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1 INLEDNING 

IT-system inom Försvarsmakten omtalas ofta med negativ kritik från dess användare. I den 

årliga medarbetarundersökningen FM VIND är det just IT-systemen som får motta den mest 

negativa kritiken av de ämnen som undersöks. År 2016 och 2017 deltog 12 511 respektive 

13 540 anställda i undersökningen. 2017 motsvarade det en svarsfrekvens på cirka 82 % 

(Försvarsmakten, 2017c, 25). På påståendet ”IT-systemen som jag använder fungerar bra (t.ex. 

systemen ISUS, PRIO, SWECCIS, VIDAR, m.fl.)” var de genomsnittliga svaren 40 respektive 

43 poäng på en 100-gradig skala. Hos de tillfrågade får detta påstående den lägsta nivån av 

medhåll bland samtliga påståenden som ställs i undersökningen. Det är också detta ämne som 

renderar flest fritext-kommentarer i undersökningen. Bland svaren framgår det tydligt att 

personalen ser stora förbättringsmöjligheter hos IT-systemen. I figur 1, framgår den avvikande 

uppfattningen som Försvarsmaktens tillfrågade personal har till sina IT-system, i relation till 

några av övriga frågor i FM VIND. (Vestra Konsulter AB, 2016 & 2017) 

 

 

Figur 1 – Utdrag ur FM VIND 2017 

 

En negativ inställning till IT-system är dock inte ett problem enbart inom Försvarsmakten, utan 

ett generellt problem i samhället. Återkommande, år efter år, redovisar undersökningar att bara 

knappt en tredjedel av IT-projekt är framgångsrika (Johansson, 2017). Detta är naturligtvis 

allvarligt med tanke på de stora summor pengar som läggs i projekten. Exempelvis har 

Försvarsmakten lagt minst fyra miljarder kronor på införandet av PRIO-systemet 

(Statskontoret, 2010). Även förlorade arbetstimmar står för en hög kostnad. Fackföreningen 

för privata tjänstemän, Unionen, redovisar i sin IT-undersökning att 133,5 miljoner 

arbetstimmar förlorades i Sverige 2016 på grund av IT-strul inom den privata sektorn. 
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Dessutom redovisas att ett flertal mätpunkter av användarvänligheten i IT-systemen, 

försämrats årligen sedan undersökningen påbörjades 2013 (Unionen, 2017). 

 

Ett centralt begrepp i denna studie är IT-system, varvid innebörden i begreppet naturligtvis bör 

tydliggöras. I Handbok Nomenklatur Ledning förklaras begreppet med ett ”system med teknik 

som hanterar och utbyter data med omgivningen” (Försvarsmakten, 2016a, 38). I 

Försvarsmaktens interna bestämmelser om IT-verksamhet anges det som ett ”system av 

sammansatt hård- och mjukvara som hanterar information (Försvarsmakten, 2017a, 2). Således 

omfattar begreppet främst tekniska delar av informationsteknologin, och dessutom på en något 

övergripande systemnivå. Dock inte på den ytterligare övergripande nivån IT-tjänst, som 

redovisas som 

”en sammanhållen kedja bestående av ett eller flera IT-system med tillhörande aktiviteter i 

form av drift, förvaltning och övervakning för att tillhandahålla en eller flera funktioner” 

(Försvarsmakten, 2017a, 2). En IT-tjänst kan bestå av en kombination av 

informationsteknologi, människor och processer (Försvarsmakten, 2016a, 39). 

 

Ett självständigt mjukvaruprogram räknas alltså inte som ett IT-system. Istället används 

begreppet IT-applikation på det som ofta benämns datorprogram, t.ex. Microsoft Office inkl. 

epost, PRIO, EMILIA, dokument- och ärendehanteringssystemet VIDAR samt 

lägesbildssammanställningsfunktionen i SWECCIS.  (Försvarsmakten, 2011) 

 

I FM VIND har man dock använt en bred innebörd av begreppet IT-system. I frågeställningen 

(egentligen påståendet) anges bl.a. ISUS, PRIO och SWECCIS vara exempel på IT-system. 

Det är troligt att frågan har lämnats så öppen som möjligt, för att vidga respondenternas 

möjlighet att föra fram sina synpunkter, oavsett om de avser applikationer, system eller tjänster. 

Med samma motivering, samt att behålla likhet i frågeställningar med FM VIND, har denna 

studie valt att genomgående använda denna vida innebörd av begreppet IT-system.  

 

IT-systemen i Försvarsmakten är huvudsakligen framtagna för att stödja ledning, antingen 

insatsledning eller verksamhetsledning. Försvarsmakten definierar sitt ledningssystem att 

innehålla fem olika komponenter som tillsammans stödjer ledning av en viss verksamhet: 

doktrin, organisation, personal, teknik och metoder (Försvarsmakten, 2016a, 45). När man 
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pratar om IT-system är det lätt att fokusera på enbart komponenten teknik, men det är 

avgörande att samtliga fem delar arbetar i symbios och stödjer varandra. Denna studie har 

främst undersökt förhållandena för tekniken och metoderna för tekniken, samt deras samspel 

med personalen inom Försvarsmakten. 

 

Inom Försvarsmakten finns en stor uppsjö av IT-system som är framtagna eller införskaffade 

för olika syften. Några exempel som redan har nämnts är PRIO (resurs- och 

ekonomiledningssystem), SWECCIS (lednings- och informationssystem), IS UNDSÄK 

(filhanteringssystem för hemlig information), Microsoft Outlook (bl.a. epost, kalender och 

uppgiftsliggare), VIDAR (diarie- och ärendehanteringssystem) och EMILIA (intranätsportal 

med bl.a. samarbetsytor). Dessa tjänster är olika långt utvecklade och varierar i hur väl de är 

anpassade till myndighetens verksamhet. Det varierar t.ex. huruvida det finns utvecklade, 

fastställda och uppfattade verksamhetsregler att förhålla sig till inom respektive IT-system. 

Detta varierar såväl mellan olika IT-system som mellan olika organisationsenheter inom 

Försvarsmakten. 

 

Jim Johnson är styrelseordförande för The Standish Group som årligen tar fram en 

världsomfattande rapport om framgångar och brister i utvecklingen av IT-system. Han påtalar 

att ett system inte är tillräckligt i sig självt, utan kräver verksamhetsregler och metoder när han 

uttrycker: ”A fool with a tool is still a fool” (Melymuka, 1998, 61). En studie vid Uppsala 

Universitet har undersökt införandeprocesser av nya IT-system och där påvisat den 

återkommande bristen på verksamhetsregler (Lind et al. 2011, 37): 

 

En viktig aspekt som sällan beaktas är att utgå̊ från att det är ett nytt arbetssätt, 

med nya arbetsprocesser, organisation och kompetensbehov som införs, inte 

enbart ett nytt teknisk [sic!] system. Utbildningen fokuserar oftast på 

handhavandet av det nya tekniska systemet och inte på hur man ska utföra det 

nya arbetet på ett bra sätt. 
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2 PROBLEMFORMULERING 

Utöver den enskilda frågan i FM VIND, har det ännu inte gjorts någon djupare analys eller 

kompletterande studie inom Försvarsmakten till bakgrunden av det negativa resultatet vid de 

två senaste FM VIND-mätningarna (intervju med personal vid LEDS CIO, 2018-02-22). Det 

finns visserligen drygt 400 fritext-kommentarer till frågan om IT-system, men ett flertal av 

dessa svar berör dock andra delar, som sambandssystem m.m. Dessutom saknas möjlighet att 

få förtydliganden på dessa kommentarer. I tidskriften Försvarets Forum (6/2017) beskriver 

Försvarsmakten situationen med sina IT-system efter att FM VIND 2017 genomförts 

(Försvarsmakten, 2017c, 24-25): 

Bara en femtedel tycker att de fungerar bra medan hälften tycker att de fungerar 

dåligt eller till och med mycket dåligt. En förklaring kan vara att myndigheten 

lider av växtvärk efter att i rask takt ha infört många nya system de senaste åren 

och användarvänligheten har inte alltid hängt med. Dessutom sätter de 

säkerhetskrav som omgärdar IT-systemen begränsningar för utformningen av 

systemen. 

 

Trots att Försvarsmakten alltså konstaterat personalens negativa uppfattning om IT-systemen, 

saknas fortfarande säkra förklaringar till orsaken. Det finns därmed heller inte underlag för ett 

förbättringsarbete. Denna studie har därför haft ambitionen att djupare undersöka vad som 

döljer sig bakom användarnas tydliga utpekande om utvecklingsbehov i FM VIND-enkäten, 

och därigenom även kunna ge ett antal förbättringsförslag. 

 

Som nämndes i inledningen, finns ett flertal undersökningar från civil verksamhet (såväl 

privata företag som offentlig verksamhet) som också har påvisat svårigheter att skapa en bra 

IT-miljö. Detta visar att problemen inte är unika för just Försvarsmakten och att det därmed 

torde finnas goda möjligheter att i den civila forskningen, även finna förslag på förbättringar 

som därmed kan vara till gagn även för Försvarsmakten. 

 

IT-systemen fyller viktiga funktioner inom Försvarsmakten. Inom insatsverksamheten ska t.ex. 

lägesinformation kunna distribueras till insatsförband för att skapa en gemensam 

lägesuppfattning. Detta kräver förutom en hög färdighet hos personalen, att interaktionen 

mellan IT-systemet och användarna sker genom väl avvägda gränssnitt och med tydliga 
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metoder. Men även om detta fungerar väl, är det helt avgörande för den gemensamma 

lägesuppfattningen, huruvida människorna i systemet har förtroende för IT-systemet och det 

som presenteras i det. Därför är användarnas tillit till systemet en mycket viktig faktor att ta 

hänsyn till vid skapandet, utvecklingen och användningen av Försvarsmaktens IT-system 

(Andersson et al. 2009, 30). Att FM VIND påvisar att IT-systemen är personalens främsta 

frustration, är en signal på att detta i slutändan kan ha stor operativ betydelse för verksamheten. 

