 

den kommunikativa praktiken ses som ett verktyg för spridning av information. Med 

transmissionssynen följer en övertro på den kommunikativa praktikens effekter, som att man till 

exempel skall kunna lyckas med ett kulturellt förändringsarbete genom enkelriktad information. 
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1. INLEDNING  

Försvarsmakten har genomgått stora organisationsförändringar under en längre tid, 

förändringar i uppdraget har skapat behov för nya strukturer som i sin tur ställer högre 

krav på samarbetsförmåga.  

 

Som en konsekvens av upprepade skandaler i början på 2000-talet och som ett led i 

organisationsutvecklingen beslutade Överbefälhavaren Håkan Syrén och Försvarsmaktens 

ledningsgrupp 2004 att dra igång ett projekt för att arbeta fram en gemensam kulturell 

plattform, en värdegrund. Värdegrundsarbetet instiftades med syfte att göra 

organisationen mer effektiv och samtidigt verka för en "bättre" organisationskultur. 

Inledningsvis arbetade Försvarsmakten tillsammans med Bikupan, vilka genomförde ett 

arbete inkluderande medarbetarundersökningar och analyser till ett värde av över 100 

miljoner kronor under åren 2004 till 2009 (Digréus & Airaksinen, 2008). 

 

I nuläget genomgår Försvarsmakten kanske en av de största förändringarna genom 

tiderna, värnplikten är avskaffad och därmed är rekryteringsorganet som försörjt 

organisationen med personal borta. Istället för att skola in blivande medarbetare genom 

värnplikten så ska man likt andra organisationer anställa personal som frivilligt söker sig 

till organisationen. I det ligger en stor utmaning, och på ledningsnivå har det blivit 

nödvändigt att fundera över omgivningens syn på organisationen, Försvarsmaktens 

image. Anställda i Försvarsmakten vittnar om att den externa kommunikationen dvs. 

organisationens marknadsföring hittills har räddat rekryteringen, och nu vill man förankra 

den profilen internt. Det finns en tro om att ifall de anställda efterlever värdegrunden så 

kommer organisationens profil och image stämma bättre överrens, vilket skulle kunna 

bidra till att stärka varumärket och göra Försvarsmakten till en attraktiv organisation dit 

människor söker sig till för att arbeta.  

 

Att Försvarsmakten tar arbetet med värdegrunden på allvar råder det ingen tvekan om, 

men det faktum att man har kunnat utbilda soldater i flera hundra år utan hänsyn till 

någon värdegrund sätter kanske inte värdegrundsarbetet högst upp på agendan. Soldater 

utbildas för strid och värdegrunden i sig vinner förmodligen inga väpnade krig, men kan 

definitivt öka kvalitén på soldaternas arbete för de civila i krigsdrabbade områden. 

Försvarsmakten är dessutom en stor arbetsgivare, och för de anställda skulle en mer 

professionell kultur kunna minska diskriminering samt öka trivseln på arbetsplatsen. 
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1.1 BAKGRUND 

Idén till arbetet kom när jag studerade resultatet av Bikupans rapporter. Utifrån deras 

analyser växte min nyfikenhet kring vilka kommunikationsstrategier man internt tillämpar 

för att implementera värderingar i organisationen, samt vilken problematik ett sådant 

arbete präglas av. Kommunikation är avgörande vid förändringsarbete och för 

meningsskapande kring övergripande visioner. Därför intresserade det mig att undersöka 

hur Försvarsmakten ser på kommunikationens roll vid implementeringen av 

värdegrunden.  

Bikupans analyser visar att organisationskulturen idag präglas av värderingar som ibland 

ligger i rak motsats till värdegrunden. När jag studerade analysen och resultatet från 

Bikupans medarbetarundersökningar fann jag många intressanta argument som 

understryker behovet av en uppdatering av kulturen. Bikupans analyser visar bl.a. att det 

finns ett uttalat förakt mot pappersarbetare i allmänhet och mot Högkvarteret i synnerhet, 

vilket ytterligare borde försvåra arbetet med implementeringen av värdegrunden då den 

delvis skapats av civila pappersarbetare i samarbete med ledningen på Högkvarteret.  

Med den här uppsatsen vill jag belysa komplexiteten kring kulturellt förändringsarbete 

genom att resonera kring kommunikationens roll i upprätthållandet av den gamla samt 

implementeringen av den nya organisationskulturen. Eftersom allt arbete med 

förändringar handlar om kommunikation problematiseras synen på kommunikation i 

organisationen. Enligt min mening är det just synen, eller grundinställningen och 

diskursen kring kommunikationens roll som till största del präglar såväl strategier som 

framgång eller förlust i förändringsarbetet. 

 

1.2 SYFTE & FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med uppsatsen är att analysera vilken syn de ansvariga strategerna inom 

organisationen har på kommunikation. Det rådande synsättet präglar valet av 

kommunikationsstrategier, vilket i sin tur får konsekvenser i resultatet av 

implementeringen av värdegrunden.  

För att bättre kunna förstå och förklara kommunikationens roll vid förändringar ville jag 

dessutom kartlägga förutsättningarna för kommunikationsprocesserna i organisationen.  

Mina centrala frågeställningar är: 

Vilken syn har Försvarsmaktens strateger på kommunikation?  

Vilka organisatoriska faktorer präglar förutsättningarna och kontexten vari 

kommunikationsprocesserna kring värdegrunden äger rum? 
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2. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER  

 Jag har valt ut ett antal teoretiska perspektiv som tillsammans utgör den tankemässiga 

grunden för uppsatsen, och som bidrar till att öka förståelsen för det fenomen jag ämnar 

undersöka.  

 

2.1 KOMMUNIKATIONSBEGREPPETS INNEBÖRD 

Eftersom uppsatsen har kommunikation som utgångspunkt vill jag inledningsvis definiera 

begreppet kommunikation. Tyvärr används ofta begreppen information och 

kommunikation som synonymer, informationschefer blir kommunikationschefer och 

informationsavdelningar förväntas arbeta med kommunikation. Inom 

kommunikationsvetenskapen gör man däremot en markant skillnad på dessa begrepp. Då, 

liksom i denna uppsats, innefattar ordet kommunikation hela processen, sändare-

budskap-mottagare, med hänsyn till rådande kontext och individers fria tolkning, medans 

information avser det budskap som förmedlas genom kommunikationen.  Att informera 

handlar då, precis som i denna uppsats, om att enkelriktat föra fram ett budskap 

(Segerfeldt, 2002). 

 

2.2 ARBETETS FÖRANKRING I AKTUELL KOMMUNIKATIONSFORSKNING 

För att skapa en större förståelse för kommunikationens roll vid förändringsarbete 

studerade jag inledningsvis tidigare forskning som hade relevans i relation till min studie.  

Trots att jag fann många till synes intressanta titlar blev jag förvånad över hur sällan 

författarna använde kommunikation som utgångspunkt.  Nedan följer en resumé av den 

forskning som inspirerat och väglett mig i min studie.  

Johansson och Heides (2008) Kommunikation i förändringsprocesser visar att kommunikation 

har en avgörande roll för att förändringsarbete i organisationer ska lyckas. Genomgående 

motiveras den interna kommunikationens roll under en förändring och författarna menar 

att intern kommunikation är en komplex process som kräver kunskap och planering för 

att lyckas. Bra förutsättningar är enligt studien ett främjande kommunikationsklimat, en 

känsla av att det är "högt i tak" där ledande chefers attityder till kommunikation är en viktig 

förutsättning. Vidare spelar kommunikatörernas arbete en stor roll, deras kompetens, 

handlingsfrihet och status tillsammans med hur deras roll i organisationen är utformad 

avspeglar i sin tur om kommunikatören har en producent- eller strategroll.  
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Johansson och Heides (2008) forskning visar att det lönar sig att utnyttja 

kommunikatörerna i en förändringsprocess, särskilt när det gäller rådgivning och 

utbildning i kommunikation gentemot andra ledare i organisationen. Författarna menar 

även att utvärderingar kring kontexten och mottagarna görs allt för sällan ute i 

organisationer, men om det skapas tid för eftertanke innan projektet startar så bidrar det 

enligt forskarna till en bättre kommunikationsinsats.  

Simonsson (2002) utgår i Den kommunikativa utmaningen ifrån att den moderna 

organisationen rymmer en kommunikativ utmaning, som i synnerhet berör ledarskapet.  

Även Simonsson poängterar den roll synen på kommunikation spelar för den 

kommunikativa praktiken. Trots att modern forskning visar på vikten av 

meningsskapande och dialog, så präglas organisationers satsningar mer av uppbyggnad av 

teknisk infrastruktur som underlättar enkelriktad informationsspridning.  

2.2.1 OLIKA SÄTT ATT SE PÅ KOMMUNIKATION 

Inledningsvis dominerades kommunikationsforskningen av en transmissionssyn på 

kommunikation med fokus på avsändare och budskap, mottagarna och deras förmåga att 

tolka var då helt åsidosatt. Perspektivet utvecklades i början på förra seklet och 

influerades av industrialismens rationella tänkare. Kommunikation betraktades med det 

här synsättet som budskap skickat från en avsändare till en mottagare, med syfte att styra 

och kontrollera. Man bortsåg helt från enskilda individers sociala relationer, tolkningar 

och värderingar (Alvesson & Sveningsson, 2008). Transmissionsperspektivet är en mycket 

förenklad syn på kommunikation som kan leda till en övertro på den kommunikativa 

praktikens effektivitet. Tyvärr genomsyras ledarskapet och det organisatoriska livet ofta av 

en transmissionssyn på kommunikation. Simonsson (2002) menar att chefer ofta agerar 

distributörer av information och att medarbetarna har i uppgift att uppsöka och förstå 

den information som förmedlas. Även om det finns ambitioner bland chefer att 

upprätthålla en tvåvägskommunikation inom organisationen, efterlevs det sällan i 

praktiken. Ofta finns en föreställd bild om att det som kommer tolkas är det som 

sändaren avser med sitt budskap, informationens roll överskattas samtidigt som 

mottagarens tolkningsförmåga och den symboliska kommunikationen underskattas 

(Heide, Johansson & Simonsson, 2005).  
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Idag är synen inom organisations- och kommunikationsforskning mer komplex och 

betonar samtliga delar som påverkar kommunikationen. Kontext och diskurs är två andra 

faktorer som allt oftare betonas. Mottagarens tolkning och meningsskapande processer 

lyfts fram. Transmissionsperspektivet ses som förlegat och istället förespråkas ett 

meningsskapande perspektiv. Med det meningsskapande perspektivet ser man 

kommunikation som konstruerande processer där meddelandens innehåll tolkas och 

formas genom interaktion mellan människor i ett socialt samspel. Dessa processer är de 

som utgör organisationens existens och meddelanden ses som ett medel för att utveckla 

sociala interaktioner mellan människor (Heide, Johansson & Simonsson, 2005). En 

kvalitativ kommunikativ praktik kan enligt Simonsson (2002) leda till gemensam kunskap, 

kreativitet och en mer effektiv organisation. En fungerande dialog ger möjlighet till en 

gemensam syn och gemensamma värderingar, vilket kan bidra till att öka organisationens 

effektivitet. Utifrån det meningsskapande perspektivet ses kommunikation som en central 

del i en organisation eftersom det är genom kommunikation som organisationen 

konstrueras och reproduceras. Simonsson (2002) poängterar att flertalet studier visar att 

denna syn på kommunikation inte är särskilt vanlig i organisationer. Om ledare inom olika 

organisationer hade haft en meningsskapande syn på kommunikation hade de 

förmodligen lagt ner mer tid på att fundera på hur medarbetarna tolkar olika 

meddelanden, och hur de ska göra för att påverka den gemensamma betydelsen som 

skapas genom social interaktion (Simonsson, 2002). Med denna summering vill jag belysa 

hur definitionen av begreppet kommunikation har förändrats över tiden. 

