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Förord 
Föreliggande rapport bygger på resultat från en utvärdering av Försvarsmaktens 
s.k. garnisonsplanering. Utvärderingen genomfördes under perioden 20040601-
20041230. Denna period inrymde en försvarsproposition och ett försvarsbeslut 
som präglades av stora förändringar inom hela försvaret. Trots den turbulenta 
situationen och en vardag som är stresstyngd även utan ett förestående 
försvarsbeslut så var bemötandet av mig som forskare mycket tillmötesgående. 
Mitt bestående intryck av mina besök på garnisonerna är av ett gäng mycket 
socialt kompetenta människor fulla av självinsikt och med en pragmatisk 
inställning till sin roll i en föränderlig struktur. Ett stort tack till Er alla!  

Tack till finansiärerna Försvarsmakten Grundorganisation Fastigheter, GRO 
ORG Fast och Fortifikationsverket. 
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Sammanfattning 
Omvärldsstrukturen, stadd i allt snabbare förändring, påverkar försvarets 
verksamhetsstruktur och i slutänden garnisonernas fysiska struktur i form av bl.a. 
byggnader och infrastruktur. Eftersom den fysiska strukturen är svårföränderlig 
så bedrivs det, inom Sveriges samtliga garnisoner, strategisk planering för att 
kunna utforma en struktur som matchar 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. De olika garnisonerna har tagit fram 
garnisonsplaner av olika kvalitet trots att de yttre förutsättningarna varit 
liknande. Forskningsarbetet har därför inriktats på de inre förutsättningarna för 
kreativt planeringsarbete. 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 kvalitén på det resultat de presterat. 
Resultatet visar ett samband mellan vissa nätverksmönster och kvalitet på 
prestation. Ambitionen är att resultatet ska kunna användas normativt, genom att 
i planeringsprocessers inledningsskede skapa förutsättningar för att dessa 
mönster ska kunna skapas. 
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Abstract 
All Swedish garrisons prosecute strategic planning with a purpose to form a 
physical structure that can match its future activities and operations. In order to 
carry out strategic planning with a satisfactory result an organization, fit for its 
purpose, is essential. This report presents the results form an evaluation, which 
took place during June to December 2004, of the so called garrison-planning 
within the Swedish Armed Forces. The research had a normative purpose, aiming 
to provide input for optimizing the design of strategic planning organizations. 
Three planning organizations with three different degrees of quality of output 
were mapped using Social Network Analysis (SNA), based on open interviews 
combined with surveys.  The quality of performance was related to the social 
pattern within each informal organization. The results show correlation between 
quality of performance and certain network characteristics. The paper discusses 
as a hypothesis, a possible casual order with primary groups as the alleged motor 
of social capital within the informal planning organization, regarding social 
capital as the main ingredient for creative planning processes. Put in reverse, 
forming primary groups could be the starting point for creative planning 
processes and therefore the discussion evolves around the ingredients for 
organizational informal primary groups to form. 
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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 beskriver av Bo Huldt, professor 
vid Försvarshögskolan, med en militär metafor, 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. Idag är 
Försvarsmaktens resurser och förmågor i regel uppknutna i enskilda system. I det 
nya försvaret ska de kunna samutnyttjas och olika enheter skall kunna använda 
varandras resurser och arbeta jämsides med rumslig flexibilitet. (Björklund 2004; 
Försvarsdepartementet 2004) En informant uttryckte det på följande sätt: 

Det finns två huvudtyper av hur man att nyttjar militär 
kraft på ideologisk bas: Utnötningskrigföring och 
manöverkrigföring. I Sverige, liksom i många andra 
länder har man i huvudsak inriktat sig på 
utnötningskrigföring men man har sedan några år 
tillbaka börjat vända på utvecklingen. Det innebär att 
man måste vända på det i alla aspekter, både i hur man 
tränar officerare, soldater och förband men även hur 
man utnyttjar sina tillgängliga resurser. 

En stor del av Försvarsmaktens resurser består av fysisk struktur i form av 
byggnader, vägar och övrig markanvändning. Förändringarna av den gamla 
försvarsstrukturen mot den nya leder till behov av omstrukturering även av den 
fysiska strukturen. Vid samtliga garnisoner i Sverige bedrivs därför strategisk 
garnisonsplanering. Föreliggande forskningsrapport bygger på resultat från en 
utvärdering av det garnisonsplaneringsarbete som pågått på Sveriges samtliga 
garnisoner inför Försvarsbeslut, FB 2004 med start efter FB 2000.  

1.1. Planera Garnison 

Garnisonernas planering skall vara strategiska bedömningar av behoven inom 
olika tidsintervaller från två år och framåt med syftet att samordna verksamheten 
med den fysiska strukturen för att optimera resurser genom en långsiktig 
framförhållning. Planeringen skall också anpassas till samhället i övrigt och 
hänsyn tas till bl.a. kommunala översiktsplaner, detalj- och trafikplaner, 
angränsande verksamheter, miljön och ekologisk hänsyn. Ansvaret för 
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Försvarsmaktens fysiska struktur, mark, anläggningar och lokaler, är uppdelat 
mellan Försvarsmakten och Fortifikationsverket, FortV. FortV skall ansvara för 
förvaltning, investeringar och avyttringar medan Försvarsmakten skall ansvara 
för nyttjandet (Försvarsmakten 2002) 

Garnisonsplaneringsarbetet är en process som bedrivits i olika former sedan 
1960-talet då planeringen var objektinriktad och resulterade i s.k. Generalplaner. 
Under 1980-talet utvidgades planeringsarbetet till att omfatta det totala 
markbehovet med ekonomiska aspekter med namnet MAL-plan (Mark och 
anläggningsplan). Då endast ett fåtal MAL-planer upprättades inleddes 1994 ett 
arbete med att förbättra planeringsarbetets metodik. I sin nuvarande form, sedan 
år 2000, resulterar planeringsarbetet i framtagandet av s.k. Garnisonsplaner 
(Försvarsmakten 2002). 

Som underlag för att genomföra garnisonsplaneringen har ett arbets- och 
studiematerial tagits fram, Planera Garnison (Försvarsmakten 2002). Grunden 
för studiematerialet är att samarbetet som sådant ger en förhöjning av motivation 
och kreativitet vilket också ger ett bättre resultat av planeringsarbetet och en 
positiv, kumulativ, självgående process skapas. Man anger att den viktigaste 
faktorn för att nå ett bra samspel mellan verksamhet och resurser är att 
mobilisera kompetens och engagemang hos alla medarbetare i organisationen. 

Lika viktig som slutdokumentet är den planeringsprocess 
där personalen i samverkar dokumenterar, analyserar 
och tar fram förslag till förändringar (Försvarsmakten 
2002) 

Fram till början av 2004 har ett 20-tal Garnisonsplaner tagits fram. De olika 
dokumenten uppvisar en varierande grad av strategiskt förhållningssätt och 
planeringen anses i många fall alltför kortsiktig och detaljerad att den inte 
bedömts1 vara användbar för en samlad strategisk bedömning på nationell och 
regional nivå. 

 

 

 

 

1 Bedömning gjord av Försvarsmakten Grundorganisation Fastigheter, FM GRO ORG fast  
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1.1.1. Den officiella planeringsorganisationen 

Inför utvärderingsarbetet valdes tre garnisoner med tre olika kvalitetsnivåer på 
garnisonsplan ut av FM GRO ORG Fast. Den officiella planeringsorganisationen 
har till stora delar följt rekommendationer i studiematerialet Planera Garnison 
och planeringen utförs på garnisonerna i samarbete mellan Fortifikationsverket 
och Försvarsmakten. I de tre studerade garnisonerna har detta inneburit en 
organisation bestående av en styrgrupp om ca fem personer, en referensgrupp 
med mellan 11-21 personer bestående av representanter från bl.a. 
kommun/kommuner, markägarintressen, polis, Högkvarteret (HKV) länsstyrelse, 
generalläkare m.fl. instanser, en plangrupp om mellan 13-21 personer, 5-10 
arbetsgrupper samt konsulter. Kärnan i arbetet har varit plangruppen.  

1.1.2. Den inofficiella planeringsorganisationen 

Inom den formella organisationens struktur bildas som regel en informell struktur 
bestående av olika grupper (Andersson 1994) Dessa grupper anses inom 
organisationsteorin spela en avgörande roll för organisationens effektivitet och 
utveckling. 

Den övergripande forskningsfrågan som styrt utvärderingen är varför graden av 
kvalitet på slutprodukten varierar från mycket bra till praktiskt taget oanvändbart 
trots att man bedrivit planeringen utifrån samma mönster. Med utgångspunkt i att 
engagemang och samarbete från medarbetarnas sida anges som förutsättning för 
en fungerande garnisonsplanering så har utvärderingen utgått ifrån att svaret 
finns i just det konkreta samarbetet mellan medarbetarna, den informella 
organisationen. 

1.2. Syfte 

Det övergripande syftet med forskningsarbetet var normativt med ambitionen att 
ge underlag till att bättre anpassa planeringsorganisationen till den strategiska 
planeringsprocessen. För att nå dithän fanns ett antal underliggande syften av 
mer generell karaktär: 

• Att undersöka vilken karaktär på den informella organisationens struktur 
som kan sättas i samband med hög resp. låg kvalitet på slutprodukten. 

• Att analysera och diskutera orsaker till respektive informell organisations 
karaktär med stöd av teorier kring socialt kapital. 

• Att diskutera hur resultaten kan användas normativt. 
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1.3. Disposition och läsanvisning 

För att uppnå alla delsyften så har ett flertal metoder använts med social 
nätverksanalys (Social Network Analysis, SNA) som grund. Nästa kapitel som 
behandlar metoder inleds av en diskussion om kvalitet och hur den bedömts. 
Därefter diskuteras den sociala nätverksanalysens grunder och de begrepp som är 
aktuella för utvärderingen samt de olika metoder som använts i detta fall. 
Metodkapitlet avslutas med en beskrivning av programvaran UCINET 6 
(Borgatti 2002.) och hur dess olika funktioner kan kopplas till teorier kring 
socialt kapital och dess uppkomst.  

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. 