Åtgärder bör därför vidtas skyndsamt för att förbättra situationen. 

 

Under genomförandet av denna studie har ett flertal medarbetare från olika förband och staber 

kontaktat författaren och delgett sin frustration över systemen. Det ter sig tydligt finnas en 

utbredd syn att arbetsplatsernas IT-stöd har stor utvecklingspotential. Däremot är det samtidigt 

en stor variation av problemområden som personerna prioriterar vid sin framställning av 

situationen. Det blir snabbt uppenbart, att det kan finnas många och olika orsaker till varför 

läget är som det redovisas om på de olika arbetsplatserna. Och det finns skäl att anta att olika 

förband och staber har sina egna orsaker, och således även sina unika lösningar som behöver 

identifieras. Några berättar om brister i handhavande på grund av ”bristfälliga allmänna IT-

färdigheter hos personalen”, några för fram brister i införandeprocesser och andra talar om 

avsaknad av verksamhetsregler till IT-system som egentligen är förträffliga, men där staben 

inte nyttjar dess potential eftersom man inte ”styrt upp” användandet. Det råder en stor 

divergens av de åtgärder som medarbetarna för fram som prioriterade lösningar på situationen. 

 

Det kan alltså konstateras att nuvarande situation i Försvarsmakten har behov av ytterligare 

vetenskaplig analys av orsakerna till problemen, samt troligen även ett behov av att strukturera 

de förbättringsförslag och argument som förs fram av Försvarsmaktens personal. Att 

Försvarsmakten har identifierat denna källa till frustration hos personalen, utgör det första 

steget till att förbättra läget. Men det är naturligtvis viktigt att omhändertagandet sker 

skyndsamt. Som redovisades i inledningen, finns det stora utgifter att begränsa när det handlar 

om IT-strul (Unionen, 2017). 

 

Denna studie har vinnlagt sig om att lämna öppet för var problemen kan finnas. Genom att t.ex. 

enbart arbeta med en frågeställning som undersöker hur IT-systemen kan förbättras, tas 

utgångspunkt i att Försvarsmaktens problem finns i systemen. Det är naturligtvis fullt möjligt, 
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men utesluter då eventuella problem som kan finnas i hur systemen ”säljs in” till användarna, 

eller i användarnas öppenhet till att ta emot nya IT-system, möjligen baserat på tidigare 

negativa erfarenheter.  

 

2.1 Frågeställning 

Denna studie har eftersökt användarnas synpunkter på varför huvuddelen av de svarande i FM 

VIND, anser att IT-systemen inte fungerar bra. Och därefter, med den tillförda informationen, 

har huvudfrågan varit: Vad kan göras för att öka användarnas uppskattning av IT-systemen 

inom Försvarsmakten? 

 

3 SYFTE 

Syftet med studien har varit att identifiera några av de problem som ligger bakom de negativa 

uppfattningarna om Försvarsmaktens IT-system, och därefter identifiera ett antal lösningar som 

kan bidra till att användandet av IT-systemen upplevs mer positivt, och fungerar som det stöd 

de avses ge. 

 

4 TEORIANKNYTNING 

4.1 Militärteknik 

Inom Försvarsmakten har inställningen till teknisk utveckling och hantering av teknik, 

traditionellt varit att det är något som i första hand ligger inom den tekniska personalens 

ansvarsområde att omhänderta. I stort sett all verksamhet inom Försvarsmakten är beroende av 

teknik, vilken både påverkar och påverkas av personalen; i synnerhet cheferna. 

Försvarshögskolan har försökt råda bot på detta avgränsande syn- och arbetssätt genom 

skapandet av ämnet Militärteknik. Ämnet utgår från synen att tre parter är avgörande och 

samspelande inom militärtekniken – människan, tekniken och organisationen. De tekniska 

systemen är officerens arbetsredskap, och denne måste förstå hur systemen påverkar den 

militära enheten man är satt att leda för att kunna utöva sin profession framgångsrikt. (Axberg 

et al, 2013, 35) 
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Ämnets kärna utgörs av att studera teknikens inverkan på officersprofessionen. I Axberg et al 

(2013, 10) definieras ämnet som: 

 

Den vetenskap som beskriver och förklarar hur tekniken inverkar på militär 

verksamhet på alla nivåer och hur officersprofessionen påverkar och påverkas 

av tekniken. Militärtekniken har sin grund i flera olika ämnen från skilda 

discipliner och förenar samhällsvetenskapens förståelse av den militära 

professionen med naturvetenskapens fundament och ingenjörsvetenskapen 

påbyggnad och dynamik. 

 

I dagens militära miljö är informationsteknologin en vital komponent för verksamheten och 

stridens förande. Det är svårt att idag föreställa sig de tre parterna människan, tekniken och 

organisationen utan innehåll av IT. För att utvärdera detta i studien, används en del andra 

teoretiska metoder. Tre inriktningar har valts, med ambitionen att omhänderta IT-system från 

att de skapas, tills att de är införda och slutligen används av personalen. De tre inriktningarna 

är: hur framtagning av system sker, systemens funktioner och användbarhet, samt hur lansering 

annonseras och mottas. I fortsättningen av detta kapitel kommer ovanstående tre delar att 

beskrivas kortfattat. De teoretiska metoderna kompletteras även med utdrag ur 

Försvarsmaktens styrdokument som berör ämnet. Underlaget i detta kapitel syftar sedan till att 

utgöra ledstänger i den kommande diskussionen, i slutet av denna studie. 

 

 

Figur 2 –Beskrivning av studiens teoretiskt belysta delar av ett IT-system, från framtagning till användning. 
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4.2 Modeller för framtagning av tekniska system 

4.2.1. Ledningssystem 

Inledningsvis bör något sägas om ledning och ramen som det utövas inom; ledningssystem. Ett 

ledningssystem är skapat av människor för ett visst syfte. Man utgår därför ifrån designlogik i 

analysen av ett ledningssystem (Andersson et al. 2009, 12). Systemen beskrivs i tre nivåer; 

syfte, funktion och form. Den mest grundläggande och avgörande nivån är naturligtvis syftet. 

Först måste klargöras varför systemet finns eller ska tas fram, dvs ett motiv. Ett sådant måste 

naturligtvis vara känt av såväl de som tar fram ett system, men också av de som sedan ska 

nyttja det. Utan förståelse för det övergripande syftet, finns risk att t.ex. relevant data inte förs 

in i systemet om användare ej vet det bakomliggande syftet med åtgärden. Ledningssystem är 

till för att uppfylla funktioner; funktioner som möjliggör effekter i det militära insatssystemet. 

Dessa beskrivs i DOODA-konceptet som tagits fram vid Försvarshögskolan baserat på OODA-

loopen, och beskriver hur funktionerna sensemaking, planering, datainsamling och 

kommunikation levererar bl.a. följande produkter: idéer om vad som skall göras, order samt 

data. (Andersson et al. 2009, 13-18) 

 

Ledningssystemets form beskriver ”…dess organisation, de metoder, procedurer och processer 

som kommer till användning, och de stödsystem av olika slag som utnyttjas” (Andersson et al. 

2009, 13). Det är således här ledningsstödsystemen och metoderna för dess användning 

hamnar. Det blir avgörande för ledningssystemets framgång att finna de lämpliga metoderna 

och processerna som behövs för att utöva ledning; en aktivitet som utövas av människor – 

enbart av människor. Det innebär i sin tur, att dessa faktorer är ömsesidigt beroende av 

varandra. Nya processer behöver utveckla nya stödsystem, men även tvärtom.  

 

I militär verksamhet skiljer man ofta på system för insatsledning och system för 

verksamhetsledning. Den senare avgränsas ibland bort i diskussioner om utveckling av militär 

ledning, med hänvisning till att verksamhetsledningssystem har en helt annan inriktning och 

kan åtnjuta erfarenheter från den civila sektorns verksamhet istället. Likväl argumenteras för 

att båda systemen har en naturlig koppling till varandra och behöver en samordnad utveckling 
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för att höja effekten av funktionen ledning och i förlängningen den militära 

krigföringsförmågan. (Andersson et al. 2009, 13 & 24). Det skulle i så fall tala för att t.ex. 

samordna verksamhetsregler för ”vardagens” verksamhetsledningssystem med metoderna för 

insatsledningssystem. Ett exempel på detta kan vara organisera staber på motsvarande sätt vid 

såväl fred, kris och krig. Ett annat exempel är att samordna verksamhetsreglerna i 

ledningsstödsystemen, t.ex. för samarbetsytor på intranätet EMILIA och motsvarande 

SharePoint-miljö i SWECCIS.  

 

Beträffande synergieffekter mellan olika IT-system finns dock en stor svårighet att hantera. De 

operativa kraven på ledningsstödsystemet SWECCIS, innebär bland annat att stödja 

informationsutbyten mellan olika system. Med detta avses hela vägen från strategisk nivå ner 

till lägre taktisk nivå, inkluderat möjlighet att utbyta information med liknande system hos 

annan partnernation. (FMV, 2016b & Försvarsmakten, 2016b) 

 

Trots att informationsutbyten mellan IT-systemen har hög prioritet i Försvarsmakten, finns det 

fortfarande stora brister i denna hantering. I en rapport som FOI gav ut 2017, efter en 

lägesanalys av Försvarsmaktens IT-styrning, anges en orsak till detta vara för mycket 

fokusering på enbart de tekniska delarna i systemen. Ett sätt att förbättra möjligheten för 

migrering av data mellan olika system är att säkerställa att det finns en lämplig 

informationsarkitektur. Sådan struktur skapas och behålls genom väl utvecklade 

verksamhetsregler. (FOI, 2017, 34-35) 

 

4.2.2. Framtagning av IT-system i Försvarsmakten 

Den strategiska ledningen av IT-verksamhet och informationshantering i Försvarsmakten leds 

av FM CIO vid Ledningsstaben. Det har funnits en del utvecklingsbehov inom detta område 

och stora förändringar av styrdokument har skett de senaste åren vilket bl.a. uppmärksammats 

av Statskontoret vid granskningar av Försvarsmaktens införande av PRIO-systemet 

(Statskontoret, 2009 & 2010). Ett tidigare huvuddokument för framtagning av IT-system har 

varit Direktiv för informationsteknikverksamhet (DIT 04) som fastställdes i december 2003 

(Försvarsmakten, 2003). 
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2011 fastställdes Försvarsmaktens IT-styrmodell (Försvarsmakten, 2011). Den klargör olika 

roller och ansvar inom myndigheten när nya behov av IT-system uppstår, och har ambitionen 

att införa ett tjänstebaserat synsätt, till skillnad från DIT 04 som hade ett produktperspektiv. 