Kommunikationsbegreppets innebörd hos företagsledningar, strateger och chefer är en 

avgörande faktor för den kommunikativa praktiken i organisationer. Att sättet att se på 

olika fenomen skiljer sig från tid till tid är inget ovanligt. Forskare sökte till exempel länge 

generella samband mellan egenskaper och ledarstilar för att finna den bästa ledaren, man 

trodde sig utifrån vissa kunskaper och personlighetsdrag kunna förutsätta hur en 

människa kommer att handla. Ledaren blev med detta synsätt ett ombud för att nå målet, 

en länk i ett system av funktionella samband delvis befriad från personligt moraliskt 

ansvar för de åtgärder som vidtas. Ett annat exempel på synsätt som förändrats radikalt är 

organisationsvetenskapen, som under industrialismen förespråkade ledning via regler och 

instruktioner (Sandberg & Targama, 1998). Numera präglas forskningen av teorier som 

visar på att människors handlande inte direkt styrs av yttre påverkan såsom regler och 

instruktioner, utan istället tycks handlingar baseras på hur man förstår och tolkar regler 

och instruktioner (Sandberg & Targama, 1998).  
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2.3   SOCIALKONSTRUKTIONISMEN BEFÄSTER & NYANSERAR KOMMUNIKATIONENS 

 ROLL I ORGANISATIONER 

Att som forskare välja perspektiv handlar om att ta ställning i hur man väljer att uppfatta 

verkligheten, dvs. ontologi. Samt vilken teknik man använder för att bilda sig kunskap om 

hur verkligheten ser ut, epistemologi. I min analys tillämpar jag ett 

socialkonstruktionistiskt forskningsperspektiv. I det socialkonstruktionistiska sättet att se 

på världen tolkas allt man gör som något som bidrar till att konstruera den "verklighet" 

man själv verkar i. Genom kommunikation formar och formas vi av vår omgivning. Det 

betyder att t.ex. handlingar, symboler, ordval, tonläge, narrativ och diskurser präglar 

organisationers verksamhet och utveckling. Enligt socialkonstruktionismen bidrar allt 

man gör till att konstruera det vi uppfattar som verkligheten. Med ett 

socialkonstruktionistiskt perspektiv utgår man ifrån att all utvecklingen sker i en kontext 

av mänsklig interaktion och kommunikation, som producerar och reproducerar den 

sociala verkligheten. Det innebär att en planerad förändring kan ses som en process där 

en ny social verklighet produceras genom kommunikation. Det här synsättet står i 

motsats till uppfattningen om att kommunikation eller kultur bara representerar något 

som redan finns. Länge såg man inom forskningen kommunikation och kultur som ett 

medel eller ett redskap för att nå givna mål, en uppsättning variabler som ansågs påverka 

effektivitet och måluppfyllelse (Bakka, 1994). 

 

2.4 SYSTEMTEORIN DEFINIERAR KOMMUNIKATIONENS ROLL I ORGANISATIONER 

Systemteorin skapar en bild av på vilket sätt kommunikation existerar inom 

organisationer, och samtidigt belyser den på en makronivå vilken ofrånkomlig funktion 

kommunikationen har för organisationens överlevnad. Bertalanffy (1973) beskriver med 

systemteori organisationer som ett öppet system med en bestämd gräns mot sin 

omgivning. Ett kollektiv med människor som delar ett intresse eller ett uppdrag. 

Organisationers relationer och deras beroende av omvärlden bildar ett holistiskt komplext 

nät av kontakter som upprätthålls av kommunikation.  

 

Att systemet är öppet innebär att det ständigt sker ett utbyte av information och material 

med omgivningen, samt att organisationen kontinuerligt anpassar sig efter förändringar i 

omgivningen för att kunna överleva. Organisationer som inte reagerar på omgivningens 

feedback och externa omständigheter kommer enligt teorin inte att överleva.  
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Det betyder att organisationer är beroende av kommunikation i samtliga processer, och 

utan kommunikation fungerar ingenting vilket leder till att organisationen upplöses.  

 

Systemteorin gör ingen större skillnad på organisationer oavsett storlek och inriktning, 

utan påtalar istället likheterna. Den gemensamma nämnaren är att alla organisationer 

kräver någon form av organisering och samarbete för att organisationen ska nå de 

kollektiva målen. Samt att de består av människor med olika grad av motivering som 

påverkar processerna i organisationen och organisationens makt och inflytande i relation 

till andra organisationer eller individer. Det är viktigt att den organisationsstruktur eller 

maktstruktur som råder i en organisation inte motarbetar förändringsprocessen, och den 

kultur man önskar konstruera. Med hjälp av systemteorin kan man kartlägga vilka 

organisatoriska dimensioner som kan vara ett problem i vägen för att uppnå målet med 

förändringsprocessen (LÉtang, 2008).  

 

 

2.5 SÅ KAN ORGANISATIONERS KOMMUNIKATIVA PRAKTIK BESKRIVAS OCH FÖRSTÅS 

Oavsett hur en organisation är strukturerad existerar det någon form av ledning inom 

den. Ledningens uppgift är att via kommunikation samordna handlande och resurser av 

olika slag för att uppnå vissa mål och syften. Schein (2004) menar att allt som händer på 

en arbetsplats är en kommunikativ socialiseringsprocess som pågår hela tiden, både 

medvetet och omedvetet. Segerfeldt (2002) poängterar att varje chef är en 

informationschef, och att varje företag är ett informationsföretag. Med det menar han att 

organisationer är beroende av och styrs genom information, kommunikation eller 

ordergivning. Både Scheins (2004) och Segerfeldts (2002) resonemang bekräftar och ligger 

i linje med socialkontruktionismens och sytemteorins perspektiv på vad kommunikation 

egentligen är och vad det fyller för syfte.   

 

 

2.5.1 KONTEXTEN SOM KOMPASS - OM ATT ANPASSA KOMMUNIKATIONEN TILL         

 MOTTAGARNA 

I arbetet med förändringsprocesser är det viktigt att organisationen skapar sig en bild av 

den rådande kontexten inom vilken förändringen skall äga rum. Den rådande kontexten 

bör sedan ligga till grund för de kommunikationsstrategier man väljer att tillämpa vid 

implementeringen av en förändringsprocess (Johansson & Heide, 2008).   
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All kommunikation framförs i förhållande till en eller flera kontexter, att anpassa sitt 

budskap efter rådande kontext skapar bättre förutsättningar att lyckas med sin 

kommunikation och visar indirekt att man som avsändare är medveten om mottagarens 

tolkningsförmåga (Karlberg & Mral, 1998). 

 

2.5.2 UTAN MENING AGERAR INGEN 

Oavsett om det en organisation kommunicerar är avsiktliga eller oavsiktliga budskap så 

följs de alltid av en tolkningsprocess vari mottagaren skapar en uppfattning om 

budskapet. Detta kallas meningsskapande och är en social process som sker i 

kommunikation med andra. Meningsskapande är avgörande i samspelet mellan tolkning 

och handling. En planerad förändring kan på så sätt kommuniceras så att den har större 

chans att bli verklighet, meningsskapande på individnivå formar förändringen på 

organisationsnivå. Ledarnas kommunikativa praktik är därför en avgörande faktor för 

organisationers överlevnad och effektivitet. Organisationer kan genom att vara proaktiva i 

meningsskapande processer skingra osäkerhet och mångtydighet, därför är 

meningsskapande processer mellan ledare och medarbetare centralt för resultatet av en 

planerad förändring. (Johansson & Heide, 2008). Återkommande visar studier att en av de 

viktigaste uppgifterna vid förändringar är att med kommunikation förankra och förklara 

konsekvenser av förändringen i sig. Det är bättre att förankra ett budskap, att motivera 

och försvara förändringar innan man drar igång förändringsprocesser, än att legitimera, 

motivera och försvara en förändring i efterhand. I jakten på makten att kunna påverka 

människor har mängder av kommunikationsstrategier arbetats fram genom åren. Dagens 

forskning betonar uteslutande strategier där mottagaren står i centrum. Ett exempel på 

det är nätverksstrategier, som handlar om att åstadkomma påverkans- och 

spridningseffekt inom ett nätverk. Spridning via nätverk är naturliga processer som kan 

påskyndas av de som vill påverka.  

 

 

2.6 ORGANISATIONSKULTUR - EN PRODUKT AV DESS BÄRARE OCH DERAS BAGAGE 

Kultur är en grundläggande beståndsdel hos organisationer som formas av 

kommunikation. Begreppet "kultur" avser en bred samling av kunskap, språk, regler, 

ritualer, vanor, livsstilar, attityder, trosföreställningar och sedvänjor som länkas samman 

och ger en gemensam identitet för en viss grupp av människor vid en viss tidpunkt. Alla 

sociala enheter utvecklar någon form av kultur.  
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Förhållandet mellan kommunikation och kultur är mycket komplex (Alvesson & Berg, 

1988).  

