
 

 

2004:5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arbetsrapport 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Ravlundamodellen 

 - organisationsdesign vid strategisk garnisonsplanering 
 

Mariann Mannberg 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Institutionen för samhällsbyggnad/Avdelningen för 

Trafik och samhälle 

ISSN: 1402-9774 



 
 

Förord 
 
Under juni 2004 påbörjades en utvärdering av Försvarsmaktens garnisonsplanering. 
En av de platser som besöktes under utvärderingen var Ravlunda skjutfält, lokaliserat 
på Österlen och tillhörande P7-Södra Skånska regementet.  Vid intervjuer med 
ansvarig personal, om hur planeringsarbetet bedrivits, kom Ravlunda skjutfält att 
framstå som en möjlig modell för andra garnisoner att utgå ifrån. Konceptet är enkelt 
och kan sägas bygga på en lång tradition av lokalt samarbete och kan sammanfattas 
som intensivplanering på plats där en brett sammansatt grupp av intressenter 
medverkat och som i forskningsarbetet fått arbetsnamnet Ravlundamodellen. 
 
Föreliggande arbetsrapport är en delrapportering av utvärderingen som pågår 
20040601-20041231. Delrapporten har som syfte att redovisa möjligheter till 
förbättringar och effektiviseringar av planeringsprocesserna inom garnisonerna och 
har i huvudsak således ett normativt syfte. Resultaten ska betraktas som preliminära. 
Hela utvärderingen avrapporteras i december 2004. 

 

 
 
 

 
 
 
“Many executives invest considerable resources in restructuring their companies, 
drawing and redrawing organizational charts only to be disappointed by the results. 
That is because much of the real work of companies happens despite the formal 
organisation. Often what needs attention in the informal organization, the networks of 
relationships that employees form across functions and divisions to accomplish tasks 
fast.  
 
If the formal organization is the skeleton of a company, the informal is the central 
nervous system driving the collective thought processes, actions and reactions of its 
business units. Using network analysis, managers can translate a myriad of 
relationships into maps that that show how the informal organization gets work 
done”. 
 
Krackhard & Hanson, Harvard Business Review (93:71/4) 
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Sammanfattning 
 

Omvärldsstrukturen, stadd i allt snabbare förändring, påverkar försvarets 
verksamhetsstruktur och i slutänden garnisonernas infrastruktur. Eftersom 
infrastrukturen är svårföränderlig så bedrivs det, inom Sveriges samtliga garnisoner, 
strategisk planering för att kunna utforma en infrastruktur som kan matcha 
verksamheten såväl på kort som på upp till 20 års sikt . Garnisonsplaneringsarbetet är 
en process som pågått i olika former sedan 1960-talet. I sin nuvarande form resulterar 
planeringsarbetet i s.k. Garnisonsplaner.  
 
Att bedriva sådan planering med gott resultat kräver en fungerande, kreativ 
planeringsorganisation. Ambitionen med den forskning som ligger bakom denna 
delrapport är att kunna lägga en grund för en optimering av planeringsorganisationen 
vid fortsatt garnisonsplanering. Det redan utförda planeringsarbetet har legat till grund 
för studierna som ett facit på vilken organisationsform som legat närmast optimering.  
 
De informella grupperna har bedömts som mest centrala att studera eftersom det 
kreativa arbetet sker där. De informella grupperingarna inom organisationen har 
betraktats som nätverk av relationer. Nätverkens struktur har relaterats till kvaliteten 
på det resultat de presterat i form av en garnisonsplan som har en kreativ och visionär 
inriktning och därför kan ligga till grund för en samlad strategisk bedömning från 
Försvarsmaktens sida.  
 
Resultatet har en empirisk tyngdpunkt som visar ett samband mellan 
promärgrupperingar och kvalitet på prestation. Ambitionen är att resultatet ska kunna 
användas normativt, genom att i planeringsprocessers inledningsskede skapa 
förutsättningar för primärgrupperingar och tätare informella organisationsstrukturer. 
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Abstract 
 
This paper is a part report within an ongoing evaluation, that takes place during June 
to December 2004, of the so called garrison-planning within the Swedish Armed 
Forces. The report has a normative purpose and that will be more theoretically 
substantiated in the final report that will be finished in December 2004.  
 
The surrounding world, changing yet faster, effects the structure of operation within 
the Swedish Armed Forces and the infrastructure within it’s garrisons. Since 
infrastructure is hard to change, all Swedish garrisons prosecutes strategic planning 
with a purpose to form an infrastructure that can match it’s activities and operations. 
 
In order to carry out such planning with a satisfactory result an organization, fit for its 
purpose, is necessary. The ambition with the research that lies behind this report is to 
provide an input towards optimizing the strategic planning organizations.  
 
