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Från Tanke till beställning 

Om framtagningsprocessen av TTEM/TEMU 
 

När Försvarsmakten beställer materiel från Försvarets Materielverk sker detta genom 
kravdokumentet Teknisk, Taktisk, Ekonomisk målsättning (TTEM). Dokumentet skall spegla de 
krav som finns på systemets alla aspekter. Inom Försvarsmakten är det de 
materielsystemansvariga på högkvarterets produktionsledning som ansvarar för framtagandet. 
Processen för framtagande innehåller ett antal moment som skall genomföras. 
Det är om framtagandeprocessen och dess ingående moment som är denna uppsats ämne. Syftet 
är att undersöka och utvärdera processen och om möjligt föreslå förbättringsåtgärder. Uppsatsen 
är uppdelad i en undersökning för att titta hur processen ser ut, samt en utvärdering för att se hur 
den fungerar i verkligheten. För att genomföra syftet finns ett antal verktyg beskrivna för att 
kunna mäta kvaliteten och processens funktion. 
Resultatet visar att framtagandet av målsättningsdokumenten idag upplevs på ett flertal olika sätt, 
några av de materielsystemansvariga är negativa, andra aktörer mer positiva. Ett antal 
förbättringsförslag redovisas slutligen, dessa är främst inriktade på en förenkling av processen 
för att minska tidsåtgången och förenkla för dem som nyttjar processen. 

 

Nyckelord: Målsättningsdokument, TTEM, Process, Kvalitet, Utvärdering 
 
 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS  2(48) 
Örlkn Magnus Kedeby 2009-06-10 
SA 09, kurskod 1CP019  
 

 

 
 

From idea to ordering 
About the development process of TTEM/TEMU 

Abstract 
When the Swedish Armed Forces orders equipment from the Swedish Defence Materiel agency 
they are using a structured document known as a technical, tactical, economic requirements 
document(TTEM). This document shall display all the necessary requirements of the equipments 
all aspects. Within the armed forces it is the officer responsible for each materiel system situated 
in the armed forces headquarters production department that produces the document. This 
process contains a number of activities that shall be done.  
This essay is about this process and the activities within it. The purpose is to investigate and 
evaluate the process and if possible suggest improvements. The essay is divided into different 
parts, one is to investigate how the process is structured, and the other is how it operates in a 
daily life. To fulfill the purpose there are theories explained to measure the functionality and the 
quality of the process. 
The results shows that the process is seen upon in a number of ways, some are negative, some 
are more positive. A number of improvements are suggested, mainly to simplify the process in 
order to reduce time and simplify work for the users. 
 

Keywords: Requirement document, process, quality, evaluation. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS  3(48) 
Örlkn Magnus Kedeby 2009-06-10 
SA 09, kurskod 1CP019  
 

 

Innehållsförteckning 
1 Inledning ....................................................................................................................................4 

1.1 Bakgrund............................................................................................................................4 
1.2 Problemformulering...........................................................................................................4 
1.3 Syfte ...................................................................................................................................5 
1.4 Frågeställningar..................................................................................................................5 
1.5 Avgränsningar....................................................................................................................5 
1.6 Centrala begrepp ................................................................................................................5 

1.6.1 Utvärdering ................................................................................................................5 
1.6.2 Process .......................................................................................................................5 
1.6.3 Kvalitet.......................................................................................................................6 
1.6.4 Kund- och leverantörsbegreppet ................................................................................6 

1.7 Tidigare forskning..............................................................................................................6 
2 Disposition .................................................................................................................................7 
3 Metodanknytning .......................................................................................................................7 

3.1 Undersökningsmetod .........................................................................................................9 
3.2 Utvärderingsmetod.............................................................................................................9 

3.2.1 Flerskiktsmodellen...................................................................................................10 
3.2.2 Metamodellen ..........................................................................................................11 
3.2.3 Teoriverktygen.........................................................................................................12 
3.2.4 Validitet....................................................................................................................14 
3.2.5 Reliabilitet................................................................................................................14 

4 Teori.........................................................................................................................................14 
4.1 Processteorier...................................................................................................................15 
4.2 Kvalitet.............................................................................................................................17 

4.2.1 Radikal rationalism ..................................................................................................18 
5 Operationaliseringen................................................................................................................19 

5.1 Intervjuer..........................................................................................................................21 
6 Undersökning: Processen idag.................................................................................................21 