Dock upphörde inte DIT 04 i samband med införandet av IT-styrmodellen, vilket skapade en 

del otydlighet bland styrdokumenten för IT-verksamheten. FOI påtalade detta i en analys som 

redovisades i augusti 2017 (FOI, 2017). Kort därefter utkom ett direktiv från LEDS som 

upphävde DIT 04 (Försvarsmakten, 2017b). 

 

I Handbok IT-processen har IT-styrmodellen tydliggjorts. IT-processen bygger på ramverket 

”ITIL® v3 Best practice” som är en internationell standard inom IT-utveckling. I IT-

styrmodellen ingår fyra roller (Försvarsmakten, 2015): 

- Beställaren, är verksamhetsansvarig och beställer utefter sina behov, en IT-tjänst från 

koordineraren. 

- Koordineraren, leds av FM CIO och finns på central/operativ nivå. Samordnar 

kravställningen och sköter kommunikationen med utföraren. 

- Utföraren, som producerar IT-tjänsten enligt beställning, kan vara intern eller extern 

aktör till Försvarsmakten (t.ex. FMV och FMTIS). 

- Nyttjaren, är användaren av den färdiga IT-tjänsten, inkluderande nivå upp till chef på 

organisationsenhet. 
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Figur 3 – Modell för beställar- och utförarfunktion, anpassad till FM enligt IT-styrmodellen (Försvarsmakten, 2011). 

 

Nedanstående figur visar flödesprocessen för framtagning av en IT-tjänst enligt IT-processen 

inom Försvarsmakten. Att särskilt notera är att nyttjaren, som redovisas på den nedersta raden, 

endast är delaktig i identifiering av IT-behovet samt ensamt vid etablering av IT-tjänsten. 

Statskontoret har påtalat för Försvarsmakten vid införandet av PRIO, att utveckling av 

verksamhetsregler utgjort en stor brist i införandet (Statskontoret, 2010). Möjligen kan detta 

härledas till att införandet av IT-tjänster/system på den lokala nivån, inte tillräckligt 

omhändertas i processbeskrivningen. T.ex. saknas koppling från koordinerare och utförare till 

nyttjaren, med stöd för vilka verksamhetsregler som behöver utvecklas inför etableringen av 

IT-tjänsten. Nyttjarens ansvar för etableringen av tjänsten, torde även enligt 

processbeskrivningen innefatta ensamt ansvar för utbildning av personalen. 

 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2018-05-31 Sida 16 (46) 

Mj Torbjörn Gillsparr 

1MT019 2018 

 

 

Figur 4 – Processbeskrivning för framtagning av ny IT-tjänst vid Försvarsmakten enligt Handbok IT-processen 

(Försvarsmakten, 2015). 

 

4.3 Innovationsspridning 

Forskaren Everett Rogers teori om innovationsspridning, Diffusion of Innovation, handlar dels 

om huruvida tillverkarna lyckas skapa det som användarna efterfrågar, och dels om hur öppna 

användarna är för att byta arbetssätt (Rogers, 1962). Han företräddes av Gabriel Tarde, som 

1903 publicerade boken The Laws of Imitation (Tarde, 1903). Tarde studerade spridning av 

innovationer. Han konstaterade, att det som gav mest spridningseffekt, var när opinionsledarna 

i ett socialt system tog till sig av den nya innovationen. Dessa s.k. early adapters gjorde att 

många andra följde med i strömmen av nyheter. Rogers benämner dem ”active information 

seekers about new ideas” (SOU 2003:90, 125-131). Genom att lokalisera dessa personer i en 

organisation, och tidigt delge dem relevant information, kan dessa utgöra ambassadörer och på 

så sätt stödja vid förändringsarbeten. 

 

Joseph Tidd hänvisar också till Everett Rogers teorier kring värdet av ambassadörer. Samtidigt 

påtalar han effekten av tidigare innovationer hos användarna. Om de har negativa erfarenheter 

av nya system, är sannolikheten högre att de har en tveksam inställning till andra nya 

innovationer. Det skapas alltså ”onda cirklar” om personalen på en arbetsplats mottagit ett antal 
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nya IT-system som de varit missnöjda med. Det kan då krävas extra åtgärder för att påvisa 

fördelarna med ytterligare nya IT-system. (Tidd, 2010, 210) 

 

4.4 Användbarhet 

FMV och Försvarsmakten har tillsammans påbörjat en process för att förändra arbetssättet vid 

framtagning av tekniska system. Det handlar om att med Human Factors Integration (HFI) 

utveckla system som är anpassade till människans kognitiva förmågor och den mänskliga 

kroppen. Enligt internationell standard (ISO 9241 11:1998) definieras användbarhet enligt 

följande: ”Den utsträckning till vilken en specifik användare kan använda en produkt för att 

uppnå specifika mål, men ändamålsenlighet, effektivitet och tillfredsställelse i ett givet 

användningssammanhang” (FMV, 2016a, 44). 

 

För att skapa en bra arbetsmiljö för personalen som arbetar med IT-system, förutsätts att även 

mjukvarufrågor hanteras i arbetsmiljöarbetet. I Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om arbete 

vid bildskärm samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna framgår att ”Programvara 

och system skall vara lämpligt utformade med hänsyn till arbetsuppgiftens krav och 

användarens förutsättningar och behov. Programvara skall vara lätt att använda och vid behov 

kunna anpassas till användarens kunskaps- eller erfarenhetsnivå”. I 10 § påtalas vikten av 

utbildning i samband med ny eller förändrad programvara, och att utbildningen inte enbart ska 

omfatta den tekniska hanteringen, utan även datorsystemets syften och huvuddragen i hur 

systemet är uppbyggt. Föreskriften ger ett flertal ytterligare exempel på hur bra kommunikation 

kan skapas mellan människa och dator genom att involvera användarna i utvecklingen av 

systemet. (Arbetsmiljöverket, 1998) 

 

För att förbättra arbetsmiljön kring datorsystemen utvecklar Unionen, tillsammans med Vision 

och KTH, IT-skyddsronder. Dessa genomförs på motsvarande sätt som vanliga skyddsronder, 

men det säkerställs att det finns personal närvarande med relevant kompetens. IT-skyddsronden 

genomförs med fokus på allt som rör IT på arbetsplatsen; praktiska problem, utbildningsbehov, 

mjuk- och hårdvara och verksamhetsregler för IT-systemen. Ronden dokumenteras på 

motsvarande sätt som vid övrigt systematiskt arbetsmiljöarbete. (Unionen, 2017) 
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Arbetsmiljöverket ger ganska kraftig kritik i en rapport från 2015 om digital arbetsmiljö. Där 

klargörs att många studier visar att arbetsmiljöproblemen med de digitala systemen är stora 

och ökande. De flesta problem anges vara onödiga och kan minimeras med enkla medel. I 

rapportens slutsatser anger Arbetsmiljöverket att ”tydligen saknas incitament, ansvar, 

ledarskap och kunskap om hur man i praktiken ska gå till väga”. (Arbetsmiljöverket, 2015) 

 

5 METOD 

Studien har genomförts enligt de huvudsakliga stegen i en kvantitativt inriktad undersökning 

(Bryman, 2016, 151). Det första steget i studien utgörs av teori vilket redovisades i det förra 

kapitlets teoretiska modeller kring IT-system, med en indelning i framtagning, införande och 

användning. Därefter, med studiens frågeställning: ”Vad kan göras för att öka användarnas 

uppskattning av IT-systemen inom Försvarsmakten?”, utvecklades en undersökningsdesign. 

Den innebar att ytterligare undersöka orsakerna till den negativa responsen i FM VIND på 

påståendet ”IT-systemen som jag använder fungerar bra”. 

 

 

Figur 5 – Metodbeskrivning för studien. 
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En avgränsning i storlek på respondentgruppen, i förhållande till Försvarsmaktens stora 

undersökning på över 13 000 deltagare, har varit nödvändig för denna studie. I kriterierna för 

avgränsningen har det varit önskvärt att studera en personalgrupp som har daglig kontakt med 

IT-system, gärna med koppling till insatsprocessen för en tydlig anknytning till det militära 

perspektivet i användningen av IT-systemen. För att kunna studera kopplingar till eventuella 

verksamhetsregler, eller brister därav, har urvalsgruppen begränsats till att tillhöra 

samma/liknande organisationer så att även detta har kunnat studeras. De taktiska staberna, 

Armétaktisk stab (ATS) – Marintaktisk stab (MTS) – Flygtaktisk stab (FTS), uppfyller 

ovanstående kriterier. Med en fredsorganisation vardera på cirka 30–40 anställda bestående av 

såväl officerare, soldater som civila, fanns relativt goda förutsättningar att inhämta relevanta 

resultat, trots den hårda avgränsningen. 

 

Undersökningen inleddes med en enskild enkät till samtliga deltagare i urvalsgruppen. 