The presented results has an empirical main point and shows correlations between 
primary groupings and quality of performance.  
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1. Planeringsarbete i en föränderlig omvärld 

Såväl samhället i stort som Försvarsmakten präglas till stor del av en omvärld där 

förändringar, såsom politiska, ekonomiska och demografiska, sker i allt snabbare takt. 

Förändringarna måste hela tiden mötas upp med anpassningar i samhälls- och 

försvarsstrukturen.  

 

Den gamla försvarsstrukturen byggde i stort sett på invasionshot från omvärlden, ett 

hot som idag anses mycket avlägset (Försvarsdepartementet 2004). Dagens hotbild 

beskrivs av Bo Huldt, professor vid Försvarshögskolan som ”okänd terräng” (Huldt 

2004).  Man vill därför bygga upp en förvarsstruktur kring ett europeiskt perspektiv 

bl.a. i ett gemensamt snabbinsatsförsvar där krishanteringsstyrkor även samarbetar 

med civila krishanterings- och biståndsgrupper (Björklund 2004, 

Försvarsdepartementet 2004). 

 

Idag är Försvarsmaktens förmågor i regel uppknutna i enskilda system. I det nya 

försvaret ska förmågorna kunna samutnyttjas i ett brett och samverkande försvar, där 

olika enheter använder varandras resurser och arbetar jämsides och med rumslig 

flexibilitet, ”… resurser här och nu” som försvarsminister Leni Björklund (2004) 

uttrycker det. Via bl.a. organisationsförändringar leder anpassningarna i slutändan 

fram till infrastrukturella åtgärder, en förändringsprocess som alltså kan beskrivas 

som en väg från abstrakt till konkret.  

    

 

 

Figur 1. Omvärldsförändringarnas väg från abstrakt till konkret. 
 

OMVÄRLD 

ORGANISATION 
INFRASTRUKTUR 
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För Försvarsmaktens del leder förändringarna i verksamheten till expansion, 

effektiviseringar och avveckling. Dessa verksamhetsförändringar leder i sin tur till 

behovet av bebyggelseförändring. Konkret sker detta genom i huvudsak förtätning, 

omgrupperingar, avveckling och uppsägningar, så att bebyggelseförändringen kan 

matchas ihop med verksamhetsförändringarnas krav (Försvarsmakten 2002). 

1.1. Strategisk planering 

För att åstadkomma förändringarna med en optimering av resurser krävs en mycket 

långsiktig framförhållning som kan betecknas som en visionär strategisk planering. 

Strategisk planering har sitt ursprung inom den militära krigsorganisationen och som 

term används den såväl inom offentlig som privat verksamhet där det betecknar de 

trendframskrivningar etc. som föregår olika beslut.  

 

För att beskriva andemeningen med visionär, strategisk planering när det gäller 

infrastruktur kan den liknas vid ett stort fartyg. Navigeringen kräver insikt i var och 

när kursändring skall ske eftersom giren måste påbörjas tidigt om fartyget skall kunna 

svänga då det verkligen behövs, och åt rätt håll. Hela besättningen måste också vara 

medveten om resans mål och de kursändringar som behöver genomföras för att nå dit. 

En bred medverkan av hela besättningen är också nödvändig och grundar sig på den 

kunskap som personalen besitter om respektive verksamhetsplats: maskinisten vet om 

motorn klarar färden, kocken vet om maten räcker ända fram och styrman känner till 

grynnorna.  Medverkansprocessen är också avgörande för att möjliggöra en visionär 

strategisk planering med bibehållen förankring i den vardagliga verksamheten inom 

garnisonerna.  

1.1.1. Strategisk garnisonsplanering 

Garnisonernas planering skall vara strategiska bedömningar av behoven inom olika 

tidsintervaller från två år och framåt. Fram till början av 2004 har ett 20-tal 

Garnisonsplaner tagits fram. De olika dokumenten uppvisar en varierande grad av 

visionär strategisk inställning och planeringen är i många fall alltför kortsiktig och 
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fokuserad på detaljplanering att den inte bedöms1 vara användbar för en samlad 

strategisk bedömning på nationell och regional nivå.   

 

 

 

 

2 år 
4 år 

0 å

 
 
Figur 2. Besättningen måste kunna se den långsiktiga destin
ett tidigt plan. 
 

 

Den strategiska planeringen av garnisonen inbeg

samband av olika karaktär, inom olika nivå

Samtidigt måste en visionär grundinställning upp

i strukturen i nuläget. Alla dessa samband

svårigheten med planeringen. 