Kulturer skapas genom kommunikation och det är genom interaktion kulturella särdrag, 

roller, regler, ritualer, lagar eller andra mönster skapas och delas. Budskap tolkas dessutom 

olika beroende av kultur. Kultur produceras, reproduceras och reduceras genom 

kommunikation. Kulturer kan därför ses som en naturlig biprodukt av social interaktion. 

Det betyder även att det som kommuniceras i t ex en organisation ger uttryck för och 

bidrar till att forma idéer och föreställningar som sammantaget bildar organisationens 

kultur. Organisationens medlemmar är själva bärare av kulturen vilken de befäster genom 

att kommunicera via språk och symbolik (Sandberg, & Targama, 1998). Alvesson och 

Sveningsson (2008) poängterar dock att en företagskultur aldrig är samlad och enad, 

människor tolkar inte allt på samma sätt och olika avdelningar och hierarkiska nivåer 

skapar olika dimensioner för tolkning av innebörder, värderingar och symboler. Till det 

kommer också den kulturella variation och fragmentering som utgörs av olika 

generationer, kön, klasser och yrkesgrupper som finns representerade i organisationen. 

Denna problematik förstärks i större organisationer (Schein, 2004).  

För att förstå innebörden och den påverkan kommunikation har på kulturer är det 

nödvändigt att tänka på kommunikation i termer av pågående processer snarare än ett 

meddelande som skickas. Insikt och förståelse för att det är i kommunikationsprocesser 

som mening och kultur skapas, är avgörande för att via kommunikation kunna skapa 

mening och förändra kulturer (Sandberg & Targama, 1998).  

Alvesson och Berg (1988) menar att kulturbegreppets största praktiska betydelse hittills 

förmodligen legat i att det blivit legitimerat att ta med mjuka variabler i annars hårda 

strategiska analyser. Det finns dock tyvärr allt för ofta överdrivna antaganden om vad 

man faktiskt kan göra med en kultur. Alvesson och Berg (1988) poängterar att det är naivt 

att tro att man med organisationsutvecklingsprogram ska kunna ändra företagskulturer 

som växt fram under många år.  

 

2.6.1 KULTUR PÅ OLIKA NIVÅER - SCHEINS TEORI               

Enligt Edgar Scheins (2004) teori om organisationskulturer existerar kulturen på tre olika 

nivåer. Dessa tre nivåer utgörs av grundläggande antaganden, värderingar och normer samt 

artefakter. Grundläggande antaganden är insocialiserade förgivetaganden som påverkar hur 

individer tänker och känner samt vad de uppfattar om olika saker.  
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Dessa antaganden är oftast omedvetna och de är djupt rotade självklarheter som sällan 

diskuteras. Grundläggande antaganden yttrar sig och inverkar på kulturen genom 

värderingar, normer och artefakter. Värderingar och normer definierar vilka sociala principer 

som är rätt och fel, vilka mål och standarder som anses ha ett värde. Värderingar och 

normer påverkar hur individer inom organisationen handlar och beter sig då de visar vad 

de anser är rätt och fel. Värderingar kan ibland vara synliga och visar vad som är viktigt i 

en kultur, medan normer är oskrivna regler som visar vilka förväntningar som ligger på 

individen. Artefakter är de faktorerna som finns på organisationskulturens yta och som 

visar kulturella normer, värderingar och antaganden. Artefakterna kan vara både fysiska, 

t.ex. logotyper och klädsel, beteendemässiga såsom ceremonier, ritualer, 

kommunikationsmönster och traditioner eller verbala manifestationer som anekdoter, 

jargong och myter (Schein, 2004). Scheins (2004) modell nyanserar kulturbegreppet och 

visar på den komplexitet som ligger till grund för människors handlande. Om man har 

problem med organisationskulturens normer, värderingar och artefakter är det egentligen 

de grundläggande värderingarna som man behöver se över och prata om. Organisationen 

bör då fråga sig vilka grundläggande antaganden som ligger till grund för ett visst typ av 

handlingsmönster eller en viss typ av jargong. 

2.6.2 VARUMÄRKESBYGGNAD GÖR KULTURBEGREPPET KOMMERSIELLT 

När organisationer önskar förbättra och förstärka sitt varumärke är kommunikation och 

kultur centrala byggstenar. Förutom den planerade kommunikationen, som styrs av 

ledning och informationsavdelningar, så bärs varumärket upp av medarbetarnas 

prestationer och framtoning. På så vis kan man säga att kommunikationen och kulturen 

påverkar omgivningens syn på organisationen och därigenom ansvarar samtliga anställda 

för organisationens varumärke (LÉtang, 2008). En strategi för varumärkesförbättring är 

att organisationer instiftar kärnvärden som man vill att organisationen ska förknippas med 

och som de anställda önskas efterleva. Kärnvärdena sammanfattas i en för organisationen 

gemensam värdegrund och förväntas sedan gestaltas i utförande av arbete samt i 

relationer. Kärnvärden är uteslutande positivt laddade ord som alla kan relatera till på ett 

eller annat sätt, vilket gör värdegrunden en smula ointressant. Sällan diskuteras vilka 

grundläggande antaganden som gör att människorna inte tidigare utstrålat och 

kommunicerat dessa värden. När man talar om varumärkesarbete används ofta begreppen 

profil och image.Profil är den bild som organisationen själva önskar bli förknippade med, 

medans image är den bild de faktiskt lyckas förmedla (Palm, 2006).  Palm och Falkheimer 

(2005) påtalar att immateriella värden har fått allt större betydelse för framgångar.  
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3. MIN METODOLOGISKA ANSATS  

3.1 VETENSKAPSTEORETISKA STÄLLNINGSTAGANDEN OCH VAL AV METOD 

Denna uppsats utgår från en kvalitativ undersökningsmetod. Metoden är vald utefter de 

frågeställningar som är uppsatta för studien och det syfte som studien ska uppfylla. 

Anledningen till att jag valt en kvalitativ metod beror på att jag är intresserad av att nå 

förståelse, och därför utgår jag ifrån ett tolkande perspektiv. Det ger mig inblick i hur 

människor föreställer sig världen, och hur de tillskriver mening till dessa föreställningar. 

Dessutom utgår man med det tolkande perspektivet ifrån det socialkonstruktionistiska 

sättet att uppfatta verkligheten, vilket redan i teorikapitlet framgår att jag delar. Eftersom 

jag är intresserad av att nå förståelse för vilken syn strategerna har på kommunikation, och 

samtidigt vill kartlägga förutsättningarna vari kommunikationsprocesser i Försvarsmakten 

äger rum, kom jag fram till att det är en kvalitativ metod som lämpar sig bäst för min 

studie. Jag kan omöjligt få kunskap om människans livsvärld genom mätningar och 

kvantitativa metoder utan istället genom att tolka människors beteende och försöka leva 

mig in i människornas föreställningar om världen. Det är denna kunskap som enligt 

Hartman (2004) kallas ”förståelse”. Jag valde att använda mig av den kvalitativa metoden 

fältobservation för att förstå innebörd och samband i kontexten. Rollen som närvarande 

observatör gav mig möjlighet att observera och via intervjuliknande samtal utveckla 

kunskap om kontexten samt om processer och aktiviteter inom ramen för denna kontext. 

Samtidigt kunde jag kartlägga och försöka förstå dynamiken mellan kontexterna, 

processerna och aktiviteterna. Mitt centrala metodverktyg var anteckningar som gjordes 

medan observationen pågick. Utifrån bakgrundsinformationen, observationen och 

anteckningarna utvecklade jag sedan analytiska begrepp och ett ramverk för analysen 

(Östbye, 2004). 

 

3.2 URVAL & EMPIRI 

Tidigt i uppsatsarbetet studerade jag Bikupans rapporter, som består av analyser gjorda 

utifrån omfattande enkäter och djupgående intervjuer. Eftersom de hjälpte mig att förstå 

den kontext vari värdegrunden skall implementeras valde jag att använda dem som 

bakgrundsinformation.  Jag har även studerat "Strategiskt styrdokument för Försvarsmakten" 

som kan liknas vid en affärsplan och som uttrycker Överbefälhavarens strategiska mål. 

"Strategiskt styrdokument för Försvarsmakten" representerar en helhetsbild av 

Försvarsmaktens interna vision, därför valde jag direkt att inkludera detta som empiri och 

använda det som utgångspunkt för min förståelse.  
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Det "Strategiska styrdokument för Försvarsmakten" ligger även till grund för de operativa 

styrdokument som skall utformas med syfte att styra hur enskilda individer i 

Försvarsmakten ska utföra sina uppgifter.  

Jag var även intresserad av att finna individer som kunde hjälpa mig förstå det fenomen 

jag avsett att studera. Därför gjordes ett ändamålsenligt urval för att hitta dem som 

förväntas kunna ge mig den kunskapen jag är intresserad av (Hartman, 2004). 

Jag valde att begränsa mig till personer som arbetar med strategier för implementeringen 

av värdegrunden och som därmed sitter på makten att konstruera förändringsprocessen. 

Det verkade även logiskt att samma personer skulle kunna hjälpa mig förstå vilka 

organisatoriska faktorer som präglar förutsättningarna och kontexten vari 

kommunikationsprocesserna kring värdegrunden äger rum. Empirin för analysen består 

således av anteckningar som gjordes under fältobservationen tillsammans med 

anteckningar från de intervjuliknande samtalen. För att nyansera primärdatan har jag 

använt sekundärdata i form av Bikupans rapporter och Försvarsmaktens strategiska 

styrdokument.  

 

3.3 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

För att undersöka syftet studerade jag inledningsvis Bikupans rapporter samt 

Försvarsmaktens strategiska styrdokument tillsammans med, och i relation till, etablerade 

kommunikationsteoretiska utgångspunkter. För att komma i kontakt med de personer 

som i nuläget arbetar med strategierna kring implementeringen av värdegrunden 

kontaktade jag projektledaren för Försvarsmakten och de fackliga organisationerna som 

tillsammans med Bikupan under 2004-2009 utförde det förarbete och de 

medarbetarundersökningar som föranledde implementeringen av värdegrunden.  

Projektledaren gav mig namnet på den värdegrundstrateg som i nuläget arbetar med de 

strategiska frågorna gällande implementeringen av värdegrunden och hon 

rekommenderade mig att upprätta en kontakt, vilket jag därefter gjorde. Jag blev väldigt 

trevligt bemött och det inledande samtalet präglades av öppenhet och transparens, jag fick 

en god bild av komplexiteten strategerna ställs inför när de planerar hur de ska 

kommunicera och skapa mening kring värdegrunden i Försvarsmakten. 