Enkätens utformning och tillvägagångssätt redovisas djupare i nästa kapitel. Därutöver 

genomfördes ett mindre antal (9 stycken) semistrukturerade intervjuer med slumpmässigt 

utvalda respondenter inom urvalsgruppen för att undersöka om intervjuformatet ger annan 

information än det som framkommit i enkätsvaren. Intervjuernas resultat gav en något ökad 

förståelse om vad som åsyftades i kritiken av IT-systemen, men gav ingen ytterligare påverkan 

än de resultat som inkommit från enkäten. Ingen ytterligare redovisning sker därför av dessa 

intervjuer i studien. Utöver de slumpmässigt utvalda respondenterna, genomfördes 

motsvarande intervjuer med två befattningshavare som innehar högre chefsroller på staben. 

Dessa intervjuer syftade främst till att inhämta ytterligare underlag om enhetens 

implementering av, och status på, verksamhetsregler/stående stabsorder på lokal nivå. För att 

intervjuerna skulle innebära en komplettering av underlagen som inhämtats från enkäterna, 

användes huvudsakligen öppna frågor vid intervjuerna. Ambitionen var att främja ett fritt 

talande från respondenterna om allt de kunde tänkas vilja lyfta fram inom det ämne som 

avhandlades. Samtliga intervjuer genomfördes enskilt tillsammans med författaren och 

dokumenterades genom handanteckningar. Frågeställningarna som utgjorde grund till 

intervjuerna framgår i bilaga 2 – Intervjuformulär angående Försvarsmaktens IT-system. 

 

Insamlade data från enkäten sammanställdes sedan i ett Excel-dokument. Samtliga svar finns 

dessutom bevarade i skriftlig form i respektive enkätformulär. Dessa utskrivna underlag är helt 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2018-05-31 Sida 20 (46) 

Mj Torbjörn Gillsparr 

1MT019 2018 

 

anonymiserade, men har sedan numrerats med ett unikt nummer, som också återfinns i Excel-

dokumentet, i syfte att kunna gå tillbaka och kontrollera att data är korrekt införd i 

sammanställningen. Underlag för analys av data togs sedan fram genom formler, och 

presenteras i tabeller och diagram, med möjlighet till gruppering till de indelningar som 

respondenterna markerat i enkäten (tillhörighet till taktisk stab samt åldersgrupp). Svaren på 

de öppna frågorna kategoriserades och summerades sedan utifrån hur många respondenter som 

angivit respektive kategori i sina svar. 

 

Den avslutande delen av studien har varit att analysera data från enkäten samt jämföra dessa 

med svaren från intervjuerna. I den slutliga analysen har sedan jämförelser gjorts mellan enkät- 

och intervjusvar, kontra teoribildningarna som redovisades i förra kapitlet, i syfte att undersöka 

hur de redovisade problemen kan kategoriseras och vilka förändringar som kan föreslås för att 

förbättra situationen med IT-systemen på arbetsplatserna. Underlaget redovisas slutligen i 

studien som resultat och slutsatser. 

 

6 STUDIEN 

En förutsättning för en lyckad studie är naturligtvis insamling av relevant data, och dessutom i 

tillräcklig omfattning. Enligt Mangione, T.W. (1995, 60-61) krävs åtminstone 50 % i 

svarsfrekvens för att uppnå ett godkänt underlag för en studie baserad på enkätsvar. För att 

stimulera ett högt deltagande studerades därför ett antal framgångsfaktorer för detta:  

- En bra introduktion som förklarar syftet med undersökningen. 

- Underlätta den praktiska inlämningen av svaren. 

- Skicka ut påminnelser inför sista svarsdatum. 

- Korta enkäter har lägre bortfall. 

- Tydliga instruktioner och lockande layout. 

- Begränsa antalet öppna frågor. (Bryman, 2016, 231-233) 

 

Inför utformningen av enkäten studerades även frågeformuläret för FM VIND. Inriktningen 

var att använda ett liknande tillvägagångssätt i såväl utformning som hur beräkning av 

svarsstatistik skulle ske. Därmed skulle respondenterna dels känna igen utformningen av 

enkäten, och dels kan statistiken sedan redovisas på motsvarande sätt. Resultatet blev därmed 
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att svarsalternativen på frågorna likriktades till den 5-gradiga skalan i FM VIND, där 

respondenten anger hur mycket denne instämmer i angivet påstående från ”Nej, inte alls” till 

”Ja, helt och hållet”. Ett ytterligare svarsalternativ utgjordes av: ”Kan/vill inte besvara frågan”. 

I likhet med FM VIND konverterades svaren sedan till en 100-gradig skala enligt den blå texten 

i figuren nedan: 

 

 

Omvandling till 100-gradig skala: 0 25 50 75 100 

Figur 6 – Utdrag ur enkät med redovisning av konverteringsskala 

 

Utformningen av enkäten överensstämde alltså helt med uppställningen i FM VIND, med sina 

påståenden som skulle markeras i en skala av variabler mellan 1 till 5 (ej inräknat alternativet 

att inte besvara frågan). 

 

Enkäten bestod av totalt 25 frågor, varav 18 slutna frågor med flervalsalternativ och 7 

avslutande öppna frågor där fritextkommentarer efterfrågades (se bilaga 1 – Enkät om 

Försvarsmaktens IT-system). Hela enkäten kunde därmed rymmas på ett A4-pappers fram- och 

baksida. Utformningen av de olika frågorna tog sitt ursprung i de teoretiska delarna i studien. 

Inriktningen var att få fram underlag kring huruvida eftersträvansvärda effekter uppnåtts i de 

införandefaser som studien indelat teorikapitlet i, dvs. framtagning, införande och användning. 

Frågorna ställdes huvudsakligen i denna kronologiska ordning, förutom för de öppna frågorna 

som samlades i slutet på enkäten. 

 

Den tekniska utformningen av enkäten fokuserades på att minimera otydligheter. I 

svarsformuläret hade respondenterna därför endast möjlighet att ”klick-markera” i de slutna 

frågorna (varvid ett kryss skapades) samt fasta rutor för textifyllnad i de öppna frågorna. Övriga 

delar var låsta för redigering. Däremot kunde ingen begränsning skapas, för markering av 
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maximalt ett svar i de slutna frågorna. I fem fall hade respondenter markerat två kryss på en 

fråga. I samtliga fall var det två intilliggande svar som hade markerats. Vid konverteringen till 

den 100-gradiga skalan angavs därför värdet emellan de två svaren (dvs. om både alternativet 

3 och 4 var markerade, angavs det konverterade värdet till 62,5 poäng). Därmed får avvikelsen 

anses vara ringa, även om respondenten av misstag markerat det sidoliggande svaret. 

 

Den praktiska inlämningen av enkätsvar underlättades genom att ge respondenten olika 

alternativ: 

1. Att skriva ut enkäten och fylla i för hand, och sedan lägga i ett angivet postfack. En 

mycket liten del av respondenterna valde detta alternativ. 

2. Att fylla i enkäten digitalt (vilket rekommenderades för de respondenter som önskade 

ge längre fritextkommentarer på de öppna frågorna), och sedan skriva ut och lägga i ett 

angivet postfack. En mindre del av respondenterna valde detta alternativ. 

3. Att fylla i enkäten digitalt och sedan maila till författaren. I detta fall förlorades 

naturligtvis möjligheten att vara anonym gentemot författaren, dock utlovades 

anonymitet i sammanställningen. Huvuddelen av respondenterna valde detta alternativ. 

Erbjudandet om alternativa inlämningsalternativ innebar en något högre tidsåtgång vid den 

slutliga sammanställningen av svar till ett dokument. Ett antagande gjordes dock att det extra 

arbetet skulle belönas i form av något högre svarsfrekvens. 

 

När utformning av enkäten färdigställts uppsöktes de tre stabscheferna för 

respondentgrupperna, varvid studiens syfte och innehåll presenterades. Syftet med 

presentationen var dels att få chefernas tillstånd att nyttja deras personal som respondenter, och 

dels att presentera studien som en möjlighet för stabschefen att få fördjupad kunskap om 

personalens inställning till IT-systemen och därmed kunna förbättra stabens effektivitet och 

arbetsglädje. Bedömd tidsåtgång per respondent angavs vara 5–10 minuter för ifyllandet av 

enkäten. Samtliga chefer var öppna för studiens genomförande, men varierade något i vilken 

prioritet som gavs studien. Denna variation kan dels bero på olika uppfattningar om behovet 

av studien, dels på övrig arbetsbelastning och den prioritering som måste göras mellan denna 

och studien. Vid ATS gavs författaren möjlighet att i samband med en stabsorientering, under 

ett par minuter, ge och kort presentation om enkäten och därefter ett utskick av enkäten till 

samtliga stabsmedlemmar med en introduktionstext. Uppgiften redovisades av stabschefen så 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2018-05-31 Sida 23 (46) 

Mj Torbjörn Gillsparr 

1MT019 2018 

 

som frivillig. Eftersom författaren är tjänstgörande vid ATS, kan antas att den allmänna viljan 

att bidra till studien är något högre. Vid FTS och MTS vidarebefordrade stabscheferna 

introduktionstexten och enkäten, tillsammans med några egna korta kommentarer om studien. 

I FTS fall angavs deltagandet vara frivilligt och i MTS fall angavs uppgiften vara obligatorisk. 

Tre dagar innan sista svarsdatum för enkäten, skickades även en påminnelse till de tre staberna. 