6.1 Beredning inom IPT (Integrerat projekt team) ................................................................22 
6.2 Remisshantering...............................................................................................................23 
6.3 Samråd .............................................................................................................................23 
6.4 Fastställande.....................................................................................................................24 

7 Resultat dokumentundersökning..............................................................................................24 
8 Utvärdering: Intervjuer ............................................................................................................25 
9 Resultat utvärdering .................................................................................................................32 

9.1 Metodkommentarer..........................................................................................................34 
10 Sammanfattning ...................................................................................................................35 
11 Förbättringsförslag...............................................................................................................36 
12 Reflektion.............................................................................................................................38 
13 Förslag på vidare forskning .................................................................................................39 
14 Förkortningar .......................................................................................................................41 
15 Käll- och litteraturförteckning .............................................................................................42 

15.1 Litteratur ..........................................................................................................................42 
15.2 Skriftliga källor ................................................................................................................43 

Bilaga 1 Intervju för hela processen ................................................................................................44 
Bilaga 2 Remiss- och Samrådsintervju ............................................................................................47 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS  4(48) 
Örlkn Magnus Kedeby 2009-06-10 
SA 09, kurskod 1CP019  
 

 

 

1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
Försvarsmakten nyttjar för sin verksamhet materiel. Det kan vara kanoner, fartyg, datasystem 
eller något av all den utrustning som krävs för att kunna genomföra den verksamhet som 
statsmakten önskar. Försvarsmakten beställer materielen av Försvarets materielverk, som är ett 
affärsdrivande verk. Beställningsförfarandet från Försvarsmakten (FM) mot Försvarets 
Materielverk (FMV) skall enligt det samordningsavtal1 som finns karaktäriseras av 
affärsmässighet. I ett kund- och leverantörsförhållande behöver det finnas dokument som 
reglerar vad som skall anskaffas, när det skall anskaffas samt även hur det skall anskaffas. De 
dokument som denna uppsats skall beröra innehåller de krav som materielen skall uppfylla, 
dokumenten benämns Teknisk, Taktisk, Ekonomisk Målsättning (TTEM) och för 
utbildningsmateriel Teknisk, Ekonomisk, Målsättning Utbildningsmateriel (TEMU). 
Högkvarterets Produktionsledning (HKV PROD), är den enhet som har ansvaret och mandatet 
att beställa från FMV. På HKV PROD ansvarar de Materielsystemansvariga för framtagandet av 
målsättningsdokumentens innehåll. Det är även ett antal andra enheter och avdelningar som skall 
bidra med sin kompetens för att målsättningsdokumenten skall få rätt kvalitet och spårbarhet till 
andra krav inom FM, som t.ex. förbandsmålsättningar och teknisk arkitektur.  
Beställningen är när den når FMV, resultatet av en process inom Högkvarteret, som inleds med 
att ett förmågegap identifieras. Förmågegap innebär den skillnad som finns mellan faktisk och 
eftersökt förmåga. Om FM beslutar att detta förmågegap skall åtgärdas med ett system/ en 
materielkomponent behöver en förbandsmålsättning vara framtagen. Från 
förbandsmålsättningen, den Taktisk, Operativ, Ekonomisk Målsättning (TOEM), tar den 
materielsystemansvarige fram ett TTEM. För aktiviteterna från identifierat förmågegap till 
fastställt och färdigt TTEM finns det en process Utarbetande av TTEM & TEMU som reglerar 
ansvar och befogenheter. Det är om processen för framtagande av TTEM/TEMU som denna 
uppsats handlar om.  

1.2 Problemformulering 
För att kunna kravställa materiel som anskaffas skall målsättningsdokumentet TTEM/TEMU 
nyttjas. Hur fungerar framtagningen av målsättningsdokumentet? Det bör vara en väl inarbetad 
och fungerande process, så att FMV erhåller ett målsättningsdokument med god förankring som 
speglar en avvägd bild av behovet. Om inte HKV PROD har en process som fungerar väl så 
riskerar Försvarsmakten att få materiel och utrustning som inte svarar mot de behov och krav 
som finns. Det utrymme för undersökning som öppnar sig skall svara på vilka styrkor och 
svagheter det finns i samband med utarbetande av TTEM/TEMU enligt gällande process och om 
det finns förbättringspotential i framtagandet. 
 