Värdegrundsstrategen är anställd vid personalstaben och hans primära ansvar är 

organisationens värdegrund. Då mitt arbete problematiserar den kommunikativa aspekten 

av värdegrundsarbetet tyckte värdegrundsstrategen att jag även skulle tala med 

chefskommunikationsstrategen på Infostaben.  
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Chefskommunikationsstrategen ansvarar för de kommunikativa strategier som utformas 

till implementeringen av värdegrunden. Chefskommunikationsstrategen arbetar med såväl 

intern som extern kommunikation och marknadsföring.  Både värdegrundstrategen och 

chefskommunikationsstrategen ställde sig positiva till att medverka i min studie och 

avsatte tid under två dagar för att diskutera implementeringen av värdegrunden med mig. 

Via mail och telefon avtalade vi tid för möte på Försvarsmaktens högkvarter i Stockholm. 

Den 15-16 april 2010 utförde jag en fältobservation på Försvarsmaktens Högkvarter i 

Stockholm. Där insamlades empiriskt material i form av observationsanteckningar och 

anteckningar från intervjuliknande samtal med en chefskommunikationsstrateg och en 

värdegrundsstrateg. Första dagen träffade jag chefskommunikationsstrategen och andra 

dagen träffade jag varumärkesstrategen. Båda dagarna inleddes med att samtala om 

organisationen och deras roll i hierarkin, därefter pratade vi om kommunikationens roll i 

organisationen och avslutningsvis diskuterade vi värdegrunden och synen på kulturellt 

förändringsarbete. Innan besöket hade jag sammanställt olika teoretiska teman som jag 

hade som mål att diskutera med strategerna. Det hjälpte mig att behålla fokus på de teman 

som jag ville uppmärksamma under intervjun och gav även inspiration till vilka frågor som 

ska ställas (Olsson, 2008). Olika teoretiska utgångspunkter såsom synen på 

kommunikation, organisation och kultur utgjorde till en början hörnpelare i mitt arbete. 

Utifrån de strukturer, processer och strategier jag såg väcktes ytterligare frågor kring 

konsekvenser relaterade till kommunikationsarbetet. Intervjuerna utfördes efter den så 

kallade ”trattekniken”, vilket innebär att intervjun inleds med att diskutera ämnet allmänt. 

Under intervjuns gång smalnade sedan frågorna av och blev mer precisa (Olsson, 2008). 

Anteckningarna och intervjumaterialet transkriberades sedan och under tiden växte idéer 

om teman och analytiska aspekter i förhållande till de teoretiska utgångspunkterna fram. 

Det insamlade materialet bearbetades inledningsvis genom strukturering och 

kategorisering. Genom att koda och kategorisera materialet kunde jag utefter olika 

begrepp tolka och förstå empirin (Hartman, 2004). Utifrån frågeställningarna valde jag 

sedan ut det som var mest intressant ur empirin, i förhållande till denna studie.  

 

I mitt uppsatsförfattande valde jag av etiska själ att inte använda personernas riktiga namn, 

istället används deras titlar. Jag kunde gjort dem helt anonyma, men jag ville få fram vilken 

befattning och roll de har i förhållande till det kulturella förändringsarbetet. 
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3.4 METODKRITIK 

Vid den här typen av undersökning finns alltid en risk att den förförståelse man har 

påverkar vilka teman man fokuserar på och hur man analyserar det empiriska materialet 

(Bryman, 2008).  

Medvetenheten kring vad en forskares förförståelse kan innebära och på vilka sätt det kan 

prägla studien har fått mig att reflektera över mina egna förutfattade meningar och 

förgivettaganden, och på så vis hjälpt mig att försöka behålla en öppen och professionell 

distans till den organisation och det ämne jag studerat.  

Eftersom all typ av textanalys, så även det strategiska styrdokumentet och Bikupans 

rapporter, utgör så kallad sekundärdata är det av största vikt att vara medveten om dess 

brister. Då informationen är framtagen för ett annat syfte än min studie kan materialet i 

sig vara vinklat och sakna täckning för vissa delar som jag ämnat analysera. En fördel med 

att analysera redan producerat material är dock att jag även fångar in en "oregisserad" del 

av organisationens situation och kommunikationen kring värdegrunden (Björklund & 

Paulsson 2003). 

 

3.5 UPPSATSENS ALLMÄNGILTIGHET 

Jag har valt att avgränsa min empiri till Försvarsmakten som organisation men den 

problematiken som diskuteras i min analys är inte unik för just denna organisation.  Syftet 

med den här uppsatsen är inte att belysa Försvarsmakten som organisation utan uppsatsen 

ämnar öka förståelsen för kommunikationens roll i organisationer på ett mer allmängiltigt 

plan.   
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4. ANALYS  

I detta kapitel ämnar jag visa hur det empiriska materialet kan tolkas och förstås med 

hjälp av de teoretiska utgångspunkter och det vetenskapliga perspektiv jag valt för att 

genomföra uppsatsens syfte, och besvara dess frågeställningar. Analysen är uppdelad i tre 

delar. Inledningsvis beskriver och analyserar jag den kulturella förändringsprocess mitt 

arbete är avgränsat till, därefter följer en analys av kommunikationens roll i organisationen 

och avslutningsvis analyseras kontexten vari förändringsprocessen äger rum. 

 

4.1.1 DEN KULTURELLA FÖRÄNDRINGSPROCESSEN 

Johansson och Heide (2008) menar att förändringar sker i en kontext av mänsklig 

interaktion och kommunikation, som producerar och reproducerar den sociala 

verkligheten. Det innebär att implementeringen av värdegrunden med ett 

socialkonstruktionistiskt sätt att uppfatta verkligheten kan ses som en process, snarare än 

en händelse, där en ny social verklighet konstrueras genom kommunikation.  

Utan att kommunicera kan man varken förankra eller skapa mening kring dessa idéer och 

strategier, därför är kommunikationen kring förändringarna central, och kunskapen om 

kommunikationens betydelse vid förändringsarbete oerhört viktig.  

 

4.1.2 FÖRÄNDRADE VILLKOR MOTIV FÖR FÖRÄNDRINGSPROCESSEN 

Försvarsmakten hade vid ett flertal tillfällen varit i blåsväder i media pga. att anställda 

passerat någon form av moralisk gräns och detta ansåg man från ledningshåll försatte hela 

organisationen i dålig dager.  Motivet till förändringsinitiativet dvs. implementeringen av 

värdegrunden låg dels i den problematik som den rådande kulturen vållar, och dels i det 

ökade behovet av att arbeta med organisationens image, för att på så sätt kunna attrahera 

kompetent personal i framtida rekryteringssammanhang. En av de största utmaningarna 

Försvarsmakten står inför är att man nu när värnplikten försvunnit behöver framstå som 

en attraktiv arbetsplats för att kunna rekrytera kompetent personal. Detta innebär stora 

skillnader, särskilt bland ledare ute på förbanden. Tidigare har man fått en kull 

värnpliktiga till sitt förfogande med jämna mellanrum, de flesta av dem stannade knappt 

ett år och några få fortsätta sin karriär i Försvarsmakten.  

"De värnpliktiga har man kunnat behandla lite hur som helst för de har inte riktigt haft 

friheten att lämna organisationen, utan att riskera fängelse."    

     Chefskommunikationsstrategen 2010-04-15  
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Den tiden är nu över och ledare ute på förbanden får per automatik en helt annan roll då 

de framöver får personalansvar och kommer utbilda blivande kollegor som enkelt kan 

säga upp sig om det inte passar. Både Chefskommunikationsstrategen och 

Varumärkesstrategen menar att organisationskulturen kommer avgöra i vilken mån 

Försvarsmakten kommer kunna konkurrera om god arbetskraft, vidare så menar de att 

graden professionalitet påverkar de anställdas inställning till sin arbetsplats och viljan att 

stanna kvar i organisationen. Professionalismen som förväntas komma i och med 

implementeringen av värdegrunden anses inte bara vara avgörande för samarbetsförmågan 

och effektiviteten inom organisationen, utan även i relation med omgivningen.  Palm och 

Falkheimer (2005) menar att immateriella värden, som image och profil, får allt större 

betydelse för framgångar.  

Både Chefskommunikationsstrategen och Varumärkesstrategen diskuterade 

Försvarsmaktens ökade behov av att anpassa sig till externa omständigheter för att 

överleva. Omställningen från värnplikt till frivillig anställning ses som en enorm utmaning 

vari organisationens kommunikation, värdegrund och image anses spela en stor roll för 

organisationens framgångar i framtiden. Utan gott rykte förväntas följden bli svårigheter 

med rekryteringen, vilket bekräftar systemteorins positionering av Försvarsmakten som en 

del i ett system, beroende av kommunikation och fungerande omvärldskontakter för att 

kunna överleva.  

Chefskommunikationsstrategen menar att rekryteringen hittills klarat sig bra på grund av 

Försvarsmaktens externa kommunikation, med det menar hon de insatser och kampanjer 

som drivits med syfte att attrahera människor att arbeta i organisationen.  

"Försvarsmakten måste nu lägga krut på att internt informera om den bild av 

organisationen  man kommunicerar externt, det är acceptabelt med ett litet glapp mellan 

det som kommuniceras externt och den faktiska statusen på kulturen internt, men idag är 

glappet alldeles för stort. "      

 Chefskommunikationsstrategen 2010-04-15 

 

Ur detta citat kan man urskilja en viss övertro på den kommunikativa praktikens 

effektivitet.  
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Alvesson och Berg (1988) menar att det allt för ofta finns överdrivna antaganden om vad 

man faktiskt kan göra med en kultur och poängterar att det är naivt att tro att man med 

informationskampanjer ska kunna ändra företagskulturer som växt fram under många år. I 

uttalandet kan man urskilja Chefskommunikationsstrategens transmissionssyn på 

kommunikation. Genom att informera internt hoppas hon kunna påverka kulturen så att 

medarbetarnas framtoning stämmer bättre överrens med den bild som 

marknadsavdelningen konstruerat i olika marknadsföringskampanjer och kommunicerat 

externt. Citatets budskap tolkar jag som att människorna i organisationen ska anpassa sin 

kultur så att den bättre stämmer överrens med den image man från ledningshåll vill att 

organisationen ska ha. Informationen som skall förankras har som syfte att styra och 

kontrollera kulturen. Meningen avspeglar på så vis ett förenklat sätt att se på människor 

och kulturellt förändringsarbete, vilket ligger i linje med transmissionsperspektivets sätt att 

se på kommunikation.  