 

Med beskrivet tillvägagångssätt antogs att identifierade framgångsfaktorer, som redovisats 

ovan, uppfyllts i tillräcklig omfattning för att bidra till ett minimerat bortfall av svar från 

respondentgrupperna. Slutlig svarsfrekvens redovisas i tabellen nedan. 
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Grupp Antal tillfrågade Antal inkomna svar Procent av tillfrågade 

ATS 46 30 65,2% 

FTS 30 6 20,0% 

MTS 30 20 66,7% 

TOTALT 106 56 52,8% 
Tabell 1 – Svarsfrekvens för hela studien samt per stab (FTS och MTS med bedömt antal tillfrågade) 

 

De 56 inkomna svaren innebär enligt Mangione (1995, 60-61) att underlaget är tillräckligt, om 

än i nederkant. Med en avgränsning till enbart ATS och MTS är resultatet fullt acceptabelt med 

svar från två tredjedelar av respondenterna. Enligt Mangiones skala är däremot FTS 

svarsfrekvens att anse som oacceptabel för studien, varvid resultatet inte kan anses användbart 

med referens till hur situationen är på just den arbetsplatsen. Eftersom de tre staberna har flera 

likheter i arbetet (taktisk stab på samma nivå och med samma högre chef, ledning av insatser, 

datorer utgör det huvudsakliga arbetsredskapet, flertal olika IT-system att arbeta i, m.m.), kan 

svaren från FTS likväl anses fullt användbara i den totala statistiken för studien, och kommer 

därför fortsatt att redovisas. Men det är viktigt att betänka att ytterligare studier är nödvändiga 

för att utröna FTS-personalens uppfattning om IT-systemen i Försvarsmakten.  

 

Ett flertal positiva kommentarer har lämnats muntligen och i enkätsvaren, avseende 

frågeformulärets utformning samt värdet av studien. Det finns därmed anledning att tro att den 

största utvecklingspotentialen i enkätens genomförande (svarsfrekvensen från respondenter), 

ligger i hur urvalsgruppens ledning väljer att prioritera studien. Möjliga vägar att uppnå högre 

prioritet kan vara genom att ytterligare förankra studien hos stabens befattningshavare med 

ansvar för IT-frågor, t ex ställföreträdande stabschefer och Information Management Officer 

(IMO). På så sätt kan lämpliga tidsfönster för enkäten identifieras utifrån arbetsbelastning, samt 

att dessa kan bidra till att påtala fördelarna med studien för både chefer och medarbetare. 

 

I svarsformuläret, utöver förbandstillhörighet, ombads respondenterna att redovisa vilken 

åldersgrupp de tillhör. Syftet var att kunna se eventuella skiftande uppfattningar baserade på 

ålder. Eftersom medelåldern på högre staber, normalt är något över Försvarsmaktens 

genomsnitt, kunde indelningen inte göras särskilt detaljerad då det hade riskerat att minska 

anonymiteten. En ung medarbetare vid en viss stab, skulle troligen kunna identifieras utan 
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större svårighet. Följande indelningar valdes: 18–44 år, 45–55 år och 56 år eller mer. Avsikten 

med den första gruppen var att omfatta den personal som haft datautbildning som en naturlig 

del under sin högstadie- och gymnasieperiod. Den övre gruppen, 56 och äldre, avsåg att omfatta 

den personal som troligen haft minst datautbildning under sina grundläggande studier. Denna 

grupp har också mindre än tio år till pensionering, vilket möjligen kan tänkas påverka 

inställningen till införsel av nya IT-system. Fördelning av respondenterna i ålderskategorier 

redovisas i nedanstående bild. 

 

 

Figur 7 – Respondenternas indelning i åldersgrupper 
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7 RESULTAT OCH ANALYS 

Resultatet redovisas grupperat enligt samma modell som har använts i teoridelen och i 

utformningen av enkäten (se figur 2). Först presenteras dock resultaten kring respondenternas 

generella uppfattning om Försvarsmaktens IT-system separat, därefter presenteras övriga 

frågor i underrubriker utifrån deras koppling till studiens indelning framtagning, införande 

och användning.  

 

7.1 Allmänt om IT-systemen 

Den första frågan som ställdes i enkäten var en kontrollfråga gentemot FM VIND. Enkäten 

använde exakt samma formulering som har använts återkommande i Försvarsmaktens 

undersökning: IT-systemen som jag använder fungerar bra (t.ex. systemen ISUS, PRIO, 

SWECCIS, VIDAR, m.fl.). Därmed kan svaren jämföras med tidigare FM VIND-resultat för 

respektive stab. En ytterligare fördel, visade sig vara att respondenterna i samband med de 

avslutande öppna frågorna, härmed gavs möjlighet att påtala eventuella synpunkter på 

frågeställningen. Denna möjlighet ges inte i FM VIND, då ingen öppen fråga ställs om hur 

själva undersökningen har uppfattats. 

 

 

Figur 8 – Resultat på studiens kontrollfråga till de taktiska staberna. 

 

I FM VIND 2017 var resultatet 43 på den 100-gradiga skalan, vilket redovisades i kapitel 1 

och låg till grund för denna studie. Nedbrutet på förbandsnivå, var resultatet likadant på 

förbandet Högkvarteret som det var för hela myndigheten. Av de 875 deltagarna på HKV var 

responsen alltså också just 43. I denna studie, som enbart omfattade de taktiska staberna på 

HKV, var resultatet 49, vilket möjligen inte utgör någon större avvikelse. Däremot ser vi en 

större skillnad om vi bryter ner resultatet till den armétaktiska staben (tyvärr har studien inte 
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fått möjlighet att ta del av resultaten från övriga taktiska staber). I FM VIND 2017 var 

resultatet vid ATS 36, dvs lägre än genomsnittet vid HKV och Försvarsmakten totalt. I denna 

studie var resultatet vid ATS 47, och vid MTS var det 55. Bägge staber visar därmed högre 

resultat än de 43 som HKV hade i genomsnitt i FM VIND 2017. Vad kan då orsaken vara till 

denna skillnad i resultat, trots att exakt samma fråga är ställd enbart fem månader ifrån 

varandra? För det första finns en skillnad i enkäternas omfattning. I FM VIND ställs endast en 

enda fråga till användarna om IT-system. Det finns heller inte någon öppen fråga som 

möjliggör för respondenterna att utveckla sin åsikt. I denna studie däremot, ställdes 25 frågor 

om IT-system, varav 7 med möjlighet till fritextsvar. Kan en möjlig förklaring vara, att om en 

respondent vill uttrycka sig negativt om något (just IT-systemen är det som får mest negativ 

kritik i FM VIND), finns risk att respondenten tar i lite extra för att svaret ska märkas, 

eftersom det inte finns möjlighet att utveckla sin åsikt vidare i svarsformuläret? Fritextsvar 

kan i så fall möjligen bidra till mer korrekt presentation av ens ståndpunkt. Någon studie som 

påvisar ett sådant fenomen har dock inte återfunnits. Den andra orsaken till skillnaden i 

resultat mellan FM VIND och denna studie kan vara deltagandet. I bägge fallen var det dock 

exakt 30 personer vid ATS som responderade på enkäten. Skillnaden kan därmed anses påvisa 

att statistiskt material kräver en relativt stor population för att ge säkra resultat. Det ger en 

indikation på att en delaktighet från ATS på drygt 65 % (i såväl denna studie som i FM 

VIND), innebär att Försvarsmakten bör vara något försiktig med att bryta ner en 

organisationsenhets resultat till allt för små enheter. 

 

Den samlade uppfattningen på de taktiska staberna är att det finns en stor förbättringspotential 

på Försvarsmaktens IT-system. Respondenternas uppfattningar förtydligas senare i de öppna 

frågorna, där bland annat 53 stycken respondenter exemplifierar IT-system som de är 

missnöjda med. I den inledande frågan i studien, är det endast en respondent som angett svaret: 

”Ja, helt och hållet; IT-systemen som jag använder fungerar bra…”. Men med tanke på hur 

frågan formuleras och hur svarsvariablerna används, kan det dock vara svårt att med enbart 

denna studie fastställa hur negativ personalen är till IT-systemen.  

 

En liten notering på denna fråga kan göras; resultatet för åldersgruppen 56 och högre, var 64. 

Det tyder alltså på att en lägre nivå av datautbildning i yngre ålder, inte nödvändigtvis innebär 
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en lägre acceptans av IT-systemen i nutid. Även på en senare fråga, om huruvida IT-systemen 

är adekvata för Försvarsmaktens syfte, anger den äldsta gruppen ett något mer positivt värde. 

 

Som nämnts, var denna inledande fråga i studien, en kopia av frågeformuleringen i FM VIND. 

Fyra respondenter redovisade senare, på fråga 25 i enkäten, negativa synpunkter på hur just 

den första frågan var utformad. Även ett antal muntliga kommentarer har spontant lämnats till 

författaren. Den återkommande åsikten är att den ställda frågan olyckligtvis slår ihop alla IT-

system. Anmärkningen berör främst att det finns vissa IT-system som man är nöjda med och 

samtidigt andra IT-system som man är missnöjda med, varvid det är oklart hur man bör besvara 

frågan. En annan anmärkning är att definitionen av begreppet ”IT-system” är otydlig då några 

av exemplen som anges i frågan (exempelvis PRIO), inte är IT-system utan IT-applikationer 

(Försvarsmakten, 2011). För att bättre förstå personalens uppfattning om Försvarsmaktens IT-

system, är det således viktigt att utveckla frågan och undersöka ärendet djupare. Denna studie 

kan förhoppningsvis ge ett adekvat bidrag till hur en sådan fördjupning kan ske. 

 

När respondenterna i de öppna frågorna ombads att redovisa vilket IT-system de är mest nöjda 

med, var FM AP en klar vinnare. 23 personer, av 54 svarande, skrev FM AP. På en delad andra 

plats, med 6 röster vardera, var IS UNDSÄK samt Microsoft Outlook. Ytterligare 12 IT-system 

finns angivna bland övriga svar, med en till fyra röster. Eftersom FM AP är det IT-system som 

i princip all försvarsmaktspersonal använder (bland annat för epostkommunikation, 

arbetstidsrapportering och hantering av öppen information), kan det möjligen anses oväntat att 

den allmänna uppfattningen är negativ till Försvarsmaktens IT-system när man är relativt 

överens om att huvudsystemet fungerar väl. Det tyder alltså på att problemen antingen finns i 

IT-applikationer inom FM AP, eller i andra IT-system. 

 

När respondenterna fick ange vilket IT-system de är minst nöjda med, var variationen i svaren 

något större än i förra frågan (utifrån det faktum att det inte fanns en lika tydlig ”vinnare”). 