1.2. Syfte 

Föreliggande delrapport bygger på resultat 

garnisonsplaneringsarbete som har pågått på 

Försvarsbeslut, FB, 2004. Delrapporten har so

förbättringar och effektiviseringar i planeringsp

fortsatt planeringsarbete efter FB 2004. Ambiti

                                                           
1 Bedömning gjord av Försvarsmakten Grundorga
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formandet av fungerande planeringsorganisationer i samband med nya 

planeringsprocessers igångsättande.  

1.3. Metod 

Bakgrunden till valet av metod är hypotesen att informella organisationsstrukturer har 

avgörande betydelse för hur väl en organisation presterar. För att möjliggöra en 

kartläggning av den informella organisationsstrukturen valdes metoden social 

nätverksanalys (Social Network Analysis, SNA). Social nätverksanalys utgår ifrån att 

relationerna utgör en organisations informella struktur. Relationerna har i detta fall 

utgjorts av kommunikationerna mellan de personer som ingått i respektive garnisons 

planeringsarbete. Kommunikationsnätverken valdes ut som fokus för analysen av 

garnisonsplaneringen p.g.a. att de bäst anses ge en bild av nätverket i förhållande till 

dess kreativa förmåga, en utgångspunkt som hänger samman med betydelsen av ett 

kreativt arbete för att kunna forma en visionär strategisk planering. 

 

Forskningsarbetet har haft sin utgångspunkt i en öppen ansats där de medverkande 

informanternas uppgifter till stor del har styrt den fortsatta forskningen. Delvis beror 

detta på att den formella strukturen kan betecknas som subjektiv, d.v.s. informanten 

själv bedömer bäst vilken relation han har till andra. Den subjektiva utgångspunkten 

var i detta fall också nödvändig eftersom planeringsprocesserna inte pågick i något 

intensivt skede. Det var alltså tidigare samarbete och tidigare kommunikationsflöden 

som skulle mätas. Valet av öppen ansats lämnade också fältet öppet för ett samarbete 

mellan forskare och informant. Att vända fokus från forskaren till informanten gjorde 

också att risken minskade för att svaren ”smittades” av forskarens omedvetna 

påverkan på informanten, d.v.s. att forskaren genom sitt val av frågor speglade vilka 

svar han vill ha.  

 

I tre garnisoner med varierande grad av måluppfyllelse har organisationsstrukturen 

analyserats i förhållande till prestation. Därefter har garnisonerna jämförst. De tre 

garnisaoner som ingått i studien benämns: G1, G2, G3. Garnisonerna ingår också i tre 
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olika förvaltningsområden. Graden av måluppfyllelse bestämdes av den instans som 

formulerat målet, FM GRO ORG Fast. 

 

Intervjuerna tjänade dels som grund för en djupare analys av nätverkets karaktär och 

även som en inledande nätverkskartläggning som sedan kompletterades med en 

enkätförfrågan inom den officiella planeringsorganisationen. 15 intervjuer 

genomfördes och resulterade i ungefär samma antal timmars bandat material. 

Intervjuerna gav dels en subjektiv bild av hur planeringen genomförts och även en 

indikation på vilka personer som var mest centrala i den informella organisationen. 

Dessa personer intervjuades sedan i sin tur.  

 

För att få en större kartläggning, och som komplement till intervjuerna, genomfördes 

även en enkätförfrågan bland de personer som angetts i den officiella organisationen. 

Enkäterna2 utformades så att frekvens av kontakter angavs i tre grader: en eller några 

ggr/vecka, en eller några ggr/mån, en eller några ggr/år. Då föreliggande rapport 

skrevs hade enkäten besvarats av: G1 52%,  G2 53% och G3 70%.  

 

På grund av svarsfrekvensen redovisas och används inte enkätsvaren i analysen. 

Istället bygger analysen på de öppna intervjuerna som i sig gav en bild av de centrala 

aspekterna av nätverksstrukturen och kunde p.g.a. sin höga kvalitet även ligga till 

grund för en normativ resultatredovisning. 

1.4. Disposition 

Inledningsvis förs en teoretisk diskussion som förklarar olika syn på organisationen 

och hur den kan betraktas som en struktur för att lättare kunna förstå, analysera och 

forma den. Därefter diskuteras de informella grupper som bildas inom den officiella 

gruppen och som är av avgörande betydelse för gruppens prestationsförmåga och 

beskriver sedan hur dessa informella grupper kan analyseras med hjälp av begreppet 

nätverk och vilken betydelse olika nätverksformationer kan ha på kreativitet.  

                                                           
2 Bilaga 1 
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Kapitel 3 sammanfattar och diskuterar resultaten från intervjuerna och i kapitel 3.5 

ges ett normativt exempel på hur en planeringsprocess kan startas igång. 