Både Chefskommunikationsstrategen och Varumärkesstrategen poängterar att 

implementeringen av värdegrunden inte handlar om att ändra enskilda individers 

värderingar, utan om att skapa en professionell organisationskultur genom att förändra 

anställdas beteende i sin yrkesroll.  

"Vi kan ju aldrig ändra på någons privata åsikter eller värderingar, men istället får vi jobba 

med det vi har mandat att ändra. Så vårt primära mål är att förändra beteenden hos 

soldaterna."      Värdegrundsstrategen 2010-04-16 

Detta citat kan tolkas som att man inom Försvarsmakten inte gör anspråk eller försöker 

förändra grundläggande antaganden hos de anställda, utan målet är att förändra 

värderingar, normer och artefakter. Även här kan man urskönja en förenklad bild av 

kulturellt förändringsarbete. Enligt Scheins (2004) teori är det individers grundläggande 

antaganden som sedan yttrar sig och inverkar på kulturen genom just värderingar, normer 

och artefakter. Grundläggande antaganden är oftast omedvetna, djupt rotade 

självklarheter som sällan diskuteras. Men i de fall en organisation verkligen vill påverka sin 

kultur anser jag att det är nödvändigt att lyfta den här typen av frågor. 

Chefskommunikationsstrategen och Varumärkesstrategen erkände dock båda att orsaken 

bakom den rådande kulturen är en problematik man avsiktligt valt att inte diskutera.  
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4.1.3 KULTURELL UPPDATERING MED SYFTE ATT STÄRKA VARUMÄRKET 

När Försvarsmakten 2004 beslutade att dra igång en extremt påkostad 

medarbetarundersökning som löpte över flera år, och som var mycket tidskrävande för de 

anställda, så var det för att ta tempen på medarbetarnas moral och värderingar. Med andra 

ord organisationens kultur.  Resultatet från undersökningarna och intervjuerna ställde inte 

organisationen i någon god dager, så för att bättra på Försvarsmaktens image och stärka 

varumärket instiftade organisationsledningen kärnvärden som man vill att organisationen 

ska förknippas med, och som de anställda önskas efterleva. Kärnvärdena har 

sammanfattats i en för organisationen gemensam värdegrund och förväntas gestaltas av 

samtliga medarbetare i sitt arbete.  

 

Värdegrunden tillsammans med verksamhetsidé, vision och strategiska förändringsmål 

finns med i det strategiska styrdokument som Försvarsmaktens ledningsgrupp har 

författat och som innefattar organisationens strategiska grund.  

 

I det strategiska styrdokumentet likställs värdegrunden med;  

 

"vad kännetecknar oss i organisationen Försvarsmakten".  

 

LÉtang (2008) menar att syftet med att använda kärnvärden i organisationer är att 

förstärka och förbättra organisationens anseende. Det är tydligt att även denna profilering 

genom värdegrunden syftar till att förbättra organisationens och dess anställdas anseende, 

i styrdokumentet stå det även;  

 

"Hur vår omgivning ser på oss är fundamentalt och påverkar vår trovärdighet" 

 

"Försvarsmaktens värdegrund är både ett stöd för och ett krav på hur en person verksam 

i Försvarsmakten ska bete sig."  

 

Det framgår i citaten ovan att Försvarsmaktens kärnvärden syftar till att bättra 

omgivningens syn på organisationen och anställdas syn på varandra, med målet att det 

professionella beteendet i förlängningen ska göra organisationen som helhet bättre, 

starkare och mer effektiv (se bilaga).  
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Implementeringen av värdegrunden kan på så vis ses som ett förändringsarbete som på 

strategisk nivå handlar om att profilera sig, för att genom medarbetarnas beteende, i 

slutändan lyckas förmedla en bättre image och lyckas attrahera kompetent personal. Palm 

(2006) och LÉtang (2008) menar att varumärket bärs upp av medarbetarnas prestationer 

och framtoning. I texten framgår att varje individs professionella uppförande 

sammantaget ska leda till organisationens goda anseende, på så vis kan man tolka det som 

att ledningen som varit med och formulerat dokumentet är medvetna om att samtliga 

anställda inom Försvarsmakten ansvarar för konstruerandet av organisationens 

varumärke. Om de nu har en socialkonstruktionistisk verklighetsuppfattning så anser jag 

att det inte skulle skada ifall de spred den nedåt i hierarkin, så kanske kommunikationens 

roll skulle få lite mer pondus och legitimitet på köpet, vilket i sin tur skulle förbättra 

chanserna att lyckas skapa mening med sitt mål. 

4.1.4 ORGANISATIONENS KULTURELLA STATUS 

De olika förbanden har länge varit egna myndigheter i en decentraliserad 

organisationsmodell, varje förband har därför utvecklat en egen kultur.  

Den kulturella splittringen verkade problematisk för strategerna som båda menade att en 

samlad kultur skulle göra organisationen gott. 

 

"Koncernen måste stärkas och fortsätta arbeta mot en mer gemensam plattform. En 

gemensam kulturell plattform skulle göra det lättare att anpassa organisationens budskap." 

      Chefskommunikationsstrategen 2010-04-15 

 

Alvesson och Sveningsson (2008) menar att det finns en problematik med att tala om en 

företagskultur som samlad och enad, människor tolkar inte allt på samma sätt och olika 

avdelningar och hierarkiska nivåer skapar olika dimensioner för tolkning av innebörder, 

värderingar och symboler. Till det kommer också den kulturella variation och 

fragmentering som kommer av att olika generationer, kön, klasser och yrkesgrupper och 

som finns representerade i organisationen.  

 

"Majoriteten av alla anställda är skolade i Försvarsmaktens utbildningsorgan. Uppdragen 

är väldigt tydliga finns många inarbetade rutiner som militär personal måste följa, de går i 

arv från person till person och på samma sätt går en viss jargong eller en viss kultur i arv."  

       Chefskommunikationsstrategen 2010-04-15 
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Schein (2004) menar att allt som händer på en arbetsplats är en socialiseringsprocess som 

pågår hela tiden, medvetet och omedvetet. På olika nivåer i den hierarkiska organisationen 

konstrueras olika roller, i Försvarsmakten är det order som styr uppgiftsfördelning men 

det gör inte individerna till ansvarsbefriade marionettdockor. Tillsammans konstruerar de 

dagens Försvarsmakt med allt vad det innebär, vissa med mer inflytande över 

organisationens styrning än andra. Den kultur som råder kan därför inte beskyllas på 

gamla värderingar som lever kvar utan fokus bör istället flyttas mot det faktum att det är 

de individer som idag verkar inom organisationen som är ansvariga för den kultur som 

råder. Chefskommunikationsstrategen uttalande visar på att hon snarare uppfattar den 

kultur som råder som insocialiserad under utbildning och träning vid Försvarsmaktens 

egna utbildningsorgan. Försvarets egna utbildningsorgan utpekas som de primära källorna 

för kulturens reproduktion. Men enligt socialkonstruktionismens sätt att uppfatta 

verkligheten skulle jag snarare vilja tolka det som att den rådande kulturen konstrueras 

överallt och hela tiden, genom kommunikation.  

 

Det styrks av Sandberg och Targama (1998) som menar att kulturen kan ses som en 

naturlig biprodukt av den sociala interaktion som råder i organisationen, alltså inte bara 

det som lärs ut vid skolorna. Det betyder att allt som kommuniceras i Försvarsmakten ger 

uttryck för och bidrar till att forma idéer och föreställningar som sammantaget bildar 

organisationens kultur. Organisationens medlemmar är därför själva bärare av kulturen 

vilken de befäster genom att kommunicera via språk och symbolik.  

 

"Innan bikupan gjorde de omfattande medarbetarundersökningarna som låg till grund för 

analysen av de rådande värderingarna hade man inte talat om den här typen av frågor."

       Värdegrundsstrategen 2010-04-16 

"Inledningsvis har värdegrundsarbetet handlat om att informera och reflektera över att allt 

man gör kan uppfattas och tolkas av någon annan, även handlingar."    

       Värdegrundsstrategen 2010-04-16 

Det övre citatet visar att fram till 2004 hade dessa frågor inte diskuterats. Eftersom man 

ännu inte märkt av några större förändringar av kulturen sedan värdegrunden skapades 

menar värdegrundsstrategen, i linje med Alvesson och Bergs teori (1988), att 

värdegrundens största praktiska betydelse hittills förmodligen legat i att det legitimerat att 

ta med "mjuka" variabler i frågor som rör organisationsutveckling.  
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Först när Bikupans medarbetarundersökningar drogs igång började man på ledningsnivå 

diskutera frågor som rör kultur och kommunikation. Enligt Scheins (2004) teori om 

organisationskulturer är det människors, oftast omedvetna, grundläggande antaganden 

som yttrar sig genom handlingar och beteenden som sammantaget utgör organisationens 

kultur. För att kunna förstå varför människor handlar på ett särskilt sätt måste man därför 

försöka kartlägga de grundläggande antaganden som ligger till grund för beteendet. 

Genom att ifrågasätta det vi ser som självklart och naturligt kan vi i bästa fall förstå och 

kanske till och med förändra det som ligger till grund för vårt handlande.    

4.2 SYNEN PÅ KOMMUNIKATION OCH DESS FUNKTION I ORGANISATIONEN     

Hur man inom en organisation ser på verkligheten och definierar sin verksamhet får 

många olika konsekvenser, i synnerhet i arbetet med kommunikation. Simonsson (2002) 

menar att den moderna organisationen rymmer en kommunikativ utmaning, som i 

synnerhet berör ledarskapet, och poängterar den roll synen på kommunikation spelar för 

den kommunikativa praktiken.  

Trots att modern forskning visar på vikten av meningsskapande och dialog så präglas 

organisationers satsningar mer av uppbyggnad av teknisk infrastruktur som underlättar 

enkelriktad informationsspridning. Detta kan man även se i Försvarsmaktens strategier 

för implementeringen av värdegrunden; 

"Alla anställda har informerats om värdegrundens innebörd, all information kring 

värdegrunden ligger på Försvarsmaktens intranät men jag vet inte om det är någon som 

går in  och läser där. Meningen är att vi tillsammans med de lokala kommunikatörerna 

ska utforma  operativa styrdokument i vilka kärnvärdena ska förklaras i förhållande till 

yrkesrollen och exemplifieras med goda exempel."     