Samtidigt är antalet unika svar som gavs, 8 olika IT-system, nästan en halvering av antalet som 

angavs på frågan om de mest uppskattade systemen. SWECCIS är det IT-system som 

respondenterna är mest missnöjda med, med 19 röster, tätt följt av PRIO på 17 röster. Därefter 

följer IS UNDSÄK på 8 röster samt VIDAR och IS MTK med 6 röster vardera. Resterande tre 

system har 1 till 2 röster. Det är värt att notera att samtliga röster på IS MTK kommer från 
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respondenter på MTS (med sina 20 deltagare i studien), då detta system ej används vid övriga 

taktiska staber. Ett annat intressant resultat är att PRIO, trots den negativa kritiken, samtidigt 

får positiv kritik gällande de självadministrativa delarna som omfattar arbetstidsredovisning, 

resebeställningar och ledighetsansökningar. På frågan Ge exempel på saker du tycker fungerar 

bra med IT-systemen, var självbetjäning i PRIO det exempel som angavs flest gånger, 

tillsammans med Microsoft Outlook. Det vore därmed intressant att undersöka närmre vilka 

funktioner det är som drar ner det övergripande resultatet för PRIO, och vad som behöver göras 

för att förbättra dem. 

 

En viktig aspekt att uppmärksamma, angående respondenternas angivelser av IT-system de är 

mest missnöjda med, är att SWECCIS, IS UNDSÄK och IS MTK är system som används i stor 

utsträckning vid insatsledning och insatsplanering. Dessa system används, generellt sett, i 

avsevärt mindre omfattning inom Försvarsmaktens produktionsdelar. Detta kan ge viss 

förklaring till att ATS visat en lägre skattning av IT-systemen i FM VIND än genomsnittet. I 

det underlag som denna studie fått tillgång till, framgår inte någon uppdelning i resultat mellan 

enheter som främst arbetar med insatsledning respektive produktionsledning. Men det är 

åtminstone tydligt i denna studies resultat, att om man väljer att exkludera de svar som avser 

IT-applikationer, är det 94% av respondenterna som anger ett insatsledningssystem som det 

IT-system de är minst nöjda med. 

 

7.2 Framtagning av IT-system och personalens delaktighet 

Efter den inledande frågan, följde tre frågor i enkäten som undersökte de tillfrågades 

uppfattning om Försvarsmaktens framtagning av IT-system. Bland annat fick respondenterna 

ange huruvida de upplever sig ha möjlighet att påverka, dels utvecklingen av systemen, och 

dels de lokala verksamhetsreglerna som styr hur arbetsplatsen använder systemen. 
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Figur 9 – Frågor om huruvida IT-systemen uppfyller sina syften samt om personalens delaktighet i framtagningen. 

 

I ovanstående två frågor framgår att de tillfrågade anser att IT-systemen inte uppfyller sina 

syften i någon större omfattning. Detta kan antingen bero på att det är just på det viset, men det 

kan också innebära att personalen inte delges tillräckligt med information om systemens 

egentliga syften, vilka behov de främst ska uppfylla för myndigheten och huruvida de faktiskt 

gör det. Under nästa rubrik, punkt 7.3, framgår dock att respondenterna anser sig till del, ha 

kunskaper och förståelse för myndighetens syften med IT-systemen. Vid en av studiens 

intervjuer påtalas emellertid att återkopplingen från myndigheten är otillräcklig. Ett exempel 

som ges, är att tidredovisning ska göras i PRIO av samtlig personal i Försvarsmakten. Men 

personalen, enligt respondenten vid intervjun, upplever att de inte får någon återkoppling kring 

huruvida informationen faktiskt används eller vilket värde det ger myndigheten, vilken 

naturligtvis resulterar i lägre motivation hos medarbetarna att fortsätta utföra tidredovisningen. 

 

Det är också, enligt fråga 3, mycket tydligt att respondenterna upplever sig stå utanför 

processerna för utformning av IT-system inom myndigheten. Om vi återkopplar till teoridelen, 

framgår värdet av att identifiera early adapters eller IT-sakkunniga vid arbetsplatsen. Dessa 

får dels en möjlighet att utvecklas inom ett av sina intresseområden, och dels möjlighet att bidra 

med kompetens från den lokala användarnivån när enheten får möjlighet att delta i 

utvecklingsfasen av IT-system. Dessa personer kan sedan bistå med att föra ut information, om 
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exempelvis ett IT-systems syfte, vid införandet på arbetsplatsen. Detta kan bidra till att 

samtliga vid arbetsplatsen får en ökad känsla, av att via sin IT-sakkunnige, kunna bidra med 

synpunkter under framtagningsprocessen av nya IT-system. 

 

 

Figur 10 – Fråga om personalens påverkan på verksamhetsregler. 

 

Att personal på en stor myndighet upplever att de har svårt att påverka framtagningsprocessen 

för IT-system kanske inte är så förvånansvärt. Men utifrån svaren på fråga 4, upplevs det inte 

ens på den lokala arbetsplatsen finnas möjligheter för personalen att påverka arbetsplatsens 

egna arbetsmetoder/verksamhetsregler för systemen. Tänkbara orsaker till detta kan möjligen 

vara att man inte anser ledningen vara lyhörd på förslag, eller på en bristande tilltro till att 

staben själv kan eller har mandat att skapa rutiner. I teoridelen (punkten 4.2.2) framkom att 

framtagning av verksamhetsregler ligger sist i införandeprocessen, och att ansvaret för detta 

ligger nära användarna. Således bör användarrepresentanter naturligen ha en given plats i den 

grupp som tar fram underlag till verksamhetsregler. Även här skulle en IT-sakkunnig på 

arbetsplatsen kunna utgöra en viktig länk i kedjan mellan utvecklarna och användarna. Det 

finns visserligen Information Management Officers (IMO) på respektive taktisk stab, men med 

en utsedd IT-sakkunnig bland de normala ”användarna” av systemen, finns troligen ännu bättre 

förutsättningar för att just användarna ska få en ökad känsla av påverkansmöjlighet. 

 

Denna fråga i studien, är en av de som uppvisat störst variation bland svaren, baserat på 

respondenternas ålderskategorier. Den äldsta gruppen upplever sig ha minst 

påverkansmöjlighet, med resultatet 7, medans den yngsta gruppens värde är 34. Någon 

bakomliggande orsak till detta har dock inte framkommit i studien, förutom det faktum att det 

statistiska underlaget är väldigt lågt då endast 7 respondenter ingick i ålderskategorin ”56 och 

uppåt”. 
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7.3 Införandet av nya system och acceptansen i mottagandet 

Nästa del i enkäten inriktades mot hur lanseringen av nya IT-system sker, samt hur mottaglig 

personalen är att införliva dessa system i sitt arbetssätt. 

 

 

 

 

 

Figur 11 – Frågor kring lanseringen av nya IT-system och personalens mottagande 

 

I denna del av studien var resultaten över lag något högre, om än inte på en nivå som påvisar 

att personalen är märkbart nöjda med de kriterier som undersöktes. De tillfrågade har en viss 

positiv syn på att använda IT-system i sitt arbete. Det varierar huruvida man upplever att stöden 

som systemen ska tillhandahålla, är avsedda för användaren eller för andra handläggare på 

annan plats i myndigheten. Här kan det åter igen vara aktuellt att överse behovet av att 

förtydliga systemens huvudsyften och deras fördelar för Försvarsmakten. Överlag kan 
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resultaten på ovanstående fyra frågor tolkas som att respondenterna bifaller påståendena till del 

eller delvis. Detta kan vara värdefullt att studera närmre eftersom det kan kopplas till resultatet 

på fråga 1 om den allmänna uppfattningen om IT-system. I teoridelen beskrevs hur ”onda 

cirklar” skapas om personalen mottagit flera IT-system som de sedan visat sig vara missnöjda 

med. Med den allmänna uppfattningen om IT-system som råder bland Försvarsmaktens 

personal enlighet FM VIND, blir det avgörande att denna aspekt omhändertas med särskilt 

fokus vid införande av framtida system. 

 

7.4 Användarvänlighet, utbildning, styrning och stöd 

Den avslutande delen av enkätens slutna frågor handlade främst om systemens 

användarvänlighet. Härtill kopplas även utbildningsfrågor och hur personalen upplever sin 

tillgång till styrningar och stöd i användandet av systemen. 

 

 

 

Figur 12 – Användarvänlighet 

 

När det gäller användarvänlighet får systemen överlag relativt låga omdömen. På den öppna 

frågan (nummer 22), som efterfrågar vad man inte tycker fungerar bra, är det just detta begrepp 

som omnämns i flest kommentarer. Samma resultat återfinns på fråga 23 där respondenterna 

ska ange vilken åtgärd som är viktigast för att förbättra användningen av IT-systemen. Flest 

respondenter angav att användarvänligheten måste förbättras. Ofta efterfrågar de svarande mer 

intuitiva mjukvaror samt gränssnitt som liknar de typer av mjukvaror som personalen använder 

i privat användning. Det är troligen av den anledningen som Microsoft Outlook får relativt hög 
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uppskattning bland de system som omnämns. För att skapa förutsättningar att förbättra 

användarvänligheten, är det nödvändigt att fortlöpande inhämta och omhänderta de problem 

som användarna identifierat med systemen, vilket leder in oss på nästa fråga i enkäten. 

 

 

Figur 13 – Arbetsmiljöarbete 

 

Med tanke på att urvalsgruppen, längre ner i fråga 18, anger datorn som sitt viktigaste 

arbetsredskap, är det något anmärkningsvärt att man samtidigt i fråga 11 redovisar att IT-miljön 

inte omhändertas i arbetsplatsens systematiska arbetsmiljöarbete. Här finns en stor 

utvecklingspotential för arbetsgivaren, genom att även innefatta IT-systemen vid den 

regelbundna översynen av arbetsmiljön. Studien rekommenderar därför att de taktiska staberna 

genomför särskilda IT-skyddsronder enligt de anvisningar som Unionen utvecklat och som 

övergripande presenteras i denna studies teorikapitel (punkten 4.4). 