 

                                                 
1 HKV 03 200:76010 SAMO FM-FMV 2009 sid 4 i huvuddokumentet. 
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1.3 Syfte 
Denna uppsats syftar till att belysa processen för framtagandet av TTEM/TEMU, dels för att öka 
kännedomen hur processen fungerar men även för att kunna föreslå förbättringar. 

1.4 Frågeställningar 
Problemformuleringen ovan leder fram till följande frågeställningar: 

• Hur ser processen ut idag? 
• Hur fungerar HKV PROD interna process för framtagande av TTEM/TEMU i 

verkligheten? 
• Finns det förbättringspotential för framtagandeprocessen? 

 

1.5 Avgränsningar 
Processer och processutveckling är populära metoder som nyttjas flitigt, området är dock 
komplext och har olika innebörd beroende på vilket perspektiv som betraktaren har. Jag avser i 
denna uppsats studera, enligt ovan, hur HKV PROD har reglerat processen för framtagande av 
TTEM/TEMU.  Jag kommer därför inte att studera teknisk kvalitet, i form av processorhastighet, 
minne m.m. Anskaffningsekonomi kommer inte att beröras, med motiveringen att inga 
beställningar skall gå till FMV, utan att ha tillräcklig finansiering. Anskaffningsekonomin tillför 
heller inget ytterligare i processen eller kvaliteten. I ett sent skede i arbetet insåg jag att en 
avgränsning till måste införas. Om framtagandeprocessen har svårigheter, eller problem att 
fungera då Högkvarterets organisation försvårar processarbete, skulle en förbättringsåtgärd 
kunna vara att föreslå en omorganisation av Högkvarteret. Då jag vill undvika att hamna i en 
sådan situation, så avgränsar jag mitt arbete att inte beröra eventuella organisationsförändringar. 
 

1.6 Centrala begrepp 

1.6.1 Utvärdering 
Att utvärdera är att bedöma något noggrant och att fastställa dess värde. Utvärdering är ett 
analytiskt tillvägagångssätt som kan beskriva i princip allt strukturerat och praktiskt handlande. 
”Utvärdering är bedömning i efterhand, inte på förhand”2 definierar Evert Vedung utvärdering. 
Just fokus på nutid eller någonting som har pågått är substantiellt sett logiskt och användbart som 
definition. 
 

1.6.2 Process 
Process skall förstås som ett eller flera kontinuerliga delprocesser och aktiviteter som 
sammantaget skapar en påtaglig nytta för organisationen eller för en verksamhet. Nyttan måste 
kunna beskrivas för utåtriktade affärer till externa kunder eller för stödjande verksamhet för 
interna kunder. Varje process skall ha ett syfte som enkelt kan förstås av alla.3 
                                                 
2 Vedung, Evert (1998). Utvärdering i politik och förvaltning.2, [omarb. och utök.] uppl. Lund.  
s.21 
3 Axelsson, Lars, Praktisk verksamhetsutveckling: inriktad på engagemang, kvalitet och snabba resultat. Lund, 
1998. s.57 
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1.6.3 Kvalitet 
Kvalitet definieras i en internationell standard för tjänstekvalitet, ISO 9004-2  som: 
 

The total of features and characteristics of a product or service that bear on its ability to satisfy 
stated or implied needs.4 

 
Utifrån produktbegreppet definieras kvalitet som ”lämplighet för användning”.5 Begreppet 
produkt skall då förstås som processen att fastställa TTEM och inte de specifika kraven som ett 
TTEM beskriver.  
 

1.6.4 Kund- och leverantörsbegreppet 
För att kunna nyttja några av teorierna om processer enligt nedan är det av vikt att definiera kund 
och leverantör. Som kunder i denna uppsats betraktar jag de materielsystemansvariga som nyttjar 
processen för framtagande av TTEM/TEMU. Följaktligen blir då Högkvarterets 
Produktionslednings Materielledningssektion (PROD MTRL LED) definierat som leverantör.  
 