Avslutningsvis diskuteras resultaten och den fortsatta forskningen.  

1.5. Avgränsningar 

Föreliggande delrapport har genomgående teoretiska avgränsningar. Framförallt 

utelämnar den diskussionen om kausalitet mellan aktör och struktur. Därmed 

diskuteras heller inte vilken roll aktörens karaktär och kompetens spelar i 

utformningar av informella organisationer.  Den teoretiska diskussionen kommer att 

göras mer omfattande i slutrapporteringen under december 2004.  

 

Den empiriska delen är också avgränsad på grund av att den till viss del bygger på en 

enkät. Svarsfrekvensen är än så länge låg och ojämn. Därför används inte 

nätverksanalysen för några djupare analyser i föreliggande rapport. Definitiva resultat 

kommer att avhandlas vid slutrapportering. 

2. Organisationen 

Strategisk garnisonsplanering kräver ett kreativt och visionärt förhållningssätt.  Ett 

sådant förhållningssätt kan i sin tur bara frammanas i en organisation som – formellt 

eller informellt – anpassats för uppgiften. Mycket förenklat kan organisationen 

beskrivas som en social enhet som formats krig ett bestämt syfte. 

 

Ordet organisation härstammar från grekiskans organon som betyder redskap eller 

verktyg. Om vi betraktar den visionära garnisonsplanen som mål och den kreativa 

strategiska planeringen som processen, så kan vi således betrakta 

planeringsorganisationen som verktyget för att nå dit. Utifrån den synvinkeln kan vi 

också förstå hur centralt den är att utforma detta verktyg för att passa sin uppgift. 
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2.1. Organisationen som struktur 

För att kunna utforma organisationen som verktyg behöver vi förstå dess uppbyggnad 

i relation till hur väl den fungerar.  

 

En av de mest centrala diskussionerna inom organisationsteorin är huruvida 

organisationen ska betraktas ur aktörs- eller strukturperspektiv . Orsakssambanden, 

kausaliteten, är alltså en av de primära utgångspunkterna i diskussionen kring 

organisationsteori, d.v.s. är det individen som formar organisationen eller tvärtom.  

 

I denna studie har ett strukturalistiskt synätt legat till grund. Det har inneburit att 

organisationsstrukturen som sådan har ansetts vara det primära att analysera. 

Aktörerna, d.v.s. de personer som verkar inom organisationen, har en sekundär roll för 

att förstå hur organisationen fungerar. De anses därför inte som oviktiga när det gäller 

att förstå hur strukturen är uppbyggd. 

”Den relation som finns mellan struktur och aktör bör uppfattas som 
dialektisk. ” (Andersson 1994) 

Aktörens roll i hur strukturen uppkommit bör diskuteras. I föreliggande delrapport 

lämnas aktörsrollen dock utanför diskussionen, framförallt för att strukturen används 

som normgivande.  

 

Själva strukturbegreppet används bl.a. inom sociologin som ett antal domäner D och 

relationerna R mellan dem. En konkret liknelse kan göras med begreppet 

infrastruktur: Domänerna är städer, samhällen och byar och vägarna är relationerna 

mellan dem. Genom att betrakta infrastrukturen i en region kan vi söka förklaringar 

till bl.a. tillväxt, innovationsspridning och sociala skillnader. Men vi kan också se det 

omvänt, d.v.s. exempelvis kan dålig infrastruktur ses som ett symptom på dålig 

tillväxt, vilket skulle resultera i förslag till satsningar på infrastrukturen för att få 

regionen på fötter. På samma sätt kan organisationens struktur betraktas som 

normgivande. 
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2.2. Informella grupper 

Inom den formella organisationens struktur bildas i sin tur en informell struktur 

bestående av olika grupper ”. Dessa grupper anses inom organisationsteorin spela en 

avgörande roll för organisationens effektivitet och utveckling . 

”If the formal organization is the skeleton of a company, the informal is the central nervous 
system driving the collective thought processes,… ” (Krackhardt 1993) 

Liknelsen ovan kan kompletteras med vår tidigare liknelse i föregående kapitel (2.1) 

med strukturen som infrastruktur med D som orter R som vägarna mellan dem.  I den 

formella organisationen är D och R de som syns på kartan, medan D och R i den 

informella strukturen är den faktiska kommunikationen mellan människorna oavsett 

om man bor i någon av städerna eller inte, och oavsett om man färdas efter 

huvudlederna. När man planerar för åtgärder i infrastruktur är den naturligtvis 

väsentligt att kartlägga de verkliga kommunikationsmönstren bl.a. för att undvika en 

kaotisk trafiksituation.  