Metodkapitlet (kapitel två) inleds med en genomgång av intervjumetodik och 
metoder för kartläggningar av det sociala nätverket. Därefter diskuteras 
kvalitetsbedömning av strategisk planering baserat på back-casting. Socialt 
kapital har hypotetiskt setts som en av grundförutsättningarna för att ett kreativt 
samarbete skall kunna ha skett inom respektive garnisons planeringsorganisation. 
För att möjliggöra en prövning av hypotesen så har ett försök gjorts att mäta 
förekomsten av socialt kapital. Eftersom en av grundförutsättningarna för att 
socialt kapital skall uppstå är ömsesidig kommunikation mellan människor så har 
kommunikationerna, dess frekvens och riktning, använts som mått och 
underbyggts genom att tätt sammanfoga metod med teori. 

Rapportens teorikapitel (kapitel tre) inleds med en diskussion om huruvida social 
nätverksanalys kan betraktas som teori och hur nätverksanalysen kan kopplas till 
andra teorier, framförallt kring socialt kapital.  Därefter är rapportens teoridel 
disponerad efter orsakskedjan enligt figur 1. Inledningsvis diskuteras följaktligen 
sambandet mellan socialt kapital och kvalitet där det sociala kapitalet betraktas 
som grund för samarbete och kreativitet såväl i samhället i stort som i 
organisationen. Därefter diskuteras sambandet mellan proximitet och socialt 
kapital där proximitet diskuteras som grund för att bygga socialt kapital. 
Proximitet kan sägas bestå av likheter mellan personer i nätverket vad gäller 
exempelvis åsikter. Denna sociala proximitet ligger nära den konkreta, d.v.s. det 
fysiska, geografiska avståndet. Sannolikheten kan antas bli större att vi associerar 
oss med personer i vår närhet än med personer med samma åsikt på större 



avstånd. Proximitet får på så sätt en dubbel betydelse genom att den fysiska 
närheten formar våra attityder.  

 

2 1 

Proximitet Kvalitet Socialt 
kapital 

 

       Figur 1. Rapportens hypotetiska orsakskedja. De röda pilarna 
markerar hypotesens orsakssammanhang och de blå pilarna 
markerar rapportens dispositionsordning. 

 

Rapporten avslutas med sammanfattande konklusioner, en sammanfattande 
diskussion kring hur resultatet kan användas normativt där delvis nya uppgifter 
kring organisationsdesign tillkommer samt förslag till fortsatt forskning. 

1.4. Avgränsningar 

Forskningen har avgränsats till att studera tre garnisoner. Minst tre garnisoner 
bedömdes vara relevant att studera eftersom två kvalitetsnivåer ansågs ge ett 
resultat baserat enbart på ytterligheter. Fler är tre garnisoner ansågs inte möjligt 
att studera med hänsyn till omfattningen på de empiriska studierna.  

En avgränsning av nätverket kan göras utifrån avsikten med forskningen (Knoke 
and Kuklinski 1982) Avgränsningen i föreliggande forskning för respektive 
nätverk har gjorts genom att en gräns dragits vid personer som enbart nämnts av 
en annan person. En sådan avgränsning är möjlig då avsikten har varit att 
analysera nätverket ur en relationell och inte positionell synvinkel, d.v.s. 
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nätverkets struktur har varit i fokus snarare än den enskilda individens position i 
nätverket, en ansats som diskuteras vidare i kapitel 2:2.  

Nätverksanalysen kan tillämpas på en mängd olika sätt och analysmöjligheterna i 
det närmaste obegränsade. Nätverkens struktur kan bl.a. analyseras djupare och 
olika mönster skönjas och sättas i relation till dess funktion. I föreliggande 
forskning har nätverksanalysen använts som ett sätt att övergripande mäta olika 
strukturer som kan sättas i relation till framförallt socialt kapital.   

 

2. Metod  

Forskningsarbetet har haft en öppen ansats där de medverkande informanternas 
uppgifter till stor del har styrt den fortsatta forskningen. Den inledande 
utgångspunkten var en hypotes om ett samband mellan kvaliteten på den 
framtagna garnisonsplanen och den informella strukturen, d.v.s. hur själva 
samarbetet fortskridit.  

Informell 
organisation 

Kvalitet på 
garnisonsplan 

 

Utvärderingen baserades därför på en jämförande analys mellan tre garnisoner 
med varierande kvalitet på resultatet av planeringen, d.v.s. garnisonsplanen. 
Denna bedömning gjordes som ett urval och skedde genom en subjektiv 
bedömning som gjordes av FM GRO ORG Fast. I rapporten benämns de tre 
garnisonerna som G1, G2 och G3 

Förutom den övergripande hypotesen så anlades en helt öppen ansats som 
inleddes med semistrukturerade intervjuer. Semistrukturerade intervjuer 
karaktäriseras av öppna frågeställningar som ger informanten utrymme att tänka 
efter och formulera svar utifrån sitt eget omdöme där forskaren tar tillvara den 
intervjuades kunskaper om sig själv och sin egen verklighet (Repstad and 
Nilsson 1993). Genom ett öppet förhållningssätt “överlåts ansvaret” på 
informanten att ge en rättvisande bild av den verkliga situationen (Häger 2001). 
På så sätt försöker forskaren undvika att svaren “smittas” vilket de kan göras i en 
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strukturerad intervjusituation då informanten kan påverkas av hur frågorna 
formulerats.  

Contamination emanates from the interview setting, it’s 
participants, and their interaction, not from the subject, 
who, under ideal conditions, is capable of providing 
accurate, authentic reports (Gubrium and Holstein 2002)  

Gubrium och Holsteins citat ovan ger en sammanfattning av hur informanten har 
betraktas i intervjusituationen i föreliggande forskning.  Forskarens roll har varit 
att skapa en öppen atmosfär och betraktat informanten som den mest kapabla att 
förmedla information om sin egen situation. Ett sådant förhållningssätt till 
intervjusituationen och informanten är dock inte problemfritt. Den förutsätter 
bl.a. att informanten har en retorisk förmåga och en vilja att förmedla en sann 
bild av situationen.  

Inledningsvis genomfördes tolv intervjuer som tog i snitt drygt en timme och 
spelades in på band. Intervjuerna gav dels en subjektiv bild av hur planeringen 
genomförts där synpunkter framfördes på bl.a. kvalitet och samarbete och även 
en indikation på vilka personer som var mest centrala i den informella 
organisationen. Intervjuerna tjänade dels som grund för en djupare analys av 
nätverkets karaktär och även som en inledande nätverkskartläggning. 
Nätverkskartläggningen kompletterades med en enkätförfrågan,2 inom den 
officiella planeringsorganisationen.  

Roten till den informella organisationen är i själva verket 
den formella (Andersson 1994)  

Enkäterna skickades till sammanlagt 47 personer och besvarades av 29 personer. 
De personer som inte besvarade enkäten var i de flesta fall personer som inte 
omnämnts av andra. Uteblivna svar från de personer som fanns angivna i den 
formella organisationen och som angavs av någon annan som svarat på enkäten 
gavs samma relation med UCINET-funktionen: Fill/Missings with symmetric 
counterparts (Borgatti 2002.) Funktionen har en teoretisk underbyggnad som 

 

 

2 Enkäten bifogas som bilaga 1 



 

 

13

innebär ett antagande att om jag anger att jag har kontakt med en person så bör 
denne rimligen ha samma kontakt med mig. Uppgifterna från kartläggningen 
bearbetades sedan med UCINET 6 och visualiseringsprogrammet NetDraw 
(Borgatti 2002.) och resulterade dels i att de informella nätverken inom 
respektive garnison kunde visualiseras och dels att ett antal av nätverkets 
karaktäristika kunde mätas och sättas i relation till de kvalitativa resultaten. De 
öppna intervjuerna ledde bl.a. fram till identifierandet av vad som kom att kallas 
primärgrupper. Detta inledande resultat gjorde att utvärderingen delvis ledde in 
på nya spår och gjorde att kompletterande intervjuer genomfördes med sex av de 
personer som varit initiativtagare till, och drivande inom, primärgrupperna. 
Totalt genomfördes alltså 18 intervjuer om ca 60-90 minuter vardera.  

Under arbetets gång kom också den inledande teoretiska utgångspunkten att 
fördjupas. Övergripande har teorier kring socialt kapital studerats och relaterats 
till nätverksanalysens begrepp. På så sätt har teorin kommit att ligga nära såväl 
metod som empiri.  

2.1. Kvalitetsbedömning av garnisonsplaner  

Som beskrevs i kap. 1:1 så har arbets- och studiematerialet Planera Garnison 
tagits fram till stöd för planeringsprocessen. Planera Garnison är upplagt för att 
berörd personal ska uppnå konkreta resultat i form av sammanställningar av 
fakta, problem, idéer, och förslag som rör verksamhetsplanen. Planeringen 
bygger på bred medverkan där personalens egna erfarenheter och kunskaper om 
lokala förhållanden betraktas som resurs.  

2.1.1. Back-casting 

Övergripande är den strategiska utgångspunkten som kräver ett visionärt 
förhållningssätt och man förespråkar metoden back-casting. Back-casting 
innebär att man i planeringsarbetes inledande skede så att säga ”ställer sig” i 
framtiden och blickar tillbaka mot nutiden (figur 2) för att på så sätt frigöra 
tankarna från de restriktioner som finns i den vardagliga situationen. Genom 
strukturerad och kreativ brainstorming skapas ett framtida scenario (Carlsson-
Kanyama, Dreborg et al. 2003). Det efterföljande planeringsarbetet, och senare 
även konkreta åtgärder, kan sedan hålla sig inom ramen för scenariot. Avsikten 
med back-casting är bl. a att motverka att felinvesteringar görs.  
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Figur 2. Back-casting.  

 

 

 

Ett antal målsättningar med planeringen listas i Planera Garnison. Planeringen 
ska leda till: 

 Optimalt nyttjande av mark och lokaler 
 Effektivare logistik 
 Förbättrad yttre miljö med kretsloppsanpassning 
 Förbättrad inre arbetsmiljö 
 Förbättrad hantering av säkerhet och risker 
 Förutsättningar för bättre hantering av natur- och kulturmiljöer 
 Belysa samspel mellan olika förändringar/funktioner 
 Ge information och basfakta i alla verksamhetsfunktioner 
 Bidra till tvärsamarbete inom organisationen 
 Förbättringar av projekt-, underhålls- och driftsekonomin 

(Försvarsmakten 2002) 
 

Åtgärd 3 

 

Åtgärd 2 

Åtgärd 1 

Nutid 
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Övergripande i den planering som föregått FB 2004 är kravet på ekonomiska 
besparingar och i Planera Garnison anges gjorda besparingar också som ett 
eftersträvat resultat.  