      Chefskommunikationsstrategen 2010-04-15 

 

Under min observation framgick tydligt att man inom Försvarsmakten uppfattade 

kommunikation som ett verktyg, till för att sprida information.  

När jag pratade med Chefskommunikationsstrategen om kommunikation hade jag 

förväntat mig ett helt annat djup och framförallt en annan syn på kommunikation. När 

hon refererar till sitt uppdrag så får jag känslan av att det handlar om att vara den yttersta 

ansvariga i beslutsfattandet kring vem som ska utforma vad och i vilka sammanhang, som 

ett informationsombud för att nå de uppsatta målen.     
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Ju mer vi diskuterar hennes arbete desto mer framgår att kommunikationens funktion i 

organisationen kan liknas vid ett verktyg för att sprida ledningens instruktioner och 

information. Transmissionssynen på kommunikation lyser starkt igenom i alla 

resonemang.           

"Min roll i implementeringen av värdegrunden handlar om att vara med och strukturera 

hur  kommunikationsinsatserna ska utformas och distribueras i förhållande till 

ledningens strategiska  mål"          

       Chefskommunikationsstrategen 2010-04-15 

I chefskommunikationsstrategens beskrivning av sitt eget uppdrag ligger fokus på 

avsändarens intentioner och konstruerandet av budskap med avsikt att förmedla 

ledningens strategiska mål. Simonsson (2002) menar att chefer ofta agerar distributörer av 

information och att medarbetarna har i uppgift att uppsöka och förstå den information 

som förmedlas. Så även på Försvarsmakten.  

 

På frågan om hur man internt resonerar kring kommunikation svarar 

Chefskommunikationsstrategen att;  

 

"organisationen generellt är kommunikationsomogen"    

     

"Vid stora förändringar eller beslut ses kommunikation som ett självklart ledningsverktyg, 

annars får det väldigt liten plats, som att det är något som sköter sig självt."  

       Chefskommunikationsstrategen 2010-04-15 

 

Med det menar hon att det är en väldigt ojämn nivå gällande hur man ser på 

kommunikationsarbete i organisationen. Johansson och Heide (2008) poängterar att 

kommunikation är en komplex process som kräver kunskap och planering för att lyckas. 

Dessutom visar deras forskning att ledande chefers attityder till kommunikation är en 

viktig förutsättning för såväl den planerade kommunikativa praktiken, som synen på 

kommunikation i organisationen som helhet. Trots det så verkar det inte ovanligt att de 

som är ytterst ansvariga för kommunikation har utbildats inom helt andra områden. 

Chefskommunikationsstrategen var t ex i grunden statsvetare och värdegrundsstartegen 

litteraturvetare. Detta kommunicerar på ett sätt ledningens, som har tillsatt tjänsterna, 

okunskap och bristande respekt för kommunikationens roll i organisationen.  
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Jag har svårt att föreställa mig att samma sak hade hänt om det hade handlat om 

chefspositioner inom juridik eller ekonomi, hade man då anställt chefer som saknar 

utbildning inom området? Personligen så kan jag inte förstå varför kommunikation så 

ofta tas för givet och ses som något som alla kan "göra". Det största problemet som jag 

ser det är att de som arbetar med kommunikation då inte uppfattas som spetskompetens, 

vilket minskar deras chanser att ha en coachande och utbildande roll mot andra ledare i 

organisationen. Dessutom är det mindre troligt att någon som inte läst in sig på ämnet 

kommer att strida för kommunikationens roll och relevans i organisationen, vilket i 

förlängningen kan bidra till fortsatt okunskap i ämnet som i sin tur kan leda till problem 

orsakade av dålig kommunikativ praktik.  

 

Jag har valt att tolka Försvarsmakten som organisation med hjälp av systemteorin. Utifrån 

Systemteorin kan man förstå Försvarsmakten som en system beroende av 

kommunikation i samtliga processer. Med andra ord så är organisationen beroende av väl 

fungerande kommunikation för att överleva.  

Om man dessutom lägger till en socialkonstruktionistisk syn på verkligheten förstärker 

man kommunikationens betydelse, då alla människors kommunikation ses som 

konstruerande. Precis som Segerfeldt (2002) så anser jag att allt människorna i 

organisationen gör och allt som organisationen tar sig för, eller inte tar sig för, är 

kommunikation. När det kommer till omgivningens bild av organisationen så utgörs den 

framförallt av medarbetarnas framtoning. Detta har Försvarsmaktens ledning insett och 

det är just därför man genom värdegrunden vill få kontroll över just medarbetarnas 

framtoning. Tyvärr så har kommunikationsvetenskapen en väldigt liten, om inte 

obefintlig, plats i organisationen. Kommunikationsbegreppet definieras och likställs i 

princip med enkelriktad information. Även om man på ledningsnivå insett kulturens 

inverkan på organisationens image så kommer man förmodligen inte så långt med ett 

transmissionsperspektiv på kommunikation. Enligt Heide, Johansson och Simonsson 

(2005) uppfattas transmissionsperspektivet som både förenklat och förlegat inom dagens 

kommunikationsforskning, istället förespråkas ett meningsskapande perspektiv. Med det 

meningsskapande perspektivet ser man kommunikation som konstruerande processer, ett 

socialt samspel mellan människor. En kvalitativ meningsskapande kommunikativ praktik 

kan enligt Simonsson (2002) leda till gemensam kunskap och en gemensam syn på 

värderingar.  
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Sandberg och Targama (1998) poängterar också att modern forskning visar på att 

människors handlande inte direkt styrs av yttre påverkan, såsom regler och instruktioner 

utan istället tycks handlingar baseras på hur man förstår och tolkar regler och 

instruktioner. Utifrån det meningsskapande perspektivet ses kommunikation som en 

central del i en organisation då uppfattningen bygger på socialkonstruktionismens sätt att 

uppfatta verkligheten.  

 

 

4.2.1 LEDARSKAPET HANDLAR OM ATT "LEDA TRUPP FÖR ATT INTA KULLE"  

Segerfeldt (2002) menar att varje chef är en informationschef och att varje företag är ett 

informationsföretag. Ur det perspektivet är Försvarsmakten beroende av och styrs genom 

information, kommunikation eller ordergivning och precis som i andra organisationer 

utbyter ledarna erfarenheter med sina medarbetare.  Ledarnas kommunikativa praktik är 

därför i linje med systemteorins synsätt en avgörande faktor för organisationers 

överlevnad och effektivitet.   

"Samtliga chefer i organisationen utbildas i våra egna utbildningsorgan. I de 

utbildningarna som  ges finns ingen ledarskapskurs och definitivt ingen 

kommunikationsutbildning. Så länge man  inte tillsätter kommunikationsvetenskap i 

utbildningen så kommer inte ledarnas  kommunikativa uppdrag att diskuteras, men 

visst har dem ett, men det är inget som  prioriteras."      

      Chefskommunikationsstrategen 2010-04-15 

 

Chefskommunikationsstrategen påtalar att de som är ledare i Försvarsmakten säkerligen 

är ypperliga ledare i den mån de är utbildade, så länge utbildningen inte omfattar läran om 

kommunikativt ledarskap menar hon att det inte kommer att praktiseras;  

 

"Det handlar mer om att leda trupp för att inta en kulle".  

       Chefskommunikationsstrategen 2010-04-15 

 

För att påverka cheferna att bli meningsbärare av värdegrunden måste man enligt 

Chefskommunikationsstrategen och Värdegrundsstrategen börja med att utveckla 

chefsrollen genom att införa kommunikationsvetenskap i officersutbildningen.  
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I dagens Försvarsmakt är ledaren bara ett ombud för att nå målet, en länk i ett system av 

funktionella samband. Schein (2004) betonar dock att det är ledarens ansvar att medvetet 

påverka kulturen. Eftersom kultur skapas via kommunikation är det märkligt hur 

organisationen kunnat investera så mycket pengar i ett projekt utan att fundera över 

ledarens kommunikativa ansvar i organisationen. Det kan tolkas som ett bra exempel på 

en dyr men halvhjärtad satsning. Klart står att kulturellt förändringsarbete kräver 

meningsskapande processer då det är medarbetarnas tolkning och uppfattning som 

kommer att styra deras handlande. Man prioriterar halvvägs i ett projekt som med 

helhjärtad satsning skulle vara svårt och kanske till och med omöjligt att ro i hamn. 

 

4.2.2 VÄRDEGRUNDSARBETET - ÅR UTAN PROAKTIVT MENINGSSKAPANDE        

Samtliga anställda i Försvarsmakten har informerats om värdegrunden, men trots att 

Bikupans undersökningsprojekt drog igång 2004 finns det än idag inte några vad man i 

organisationen kallar operativa strategier som kan förklara innebörden av värdegrunden 

för varje enskild individ.  

"Anställda har förmodligen länge funderat över sin roll i förhållande till värdegrunden."  

"Så länge inga instruktioner på meningsskapande kommit från ledningshåll kommer inte 

heller ledarna skapa mening kring värdegrunden."       

       Chefskommunikationsstrategen 2010-04-15 

I citaten ovan framgår att organisationen inte arbetar med meningskapande. 

Implementeringen av värdegrunden sker istället med administrativa styrmedel och sprids 

med information. Förändringsinitiativ som värdegrundsarbetet och reaktionerna det möts 

med påverkar varandra ömsesidigt över tid. Med meningsskapande processer skulle 

Försvarsmakten proaktivt kunna försöka påverka reaktionerna av förändringsinitiativet. 

Att medvetet arbeta med meningsskapande processer skulle i detta fall kunna hjälpa till att 

skingra osäkerhet och mångtydighet. Meningsskapande processer mellan ledare och 

medarbetare är enligt Johansson och Heide (2008) centralt för resultatet av en planerad 

förändring. Förståelse på individnivå är en förutsättning för att kunna forma förändringen 

på organisationsnivå. 
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4.3 KONTEXTEN VARI FÖRÄNDRINGSPROCESSEN ÄGER RUM 

Förutom den rådande kulturen och synen på kommunikation finns det andra 

organisatoriska faktorer som präglar förutsättningarna för den kulturella 

förändringsprocess Försvarsmakten har som mål att lyckas med. 