 

 

 

Figur 14 – Utbildning 
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Näst efter användarvänlighet är det utbildningsfrågan som de flesta respondenter kommenterar 

när de ger förslag på hur användningen av IT-systemen kan förbättras i fråga 23. De anser att 

effektiviteten kan höjas med mer utbildning i de enskilda systemen, men också genom 

allmänna höjningar av IT-kompetensen (exempel som anges är utbildning i övergripande IT-

kunskap om datorer och nätverksuppbyggnad samt hur man effektivt använder tangentbord likt 

dåtidens skrivmaskinsutbildningar). Att respondenterna påtalar vikten av utbildning, anknyter 

naturligen till att urvalsgruppen också angett datorn som sitt huvudsakliga arbetsredskap. 

 

På tredje plats efter användarvänlighet och utbildning, är det minskning av mängden system 

och deras olika gränssnitt som efterfrågas när respondenterna ger förslag på förbättringar. På 

fråga 12 framgår att användarna måste hantera att IT-systemen har olika arbetsmetoder, vilket 

försvårar användningen men också förutsättningarna för att hinna delta i utbildningar på de 

olika systemen. Just på de taktiska staberna hanterar personalen, med anledning av roterande 

tjänstgöring som Vakthavande Befäl, ett flertal olika IT- och sambandssystem. 

 

 

Figur 15 – Samordningsfördelar mellan system 

 

Förutom låg möjlighet att påverka införandet av nya system, är det avsaknad av 

samordningsfördelar i systemen som ges de lägsta siffrorna på de slutna frågorna i enkäten. 

Detta är naturligtvis ett allvarligt tecken, då just samordning av information i och emellan IT-

system, ofta är ett huvudargument för när just IT-stöd är fördelaktigt. I fritextkommentarerna 

nämns att en av huvudorsakerna till samordningsförlusterna, är att Försvarsmakten väljer att 

använda flera olika system för att separera dokument med olika sekretessklassningar. Även om 

de högst klassade IT-systemen även får hantera öppen information, används funktionen 

sparsamt eftersom IT-system med högre klassning samtidigt är mer krävande att hantera. 
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14. De olika IT-systemen ger tillsammans samordningsfördelar (jag 
behöver t.ex. inte lägga in samma information i flera olika system)
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Figur 16 – Arbetsledningens styrning av metoder 

 

Styrningar för hur systemen ska användas på ett likriktat sätt efterfrågas. Främst nämns lokala 

verksamhetsregler. Enkätens mest markanta skillnad mellan staberna rör detta ämne. De 

tillfrågade vid ATS påtalar en större brist på lokala verksamhetsregler än de tillfrågade vid 

MTS. Resultatet på fråga 15 vid ATS var 20, och vid MTS var resultatet 46. Vid intervjuer 

med personal från de två staberna framkom att det vid MTS, till skillnad från ATS, finns en 

aktiv Stående Stabsorder, vilket möjligen bidrar till variationen i resultatet. Oavsett skillnaden, 

får dock resultatet för samtliga staber i studien anses vara under önskvärd nivå. 

 

Tidigare i studien redovisades, att SWECCIS är det IT-system som användarna i urvalsgruppen 

är minst nöjda med. Orsakerna till just det resultatet bör studeras ytterligare, men en tendens 

bland enkätens fritextsvar om SWECCIS kan uttydas; brister i portalstruktur och 

verksamhetsregler. Ett åtgärdande av dessa problem ligger främst på ledningsnivån hos 

nyttjarna, och inte under själva systemets framtagningsprocess, vilket naturligtvis möjliggör 

för en kortare handläggningstid innan en förändring kan aktiveras. Ett utvecklat och förbättrat 

arbete kring verksamhetsregler, kan därmed ha potential till en snar och väsentlig förändring 

av användarnas negativa syn på IT-system i Försvarsmakten. 

  

Ett sätt att förbättra möjligheterna för arbetsplatserna att reglera användningen av IT-systemen 

på lokal nivå, vore om framtagningsprocessen även presenterar ett generiskt förslag på 

verksamhetsregler för lokal användning. Om detta exempelvis hade gjorts vid införandet av 

VIDAR, kunde samtliga stabschefer då fått ett dokument med förslag på vilka lokala 

verksamhetsregler som bör finnas för att nå full effekt med VIDAR. Exempel på förslag för 

lokal nivå, kan vara hur staben på ett strukturerat sätt skall döpa ärenden i Vidar och vilka 

befattningshavare som ska anges som ”ärendeansvariga”. Ett annat exempel är styrningar för 

32
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15. Det finns tydliga instruktioner om hur vi ska använda IT-systemen på 
arbetsplatsen (t.ex. lokala verksamhetsregler i syfte att likrikta hur systemet 

används inom min sektion/stab)
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hur man publicerar fastställda dokument, respektive arbetsdokument, i en portal i SWECCIS 

eller i en samarbetsyta i EMILIA.  

 

 

 

Figur 17 – Användarstöd 

 

Det mest positiva området i enkäten framkom vid frågor kring stödfunktioner. De tillfrågade 

ger ett relativt högt instämmande till påståendet om nöjdhet kring stödet från den centrala 

Helpdesk-funktionen, som sköts av förbandet FMTIS. 

 

 

Figur 18 – IT-systemens betydelse som arbetsredskap 

 

Som redan har nämnts, anses datorn vara det viktigaste arbetsredskapet hos gruppen som 

studerades. Detta är möjligen inte anmärkningsvärt på en högre stabsnivå. Men frågan är om 

staberna verkligen reflekterar kring vad detta innebär, och vilket värde som redskapet därmed 

bör ha i arbetsmiljöarbete och kompetensutvecklingsfrågor. 
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16. Jag är nöjd med det stöd jag får från Helpdesk
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17. Vid IT-problem vänder jag mig i första hand till en medarbetare för att få 
stöd
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18. Datorn är mitt viktigaste arbetsredskap i min huvudsakliga tjänstgöring
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8 SLUTSATSER 

Syftet med studien har varit att identifiera några av de problem som ligger bakom de negativa 

uppfattningarna om Försvarsmaktens IT-system, och därefter identifiera ett antal lösningar som 

kan bidra till att användandet av IT-systemen upplevs mer positivt, och fungerar som det stöd 

de avses ge. 

 

Under arbetet med studien har det varit tydligt att Försvarsmaktens IT-system är något som 

berör de flesta av myndighetens personal. Fortlöpande och självmant har personal velat ge sin 

bild av problematiken och sina förslag på lösning. Det har givetvis varit tacksamt för studien, 

och påvisat hur otroligt många faktorer som finns att ta hänsyn till vid en vetenskaplig 

undersökning av situationen.  

 

Inhämtningen av data genom enkät fungerade väl. Respondenternas kunde ge uttryck för sina 

individuella synpunkter och tankar på ett strukturerat sätt genom både slutna och öppna frågor. 

Frågeformuleringarna täckte ett tillräckligt brett spektrum av förhållanden att studera. Även 

urvalsgruppen har visat sig vara lämplig. Trots att detta har varit en mindre studie, har den ändå 

fått in underlag från en varierad grupp av anställningskategorier, där samtliga har daglig 

kontakt med IT-system i sin tjänstgöring. Det krävs naturligtvis en mycket större studie, likt 

FM VIND, för att bedöma hur situationen ser ut generellt i Försvarsmakten, inte minst då 

urvalsgruppen för denna studie enbart tillhörde Högkvarterets insatsledning. Möjligen kan 

erfarenheterna från denna studie utgöra en form av pilotstudie, som underlag för hur ämnet kan 

undersökas inför en framtida större undersökning. 

 

En generell erfarenhet efter denna studie är att det finns olika åsikter och tolkningar hos 

Försvarsmaktens personal, runt FM VIND-frågan. Inte minst med dess vida tolkning av 

begreppet IT-system. Å ena sidan lämnar frågeställningen öppet till deltagarna att svara på 

frågan utifrån just deras perspektiv på begreppet IT-system. Men å andra sidan, riskerar 

Försvarsmakten att dra för enkla, eller till och med, felaktiga slutsatser baserade på en för enkel 

frågeställning.  

 

- En rekommendation från denna studie är att området behöver studeras djupare än enbart 

med den generella fråga som används i FM VIND. Med tanke på personalens 
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återkommande negativa respons om Försvarsmaktens IT-system, är det en 

förtroendefråga att myndigheten visar att signalerna omhändertas och att orsakerna 

kommer utredas vidare. 

 

Utöver att genomföra fördjupande studier enligt ovan, rekommenderar denna studie 

nedanstående åtgärder, baserade på studiens frågeställning: Vad kan göras för att öka 

användarnas uppskattning av IT-systemen inom Försvarsmakten? Slutsatserna redovisas enligt 

den tre-fasindelning av IT-systemen som studien följt: framtagning, införande och 

användning. 

 

Studiens rekommendationer kring framtagning av IT-system är att: 

- Ge användarrollen större delaktighet vid framtagning av nya system, gärna genom 

användarrepresentanter i projektgrupperna. 

- Säkerställa att alla IT-system tilldelas verksamhetsregler så att de kan användas på ett 

effektivt sätt. Vid införande av större IT-system, bör central nivå stödja genom att 

tillhandahålla underlag för verksamhetsregler till stabschefer. Använd även egen 

personal till att identifiera och påtala vilka verksamhetsregler som behövs på lokal nivå 

för att underlätta personalens användning av systemen. 

 

Studiens rekommendationer kring införande av IT-system är att: 

- Utse och använda användarrepresentanter/IT-sakkunniga ur staberna som stöd vid 

införande av nya system. Dels blir de sedan en värdefull resurs i det vardagliga stödet 

emellan kolleger vid användning av systemet. Dels kommer de att stimuleras till att 

hålla sig uppdaterade om systemet och kan bidra med viktiga lärdomar och erfarenheter 

till ledningen eller IT-utvecklarna. 