 

Inom organisationsteorin finns olika uppdelningar av de informella 

gruppbildningarna. En huvuduppdelning föreslås av Bakka et.al. (2002):  

 

• Referens- och medlemsgrupper  
• In/ut grupper 
• Primärgrupper 
 

Referens- och medlemsgrupper och in/ut-grupper betecknar gruppbildningar i 

förhållande till den övriga organisationen. Referensgruppen avser en gruppbildning 

som andra (medlemsgruppen) vill vara delaktiga i och som formellt eller informellt 

styr verksamheten genom gemensamma attityder och normer. Ingruppen kan även 

betecknas som vi-grupper och präglas av en vi-känsla och utanförskap gentemot de 

övriga utanför gruppen (utgruppen).  
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Primärgrupper är en mer varaktig form av informell gruppbildning. De kännetecknas 

av nära kontakter och direkt samarbete, där sammanhållningen bildar ett socialt 

kapital att användas i exempelvis planeringsprocesser .  

 

Socialt kapital kan kort beskrivas3 som det värdefulla nätverk av kontakter mellan 

människor i samhället som bl.a. gör att demokratin fungerar. Socialt kapital betraktas 

idag som ett vedertaget begrepp och anses vid sidan om fysiskt kapital och 

humankapital som en väsentlig ingrediens bl. a. för att skapa tillväxt. Inom en 

organisation är socialt kapital nödvändigt för skapa ett gott samarbetsklimat som kan 

generera nya idéer. Hur socialt kapital skapas är därför en nyckelfråga som bl.a. den 

svenske statsvetaren Bo Rothstein (2003) söker svar på. Man kan tillämpa hans 

slutsatser att gälla för organisationer.  Socialt kapital skapas inom organisationen där 

man har respekt för, och tillit till, den omgivande institutionen, förvaltningen eller 

samhället. Aktörernas tillit grundar sig inte på egenintresse utan på en tro på att den 

styrande omgivningen verkar för det allmänna bästa (Rothstein (2003). Att bygga upp 

en organisation där socialt kapital genereras, kan alltså inte göras med personer som 

vill maximera nyttan av egenintresse.  

2.3. Nätverk 

I grunden betecknar begreppet nätverk helt enkelt ett antal olika förhållanden och 

faktorer som står i relation till varandra (Gustavsen och Hofmaier 1997). Faktorerna 

kan vara av rent naturvetenskaplig eller samhälls- och beteendevetenskaplig karaktär. 

Begreppet används idag flitigt för att beteckna kontakter mellan t.ex. personer, 

organisationer eller företag. Synen på relationer som nätverk har en strukturell 

utgångspunkt som bygger på uppfattningen att, även om karaktären på domänen D 

(individen, företaget, organisationen) har betydelse för hur D fungerar så ger det inte 
                                                           

3Nyare litteratur om socialt kapital i urval:  
Putnam, Robert D:(2002) Democracy in Flux: Social capital in Contemporary Societies. New York: Oxford 

University Press 
Lin et.al (2002) Social Capital : a theory of social structure and action. Cambridge University Press. 
Grootaert, Christiaan, Van Bastelaer, Thierry (2002) The role of social capital in Development: an empirical      

assessment. Cambridge University Press. 
Field, John (2003) Social Capital. London: Routledge 
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hela bilden. Hur domänerna är sammansatta genom relationer, R, spelar en betydande 

roll. Om vi gör en liknelse med infrastruktur igen, så kan personer i en organisation 

utgöra städer och kontakterna emellan dem vägar.  De olika städerna har olika typ av 

kommunikationer och olika mängd kommunikationer mellan sig. Vi kan direkt förstå 

att vilken stad man är sammankopplad med och hur man är sammankopplad har stor 

betydelse för den egna utvecklingen. En mindre ort med låg tillväxt och hög 

arbetslöshet får snabbt ökad inflyttning om kommunikationen till en närliggande 

storstad förbättras vilket i sin tur leder till minskad arbetslöshet och ökad tillväxt. Att 

förbättra kommunikationen till en annan småstad med samma problem kanske istället 

ger en annan effekt: ökad samhörighetskänsla och större trivsel som kanske genererar 

tillväxt på längre sikt. 