Jag anser att allt arbete med kommunikation bör betraktas i sin kontext. För att bättre 

kunna förstå kommunikation som meningsskapande kring förändringar menar jag att det 

är nödvändigt att kartlägga förutsättningarna för kommunikationsprocesserna i 

organisationen. I Bikupans rapporter framgår att den rådande kulturen inte ligger i linje 

med värdegrunden, alltså kan man förutsätta att de budskap som ledningen vill få fram 

med värdegrunden konkurrerar med andra konstruerande processer som reproducerar 

den rådande kulturen. Genom att kartlägga vilka processer organisationen medvetet och 

omedvetet konstruerar ökar chanserna för att lyckas med sitt kommunikationsarbete. 

 

4.3.1 ORGANISATIONEN SOM EN DEL AV ETT SYSTEM 

Under min observation noterade jag att de personer jag kom i kontakt med alla på ett eller 

annat sätt återkom till att påvisa att Försvarsmakten skiljer sig från andra verksamheter 

och myndigheter i Sverige. Men enligt Bertalanffys (1973) systemteori består alla 

organisationer, så även Försvarsmakten av ett kollektiv med människor som delar ett 

intresse eller ett uppdrag. Människor med olika grad av motivering som tillsammans 

konstruerar det som idag är Försvarsmakten. Precis som andra organisationer, kräver 

också Försvarsmakten någon form av organisering och samarbete för att de ska nå 

uppsatta mål. Likheterna är kanske egentligen fler än olikheterna, en organisation är en 

organisation även om den har ett säreget uppdrag. Vad som skiljer mest är förmodligen 

sättet att uppfatta organisationen, vilket till största del kanske grundar sig i vilket sätt man 

väljer att uppfatta verkligheten och hur man bäst anser att man kan skaffa kunskap om 

den. 

 

Försvarsmakten bör i enlighet med systemteorin definieras som en avgränsad 

gemenskap, i vilken det sker meningskapande processer i och mellan interna och 

externa enheter. Organisationens kommunikation är därför avgörande för 

omgivningens uppfattning om organisationen. Med systemteorin vill jag motivera och 

förklara varför alla organisationer, så även Försvarsmakten, bör reflektera mer över 

organisationens existens och kommunikationens roll i verksamheten.  
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Genom att se på organisationer med ett socialkonstruktionistiskt perspektiv, vilket 

ligger i linje med systemteorin, kan man tolka och förstå hur den rådande kulturen 

framkommit och därmed inse att alla har makten att konstruera en annan kultur. På så 

vis blir sättet man uppfattar organisationen och hur man ser på kommunikationens 

roll i konstruerandet av den sociala verkligheten central. 

 

4.3.2 GAMMAL STRUKTUR REPRODUCERAR HIERARKISK ORDERKULTUR   

Chefskommunikationsstrategen och Varumärkesstrategen vittnar om att Försvarsmakten 

är en rationalistisk orderkultur med hierarkier fyllda av ja-sägare, vilket är en förutsättning 

som både förenklar och problematiserar implementeringen av förändringar.  

Enligt Sandberg och Targama (1998) präglas det rationalistiska perspektivet av ledning via 

regler och instruktioner. I Försvarsmakten lever detta synsätt kvar.  

 

"Chefen har alltid rätt, beslut ifrågasätts inte - underordnad blir per automatik skyldig att 

utföra uppdrag på order av överordnad, det ligger i uppdragets natur."    

         Värdegrundsstrategen 2010-04-15  

Denna struktur lever kvar sedan gammalt och baksidan med den är att inte uppmuntrar 

till dialog och meningsskapande processer, fördelen är dock enligt strategerna att man till 

en viss grad kan utnyttja orderstrukturen i allt vad man vill att de anställda ska göra, men 

när det kommer till det kulturella förändringsarbetet är det ett stort hinder. 

Sedan Varumärkesstrategen tillträdde i sin tjänst på Försvarsmakten har han avsiktligt valt 

att arbeta med nätverksstrategier både vågrätt och lodrätt i hierarkin. Tanken med det är 

att försöka samordna och genomsyra värdegrundsarbetet i hela verksamheten. Detta har 

visat sig vara väldigt problematiskt då det i Försvarsmakten är väldigt känsligt att föra 

dialog mellan olika avdelningar och över olika grader. 

 

Organisationsstrukturen och det sätt man konstruerat arbetssättet i organisationen skapar 

inga naturliga vägar för dialog. Ledningen styr, deras beslut är lag, information går ut till 

underordnade och strategier omsätts på olika nivåer till handling.  I det rådande 

strategiska styrdokumentet kommunicerar Försvarsmaktens ledningsgrupp 

Försvarsmaktens grund, verksamhetsidé, vision, värdegrund och förändringsmål. Det 

strategiska styrdokumentet är just strategiskt, nästa steg är att förankra strategierna via 

operativa styrdokument som innehåller syfte, konkretisering och uppdrag.  
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I Försvarsmakten är det raka rör som gäller, uppdragen ska vara tydliga och konkreta, då 

återstår bara att informera soldaterna. Inget meningsskapande bara order. 

Organisationsstrukturen bidrar på så vis till att reproducera den transmissionssyn på 

kommunikation som dominerar i organisationen.  

Under min observation på Försvarsmakten noterade jag att värdegrundens existens var 

helt beroende av att ledningen prioriterade frågan;  

 

"I den hierarkiska kedjan av beslutsfattare är det personen överst som har makten över 

inflytandet gällande hur uppdragen konstrueras och därmed ska utföras. Ju högre upp i 

hierarkin man kommer, desto mer inflytande har man över vilka frågor som prioriteras, 

konsekvensen av det  blir att ledare på hög nivå blir gatekeepers när det kommer till 

verksamhetsagendan."    Värdegrundsstrategen 2010-04-15 

 

Varumärkesstrategen poängterar vid ett flertal tillfällen hur viktigt det är att 

värdegrundsfrågan prioriteras ovanifrån, det ger värdegrundsarbetet pondus och 

legitimitet. Regeringen styr ytterst verksamheten med regleringsbrevet och val av 

överbefälhavare.  

 

I regleringsbrevet framgår förutsättningarna för verksamheten, vilka mål Försvarsmakten 

ska uppnå, hur mycket pengar myndigheten har till sitt förfogande och hur pengarna ska 

fördelas mellan olika verksamheter. Regleringsbrevet kommunicerar Försvarsmaktens 

huvudsakliga uppgifter.  Överbefälhavaren är chef över myndigheten Försvarsmakten. 

Vad som står i regleringsbrevet och vad Överbefälhavaren kommunicerar är därför 

mycket viktigt och avgörande för hur anställda i Försvarsmakten uppfattar sitt uppdrag.  

Arbetet med implementeringen av värdegrunden konkurrerar om utrymmet, att det 

prioriteras av ledare på hög nivå är enligt strategerna avgörande för dess existens. I 

regleringsbrevet står det inget om värdegrunden, detta vet man av erfarenhet kan ställa till 

problem vid förändringar, motståndare till förändringsprocessen kan alltid luta sig 

tillbaka, göra som de alltid har gjort och hänvisa till det uppdrag regeringen har gett dem 

förutsatt att förändringen inte ligger som en order eller inbakad i yrkesrollen.  

Tyvärr sitter den hierarkiska organisationsstrukturen djupt rotad, ses som självklar och 

given vilket gör att enkelriktad information uppifrån och ner är det mest naturliga sättet 

att kommunicera i organisationen. Orderkulturen i vilken man inte ifrågasätter 

överordnad ses som naturlig, och dialoger lyser enligt strategerna med sin frånvaro.  
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4.3.3 DET GAMLA ARVET 

Försvarsmakten och i synnerhet ÖBs initiativ att ta tempen på organisationens kultur och 

de anställdas moral i ett vetenskapligt projekt värt över 100 miljoner kronor 

kommunicerar symboliskt att detta är viktiga frågor för Försvarsmaktens ledning (Digréus 

& Airaksinen, 2008). Men implementeringen av värdegrunden och symboliken 

konkurrerar med annan symbolisk kommunikation och narrativ som går långt tillbaka 

historiskt, men som reproduceras än idag och som stundtals står i rak motsats till den 

värdegrund och professionalism ledningen idag strävar efter.  

 

Chefskommunikationsstrategen menar att det med en gammal organisation som 

Försvarsmakten följer med "ett gammalt arv", både på gott och ont. Med det följer 

strukturer, traditioner och värderingar från en tid då samhället överlag var mindre 

jämställt.   

 

"Den bilden som Hollywood erbjuder ligger t ex inte i linje med den kultur man från 

ledningsstaben strävar efter."   Chefskommunikationsstrategen 2010-04-15 

 

Förutom de gamla narrativ som produceras och reproduceras inom Försvarsmakten ses 

Hollywood som en stor inspirationskälla och konkurrent till värdegrunden gällande hur 

man bäst och mest professionellt agerar militär. Jag upplevde att det fanns en väldigt stor 

medvetenhet kring att det med organisationen följde många myter och gamla narrativ 

som förstärkte en mindre smickrande bild av organisationen, och som bidrog till att 

reproducera den rådande kulturen. Ändå fanns där inga ambitioner att inom 

organisationen diskutera dessa och skapa mening kring vilka grundläggande antaganden 

som insocialiseras med hjälp av berättelserna. Dessa narrativ förväntas istället tonas ned i 

takt med att värnplikten försvinner och färre lumpenhistorier cirkulerar. 

 

5. SLUTDISKUSSION & SLUTSATS 

I min analys har jag valt att beskriva förändringsprocessen och strategernas syn på 

kommunikation. För att kunna belysa komplexiteten kring kulturellt förändringsarbete 

ville jag även kartlägga förutsättningarna för kommunikationsprocessen i organisationen 

och skapa en bild av kontexten. Därför innefattade analysen även några starka faktorer 

som påverkar den kontext inom vilken kommunikationsstrategier för implementeringen 

av värdegrunden skall upprättas och förverkligas. 
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Eftersom allt arbete med förändringar handlar om kommunikation ville jag 

problematisera synen på kommunikation hos de ansvariga i organisationen. Enligt min 

mening är det just synen, eller grundinställningen och diskursen kring kommunikationens 

roll som till största del präglar såväl val av kommunikationsstrategier som framgång eller 

förlust i förändringsarbetet.  

Syftet med uppsatsen var att analysera vilken syn de ansvariga strategerna inom 

organisationen har på kommunikation, samt att skapa förståelse för kontexten och de 

andra organisatoriska faktorerna som parallellt med implementeringen av värdegrunden 

reproducerar den rådande kulturen. 