Resultatet skall kunna avläsas genom att besparingar 
görs i såväl primärverksamhet, anläggnings- och 
fastighetsförsörjningen som i fastighetsägarens 
förvaltning        (Försvarsmakten 2002). 

En av de tidigaste författarna av litteratur kring kvalitet, Joseph Juran, menade att 
kvalitet kan mätas i undvikbara och oundvikbara kostnader, d.v.s. undviker man 
fel i produktionen av en vara så är det en vinst. Kostnaderna för fel i 
produktionen kan följaktligen räknas som outtagen vinst. Strategisk planering av 
fysisk struktur kan med det synsättet ses som ett sätt att ta ut vinsten direkt, d.v.s. 
genom att ligga långt framme i planeringen genom back-casting undviker man 
felinvesteringar.  

 

2.1.2. Kvalitetsbedömning av resultat från back-
casting  

Men utgångspunkt i back-casting blir det dock omöjligt att göra en 
kvalitetsbedömning: Vi kan inte se in i framtiden och förutse om de 
framtidsvisioner vi utgick ifrån verkligen realiserades. Kvalitet är dock oftast 
kopplat till subjektivitet och den enskildes värderingar. Enligt Carmona & Sieh 
(2004) betyder kvalitet inte något i sig utan enbart när någon kan tillgodogöra sig 
något värde från den och i en användbar kvalitetsbedömning finns därför alltid 
någon form av subjektiv värdering (Carmona and Sieh 2004). Inledningsvis 
bedömdes därför utvärderingens kvalitetsmått kunna grunda sig enbart på den 
bedömning som beställaren, d.v.s. FM GRO ORG Fast gjort vid det inledande 
urvalet. Under rapportens slutförande kom dock en mer teoretiskt grundad enkät 
att skickas ut där Garnisonsplanen betraktas som en produkt där andra värden 
bedöms än samstämmigheten i framtiden och de besparingar som görs på vägen 
dit genom undvikandet av felbedömningar. 

The product quality of planning in this sense relates to 
what planning actually achieves beyond the 
operationalization of the service itself (Carmona and 
Sieh 2004) 
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Ett förslag till kriterier för en strategisk bedömning av produktkvalitet i en 
konkurrenssituation ges av Garvin (1987). 

1. Performance  
2. Features  
3. Reliability 
4. Conformance  
5. Durability 
6. Serviceability  
7. Aesthetics  
8. Perceived quality  

(Carmona and Sieh 2004), (Garvin 1987) 

 

Med utgångspunkt i dessa kriterier sammanställdes en enkät där Garvins kriterier 
fick följande innebörd: 

1. Användbarhet: Kan och kommer planen att kunna användas i det 
praktiska arbetet? 

2. Utförande: Underlättar planens utförande användandet? 
3. Pålitlighet: Är planens uppgifter pålitliga? 
4. Överensstämmelse: Stämmer garnisonsplanen överens med ambitionen 

om den visionära framförhållning som uttrycks i Planera garnison? 
5. Aktualitet: Hur troligt är det att planen bibehåller sin aktualitet genom att 

den stämmer överens med den framtida utvecklingen på garnisonen? 
6. Uppgradering: Är uppgradering lätt att genomföra i planens nuvarande 

form? 
7. Estetism: Är planen estetiskt tilltalande? 
8. Upplevd kvalitet: Hur bedöms planens genomgripande kvalitet och status? 

Kommer/har de nedanstående mål som anges i Planera garnison att 
uppnås/uppnåtts. 

 
Enkäten besvarades av två representanter från vardera garnison samt av en 
representant från Försvarshögkvarteret, FHK. De personer som valdes ut att 
svara på enkäten bedömdes av forskaren vara kapabla att göra en 
kvalitetsbedömning av kvaliteten på garnisonsplanen relaterat till omvärlden. 
Med hänsyn till anonymitet görs ingen närmare beskrivning eller 
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problematisering av valet av informanter i detta fall. Totalt har fem personer 
besvarat enkäten. Representanten från FHK besvarade en enkät för vardera 
garnison. Tre bedömningar om vardera garnisonsplan har alltså sammanställts. 

Rapportens övergripande frågeställning är, som tidigare nämnts, vad som gör 
skillnaden i kvalitet på resultat så markant mellan olika planeringsorganisationer 
trots mycket liknande yttre förutsättningar. Utgångspunkten är att svaren finns i 
de inre förutsättningarna i form av själva samarbetet mellan de personer som 
varit involverade i planeringsarbetet.  Den metodologiska utgångspunkten har 
varit att jämföra den informella organisationen inom respektive garnison med 
kvalitet på det respektive resultat de presterat. För att kunna genomföra den 
jämförelsen behövdes därför kvalitetsbedömningen kompletteras med en 
kartläggning av den informella organisationen. Metoden som valdes till detta var 
Social Nätverksanalys, SNA 

2.2. Social nätverksanalys av organisationer 

Social Nätverksanalys anses som en central samhällsvetenskaplig ansats som 
också är disciplinöverskridande och tillämpas bl.a. inom psykologi, sociologi, 
kulturgeografi, företags- och nationalekonomi och statsvetenskap (Borell and 
Johansson).  Sitt ursprung har den dock just i studiet av organisationer beroende 
på att organisationer, i sin funktionella betydelse, är nätverk. Vi kan redan nu 
göra en klar skiljelinje mellan den formella och den informella 
organisationsstrukturen.  Skillnaden mellan dem är som den klassiska militära 
anekdoten om skillnaden mellan kartan och verkligheten. Hur många skisser man 
än ritar upp av en tänkt hierarkisk eller icke-hierarkisk organisation så går det 
faktiska flödet av information, råd, idéer och andra relationer i regel åt ett annat 
håll och skapar en helt ny, funktionell bild av organisationen. Det är här 
nätverksanalysen fyller sitt syfte, som ritare av en kartbild baserat på verkliga 
förhållanden och där vi alltså får en kartbild som stämmer överens med 
verkligheten när vi skall analysera hur organisationen fungerar, eller som 
Krackhardt och Hanson (1993) uttrycker det: 

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  
(Krackhardt and Hanson 1993). 

Nätverkanalysen kritiseras ofta bl.a. för att vara enbart beskrivande, metoddriven 
och statisk (Kilduff and Tsai 2003). Det finns dock en teoretisk strömning inom 
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forskningsområdet som diskuteras vidare i teorikapitlet.  

För att studera en organisation utifrån ett nätverkperspektiv krävs först en 
bestämning av vilket perspektiv man vill utgå ifrån. Perspektivet är i regel 
framdrivet ur ett hypotetiskt teoretiskt perspektiv. Man kan inledningsvis 
klargöra om man vill studera organisationen med en positionell ansats där man 
utgår ifrån individens perspektiv. Genom den positionella ansatsen studerar man 
hur relationer upprätthålls genom sociala roller och hur rollerna påverkar 
nätverket och utgår ifrån att nätverket styr vilka roller vi har i exempelvis 
yrkeslivet, d.v.s. nätverket styr aktörens handlingar och handlingarna styr 
nätverket (Nohria and Eccles 1994). Det positionella förhållningssättet har fått 
mycket kritik för sitt mekaniska sätt att betrakta den sociala verkligheten. 
Kritiken har i huvudsak rört betraktandet av individen som en marionett, fast i 
nätverket och oförmögen att själv styra sin position i samhället.  

Föreliggande utvärdering bygger dock på en relationell ansats. Det relationella 
sättet att förstå organisationer är att se på hela eller delar av nätverket och där 
söka vissa kvalitéer eller kriterier. I den relationella ansatsen utgår man ifrån att 
vissa mönster i nätverket ge konkurrensfördelar mellan organisationer, företag, 
länder etc. (Borgatti 2004). Detta har gjort att SNA används flitigt, framförallt I 
USA, för att optimera företags organisationer i avsikt att öka produktivitet och 
omsättning. För en studie av en offentlig organisation, som föreliggande 
utvärdering av Försvarsmakten, handlar det om att bidra till att förhindra 
felaktiga investeringar genom att optimera den informella 
planeringsorganisationen. 

De olika kriterierna kan i sin tur fångas och mätas genom att kartlägga olika 
relationer:  

• Transaktionsrelationer 
• Kommunikationsrelationer 
• Instrumentella relationer 
• Känslorelationer 
• Auktoritets- och maktrelationer 
• Släktskapsrelationer 

I detta fall har kvaliteten i förhållande till den sociala strukturen varit styrande 
kriterier. En kartläggning av kommunikationsrelationerna lämpar sig bl.a. för att 
spåra oförmåga att generera nya idéer (Krackhardt and Hanson 1993). I det här 
fallet har tätheten i kommunikationsrelationerna fått gälla för att mäta 
förekomsten av socialt kapital. En relativt enkel enkät utformades för detta syfte. 
Genom att respondenterna fick ange kommunikationsfrekvens så framkom både 
kriterier och kvalitet, d.v.s. vilka respondenterna talat med var kriteriet och hur 
ofta man talat med varandra under planeringsarbetet angav en kvalitetsskillnad i 
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kontakterna. Visualiseringen och analyserna gjordes med programvaran UCINET 
6 i kombination med visualiseringsprogrammet NetDraw vilket möjliggjorde en 
visualisering av nätverken. UCINET erbjuder en stor mängd olika 
analysmöjligheter. I detta fall begränsades analysen till att mäta nätverkets 
densitet, centralitet och transitivitet i kombination med kvalitet, d.v.s. 
kommunikationsfrekvens (i fortsättningen omnämnt som linjestyrka). Följande 
delkapitel beskriver innebörden dessa olika begrepp.  

2.2.1. Densitet 

I SNA används i de flesta fall begreppen noder och linjer. Noderna är personerna 
som ritas som punkter och linjerna är relationerna mellan dessa. Densitet är ett 
mått på graden av sammankopplig där det faktiska antalet linjer i en graf sätts i 
relation till maximalt antal möjliga linjer, d.v.s. den kompletta grafen. Ju högre 
detta värde är desto högre densitet har nätverket.  (Kilduff and Tsai 2003). I 
föreliggande forskningsprojekt används densiteten för att mäta i hur stor grad 
samarbete har skett.  Vi använder det som ett mått på socialt kapital eftersom 
socialt kapital bygger sin grund av mellanmänskliga kontakter, utan kontakt, lite 
socialt kapital.  