 
De informella grupperingarna mellan inom en organisation kan alltså beskrivas som 

nätverk eftersom det är kontakterna som är centrala för dess uppbyggnad. Kontakterna 

mellan de olika individerna inom de olika informella grupperna kan vara av olika 

karaktär och räknas då även till olika nätverk som exempelvis:   

 

• Rådgivningsnätverk  

• Tillitsnätverk 

• Kommunikationsnätverk 

(Borgatti 2004) 

 

Vilket nätverk man väljer att studera bygger antigen på vad det empiriska materialet 

pekar ut eller också på vad problemställningen är. Att studera rådgivningsnätverket 

kan vara användbart för att spåra exempelvis politiska konflikter och oförmåga att nå 

strategiska mål. Tillitsnätverket är ett användbart sätt att analysera problem som dålig 

prestation vid till exempel förändring eller kriser. Analys av 

kommunikationsnätverket kan användas för att studera låg produktivitet med 

ineffektivt utnyttjande av resurser och försämrad kreativ förmåga. Vi analys av 

kommunikationsnätverket spåras luckor i informationsflödet med även 

koncentrationer av kommunikation till vissa personer med mera. 
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2.4. Sammanfattning 

Informella primärgrupperingar inom en organisation kan alltså betraktas som enheter 

där socialt kapital skapas, socialt kapital som i sin tur är en avgörande tillgång vid 

kreativa processer som involverar flera personer. Förekomsten av primärgrupper inom 

en organisation skulle således vara en indikator på socialt kapital.  

Genom att mäta kommunikationsnätverket inom organisationen kan vi få ett mått på 

det sociala kapitalet i organisationen. Därmed kan vi se om det finns en positiv 

korrelation mellan kreativ prestation och primärgrupperingar. 

3. Resultat av nätverkskartläggning 

Resultaten i denna rapport ska betraktas som preliminära eftersom en samlad analys 

där nätverken analyseras i sin helhet inte kan utföras då svarsfrekvensen hitintills inte 

är tillräcklig. 

 

Resultatet från de öppna intervjuerna gav dock en tydlig bild av hur planeringsarbetet 

inom respektive garnison uppfattas av några av de personer som deltagit regelbundet. 

Ett antal tydliga motsatsförhållanden mellan G1 och G2 resp. G3 identifierades utifrån 

informanternas uppgifter (tabell 1) vilket gjorde att forskningen fick en större 

empirisk tyngd och kom därefter att utgå ifrån tre referenser för fortsatta jämförande 

analyser där den subjektiva uppfattningen kom att betraktas som ytterligare en 

indikator på socialt kapital. 

 

1. Prestation (Kvalitet på garnisonsplan) 

2. Struktur (Primärgrupperingar, täthet) 
Socialt kapital 3. Subjektiv uppfattning  
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3.1. Prestation 

Kvaliteten på garnisonsplaneringen har bedömts av FM GRO ORG Fast. 

Bedömningen gjordes i huvudsak utifrån dess användbarhet för en samlad strategisk 

bedömning av framtida behov hos FM. G1 bedömdes ha tagit fram den mest 

användbara garnisonsplanen, G2 en relativt bra plan med något för hög 

detaljeringsgrad, medan garnisonsplanen för G3 bedömdes som oanvändbar för ovan 

nämnda syfte.  

3.2. Struktur 

Den preliminära nätverksanalys som genomförts indikerar en stark skillnad i 

kommunikationsfrekvens. Som tidigare nämnts redovisas de dock inte i denna rapport 

eftersom enkäten ännu inte besvarats i tillräckligt stor omfattning. Men kan ändå 

betraktas som ett preliminärt resultat.  

 

Intervjuerna gjorde också att primärgrupper kunde identifieras i G1 och G2. 

Grupperna bestor i båda fallen av tre personer med olika tillhörighet i organisationen 

som också varierade mellan G1 och G2. Primärgrupperingarna har betonats som 

mycket viktiga av informanterna: 

 
”motorn till att tänka framåt” 

”en nyckelorganisation” 

 

Benämningen primärgrupp har i detta fall också en dubbel innebörd eftersom man har 

träffats som presidium före den officiella planeringsgruppens möten med avsikt att 

effektivisera planeringsmötet:  

 
”Det är en inofficiell grupp som vi använder för att förbereda plangruppens möten, titta igenom vad 
vi behöver ta upp och var vi saknar underlag, titta på planen, hur vi ska driva arbetet framåt, om 
vi måste rucka på planen”. 

 

 G3 bestod av en splittrad informell gruppering präglad av enskilda arbetsinsatser och 

där man inte ansåg sig i behov av en planeringsgrupp: 
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”Det mesta av materialet har inhämtats av mig, jag har också skrivit underlaget”. 
 

”Det fanns inget behov av plangrupp inför det här. 
  

Synen på samarbetet hos informanterna i G1 och G2 är av en helt annan art: 

 
”Arbetet tvärs över grupperna ledde till synergieffekter. Folk var entusiasmerande, inspirerade att 
möta nya erfarenheter…..Vi kommer från många tidigare arbetsplatser som officerare inom ett brett 
arbetsfält. Därför försöker man hitta det bästa i förlängningen. Vi har haft ett fritt tänkande och 
högt till tak och har därför fått mycket underlag, allt från enskilda till kompanier och funktioner”. 
 