Jag har genomgående försökt förstå och tolka mitt material med ett 

socialkonstruktionistiskt perspektiv och en systemteoretisk syn på organisationen, detta 

för att med hjälp av vetenskapen kunna motivera kommunikationens relevans i 

organisationer. Genom att positionera Försvarsmakten med systemteorin visar jag på ett 

tydligt samband mellan organisationer, socialkonstruktionism och kommunikation. 

Uppsatsen har tagit avstamp i aktuell forskning på området som nästan uteslutande utgår 

från en socialkonstruktionistisk verklighetsuppfattning och som återkommande 

poängterar det meningskapande perspektivets betydelse i kommunikationsarbete. 

Dessvärre så bekräftar min analys att Försvarsmaktens strateger resonerar utifrån ett 

transmissionsperspektiv på kommunikation. I analysen har jag med olika citat illustrerat 

strategernas transmissionssyn på kommunikation. Med transmissionssynen följer en 

övertro på den kommunikativa praktikens effekter, som att man t ex skall kunna lyckas 

med ett kulturellt förändringsarbete genom enkelriktad information. Precis som Alvesson 

och Berg (1988) argumenterar, så menar jag att det inom Försvarsmakten finns 

överdrivna antaganden om vad man faktiskt kan göra med en kultur. Det är naivt att tro 

att man med enkelriktad information ska kunna ändra en företagskultur som växt fram 

under många år. Den synen har forskningen övergett för länge sen, det är på tiden att fler 

gör det! 

 

Modern forskning problematiserar såväl kultur- som kommunikationsbegreppet. Scheins 

(2004) teorier nyanserar kulturbegreppets olika nivåer och visar på svårigheten med att 

försöka ändra värderingar utan att gå till botten med de grundläggande antaganden som 

ligger till grund för värderingarna. Försvarsmaktens strateger har ändå en vision om att 

genom orderstyrning och träning vid skolor lyckas forma en annan kultur, utan att prata 

om individers grundläggande antaganden.  
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De grundläggande antaganden som ligger till grund för den rådande kulturen ifrågasätts 

avsiktligt inte. Detta är enligt min mening ett stort misstag. Eftersom det är de anställda 

själva som genom kommunikation konstruerat den rådande kulturen är det givetvis deras 

föreställningar och grundläggande antaganden man behöver diskutera och gå till botten 

med. Försvarsmakten behöver ställa sig frågan; Varför råder en viss kultur? I vilka 

processer reproduceras den?  

 

På strategisk ledningsnivå pratar man om att sträva mot en professionell kultur och ett 

professionellt manér i sin yrkesroll. Oavsett om man kallar det värdegrund eller 

"professionellt" beteende så behöver organisationen skapa mening i de kärnvärden som 

man bestämt sig för skall råda. Mening skapas via kommunikation. På så vis blir 

transmissionsperspektivet på kommunikation ett av de största hindren i Försvarsmaktens 

arbete för en mer professionell kultur. Enkelriktade informationskampanjer och operativa 

styrdokument kan aldrig ersätta meningsskapande. Eftersom forskning dessutom visar att 

människors beteende främst styrs av hur de har tolkat budskapet finns det verkligen fog 

för att ta detta på allvar. Arbetet med organisationsförändringar blir kanske mindre 

komplicerat med ett förenklat sätt att se på kommunikation och organisationer.  Men 

eftersom människor inte är maskiner kanske det är på tiden att Försvarsmakten reviderar 

sin syn på organisationsverksamheten. Jag är helt övertygad att om det hade handlat om 

tekniska förutsättningar, juridik eller ekonomi så hade man tagit ämnet på ett mycket 

större allvar. Dessutom tror jag även att en socialkonstruktionistisk syn på verkligheten 

skulle leda till att man i jakten på att vara föredöme hade prioriterat och belyst 

kommunikation som den process vari både dålig och bra kultur formas.  

 

Försvarsmakten har lagt över 100 miljoner kronor på ett inledande värdegrundsarbete för 

att ta tempen på organisationens kultur med syfte att kunna förändra den till det bättre. 

Det känns med de rådande förutsättningarna som ett oerhört slöseri med pengar. 

Johansson och Heides (2008) forskning visar att kommunikationsansvarigas kunskap 

inom, och syn på, kommunikation har en avgörande roll för organisationers planerade 

kommunikation.  De strategerna jag hämtade min empiri ifrån har båda mycket makt och 

inflytande över konstruerandet av den kulturella förändringsprocessen. Deras okunskap 

kring kulturbegreppet och transmissionssyn på kommunikation är därför inte fördelaktigt 

för implementeringen av värdegrunden.  
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Min analys avslöjar inte bara strategernas transmissionssyn på kommunikation utan 

beskriver även de organisatoriska faktorer som präglar förutsättningarna och kontexten 

vari kommunikationsprocessen äger rum. 

Några av de avgörande faktorerna som idag präglar förutsättningarna negativt för 

kommunikationsprocesserna i Försvarsmakten är förutom synen på kommunikation, 

organisationsstrukturen, den rådande orderkulturen och gamla narrativ som lever sina 

egna liv.  Alla dessa faktorer är avgörande element vari den rådande organisationskulturen 

reproduceras. Med en socialkonstruktionistisk verklighetsuppfattning blir det lättare att 

förstå och upptäcka dessa kontraproduktiva processer som kan ses som konkurrenter till 

den planerade organisationskommunikationen.  

Med det resonemanget vill jag poängtera att kommunikationen som bär upp den rådande 

kulturen är mer än det som sägs när man ger en order eller kommunicerar via olika 

dokument. Därmed kan man inte ändra en kultur genom att bara förändra eller tillsätta 

nya styrdokument. För den som är påläst inom kommunikation verkar detta uppenbart. 

Men min observation visar att sådana aspekter inte uppmärksammas på strategisk 

ledningsnivå.  

Modern kommunikationsforskning motiverar och förklarar varför alla organisationer, så 

även Försvarsmakten, bör reflektera mer över kommunikationens roll i sin verksamhet. 

Genom att kartlägga vilka processer organisationen medvetet och omedvetet konstruerar 

och deltar i, ökar chanserna för att lyckas med sitt kommunikationsarbete. Med 

utgångspunkt i systemteorin skulle man t ex internt kunna bilda sig en uppfattning kring i 

vilka processer mening skapas och i vilka processer motstridiga budskap kommuniceras.  

Under min observation på Försvarsmakten insåg jag vilken liten plats 

kommunikationsvetenskap som ämne och kommunikation som fenomen har givits, trots 

att det är i de kommunikativa processerna kulturer formas och förändringar iscensätts.  

Man kan egentligen inte tala om värdegrunden utan att fundera över kommunikation. I en 

organisation där man uttalat arbetar med effektivisering och specialisering är det nästan 

overkligt vilken liten roll kommunikationsvetenskap ges. Infostaben ansvarar visserligen 

för den planerade externa och interna kommunikationen och fungerar även som stöd åt 

informationsansvariga ute på förbanden. Men mycket mer än så är det inte. 

Om kommunikationsvetenskapen fick större utrymme skulle förståelsen för 

kulturbegreppet och värdegrundsimplementeringen kanske komma mer naturligt och 

mindre forcerat. Trots att vetenskapen har utvecklats existerar fortfarande gamla synsätt 

ute i många organisationer.  
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Jag tror att detta beror på att kunskap och insikt kring kommunikationens roll saknas. 

Vilket delvis kan förklaras av att kommunikationsvetenskapen än idag inte har vunnit den 

respekt och pondus den förtjänar i samhället.  

Problematiken som diskuteras i min analys är inte unik för just denna organisation. Jag 

anser att fler organisationer borde rannsaka sina rutiner och ta kommunikationsarbetet på 

större allvar. Tron om att Försvarsmakten är helt annorlunda jämfört med andra 

organisationer skapar en distans till den kunskap och forskning som produceras kring 

både kommunikation och organisationer. Detta tror jag är mycket ogynnsamt när det 

kommer till organisationsutvecklingen. Så länge Försvarsmaktens ledning inte reviderar 

sin transmissionssyn på kommunikation kommer konsekvenserna yttra sig i fortsatt 

undermåligt kommunikationsarbete. En förlegad syn på kommunikation leder till dåliga 

insatser på organisationsnivå, vilket i förlängningen kan stjälpa hela 

kommunikationssektorn i dess arbete att vinna ökad legitimitet i relation till andra 

yrkeskårer. Om nu inte kommunikatörerna kämpar för en modernare syn på 

kommunikation, vem gör det då?  

 

Kom igen nu, vi har inget att förlora! 

 

Avslutningsvis skulle jag vilja tillägga att om studien pågått under en längre tid, hade jag 

med stort intresse samlat in data om hur ledarna själva uppfattar sitt kommunikativa 

uppdrag, vilken vikt de lägger vid det kulturella förändringsarbetet samt hur de anställda 

slutligen fått ta del av implementeringen av värdegrunden och ställer sig till den. Detta 

ligger utanför ramen för min studie men skulle vara ett intressant uppslag för framtida 

uppsatser. 
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7. BILAGOR 

7.1 STRATEGISKT STYRDOKUMENT FÖR FÖRSVARSMAKTEN  

 

 



	   39	  

 

 

 

 



	   40	  

 

 

 

 



	   41	  

 

 

 

 



	   42	  

 

 

 

 



	   43	  

 

 

 

 



	   44	  

 

 

 

 



	   45	  

 

 

 

 



	   46	  

 

 

 

 



	   47	  

 

 

 

 



	   48	  

 

 

 

 



	   49	  

 

 

 

 



	   50	  

 

 

 

 



	   51	  

 

 

 

 



	   52	  

7.2 BIKUPANS RAPPORT ”VÄRDERINGAR SOM STYRMEDEL- DULTURGAPEN” 
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7.3 TEMATISK OBSERVATIONSUNDERLAG & FÖRBEREDANDE DISKUSSIONSUNDERLAG. 

 

 

TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER: 

Systemteori, Socialkonstruktionism, Kultur, Kommunikation och Meningsskapande 

 

 

TEMATISKA FÄLT: 

Den kulturella förändringsprocessen - Värdegrunden 

 

 

Synen på kommunikation - Kommunikationens funktion i organisationen 

 

 

Uppfattningen av organisationen - I vilken kontext sker implementeringen 

 

 

    OBS! Detta utdrag är komprimerat till att utgöra   
    endast en A4 sida. Under observationen utgjorde   
    varje tematiskt fält två A4 sidor. 

 