1.7 Tidigare forskning 
Med viss naturlighet är eftersökningarna av tidigare forskning fokuserat inom tre områden, 
utvärdering, process och kvalitet.  
Om utvärdering finns det ett intressant verk som jag nyttjat, Utvärdering i politik och förvaltning 
av Evert Vedung, professor i statsvetenskap vid Uppsala universitet. Vedung hanterar 
utvärdering med djupt kunnande och stor insikt.6 
 
Processer tilldrar mycket intresse och det finns mycket material om detta. Jag har nyttjat 
Theories of the policy process7 av Paul A. Sabatier som en övergripande kunskapskälla om 
processer. Sabatier är professor vid University of California. Boken behandlar processer på en 
hög metanivå, t.ex. allmän policybildning som en process. Generellt hanterar boken processer på 
en betydligt mer komplex nivå än processen studerad i uppsatsen. Teorin om Processperspektivet 
har hämtats från Bo Bergman & Bengt Klefsjö Kvalitet från behov till användning. Bergman 
innehar SKF- professuren vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Klefsjö är professor vid 
Luleås tekniska universitet. Deras bok är ett stort ymnighetshorn av kunskaper om kvalitet och 
processer, jag har även nyttjat boken för teorier om mätningar av kvalitet i kvalitativa 
sammanhang.8 
 

                                                 
4 Edvardsson, Bo & Thomasson, Bertil, Kvalitetsutveckling: ett management perspektiv. 2 uppl. Lund, 1992. 

s.61 
5 Sandholm, Lennart, Kvalitetsstyrning med totalkvalitet: verksamhetsutveckling med fokus på totalkvalitet . 5., 
[omarb. och utök.] uppl. Lund, 2001. s.11 
6 Vedung, Evert: Utvärdering i politik och förvaltning. 
7 Sabatier, Paul A. (red), Theories of the policy process, 2, ed. Boulder, Colorado, 2007. 
8 Bergman, Bo & Klefsjö, Bengt, Kvalitet från behov till användning. 3,[omarb. och utarb] uppl. Lund, 2001. 
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Tankarna hur man kan betrakta en process är hämtade från Birgitta Rydén på Försvarshögskolan 
och hennes doktorsavhandling: Principen om den anpassningsbara försvarsförmågan: ett 
implementeringsperspektiv på svensk försvarspolitik under försvarsbeslutsperioden 1997-2001.9 
 
Lennart Sandholm har skrivit Kvalitetsstyrning med totalkvalitet där jag hämtat några teoretiska 
mätverktyg och definitioner. Sandholm är idag konsult inom varu- och tjänsteproducerande 
organisationer, 1989-1995 var Sandholm adjungerad professor vid Kungliga Tekniska 
Högskolan i Stockholm. 
 
Det finns relativt lite forskning om utvärdering av Högkvarterets interna processer, däremot finns 
det mycket forskning där Högkvarteret jämställs med Försvarsmakten. 
Exempelvis Major Glenn Hartikainens uppsats om Försvarsmaktens doktrinutveckling ”Från 
projekt till Process”10 där fokuseringen är på doktrinutvecklingsprocessen och utvärderingen av 
processen. 
 
major Tomas Nybom gör en intressant utvärderingsansats i sin C-uppsats om ”De tomma 
stolarnas beredskap? -Personal och kompetensförsörjning av FM Insatsorganisation- är den 
realistisk?”11 Båda ovan nämnda uppsatser ligger närmre denna uppsats än vad titeln antyder, de 
undersöker båda liknande processer som utvärderas. Verktygsuppsättningen är liknande men 
ändamålet skiljer. 
 
 

2 Disposition 
 
Första kapitlet inleder uppsatsen med inledning, problemformulering, syfte och frågeställningar, 
Vad uppsatsen skall besvara? Kapitel två är denna disposition. Det tredje kapitlet förklarar 
uppsatsens metod, hur uppsatsen skall lösa uppgiften. Teoridelen förklaras i det fjärde kapitlet, 
där verktyg som nyttjas förklaras. Teorierna operationaliseras till grunden för intervjufrågor i 
kapitel fem. I det sjätte kapitlet undersöks processdokumentet och resultatet ifrån det presenteras 
i kapitel sju. Intervjuerna genomförs i det åttonde kapitlet, och resultaten redovisas kopplat till 
teorierna i kapitel nio. Resultaten sammanfattas i kapitel tio, med förbättringsförslag i kapitel 
elva. Jag inför ett nytt begrepp ”Den rationelle anarkisten” i kapitel 12  och kommer med några 
förslag på fortsatt forskning i det avslutande kapitel 13. Efter det har jag infört en 
förkortningslista innan käll- och litteraturförteckningen. 