2.2.2. Centralitet 

Frekvensen av kontakterna mellan personerna i nätverket ger dock inte hela 
bilden: 

When it comes to communication, more is not always 
better (David and Hanson. 1993) 

Riktningen på kontakten är också av värde för att ett kollektivt socialt kapital ska 
uppstå. Centralitet mäter till vilken grad nätverket är centrerat kring en eller ett 
fåtal noder. Organisationer med hög centralitet är oftast mer byråkratiska och 
hierarkiska medan låg centralitet indikerar en mer organisk organisation. Ett högt 
centralitetsvärde kan alltså betraktas som positivt för den enskilda individ som är 
centrum, men av negativt för det kollektiva nätverket, organisationen och kan 
påverka förekomsten av socialt kapital som ju bygger på ömsesidighet (Borgatti 
2004).  

2.2.3. Transitivitet och linjestyrka 

Ett sätt att mäta ömsesidighet är även att mäta graden av transitivitet (eller 
transitiva relationer) som mäter den s.k. strukturella balansen inom 
organisationen.  Strukturell balans avser ett slags organisk funktion inom 
nätverket som gör att alla relationer strävar efter att vara balanserade. D.v.s. om 
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A har täta kontakter med B och C så är sannolikheten stor att B och C har eller 
kommer att ha någon form och grad av kontakt, transitivitet kan sägas mäta den 
sannolikheten. Transivitet hänger således tätt samman med linjestyrka eftersom 
starka linjer anses ge upphov till transivitet (Granovetter 1973). Den transitiva 
formeln är: om A>B och B>C gäller A>C. 

 I vårt fall är linjestyrkan ett mått på hur ofta personerna i nätverket haft kontakt 
med varandra i tre grader: Någon/några ggr/år, Någon/några ggr/månad, 
Någon/några ggr/vecka3, ju tätare frekvens desto starkare linje. Ju oftare man 
träffas ju större är sannolikheten att transitivitet kommer att uppstå. Transitivitet 
och linjestyrka används här för att mäta vad vi i teorin kommer att benämna 
proxomitet. Proximitet avser i sin tur en närhet som i föreliggande rapport tolkas 
som en närhet med flerfaldig innebörd som vävs samman. Transitivitet och 
proximitet diskuteras närmare i teorikapitlet. 

Linjestyrkan har även den fördelen att det lättare överför komplex information 
(Hansen 1999), ungefär som skillnaden mellan informationsteknologiskt smal- 
och bredband. Smalbandet, d.v.s. de svaga linjerna i nätverket har istället fördelar 
av att överföra med diversifierad information (Granovetter 1973).  

2.3. Sammanfattning kapitel 2 

Metoden social nätverksanalys, SNA, används inom många områden för att 
kartlägga sociala kontakter mellan människor i t.ex. organisationer och företag. 
Utgångspunkten är att vi genom att förstå hur kontakterna ser ut bättre kan förstå 
hur organisationen eller företaget fungerar. Man kan välja att undersöka 
kontakterna utifrån den enskilda personens perspektiv eller hela organisationens 
perspektiv. Från den enskilda personens perspektiv analyseras hur hennes/hans 
situation påverkas av de kontakter han/hon har omkring sig och/eller hur han/hon 
påverkar sin omgivning. I detta fall har vi valt att studera hela nätverket, hur alla 
kontakter påverkar hela den informella organisationen. 

Nätverk kan också betraktas i sin helhet ur olika synvinklar och ”mäta” olika 
typer av kontakter beroende på vad man vill få fram av forskningen. I detta fall 
har vi valt att med en enkätförfrågan mäta med vilka man kommunicerat kring 
garnisonsplaneringen och hur ofta. Uppgifterna har bearbetats i dataprogram och 
visualiserats. Det mönster av kontakter som framträder ger oss en uppgift om 
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bl.a. nätverkets densitet, d.v.s. hur många kontakter mellan personerna i 
nätverket det finns i relation till hur många det skulle kunna finnas. Delar av 
nätverket kan också analyseras för att få fram uppgifter om hur många starka 
kontakter som finns och om det finns mönster som tyder på en hierarkisk 
struktur. 

3. Ett teoretiskt samband 

SNA är en metod som tassar omkring på gränsen mot teori eller kanske man ska 
beskriva den som en ontologisk utgångspunkt, d.v.s. det sätt på hur vi betraktar 
omvärlden. Baker (2000) beskriver det som ett paradigmskifte från ”little-box” 
samhällen, där vi bara ser till små, avgränsade delar, till nätverkssamhällen där vi 
ser helheten och förstår behovet av den. Utmärkande för nätverksansatsen är dess 
fokus på själva strukturen av olika relationer. Genom att kvantifiera kvalitativt 
material och beskriva dem som strukturer kan man genomföra analyser ur flera 
aspekter och olika vetenskapliga inriktningar. Diskussionen som förs kring SNA 
som teori grundar sig bl.a. på den strukturalistiska utgångspunkten och huruvida 
SNA kan sägas vara social struktureringsteori (Kilduff and Tsai 2003).  

I utvärderingen av garnisonsplaneringen har utgångspunkten varit ett antagande 
om att en relation finns mellan kvaliteten på planeringsprocessens resultat, d.v.s. 
garnisonsplanen och den nätverksstruktur som karaktäriserat respektive 
garnisons planeringsorganisation. Resultaten från nätverksanalysen har 
framförallt använts som ett sätt att mäta förekomsten av socialt kapital. Denna 
utgångspunkt grundar sig på uppfattningen att socialt kapital är nödvändigt för 
att en organisation ska fungera i en kreativ samarbetsprocess. Under 
forskningsarbetets gång formades en hypotes i form av ett orsakssamband där 
proximitet anses ge upphov till socialt kapital och socialt kapital i sin tur ge 
upphov till resultat med hög kvalitet. 
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Socialt kapital Proximitet Kvalitet 

Figur 3. Hypotetiskt orsakssamband från proximitet till kvalitet. 

 

Orsakssambandet skall betraktas som begränsat i det avseende att det säkerligen 
finns ytterligare orsaker som inverkar. De huvudsakliga orsakerna anses dock 
vara de som angivits. I följande delkapitel diskuteras inledningsvis det 
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hypotetiska sammanhanget mellan socialt kapital och kreativitet och därefter 
sammanhanget mellan proximitet och socialt kapital. 

3.1. Från socialt kapital till kvalitet 

Begreppet social kapital har kommit att bli något av ett modebegrepp inom 
samhällsvetenskaplig forskning och samhällsdebatt. Det största uppsvinget i 
popularitet fick det genom publiceringen av Robert D. Putnams studier av socialt 
kapital i Italien och USA. Putnam definierar socialt kapital som ”förtroende, 
normer, och nätverk, som kan förbättra samhällseffektiviteten genom att 
underlätta samordnade operationer” (Jablin and Putnam). Resultatet av Putnams 
Italienska studier visade att deltagandet i organisationsväsendet skapar ett socialt 
kapital som innebär att medborgarnas mellanhavanden kan bygga på förtroende 
för andra människor i samhället som i sig skapar en generell tillit, d.v.s. man 
vågar samarbeta för att man litar på att andra också kommer att samarbeta 
eftersom man själv gör det. (Rothstein and Studieförbundet Näringsliv och 
samhälle 2003). Baker (2000) beskriver socialt kapital som bestående av ett antal 
konkreta resurser bl.a. information, idéer, tillit och samarbete som finns inbyggt i 
nätverk av relationer. Precis som med nätverksbegreppet kan det sociala kapitalet 
betraktas ur individens eller kollektivets synvinkel. Ur den individuella 
synvinkeln ses det sociala kapitalet som en personlig tillgång att användas för att 
skaffa sig fördelar som kan aktiveras genom att man ”aktiverar vissa kontakter i 
det sociala nätverket” (Översättning från (Kilduff and Tsai 2003). Ur den 
kollektiva synvinkeln kan det sociala kapitalet definieras som fördelar som 
tillfaller t.ex. samhället eller organisationen p.g.a. att man skapat och 
upprätthållit goda interna relationer: 

…individuals’ good citizenship behaviours in 
organizations helps create organizational social capital 
that in turn positively affects firm performance (Kilduff 
and Tsai 2003) 

Overall, previous research indicates that social capital is 
an important resource because individuals work together 
more effectively and efficiently when they know each 
other, understand one another, and trust and identify 
with one another (Bolino, Turnley et al. 2002) 

Enligt Baker (2000) så finns det inom forskningen en etablerad uppfattning om 
en klar koppling mellan socialt kapital och framgångar i affärssammanhang men 
även som grunden för samhällelig tillväxt och personligt välbefinnande. 
Tillgången till det sociala kapitalet blir enligt Baker till en fråga om vem du har 
och inte har kontakt med. Det sociala kapitalet är produktivt och en förutsättning 
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för att vi ska få saker gjorda helt enkelt, alltså en förutsättning för vårt uppehälle. 
Individuell framgång är en myt enligt Baker och han hänvisar till begreppet 
”social mind”(Baker 2000) som beskriver hur hjärnan endast kan utvecklas i en 
social kontext (Baker 2000:6). På det sättet är det sociala kapitalet också en 
förutsättning för att humankapital ska uppstå i samhället generellt eller i en 
organisation. Humankapital betecknar kunskap, talang och erfarenhet hos 
individer och ses vid sidan av socialt kapital och fysiskt kapital som en resurs för 
ett välmående samhälle. Florida (2000) definierar en del av humankapitalet som 
kreativt kapital. I en kreativ organisation betraktas arbetet till stora delar som en 
lärande process. För att öka kreativiteten och lärandet i t.ex. en 
planeringsorganisation behöver vi således öka de informella kontakterna, d.v.s. 
uppmuntra till byggandet av socialt kapital i organisationen (Florida 2002). 
Enligt Landry (2004) så är den kreativa organisationen byggd på tillit där den 
informella strukturen tillåts i jämförelse med icke-innovativa organisationer som 
domineras av formella, hierarkiska strukturer (Landry 2004). Inom 
företagsekonomin anses tillit höra samman med viljan att samarbeta framförallt i 
stora organisationer. (Dasgupta, Serageldin et al. 2000) 

…trust is most needed to support cooperation in large 
organizations where members interact with each other 
only infrequently (Dasgupta, Serageldin et al. 2000) 

Utifrån ovanstående resonemang skulle därför tillit vara en grundförutsättning 
för att det sociala kapitalet ska öka och för att vi därmed ska få en kreativ 
organisation. I en planeringssituation som garnisonsplaneringen där 
representanter från ett flertal olika sektorer ska samverka, kanske för första 
gången, skulle alltså åtgärder för att öka tillit vara ett första steg. För att få grepp 
om hur tillit skapas i en organisation ska vi i följande kapital se på mindre 
enheter av kollektivet. 