- Säkerställa att användarna får adekvat utbildning vid införande av nya system. 

Identifiera om ytterligare utbildning krävs för att även instruera om stabens lokala 

verksamhetsregler i IT-systemet. Skapa fortlöpande utbildningstillfällen som 

vidmakthåller personalens IT-kompetenser. 

 

  



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2018-05-31 Sida 40 (46) 

Mj Torbjörn Gillsparr 

1MT019 2018 

 

Studiens rekommendationer kring användning av IT-system är att: 

- Genomföra IT-skyddsronder som en komplettering till det ordinarie systematiska 

arbetsmiljöarbetet. Protokoll från IT-skyddsronder bör skickas till lägst OrgE-ledning 

för kännedom, i likhet med APT-protokoll. 

- Eftersträva enhetlighet i arbetsmetoder. Om dokumenthantering vid ledning av insatser 

sker i en portallösning i SWECCIS, kan ordinarie verksamhetsledning eventuellt 

hanteras på liknande sätt i en portallösning bland samarbetsytor i EMILIA, istället för 

i mappstruktur. 

 

Förslag på fortsatta studier inom ämnet: 

- Som redan har nämnts ovan, rekommenderas att en motsvarande studie som denna, 

genomförs i större skala med en urvalsgrupp som omfattar personal ur en avsevärt 

större del av Försvarsmakten. Ett initialt alternativ kan vara att utöka nästkommande 

FM VIND med fler frågor om IT-system. 

- Det vore också intressant att ytterligare undersöka varför PRIO fortfarande får en låg 

skattning enligt denna studie, trots att flertalet respondenter berömt resebeställnings- 

och tidredovisningsfunktionerna. 

- I denna studie framgår att respondenterna främst anger att det är 

insatsledningssystemen som har de största förbättringsbehoven, om man begränsar 

urvalet till IT-system och inte inbegriper IT-applikationer. Hur ser det då ut på en 

arbetsplats som inte använder system för insatsledning? Har de en avsevärt mer positiv 

inställning till Försvarsmaktens IT-system? 

- En av de åtgärder som förslogs av respondenter som viktigast i denna studie, för att 

förbättra användningen av IT-system i tjänsten, var att tillhandahålla mer utbildning. 

Eftersom majoriteten av de svarande var överens om att datorerna är deras viktigaste 

arbetsredskap, vore det värdefullt att utvärdera hur IT-kompetensen ser ut på 

arbetsplatserna. En undersökning skulle då kunna ta reda på hur stor effektförlusten 

eventuellt är, på grund av att personal saknar fullgod färdighet i att använda IT-

systemen. En sådan undersökning kan t.ex. genomföras genom strukturerade 

användbarhetstester.  
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Bilaga 1 

Enkät om Försvarsmaktens IT-system 
 

Denna enkät syftar till att utveckla kunskapen om personalens inställning till de IT-system som används inom Försvarsmakten. 

Underlaget kommer att presenteras i en C-uppsats vid Försvarshögskolan inom ramen för studier inför det Högre 

Officersprogrammet (HOP 12, 2018–20). I enkäten har begreppet IT-system en vid betydelse och omfattar dels hela system 

som t.ex. FM AP, men också programvaror och applikationer, t.ex. VIDAR och PRIO. 

 

 

Din arbetsplats:   ATS   FTS   MTS 

 

Din åldersgrupp:    18 – 44 år   45 – 55 år   56 – 

 

  

Nej, 

inte 

alls    

Ja, 

helt 

och 

hållet 

Kan/vill inte 

besvara 

frågan 

  1 2 3 4 5 0 

1 IT-systemen som jag använder fungerar bra (t.ex. systemen ISUS, 

PRIO, SWECCIS, VIDAR, m.fl.) 
      

2 IT-systemen är adekvata för det syfte som de framtagits för (dvs. 

systemets kapacitet uppfyller det behov som Försvarsmakten har) 
      

3 Jag har möjlighet till delaktighet vid utformning och införande av 

nya IT-system 
      

4 Jag har god möjlighet, att på min arbetsplats, påverka lokala 

verksamhetsregler för våra IT-system 
      

5 Jag är positiv till införsel av nya IT-system på arbetsplatsen       

6 Jag upplever att IT-systemen är ett stöd för mig i utövandet av 

mina arbetsuppgifter 
      

7 Jag upplever att mina arbetsuppgifter i IT-systemen, i första hand 

är till för att stödja andras arbete 
      

8 Jag har kunskap och förståelse för myndighetens syfte med de 

respektive IT-systemen 
      

9 Programvaran i Försvarsmaktens IT-system är användarvänliga       

10 Jag förlorar endast en väldigt liten del av min arbetstid på s.k. IT-

strul (t.ex. inloggningsproblem, mjukvara som ”hänger sig”, 

utskriftsproblem) 

      

11 I arbetsplatsens systematiska arbetsmiljöarbete ingår även hur IT-

system & programvaror används 
      

12 IT-systemen är uppbyggda på liknande sätt, och innebär därmed 

liknande arbetsmetoder för mig, oavsett vilket system jag använder 
      

13 Jag har tillräcklig utbildning i handhavandet av våra IT-system 

(t.ex. hur man rent tekniskt knappar/utför åtgärder i programvaran) 
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Nej, 

inte 

alls    

Ja, 

helt 

och 

hållet 

Kan/vill inte 

besvara 

frågan 

  1 2 3 4 5 0 

14 De olika IT-systemen ger tillsammans samordningsfördelar (jag 

behöver t.ex. inte lägga in samma information i flera olika system) 
      

15 Det finns tydliga instruktioner om hur vi ska använda IT-systemen 

på arbetsplatsen (t.ex. lokala verksamhetsregler i syfte att likrikta 

hur systemet används inom min sektion/stab) 

      

16 Jag är nöjd med det stöd jag får från Helpdesk 

 
      

17 Vid IT-problem vänder jag mig i första hand till en medarbetare 

för att få stöd 
      

18 Datorn är mitt viktigaste arbetsredskap i min huvudsakliga 

tjänstgöring 
      

 

19. Vilket IT-system, som används i Försvarsmakten, är du mest nöjd med? 

      

 

20. Vilket IT-system, som används i Försvarsmakten, är du mest missnöjd med? 

      

 

21. Ge något/några exempel på saker som du tycker fungerar bra med IT-systemen. Stryk under det exempel som du tycker är 

mest väsentligt. 

      

 

22. Ge något/några exempel på saker som du inte tycker fungerar bra med IT-systemen. Stryk under det exempel som du 

tycker är mest väsentligt. 

      

 

23. Vilken är den viktigaste åtgärden du föreslår för att förbättra användningen av IT-system i tjänsten? 

      

 

24. Vilka andra åtgärder vill du föreslå för att förbättra användningen av IT-system i tjänsten? 

      

 

25. Något övrigt som du vill lyfta fram? Det kan gälla IT-system eller utformningen av enkäten. 
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Bilaga 2 

Intervjuformulär om Försvarsmaktens IT-system 

 

Denna studie syftar till att utveckla kunskapen om personalens inställning till de IT-system som används inom 

Försvarsmakten. Underlaget kommer att presenteras i en C-uppsats vid Försvarshögskolan inom ramen för studier 

inför Högre Officersprogrammet (HOP 12, 2018–20). I studien har begreppet IT-system en vid betydelse och 

omfattar dels hela system som t.ex. FM AP, men också programvaror och applikationer som t.ex. VIDAR och 

PRIO. Intervjusvaren kommer att redovisas anonymt, och enbart med koppling till huruvida respondenten endast 

är användare av IT, eller även innehar en befattning med utpekat ansvar att leda/påverka IT-verksamheten vid 

arbetsplatsen. Vid ett eventuellt önskemål att citera med namn, kommer särskild förfrågan göras till berörd. 

Nedanstående exempel ger en inriktning på frågeställningar som kan/kommer lyftas under intervjun, dock är 

samtalet inte begränsat till enbart dessa frågor. 

 

 

Namn: ________________________________________________________________ 

 

Grad: _____________________________ 

 

Befattning: _____________________________ 

 

Förband: _____________________________ Enhet: _____________________ 

 

Datum: _____________________________ Tidpunkt: _____________________ 

 

Frågor: 

1. Hur många timmar av en normal arbetsdag, spenderar du arbetandes med datorn? 

 

2. Vad är din generella uppfattning om IT-system i Försvarsmakten? 

 

3. Ge något/några exempel på saker som du tycker fungerar bra med IT-systemen. 

 

4. Ge något/några exempel på saker som du inte tycker fungerar bra med IT-systemen. 

 

5. Vilken är den viktigaste åtgärden du föreslår för att förbättra användningen av IT-system i 

tjänsten? 

 

6. Vilka andra åtgärder vill du föreslå för att förbättra användningen av IT-system i tjänsten? 
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7. Hur stor möjlighet har du att påverka utformningen av nya IT-system? 

 

8. Hur väl har du kunskaper om hur du ska använda IT-systemen (att ”knappa i systemet”)? 

 

9. Hur väl upplever du att dina medarbetare har kunskaper om IT-systemen? 

 

10. I vilken omfattning upplever du att det finns verksamhetsregler att följa och ta stöd av? 

 

11. Hur stor möjlighet har du att påverka utformningen av lokala verksamhetsregler för IT-

systemen? 

 

12. Hur ser du på möjligheterna att ta emot förslag och synpunkter från underställd personal 

angående IT-system och utveckla rutiner vid din stab? Vilka möjligheter har du att skapa 

och utveckla lokala rutiner? 

 

13. Hur väl upplever du att du har kompetens och förståelse för stabens olika IT-systems 

handhavande samt dess potential? 

 

14. Hur upplever du medarbetarnas acceptans till IT-systemens användning och arbetsrutiner 

för dessa? 

 

15. Något övrigt som du vill lyfta fram? Det kan gälla såväl IT-system, som genomförandet 

av själva intervjun. 
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