3 Metodanknytning 
 
För att kunna undersöka och utvärdera framtagande av TTEM/TEMU kommer jag nyttja några 
olika metoder och teorier. Teorigenomgången kan tyckas omfattande men är nödvändig för olika 
                                                 
9 Rydén, Birgitta: Principen om den anpassningsbara försvarsförmågan: ett implementeringsperspektiv på svensk 
försvarspolitik under försvarsbeslutsperioden 1997-2001 Örebro: Univ., 2003, s.55 
10 Hartikainen, Glenn, ”Från projekt till process?: Försvarsmakten doktrinutveckling i går , i dag, i morgon.” 
Försvarshögskolan, Stockholm, 2008. 
11 Nybom, Tomas, ”De tomma stolarnas beredskap: Personal- och kompetensförsörjning av FM insatsorganisation”. 
Försvarshögskolan, Stockholm, 2003. 
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perspektiv på framtagandet. Teorierna är enkla men det är mängden som kan tyckas förvirrande. 
Nedanstående figur visar metodstegen i uppsatsen från syftet till vidare forskning. 
 

 
Figur 1 Metodskiss 
 
 
Metodmässigt kommer jag att nyttja tre olika spår utifrån mina tre frågeställningar. För fråga 1 
om hur processen ser ut kommer jag att genomföra en undersökning med en kvalitativ ansats av 
processbeskrivningen. För fråga 2, om funktionen hos processen idag, kommer jag att nyttja en 
metamodell för utvärdering och genomföra intervjuer med inblandade aktörer. 
För att erhålla bra mätverktyg för intervjuerna baserar jag mina frågor på ett antal teorier om 
processer och kvalitet. Svaret från undersökningen och intervjuerna behandlas sinsemellan 
separerat och presenteras utifrån de olika teoriperspektiven. 
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I sammanfattningen kopplas fråga 1 och 2 ihop för att erhålla en total genomlysning av 
processen. Avslutningsvis kopplar jag ihop fråga 1 och 2 med fråga 3, om eventuell 
förbättringspotential.  
 
De två tyngdpunktsorden i uppsatsen är undersöka och utvärdera. Undersökningen innebär det 
moment där textbeskrivningen bryts ned i ingående delar och undersöks. 
Utvärderingen kommer efter det att intervjuerna redovisats, vad blev resultatet av aktörernas 
berättelser?  
 

3.1 Undersökningsmetod 
Hur kommer undersökningen att genomföras? 
För undersökningen kommer jag huvudsakligen att nyttja en kvalitativ textanalys för att kunna 
förstå helheten i den processbeskrivning som jag skall undersöka, genom att läsa beskrivningen 
och förstå den andemening eller poäng som finns. De frågor som beskrivningen skall ge svar på 
kan generellt vara: 

• Vilken är textens poäng? 
• Stöds poängen av det som sägs? 
• Vilka är argumenten och på vad grundas slutsatserna? 

 
Inom den kvalitativa textanalysen existerar det två huvudinriktningar: 
Systematiserande och den kritiskt granskande frågeställningen, den systematiserande syftar till 
att klargöra tankestrukturen och den kritiskt granskande att klargöra i vilken utsträckning en 
given argumentation lever upp till rationella eller moraliska normer. 
Då denna uppsats inledningsvis kommer att undersöka och senare nyttja processbeskrivningen 
som ett avstamp för utvärdering kommer den systematiserande textanalysen att nyttjas. Syftet 
med vald inriktning är att undersökningen skall finna anledningar till processens utseende, inte 
kritisera den. 
 
En bra teknik för att kunna hitta förklaringsfaktorer är att kartlägga ett händelseförlopp i detalj, 
metoden kallas processpårande. Startpunkten för processpårande är just beskrivningen av 
utfallet, hur det kunde bli som det blev. Centralt i metoden är processen och inte utfallet. För att 
nyttja processpårning som metod ska de särskilt viktiga skedena i processen isoleras, de 
formativa momenten, som har betydelse för den kedja som producerade utfallet d.v.s. produkten. 
Formativa moment kan liknas vid järnvägens spårbundenhet, ”När rälsen väl är lagd” blir resten 
av historien fram till utfallet förutsägbar och förståbar. 12  
För den processpårande läsaren måste jag också tillägga att denna uppsats är en inomfallstudie, 
som endast drar sina slutsatser av orsakerna till effekter, och inte som mellanfallstudie där 
slutsatserna fastställs av orsakerna av effekter. 
 