3.2. Från proximitet till socialt kapital 

Som vi diskuterade i metodkapitlet så anlade vi en relationell och inte en 
positionell ansats, d.v.s. utgångspunkten har varit hela det informella nätverket 
som bildats kring garnisonsplaneringen och inte den enskilde deltagaren in 
planeringen. Ibland finns kanske anledning att inte göra den distinktionen, bl.a. i 
en diskussion kring proximitet, d.v.s. närhet.  Inom SNA kan begreppet 
proximitet tolkas både som en social och en fysisk aspekt. Dels betecknar den en 
sociometrisk aspekt där närheten framförallt baseras på data om likheter eller 
olikheter mellan noder, d.v.s. likheter och olikheter mellan personer i nätverket 
vad gäller exempelvis åsikter (Scott 2000). Proximitet kan även innebära en 
fysisk närhet, d.v.s. att vi arbetar i angränsande kontor. Denna sociala proximitet 
ligger nära den konkreta, d.v.s. det fysiska, geografiska avståndet. Sannolikheten 
kan antas bli större att vi associerar oss med personer i vår närhet än med 
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personer med samma åsikt på större avstånd. Proximitet får på så sätt en dubbel 
betydelse genom att den fysiska närheten formar våra attityder. Genom att vi 
faktiskt möts, öga mot öga, ökar sannolikheten att vi bygger goda sociala 
relationer: 

No encounter, no friendship (Baker 2000) 

More contact increases the likelihood that new ties will 
stick (Krackhardt and Hanson 1993) 

Hierarkiska strukturer har låg proximitet, alltså stort socialt avstånd mellan 
människor vilket försvårar möjligheten till kommunikation. Helgesen vänder 
också på utgångspunkten och betraktar skillnaden mellan hierarkiska och 
interagerande organisationer ur en positionell synvinkel:  

Command and control charisma is based on position and 
maintained by distance, as in the military model, whereas 
interactive charisma is based on influence and 
maintained by communication (Helgesen 1995) 

Citatet kan tolkas in i vårt resonemang och vi kan då skönja en 
självreproducerande struktur. Den hierarkiska strukturen upprätthålls av personer 
med vad Helgelsen kallar ”command and control charisma” d.v.s. en 
kontrollerande och kommenderande personlighet och den hierarkiska strukturen 
upprätthåller i sin tur personligheten som också kan förstärkas genom ett större 
fysiskt avstånd. En mer organisk struktur upprätthålls i sin tur av personer med 
”interaktive charisma” d.v.s. en personlighet som uppmuntrar till interaktion där 
kommunikation är förutsättningen för upprätthållandet av den interaktiva 
karisman där kommunikationen uppmuntras genom fysisk proximitet. Fysisk och 
social proximitet kan således antas påverka varandra. Fortsättningsvis används 
begreppet därför med den dubbla betydelsen av såväl social som fysisk närhet. 

Enligt Coleman (1990) skapas socialt kapital ur samarbete mellan minst två 
individer som fortgår under en längre tidsperiod och som bygger på ömsesidig 
hjälp (Coleman 1990). Eftersom en linje inom nätverkanalysen betecknar en 
kontakt mellan människor så ger ett nära samarbete upphov till en stark linje då 
den visualiseras. Starka linjer har större förmåga till att en s.k. transitiv triad 
uppstår som presenterades i metodkapitalet tidigare där tre noder med två starka 
linjer sannolikt ger eller kommer att ge upphov till ytterligare en linje. Med andra 
ord, om jag samarbetar nära med Per och Olov så är sannolikheten stor att Per 
och Olov också kommer att ha kontakt. Här kan vi göra kopplingen tillbaka till 
proximitet eftersom förutsättningen för transitivitet ökar med större proximitet, 
d.v.s. om jag och Per och Olov sitter i samma korridor så ökar sannolikheten att 
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vi får en relation och så småningom utvecklar gemensamma attityder. 
Transitivitet uppstår ut proximitet, d.v.s. täta kontakter. Enligt Nohria och Eccles 
kan täta kontakter utgöra en grundläggande tillit som kan minska motståndet mot 
förändring i situationer som karaktäriseras av förändring och osäkerhet (Nohria 
and Eccles 1994), en situation som många garnisoner befann sig i då 
utvärderingen genomfördes. Proximitet kan alltså ge upphov till transitiva triader 
som följaktligen kan betraktas som byggstenar i uppbyggnaden av det kollektiva 
sociala kapitalet. 

 

3.2.1. Primärgrupper 

Uppbyggnaden av det sociala nätverk av personer som ger upphov till socialt 
kapital måste börja någonstans. Inom sociologisk teori återfinns begreppet 
primärgrupper som betecknar små grupper i samhället där medlemmarna står 
nära varandra, skapar tillit och bidrar till utvecklingen av personligheten. 
Familjen är den ursprungliga primärgruppen och anses nödvändig för att 
individens skall utvecklas till en person som fungerar i samhällslivet. Begreppet 
har dock kommit att användas bl.a. i organisationsforskningens begreppsvärld 
och betecknar centrala grupper som fungerar som motorer i organisationen. 
Eftersom primärgruppen skapar tillit så skulle den kunna tolkas också som en 
motor för socialt kapital och alltså för det kreativa samarbete som strategisk 
planering med back-casting metod innebär.  

3.3.  Individen i organisationen 

Samarbetet uppkommer i sin tur inte utan att det finns en vilja hos individen och 
att organisationsstrukturen på olika sätt uppmuntrar till kommunikation. Viljan 
och möjligheten till kommunikation kan ges varierande mått av uppmuntran. 
Lägger man till att planeringsprocessen måste involvera ett stort antal intressen 
så ställer det än högre krav på de individer som ska leda den kanske framförallt 
med ett prestigelöst förhållningssätt och vad vi kan kalla social kompetens. 
Social kompetens karaktäriseras inte som en personlig egenskap vi föds med utan 
som en yrkeskompetens bland andra som enligt Mannberg (2001) grundar sig på 
lyhördhet och självreflektion vilket ger: 

…förmågan att i relation till andra kunna handla på ett 
sådant sätt att vi uppnår vårt eget och andras mål 
(Mannberg 2001) 
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Mannberg (2001) menar vidare att social kompetens skapas i nätverk som bärs 
upp av vilja och motivation. För att skapa en organisation som uppmuntrar till att 
socialt kapital skapas så måste enligt Baker (2000) en genuin vilja finnas: 

Social capital involves qualities of sincere interest in others and a genuineness in 
interactions (Baker 2000)  

Individens i primärgruppens främsta roll planeringsorganisationen kan utifrån 
resonemanget tolkas som att engagera och motivera genom uppriktigt intresse i 
att skapa ett gott arbetsklimat. 

3.4. Sammanfattning kapitel 3 

Begreppet socialt kapital kan beskrivas som fördelar som tillfaller t.ex. samhället 
eller organisationen p.g.a. att man skapat och upprätthållit goda kontakter mellan 
människor. En sådan tillgång kan sägas var kreativitet. Kreativitet uppkommer i 
en trygg och öppen organisation där informella kontakter uppmuntras till skillnad 
från en hierarkisk organisation där kommunikationen är styrd. Tillit måste därför 
inledningsvis skapas för att det sociala kapitalet ska öka och för att vi därmed ska 
få en kreativ organisation. För att få grepp om hur tillit skapas i en organisation 
måste vi se på mindre enheter av kollektivet. 

En sådan enhet är triaden som består av en grupp av tre noder, alltså personer i 
nätverket. Sådana triader bygger på proximitet alltså en närhet till varandra såväl 
åsiktsmässigt som geografiskt. Exempelvis kan tre personer lättare få kontakt om 
de jobbar i samma korridor. Genom att de jobbar nära och träffas ofta så är det 
troligt att de utvecklar liknande åsikter med mera. Proximiteten skapar på så sätt 
tillit mellan dessa personer vilket skapar socialt kapital och ger alltså i slutänden 
upphov till ökad kreativitet. Proximitet kan uppmuntras inom hela organisationen 
genom ett ledarskap med social kompetens. Följande kapitel prövar och belyser 
orsakssambandet ur ett empiriskt perspektiv.  
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4. Resultatredovisning 

Detta kapitel redovisar resultat från empiriska undersökningar i form av 
nätverksanalyser, enkäter och intervjuer. Genomgående så är alla enskilda värden 
relativa mellan garnison 1 till 3. Garnisonerna benämns genomgående för G1, G2 
och G3.  

Resultaten består av såväl kvantitativa som kvalitativa resultat som avser att 
komplettera och stärka varandra. Redovisningen inleds med resultaten från 
kvalitetsbedömningen följt av visualiseringar och värdena av nätverkets densitet 
som vi ansåg kunna mäta det sociala kapitalet. Som komplement till 
densitetmåttet redovisas sedan nätverkens centralitet. Centralitetsfigurerna visar i 
vilken riktning kommunikationen skett och själva centralitetsmåttet indikerar 
grad av hierarki där ett högt värde kan anses indikera lågt socialt kapital. Det 
mått som därefter redovisas är transitivitetsvärden och linjestyrka. Båda dessa 
mått har använts tillsammans för att indikera det teoretiska begreppet proximitet. 
Proximitet förklarades i teorikapitlet som en både fysisk och social närhet mellan 
individer och en förutsättning för att socialt kapital skall uppstå. Den sociala 
närheten mäts i detta fall med kommunikationsfrekvens vilket anges som 
linjestyrka, ju tätare kontakter mellan två individer desto starkare linje. Starka 
linjer ger i sin tur upphov till transitivitet, d.v.s. att ytterligare en linje uppstår. 
Den transitiva formeln är: om A>B och B>C gäller A>C vilket innebär en s.k. 
transitiv triad. Transitiva triader kan således ses som byggstenar i byggandet av 
socialt kapital. En utgångspunkt är att transitivitet uppstår ur proximitet, d.v.s. att 
täta kontakter är resultatet av fysisk och social närhet. Därför har linjestryrka och 
transitivitet antagits kunna indikera proximitet.  