 
Medan man i G3 ger uttryck för en känsla av att det inte tjänade till att försöka få till 
stånd ett bredare samarbete: 

 
”…man höll igen med sina åsikter”. 

3.3. Subjektiv bedömning 

Statusen på garnisonsplanen speglar också synen på samarbetet: 

 
”Vi har kommit fram till ett resultat som jag vet att vi kommer att ha och har haft nytta av”. 

 

”Eftersom vi vet målet för garnisonen så är det bar att checka av delmålen, som en kedja. Vi har 
en röd tråd över tid att hålla oss till”.  

 
 

och i G3: 
”Statusen är låg. Garnisonsplanen används inte i den grad man förväntat sig. Inför FB 2004 

hämtas underlag från oss och inte garnisonsplanen. Det borde man kunna”.  
 

För att återknyta till rapportens inledande kapitel, där vikten av en övergripande och 
visionär inställning anges som primär, kan vi citera en av informanterna i G2: 
 

“Vi har ett positivt klimat där vi ger och tar. Vi har kommit till insikt om att vi tillhör 
samma företag. Vi sitter i samma båt. Vi arbetar därför för koncernens bästa för att hitta en 
så bra totallösning som möjligt. Garnisonsplaneringen har bidragit till detta. Den är ett 
naturligt forum”.  
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3.4. Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan vi gruppera resultaten på följande sätt (tabell 1): 

 

Tabell 1. Relationen mellan G1 och G2 samt G3 och prestation, struktur och subjektiv 
uppfattning. 
 Garnison 1 och 2 Garnison 3 

Prestation Hög Låg 

 
Struktur 

 
Primärgruppering 
Hög kommunikationstäthet 
 

 
Splittrad 
Låg kommunikationstäthet 

Subjektiv  
syn på  
processen 

Process 
Gott samarbetsklimat 
Bred 
Vi 
Stolthet 
Tydlig ledning 

Produkt 
Dåligt samarbetsklimat 
Smal 
Vi/dom 
Missnöje 
Otydlig ledning 

 

Vi kan dra slutsatsen att det finns ett tydligt samband mellan strukturen, den 

subjektiva uppfattningen och prestationen. Tydliga indikationer från 

enkätundersökningen visar på avsevärt högre kommunikationsfrekvens inom G1 och 

G2 i förhållande till G3 och en markant skillnad i subjektiv uppfattning.  

 

En preliminär slutsats är att det avgörande inom strukturen är förekomsten av 

primärgrupperingar. Primärgrupperingarnas funktion som presidium har effektiviserat 

planeringsarbetet och möjliggjort att fungerande arbetsgrupper har bildats. 

Primärgruppen har också vidmakthållit den visionära, strategiska och breda synen på 

planeringen och förmedlat  en syn på planeringsarbetet som viktigt och av nytta för 

garnisonen. Primärgrupperingarna har också fungerat som motor för upprätthållande 

av kommunikationsnätverket genom att vidmakthålla ett brett samarbete. 

Primärgruppen har också stått för ett tydligt ledarskap. 

 

För att skapa en effektiv och kreativ planeringsorganisation lämpad för visionär 

strategisk planering skulle vi alltså kunna placera tre personer i en primärgruppering 

inom en officiell planeringsorganisation. Primärgrupper bildas dock informellt utifrån 

optimering av kompetens för att nå gruppens gemensamma målsättning. För att skapa 
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en optimal planeringsgrupp så kan vi istället skapa de rätta förutsättningarna för att 

primärgrupper ska kunna bildas.  

3.5. Ravlundamodellen 

Ravlunda skjutfält är lokaliserat på Österlen och tillhör, tillsammans med Skjutfälten 

Kabusa och Rinkaby, P7-Södra Skånska regementet.  Vid intervjuer med ansvarig 

personal, om hur planeringsarbetet bedrivits, kom Ravlunda skjutfält att framstå som 

en möjlig modell för andra garnisoner att utgå ifrån. Kvaliteten på planen för 

Ravlunda (Revingehed block 6) bedömdes som mycket hög. 

 

Planeringsarbetet på Ravlunda skjutfält inleddes med intensivplanering på plats under 

två sammanhängande dagar med övernattning där samtliga representanter deltog. 

Upplägget gav ett flertal effekter, inte minst ur effektivitetshänseende: 

 

• Samliga representanter fick en gemensam och konkret syn på området.  
”Om man nu ringer till någon så kan man känna att vi talar samma språk”. 