3.2 Utvärderingsmetod 
Inledningsvis måste sättet att betrakta utvärdering klargöras.  

                                                 
12 Esaiasson, P., Gilljam, M., Oscarsson, H., Wängnerud, L. Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ 
och marknad.3.,[rev.]uppl. Stockholm, 2007. s. 145 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS  10(48) 
Örlkn Magnus Kedeby 2009-06-10 
SA 09, kurskod 1CP019  
 

 

Ett bra redskap är en flerskiktsmodell med en metautvärdering. Motivet att nyttja en så komplex 
utvärderingsmodell, är att den i processen inbyggda utvärderingen också måste utvärderas. 
 
Termen utvärdering är relativt ny i det svenska språket, i 1970 års Svenska Akademins ordlista 
finns ordet inte med. I Nyord i svenskan tas ordet upp efter ”utvikningsflicka” och 
”utvisningsbås”.13 Det som något skämtsamt brukar betecknas som den första utvärderingen 
finns i Första Mosebok 1:31 ” Och Gud såg på allt som han hade gjort, och se, det var mycket 
gott”. Utvärdering har sedan länge funnits inom Försvarsmakten i olika termer, verifiering, 
validering, feedback m.m. Vanligen är utvärderingen inom Försvarsmakten en fasmodell där 
utvärderingen ligger efter avslutad verksamhet.  
 
Att utvärdering införs i processen innebär att den utvärderingsmodell vi kan nyttja blir något 
annorlunda.  I Evert Vedungs Utvärdering i politik och förvaltning, beskrivs utvärderingen som: 

 
Utvärderingens reson är att i efterhand systematiskt klarlägga och bedöma utfall, 
slutprestationer eller förvaltning av insatser i offentliga sektorn för att åstadkomma 
mer rationella beslut.14 

 
Det finns två stycken grundmodeller för att ställa frågor om utvärdering, fasmodellen och 
flerskiktsmodellen. Fasmodellen illustreras bäst som en iterativ loop bestående av: 
Beslutfattande, Genomförande, Utvärdering, Återkoppling och Beslutsberedning.  
Bäst kan fasmodellen jämföras med utvärdering efter en genomförd övning, vad gick bra, vad 
gick mindre bra, och sedan återmatning av erfarenheter till nästa övning. Nackdelen med 
fasmodellen är att det utvärderande och utvärderingen ligger i samma plan. Det sker ingen 
utveckling av återkopplingen. Modellen blir inte speciellt praktisk att använda. En bättre, och 
mer användbar, modell är flersiktsmodellen. 
 

3.2.1 Flerskiktsmodellen 

 
Figur 2 Utvärderingens roll enligt flerskiktsmodellen15 
 
                                                 
13 Vedung, Evert: Utvärdering i politik och förvaltning s. 34 
14 Ibid. s. 41 
15 Vedung, Evert: Utvärdering i politik och förvaltning s. 35-37 
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Flerskiktsmodellen ger flera fördelar vid utvärdering av en process. Modellen illustrerar både 
interventionsprocess och utvärderingsprocess som två separata system med interagerande kärl. 
Utvärderingen är en systematisk undersökning som bedömer slutfaserna i 
interventionsprocessen. Den primära interventionsprocessen binds sedan ihop med en ny omgång 
genom återkopplingen där erfarenheterna görs tillgängliga för nästa interventionsprocess.  
Termen efterkontroll syftar på de mekanismer där utvärdering är en, exempel på de övriga är: 
tillsyn, enkel uppföljning och finansiell revision. 
Modellens användningsområden bör begränsas till att nyttjas som ett instrument att stödja 
tankeprocessen och forskandet. Modellen ger hypotetiska insikter och idéer om lämpliga 
forskningsproblem. 16 
Stegen i modellen är: 
Initiering: Ett problem som behöver lösas finns. Ett för denna uppsats lämpligt problem är att ett 
förband har ny målsättning och behöver ny materiel, och den nya materielen skall beskrivas i ett 
TTEM. 
Beredning: Problemet bearbetas med syfte att skapa underlag för beslut. Mål kan föreslås, 
alternativa handlingslinjer utarbetas, konsekvenser utreds. 
Beslut/Fastställande: Ett formellt, auktoritativt avgörande fälls. Vem som fattar beslut varierar 
från beslut till beslut. 
I originalmodellen finns momenten Förvaltning och Utfall med. Då de ligger utanför syftet med 
denna uppsats har jag valt att ta bort dessa. Däremot har jag lagt till momentet Remiss och 
Samråd som finns med i framtagandeprocessen. 
 