De olika måtten på kvalitet och nätverken tas sedan med i redovisningen av 
resultat från intervjuer. För att styrka de indirekta måtten på proximitet belyses 
de också med citat ur intervjuer. Redovisningen av intervjumaterialet visar också 
på förekomsten av primärgrupperingar och redovisar också synen på den egna 
rollen i planeringsarbetet av några av primärgruppernas centrala personer.  
Redovisningen av intervjumaterialet sker i form av citat.  

4.1. Resultat från enkät om kvalitet 
Svårigheten med att göra en användbar bedömning av kvaliteten på en planering 
utförd med metoden back-casting, som diskuterades i kapitel 2:1 är att den 
bygger på framtidsscenarier. Hur väl planeringsdokumentet stämmer överens 
med den verkliga framtidsutvecklingen går bara att göra subjektiva antaganden 
om. Den enkät som skickades ut kring garnisonsplanens kvalitet bygger dels på 
subjektiva antaganden och delvis på hur garnisonsplanen bedöms som produkt. 
Den sammanlagda bedömningen har använts som en mätbar summa att relateras 
inbördes mellan garnisonerna och med nätverkens. Någon ytterligare tolkning av 
de olika frågorna/svaren görs inte. Enkäten besvarades av två personer inom 



 

 

28

vardera garnison samt av en person inom FHK. Med hänsyn till anonymitet görs 
heller ingen tolkning av svaren relaterat till person. Totalt har fem personer 
besvarat enkäten. Representanten från FHK besvarade en enkät för vardera 
garnison. Tre bedömningar om vardera garnisonsplan har alltså sammanställts. 
Enkäten (bilaga 2) besvarades utifrån till vikten grad frågan kunde basvaras med 
ja eller nej där 1 avsåg ett definitivt nej och 5 ett definitivt ja och 2,3, och 4 
grader däremellan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

29

 G1 G2 G3 

1. Kan och/eller kommer planen att kunna användas i det praktiska 

arbetet? 
15 13 12 

2. Underlättar planens utförande användandet? 15 13 11 

3. Är planens uppgifter pålitliga? 15 12 12 

4. Stämmer garnisonsplanen överens med ambitionen om den 

visionära framförhållning som uttrycks i Planera garnison? 
13 11 9 

5. Hur troligt är det att planen bibehåller sin aktualitet genom att den 

stämmer överens med den framtida utvecklingen på garnisonen? 
12 8 7 

6. Är ev. uppdatering lätt att genomföra i planens nuvarande form 12 14 12 

7. Är planen estetiskt tilltalande? 15 12 11 

8. Hur bedöms planens övergripande kvalitet och status? Kommer/har de 

nedanstående mål som anges i Planera garnison att uppnås/uppnåtts: 

• Optimalt nyttjande av mark och lokaler 12 12 10 

• Effektivare logistik 13 11 9 

• Förbättrad yttre miljö med kretsloppsanpassning 10 9 10 

• Förbättrad inre arbetsmiljö 13 7 7 

• Förbättrad hantering av säkerhet och risker 12 9 10 

• Förutsättningar för bättre hantering av natur- och kulturmiljöer 13 11 11 

• Förbättrad projekt-, underhålls- och driftsekonomin 12 9 8 

• Belysande av samspel mellan olika förändringar/funktioner 14 12 8 

• Ge information och basfakta i alla verksamhetsfunktioner 14 14 13 

• Bidra till tvärsamarbete inom organisationen 15 13 8 

Summa 225 190 168

Tabell 1. Sammanställning av enkätsvar om kvalitet. 
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Sammanställningen av enkätsvaren kring garnisonsplanernas kvalitet visar de 
sammanlagda värdena G1: 225, G2: 190, G3: 168. Värdena bedöms inte i sig utan 
enbart som relativa till varandra och till de övriga värdena av nätverksanalysen 
som redovisas i följande kapitel. 

4.2. Resultat av nätverksanalys 

För att kunna relatera värdet på respektive garnisonsplans uppskattade kvalitet så 
med förekomsten av socialt kapital inom varje garnison så skickades en enkät ut 
där personer involverade i planeringsarbetet svarade på vem man kommunicerat 
under arbetet och hur ofta. Dessa uppgifter matades sedan in i en matris som 
visas som exempel i figur 4, och gavs värdet 0-3 beroende på 
kommunikationsfrekvens där ingen kommunikation angavs som 0, Någon/några 
ggr/år gavs värdet 1, Någon/några ggr/månad värdet 2, och Någon/några 
ggr/vecka värdet 3. Matrisen användes sedan som underlag för bearbetning med 
dataprogrammet UCINET 6 och resulterade i uppgifter om nätverkets densitet, 
centralitet, transitivitet och linjestyrka. Genom det kompletterande programmet 
NetDraw kunde nätverken visualiseras i form av noder och linjer. 

 

 
Person A Person B Person C 

Person A 0 2 3 

Person B 1 0 1 

Person C 3 2 0 

Figur 4. Exempel på matris 
 

Inom SNA betecknar noderna personerna och ritas som punkter och linjerna är 
relationerna mellan dessa. En linje är alltså alltid en relation mellan två personer. 
I en analys av nätverkets densitet bedöms hela nätverkets alla linjer. I en analys 
av nätverkets centralitet bedöms riktningen på relationen, d.v.s. om A säger att 
han pratar med B så är riktningen A till B och ritas i NetDraw som en pil. I en 
bedömning av nätverkets transitivitet och linjestyrka tas också hänsyn till 
kommunikationsfrekvens, d.v.s. hur ofta A talar med B.  



Enkäterna skickades till sammanlagt 47 personer och besvarades av 29 personer. 
De personer som inte besvarade enkäten var i de flesta fall personer som inte 
omnämnts av andra. Uteblivna svar från de personer som fanns angivna i den 
formella organisationen och som angavs av någon annan som svarat på enkäten 
gavs samma relation med UCINET-funktionen: Fill/Missings with symmetric 
counterparts (Borgatti 2002.) Funktionen har en teoretisk underbyggnad som 
innebär ett antagande att om jag anger att jag har kontakt med en person så bör 
denne rimligen ha samma kontakt med mig 

4.2.1. Resultat från bedömning av nätverkens 
densitet  

Densitet är ett mått på graden av sammankopplig där det faktiska antalet linjer i 
en graf sätts i relation till maximalt antal möjliga linjer, d.v.s. den kompletta 
grafen. Ju högre detta värde är desto högre densitet har nätverket.  (Kilduff and 
Tsai 2003). Redan genom att betrakta de visualiserade nätverken kan vi skönja 
en markant skillnad i täthet, d.v.s. densitet. 

 

 

Figur 5. Densitet G1
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Figur 6. Densitet G2 

 

 

Figur 7. Densitet G3

 

 

32



 

 

33

Vi kan dock inte lite fullständigt på bilderna eftersom antalet noder i nätverken 
varierar: G1 22 noder, G2 15 noder och G3 20 noder, vilket kan ge intrycket av 
att nätverk med fler noder är tätare. Variationen beror helt enkelt på att nätverket 
så att säga skapar sig själv. Enkäten lämnar utrymme för att ange färre eller fler 
personer än de som redan finns angivna och som bygger på den officiella 
organisationen. En gräns för nätverket sattes vid att de personer som endast 
omnämnts en gång har utgått.  

För att kringgå problemet finns måttet densitet. Densiteten mäter det faktiska 
antalet linjer i förhållande till det möjliga antalet linjer. Resultatet blir därmed ett 
jämförbart värde. Densitetsvärdena för de olika garnisonernas informella 
planeringsstruktur var följande: G1 1,2316, G2 1,3429 och G3 0,4974. 

Vi kan alltså konstatera att bilden i detta fall gav ett rättvisande intryck i G3s 
förhållande till de övriga nätverken medan förhållandet mellan G1 och G2 inte 
återgavs bra i visualiseringen då G2 visar en högre densitet. Stjärnformationen i 
G3 indikerar också att många personer i närverket är perifera, utan inbördes 
kontakt.  

4.2.2. Resultat från beräkning av nätverkets 
centralitet 

Centralitet mäter till vilken grad nätverket är centrerat kring en eller ett fåtal 
noder. Värdena beräknas i detta fall i procent. Eftersom linjerna i nätverken har 
ett värde i form av kommunikationsfrekvens så blir procentsiffran högre än 100 i 
G3. Centralitet är alltså ett slags mått på hierarki och därför ger vi i detta fall en 
högre siffra en negativ innebörd. Centralitetsvärdena är följande: G1 99,52%, G2 
83,52% och G3 118,3%.  



 

 

Figur 10. Centraliet, G1.  Pilarnas riktning anger kommunikationsriktning. 

 

Figur 11. Centralitet, G2. Pilarnas riktning anger kommunikationsriktning. 
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Figur 12 Centralitet, G3. Pilarnas riktning anger 
kommunikationsriktning. 

 

 

Måtten på respektive nätverks centralitet kan indikera att G3 i större utsträckning 
har en mer hierarkisk struktur än G1 och G2. I Bilderna 10 och 11 kan vi också 
skönja en jämnare fördelning av pilspetsar kring noderna, medan vi i bild 12 kan 
se hur pilarna i större grad är centrerade kring ett fåtal noder.  

 

4.2.3. Resultat från beräkning av nätverkens 
transitivitet 

Ett sätt som kan betecknas som att mäta motsatsen till hierarkiska strukturer är 
att mäta kommunikationens grad av ömsesidighet. Transitivitet kan mäta 
relationen om A>B och B>C gäller A>C. 

Transitivitetsmåttet kan inte visualiseras på samma sätt som de andra 
ovanstående måtten densitet och centralitet. Transitiviteten mäts utifrån de hela 
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nätverken. Måtten för transitivitet var följande: G1: 3790, G2: 1620 och G3: 630. 
Eftersom linjestyrka antas ge upphov till transitivitet så kompletterar vi måttet på 
transitivitet med att visualisera de starkaste linjerna i respektive nätverk. Vad vi 
ser i figur 14-16 är alltså kontakter som skett en eller flera gånger i veckan. 