 

• Idéer kunde direkt kvalitetssäkras genom att bred kunskap om lagar och 

bestämmelser om t.ex.ström o vattenförsörjning, miljö och kostnader fanns 

och idéerna kunde sedan omarbetas och åter redovisas: ”vi var ute o tittade, såg 

med olika ögon. 

 

• Personer som arbetar ute på fälten var med i processen och såg nyttan med 

planen.  

 

• Ett kommunikationsnätverk byggdes på plats som sedan till stor del 

vidmakthölls i fortsatt arbete. 

 

 

En intensiv inledande planering vid nya planeringsprocessers ingångstartande enligt 

Ravlundamodellen skulle kunna ha en uttalad ambition att forma lämpliga 
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primärgrupper. Den gedigna erfarenhet som de deltagande personerna har av 

verksamheten och behoven skulle kunna ge förutsättningar till att primärgrupper 

kunde formas naturligt och utifrån koncensus. Uppbyggnaden av täta 

kommunikationsnätverk skulle ges en grogrund under några inledande dagar av nära 

samarbete. Kommunikationen skulle även fortsättningsvis också underlättas av att de 

deltagande format en gemensam bild av planeringsobjekten och den rådande 

situationen kring dem. Det effektiva inledande arbetet med direkt kvalitetssäkring och 

omtag skulle kunna underlätta den kreativa kommunikationen genom att undanröja 

konflikter och ge mer utrymme för samtal om visionära idéer. 

4. Sammanfattande diskussion - mot fortsatt 
analys 

Att starta igång planeringsprocesser enligt Ravlundamodellens enkla koncept 

förutsätter till viss del en officiell organisation präglad av viss prestigelöshet och med 

en utpräglad ”helikoptersyn” där hela Försvarsmaktens, och kanske även hela 

samhällets bästa, ryms i bilden.  En diskussion om aktörsrollen behövs därför och i 

denna även en diskussion om konsultens roll i garnisonsplaneringen.  

 

Det sociala kapitalet som grund för kreativitet behöver ges mer utrymme i en teoretisk 

diskussion. Här kan begreppet ontologisk trygghet (Giddens 1984) spela in i bilden. 

Ontologisk trygghet betecknar en känsla av att kunna hantera hot och faror i sin 

vardag. Ontologisk trygghet ger en grund för kreativitet och kan skapas i en grupp där 

alla har samma syn på omvärlden. I Ravlundamodellen kan den ontologiska 

tryggheten ha förstärkts genom att alla i gruppen fått en gemensam bild. 

 

Att Ravlunda lyckats så väl kan till del också förklaras med en lång erfarenhet av att 

jämka samman intressegrupper, en erfarenhet som kan benämnas som tradition i 

området. Här har sedan 1951 det s.k. Havängsrådet, bestående av tjänstemän 

näringsidkare, markarrendatorer, forskare m.fl. gett stöd till regementschefen för 

skötseln av skjutfältsområdet, ett område som innehåller ett flertal naturintressen, 
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betesområden och rekreationsområden etc. Fortsatt forskning kring 

Ravlundamodellen skulle kunna ge en bred bild av garnisonsplaneringen i en omvärld 

som styrs av ett allt ökande antal intressen vilket ligger i linje med Försvarsmaktens 

inriktning efter FB 2004 där såväl omvärldsintressen som intressen på nationell, 

regional och lokal nivå ingår i helhetsbilden (Försvarsdepartementet 2004) 

 

Sammanfattningsvis så bör inte strukturen betraktas som den enda faktorn för att 

analysera och förklara organisationer (Kilduff, Tsai 2003). Den ”anda” i vilken 

planeringen sker präglas bl.a. av de drivande personernas inställing, lämplighet och 

erfarenhet med mera. Genom att enbart betrakta strukturen som vi gjort i detta fall kan 

vi dock ge en normativ mall utan att behöva diskutera ”hönan och ägget”. Eftersom 

ambitionen med föreliggande forskning är att resultaten ska ”sättas i arbete”  kommer 

därför det fortsatta arbetet att fokusera på primärgrupperingarna och i vilken 

strukturell miljö de kan skapas.  
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Bilaga: 
 
Enkät 
Sätt ett kryss för de personer du haft kontakt med under arbete med Garnisonsplaneringen i en av 
de tre frekvenskolumnerna. 

  

Någon/ några 
ggr/år 

Någon/ några 
ggr/mån 

Någon/ några 
ggr/vecka 

Namn     
Namn     
Namn     
Namn     
Namn     
Namn     
Namn     
Namn     
Namn     
Namn     
Namn     
Namn     
Namn     
Namn     
Namn     

      
Andra personer:     
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