  

Figur 14  Starkaste linjer G1 

 

Figur 15  Starkaste linjer G2 
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Figur 16 Starkaste linjer G3 

Figurerna visar tydliga skillnader i antalet starka linjer. En uträkning i procent 
visar att bilderna är relativt rättvisande, även om relationen mellan G1 och G2 inte 
är så stor som bilderna. Omräknat i procent, vilket ger antalet starka linjer i 
förhållande till totalt antal linjer, blir resultatet G1 12 %, G2 11 % och G3 5 %.   
Vi kan dra slutsatsen att det kan finnas en korrelation mellan starka linjer och 
transitivitet där G1 har flest starka linjer och högst transitivitetstal, G2 mindre 
antal starka linjer och lägre transitivitetstal medan G3 har lägsta antal starka linjer 
och lägst transitivitetstal.  

 

4.3. Resultat från intervjuer 

Resultaten från intervjuerna redovisas genom ett urval av citat uppdelade i olika 
ämnesområden om kvalitet, socialt kapital, proximitet, primärgrupperingar och 
den egna rollen. Citaten avser att komplettera de kvantitativa resultaten som 
redovisats i ovanstående kapitel. 

4.3.1. Om kvalitet 

Citaten angående garnisonsplanernas kvalitet följer i stora drag det relativa 
värdet som framkom vid enkätundersökningen. Vid besöken på garnisonerna 
uttrycktes ett stort missnöje från de flesta av informanterna vid G3 medan man i 
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G1 och G2 uttryckte en större tillfredsställelse och stolthet över resultatet. 

G1 Den här garnisonsplanen kan bli som kommunernas 
översiktsplan, alltså en viljeinriktning hur vi vill 
utvecklas. Det blir ett bra informationsdokument där de 
kan läsa vilka förutsättningar och behov vi har och hur vi 
vill försöka utveckla mot framtida behov. Med facit i 
hand så har den fått en jättebra genomslagskraft. När vi 
har möten med representanter kommunerna har de oftast 
med sig planen eller pratar om innehållet i 
garnisonsplanen. 

G1 Vi fick det vi önskade. Fast det är ett 
planeringsunderlag har man ett väldigt bra 
diskussionsunderlag att utgå ifrån eftersom den har alla 
verksamhets-påverkningar, både militära och civila. 

G2 Vi har kommit fram till ett resultat som jag vet att vi 
kommer att ha och har haft nytta av. 

G2 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”.  

G3 Statusen är låg. Används inte i den grad man 
förväntat sig. Inför FB 2004 hämtas underlag från oss 
och inte garnisonsplanen. Det borde man kunna.  

4.3.2. Om socialt kapital 

Den teoretiska diskussionen kretsade kring socialt kapital. I diskussionen 
framkom att ett fungerande, kreativt samarbete kan ses som ett resultat av att 
socialt kapital finns inom den inofficiella organisationen. Citat som speglar hur 
samarbetet fungerat kan följaktligen också ses som en indikation på förekomsten 
av socialt kapital. 

G1 Alla enheter är med i visionerna. Vi känner att inom 
det gemensamma arbetet har en gemensam vision som 
man sedan bryter ned till enheternas mål. 
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G1 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 

G1 Folk kom alltid till mötena. Känner man sig alienerad 
kommer man inte. Jag tror alla förstod betydelsen av att 
de var med och utformade planen. 

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.  

G2 Det är viktigt komma överens i gruppen. Har man 
inte ett bra samarbetsklimat i gruppen fungerar det inte.  
Vi ska hitta bästa totallösningen trots olika roller. 
Plangruppen är vidsynt. 

G3 Det mesta av materialet har inhämtats av mig, jag 
har också skrivit underlaget. 

G3 Det fanns inget behov av plangrupp inför det här. 

G3 …man höll igen med sina åsikter. 

G3 Upplevde i början svårigheter att bilda 
arbetsgrupper. Svårt att förklara varför.  

G3 Det blev små grupper. Jag arbetade nästan själv 
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4.3.3. Om proximitet 

Proximitet beskrevs i teorikapitlet som en kombinerad fysisk och social närhet. 
Inom framförallt G1 hade planeringen vid ett flertal tillfällen bedrivits på den 
fysiska platsen som var föremål för planeringen. Denna intensivplanering då alla 
intressenter fanns på plats beskrevs som mycket positiv av de informanter som 
deltagit. Följande citat belyser synen på proximitet inom respektive garnison. 

G1 Geografisk närhet är viktigt. En konsult får en viss tid 
. Detta är ju en uppgift till som vi gör. Att de är på plats 
underlättar. Man behöver inte kalla till möten, alla är 
gripbara. Vi träffas i mässen mm.   

G1 Man fick ett kontaktnät. Man träffar dem i matsalen: 
Jag vill ha hans telefonnummer, även angående annat . 
Tala om att göra nätverk. 

G1 För första gången kändes det som vi fick riktigt 
gehör, för annars pratar några bara pengar, och andra 
bara byggnader, och vi pratar verksamhet. Om man nu 
ringer till någon så kan man känna att vi talar samma 
språk.   Vi fick ett helhetsgrepp, det blev konkret då vi var 
ute och tittade på platserna fysiskt. 

G2 Närhet är väldigt viktig. Man har möjlighet att träffas 
och man kommer på saker och man blir ju hela tiden 
klokare.  

4.3.4. Om primärgrupperingarna 

Primärgruppen diskuterades tidigare som en motor för socialt kapital och alltså i 
slutänden också för det kreativa samarbete som strategisk planering med back-
casting metod innebär. Benämningen primärgrupp valdes för att understryka dess 
status för planeringsarbetet med kom också att få en mer konkret innebörd 
eftersom man har träffats som presidium före den officiella planeringsgruppens 
möten med avsikt att effektivisera planeringsmötet. Primärgrupperna återfanns i 
G1 och G2, ej i G3 och karaktäriserades på följande sätt av personer i gruppen: 
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”motorn till att tänka framåt” 

”en nyckelorganisation” 

”kärngruppen i att bedriva garnisonsplanearbetet.” 

 

Uppkomsten av mindre grupperingar med ca 5-8 personer i G1 och G3 har skett 
medvetet med avsikt att bedriva ett mer effektivt planeringsarbete, i G1 med 
benämningen ”mini-grupp” och i G2 ”presidium”:  

G1 När vi hade nästa möte i plangruppen hade vi kommit 
ett steg längre. Vi tog fram underlagen i vårt eget 
nätverk. Fungerade bra när man kommit så långt i 
arbetet.  Plangruppens möten blev mer effektiva.  

G1 Vi diskuterade detta med effektiva möten. När man 
passerat en viss nivå i planeringen handlar det mer om 
hur saker ska hänga samman.  Då kan man minska ner 
på sakinformationen. Detaljeringsnivån minskar. 
Minigruppen existerade sista halvåret med träff varannan 
månad.  

G1 Den här lilla kärngruppen fattades inga egentliga 
beslut utan den fungerade som beredningsgrupp 

G2 Vi tyckte att det händer ju ingenting på 
plangruppsmöten annat än toksurr, ingen struktur. 
Därför sa vi att nu bildar vi ett presidium där vi 
fastställer frågorna, på agendor inför mötet: vilka frågor 
som ska behandlas, vilka uppgifter som ska delas ut vid 
mötet och redovisas kommande möte.  

G2 Det var ett försök att få mer struktur så att vi inte 
bara var ett sammanträde utan att det också hände något 
efter. Det blev stringens och det började hända saker.  
Från början var det så att allt arbete gjordes på mötena 
och inget mellan. Ärendena stagnerade. 
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G2 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” 

 

4.3.5. Om den egna rollen 

Social kompetens diskuterades i teorikapitlet (3:3) och tolkades som ledningens 
förmåga att engagera och motivera övriga i planeringsorganisationen. I följande 
citat ges framförallt en bild av hur de ser på sin egen roll: 

Jag tror att jag har en förmåga att skapa ett positivt 
arbetsklimat, att få med alla på vagnen.  

 Man måste bjuda in, tona ned tidigare konflikter. 
Försöka få folk att förstå att vi jobbar mot ett gemensamt 
mål och försöka ta bort gnisslandet. 

Jag har lätt för att vara visionär, med ålder och 
erfarenhet att väga mot kostnader mm. Har alltid varit 
intresserad av utbildning osv.  Jag har varit utbildare.  

I inledningsfasen betydde hans kreativitet mycket för att 
komma loss. Sedan betydligt bättre med en som är 
noggrann och ambitiös och inte släpper något. 

Garnisonsplaneringen har varit att bygga en helhet 
utifrån klossar.  

Jag har börjat rulla snöbollen och låtit de övriga rulla 
vidare.  

Min roll är att coacha fram resultat förklara 
sammanhang och motivera, pussla ihop allas bitar.  
Sakkunskapen har andra.   
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Det är ett Coachjobb. Jag har en trettioårig 
ledarskapsutbildning.  

 

4.4. Sammanfattning kapitel 4 

De olika värdena av kvalitet, densitet, transitivitet, linjestyrka och centralitet är 
av olika slag och inte jämförbara. Vad vi i stället kan jämföra är korrelationer i 
det relativa värdet mellan varje garnison. För måtten kvalitet, densitet, 
transitivitet linjestyrka i procent är höga värden positiva medan låga värden för 
centralitet är bättre i ett relationellt sammanhang, d.v.s. om man betraktar 
nätverkets struktur utifrån de fördelar den ger för hela den informella 
organisationen istället för den enskilda individen.  

 

 G1 G2 G3 

Kvalitet 225 190 168 

Densitet 1,2316 1,3429 0,4974 

Transitivitet 3790 1620 630 

Linjestyrka 3 12% 11% 5% 

Centralitet 99,52%, 83,52% 118,3% 

Tabell 2. Sammanställning av kvantitativa resultat 
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5. Från proximitet till kvalitet - konklusioner 

Det övergripande syftet med forskningsarbetet var normativt med ambitionen att 
ge underlag till att bättre anpassa planeringsorganisationen till den strategiska 
planeringsprocessen. Utgångspunkten var att genom att studera den informella 
organisationsstrukturen skapa ett slags kartbild över vilken struktur som hade 
gett bäst resultat. För att nå dithän fanns ett antal underliggande syften av mer 
generell karaktär: 

• Att undersöka vilken karaktär på den informella organisationens struktur 
som kan sättas i samband med hög resp. låg kvalitet på slutprodukten. 

• Att analysera och diskutera orsaker till respektive informell organisations 
karaktär med stöd av teorier kring socialt kapital. 

• Att diskutera hur resultaten kan användas normativt. 

Begreppet proximitet kom under forskningsprojektets genomförande kommit att 
framstå som mycket användbart. Under arbetets gång kom ambitionen att bli hur 
begreppet skulle kunna koppas till socialt kapital för att kunna operationaliseras 
på ett normativt sätt, d.v.s. genom att skapa proximitet inom organisationen 
skulle byggandet av socialt kapital kunna uppmuntras. Forskningsarbetet ledde 
fram till att proximitet placerades i början av en hypotetisk kedja av orsaker som 
i slutänden skulle leda fram till ökad kvalitet på resultatet av strategisk planering.  

Den empiriska forskningen har resulterat i en kombination av kvalitativa och 
kvantitativa resultat. En sådan blandning anses skapa större trovärdighet 
(Repstad and Nilsson 1993; Befring and Andersson 1994) men gör det också 
svårare att visa korrelationer, d.v.s. jämförbara siffror som ger ett mer entydigt 
svar. UCINET ger också olika värden och olika bilder av nätverket. Värdena i 
UCINET har betraktats som relativa inom varje mått och hur vi analyserar 
resultaten blir därför en tolkningsfråga.  

Eftersom de olika värdena inte ger oss information i sig utan enbart relaterat till 
andra värden så blir analysen jämförande. Såväl de kvantitativa som de 
kvalitativa resultaten talar ett tydligt språk. Vi kan fastställa att värdena från G1 
och G2 är markant mer positiva än värdena för G3. G1 visar högsta värden i för 
kreativitet, transitivitet, och linjestyrka men ligger lägre än G2 vad gäller densitet. 
Eftersom densitet inte ger hela bilden av i vilken grad socialt kapital förekommer 
i nätverket så skulle G1s värden ändå kunna indikera en högre förekomst av 
socialt kapital. G1 och G2 visar också på lägre centralitet vilket i sin tur kan 
indikera att de har en mer organisk och mindre hierarkisk organisationsstruktur 
än G3. Det kvalitativa resultatet understödjer det kvantitativa. De olika citaten ger 
ett intryck av att G1 och G2 har haft en högre grad av samarbete medan 



 

 

45

deltagarna i G3s officiella planeringsorganisation till stora delar tycks ha arbetat 
enskilt. Intervjumaterialet stödjer också hypotesen om proximitet som en primär 
faktor vilket också värdena för transitivitet och förekomsten av starka linjer 
indikerar. Primärgrupperingarna inom G1 och G2 tycks också ha spelat en 
avgörande roll i hur väl samarbetet avlöpt och kan kopplas samman med hur 
proximitet uppmuntrats inom planeringsorganisationen.  

Forskningens val av ansats och metod är kopplat till den hypotetiska 
utgångspunkten för att på så sätt begränsa den. Begränsningen lämnar utrymme 
för att många andra faktorer kan spela en avgörande roll för utvecklandet av 
socialt kapital i organisationen och till kvaliteten på den framtagna 
garnisonsplanen. Här kommer också orsakssambandet i hypotesen med i bilden, 
alltså är hönan eller ägget först?  Vi skulle kunna fastslå att en ledare med social 
kompetens är början till en kvalitativ planering, men, vad har gett upphov till den 
sociala kompetensen, kanske socialt kapital på andra håll i den omgivande 
organisationen eller kanske i den privata sfären.  

En försiktig slutsats kan dock vara att ett samband finns mellan de olika 
faktorerna i hypotesen men att en ordning på orsakssambanden inte kan 
fastställas. 

6. Att designa organisationer - diskussion 

Konstaterande av sambandet kan dock räcka till för det normativa syftet bidra till 
ett underlag för att skapa en bättre fungerande strategisk planeringsorganisaion 
som producerar ett mer homogent resultat.  

Den sociala nätverksanalysen används till stor del i kommersiellt syfte. 
Nätverksanalysen säljs, framförallt i USA, som en konsulttjänst till vinstdrivande 
företag, framförallt tjänsteföretag, för att optimera organisationen i syfte att öka 
omsättningen. Nätverksstrukturens mönster tolkas på olika sätt och realteras till 
hur väl företaget fungerar: 

Pattern of ties among members of a group confers 
competitive advantage (Borgatti) 

I föreliggande forskning har nätverksanalysen också haft ett normativt syfte. 
Även om syftet inte har varit att direkt öka de ekonomiska fördelarna så har 
ambitionen varit att bidra till att indirekt påverka kostnader i framtiden genom att 
med en förbättrad planeringsorganisation undvika felinvesteringar. Det kan 
tyckas vara en lång väg mellan det sociala nätverket och gjorda besparingar. 
Genom att gå den teoretiska vägen över socialt kapital kan vi dock närma oss en 
förståelse för hur den kan hänga ihop. Att uppmuntra till att socialt kapital byggs 
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i organisationen skulle kunna vara en strategisk åtgärd mot ekonomiska 
besparingar genom att felinvesteringar undvikits. Den naturliga frågan som 
infinner sig är naturligtvis; Hur gör man? Socialt kapital byggs ju inte genom 
direktiv utan är en process som drivs av ömsesidigt engagemang. Vad man 
däremot kan göra är att på olika sätt skapa bättre förutsättningar för bra 
interaktion mellan personer i organisationen. 

No one can make people build social capital. But the 
leader-coach can manage the conditions of interaction, 
raising the probability that people will do so (Baker 
2000)  

Physical design is a tool you can use to promote the 
creation of social capital (Baker 2000) 

Bakers citat indikerar att ledningen för organisationen kan uppmuntra till 
byggandet av socialt kapital i sin organisation genom att vidta åtgärder för att 
öka vad vi benämnt proximitet d.v.s. förutsättningarna för interaktion kan öka 
genom att den fysiska/geografiska närheten inom organisationen ökar och på så 
sätt ökar också den sociala närheten.  Baker anser vidare att socialt kapital är en 
biprodukt av meningsfulla aktiviteter (Baker 2000) En planeringsorganisation 
skulle således ha bra förutsättningar för att socialt kapital ska kunna byggas. Att 
samla personer i en planeringsorganisation på samma fysiska plats skulle alltså 
kunna vara ett första steg.  Professorn i Management Studies Henry Mintzberg, 
anser att arbetskoordinering vid organisationsdesign vid strategisk planering bör 
inledas med att en ömsesidig anpassning uppnås genom informell 
kommunikation där missförstånd kan klaras upp direkt (Bakka, Lindkvist et al. 
2001) och Bolino och Turnley et al (2002) anser vidare att informell 
kommunikation som sker regelbundet kan såväl forma nätverket som göra det 
mer anpassningsbart till sitt ändamål.  

Sammanfattningsvis kan planeringsprocessen betraktas som både mål och medel 
där det sociala kapitalet byggs upp i en kumulativ och självgående process om 
proximitet uppmuntras, d.v.s. planeringsprocessen utgör sociala kontakter och de 
sociala kontakterna utgör planeringsprocessen. Planeringsprocessen kan på så 
sätt betraktas som en resurs i sig under rätt förhållanden och med rätt 
förutsättningar. 
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6.1. Fortsatt forskning 

I många av samhällets funktioner behövs ett tvärsektoriellt samarbete inom den 
fysiska planeringen för att kunna undvika felaktiga åtgärder i största möjliga 
grad. Svårigheten med ett tvärsektoriellt samarbete kan enkelt beskrivas med att 
”felaktiga åtgärder” är subjektivt, d.v.s. en felaktig åtgärd vid exempelvis en 
vägdragning kan vara en bra åtgärd för företaget eller kanske pendlaren medan 
den kan vara negativ för miljön.  Ett objekt som påverkar många olika intressen 
brukar beskrivas som multi stakeholder och s.k. stakeholder management handlar 
om att hantera relationerna, d.v.s. nätverket av intressenter. Inom EU finns också 
ett ökat intresse för att manövrera strategisk fysisk planering med flera 
intressenter. Hague and Jenkins (2005) menar att behovet av ökad kunskap kring 
stakeholder management kan lyftas till en generell nivå och till en fråga om 
demokrati i ett internationellt perspektiv. Vid beslut om fysiska åtgärder som 
innefattar regioner med olika administrativa enheter, lagar och policy med mera 
kan strategisk planering baserat på samverkan ersätta dessa (Hague and Jenkins 
2005). Kunskap om nätverksanalysen som ett redskap för aktionsforskning inom 
multi stakeholder manegement kan bli användbart inom strategisk fysisk 
planering i en föränderlig och mångfacetterad omvärld. 
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Bilaga I 

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     
      
   Andra personer:     
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Bilaga II 

Sätt ett kryss utifrån hur väl frågan kan besvaras med ja eller nej. Ett definitivt J anges 
med 5. Ett definitivt NEJ anges med 1.   4,3, och 2 är variationer däremellan. 

 
Ja Nej 

 
 5 4 3 2 1 

1. Kan och/eller kommer planen att kunna användas i det praktiska arbetet?      

2. Underlättar planens utförande användandet?      

3. Är planens uppgifter pålitliga?      

4. Stämmer garnisonsplanen överens med ambitionen om den visionära 
framförhållning som uttrycks i Planera garnison?      

5. Hur troligt är det att planen bibehåller sin aktualitet genom att den stämmer 
överens med den framtida utvecklingen på garnisonen?      

6. Är ev. uppdatering lätt att genomföra i planens nuvarande form      

7. Är planen estetiskt tilltalande?      

8. Hur bedöms planens övergripande kvalitet och status? Kommer/har de 
nedanstående mål som anges i Planera garnison att uppnås/uppnåtts:      

a) Optimalt nyttjande av mark och lokaler      

b) Effektivare logistik      

c) Förbättrad yttre miljö med kretsloppsanpassning      

d) Förbättrad inre arbetsmiljö      

e) Förbättrad hantering av säkerhet och risker      

f) Förutsättningar för bättre hantering av natur- och kulturmiljöer      

g) Förbättrad projekt-, underhålls- och driftsekonomin      

h) Belysande av samspel mellan olika förändringar/funktioner      

i) Ge information och basfakta i alla verksamhetsfunktioner      

j) Bidra till tvärsamarbete inom organisationen      
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