3.2.2 Metamodellen 
Då framtagande av TTEM/TEMU är en process som inkluderar en intern utvärdering så bör 
denna uppsats även utvärdera denna del. Utvärderingsmodellen måste även inkludera en extra 
nivå för att utvärdera utvärderingen. Metoden att lägga på en extra nivå benämnes 
metautvärdering då efterhandskontrollen blir en metaprocess till utvärderingen och en 
metametaprocess till den primära utvärderingsprocessen. 
 

                                                 
16 Loc. Cit. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS  12(48) 
Örlkn Magnus Kedeby 2009-06-10 
SA 09, kurskod 1CP019  
 

 

 
Figur 3 Metamodellen17 
 
Metamodellen nyttjas med fördel i en miljö med stark yrkesidentitet, Vedung skriver: 
 

Metautvärdering är särskilt lämplig när en överordnad beslutsfattare skall 
utvärdera underlydande organ med starka professioner. Universitetsforskning är 
ett närmast perfekt exempel på statliga organisationer med en stark ställning för 
de professionella. Tanken är då att professionerna själva får göra den 
grundläggande utvärderingen. Professorerna utvärderar professorerna och deras 
insatser eftersom utomstående inte har den kompetens som erfordras men att den 
överordnade beslutsfattaren kan granska om de interna 
utvärderingsmekanismerna fungerar dvs. utföra metautvärderingar.18 

 
En anpassning av modellerna genomförs för att passa in på det problem som skall undersökas, 
likaså behöver delar av benämningar ovan anpassas mot användning inom Högkvarteret, termen 
överordnad beslutsfattare byts t.ex. ut mot externt utvärderande. 
 

3.2.3 Teoriverktygen 
Utvärdering är ett tomt ord utan att definiera det som skall utvärderas, i detta fall kvaliteten hos 
processen. För att betrakta en process behövs några enkla verktyg för att visa hur processen kan 
betraktas. Teorierna presenteras djupare i teorikapitlet men finns med även under metod för att 
kunna ge en samlad bild av uppsatsens metod. Att välja så relativt många olika verktyg 
motiveras med de antal perspektiv jag vill nyttja som indikatorer på hur processen fungerar. 
 
En liknelse med en bil kan ge ökad förståelse. För att kunna utvärdera en bil på ett tillfyllest sätt 
behöver vi titta på ett antal olika faktorer: 

• Antalet sittplatser 

                                                 
17 Vedung, Evert: Utvärdering i politik och förvaltning s. 41 
18 Loc. Cit. 
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• Komfort 
• Vägegenskaper 
• Inköpskostnad 
• Erfarenheter från andra kunder 
• Service tillgänglighet 
• m.m. 
 

Exemplet illustrerar några av den mängd olika perspektiv som behöver beaktas vid ett bilinköp. 
Teorierna i uppsatsen ger samma vägledning som för bilköparen. För att utveckla liknelsen 
ytterligare kan dessa perspektiv utvecklas, eller operationaliseras, till intervjufrågor till olika 
kategorier runt den tilltänkta bilmodellen. Andra förare, bilförsäljare eller servicepersonal är 
relevanta exempel på aktörer. 
  
De olika teorier som nyttjas i uppsatsen är: 
För processledning nyttjas: 

• Perspektivet, belyser processens betraktelseperspektiv, uppifrån eller underifrån.  
• Processresultat, ger indikatorer på kundnöjdheten. 
• Processeffektivitet, undersöker kontroll- och korrigeringsåtgärder. 
• Tidseffektivitet, den klassiska tidsstudiemannen i ny version. 
• Jämförelser, Har någon jämförelse gjorts med andra liknande processer. 

För kvalitetsbedömningen används: 
• Hawthornestudien, behandlar arbetet i en social aspekt. 
• Flytteorin, teoretiserar över känslan av medgång eller motgång. 

 
Resultatet av kopplingen mot teorierna för processledning och kvalitet är de operationaliserande 
frågor som nyttjas vid de intervjuer som ligger till grund för utvärderingens empiri. De intervjuer 
som genomförs i denna uppsats är av typen samtalsintervjuer, för att kunna fånga upp och 
undersöka eventuella nya vinklingar som kan uppkomma. 
 
Intervjuerna hålls standardiserade, med likalydande frågor, för de olika grupperna som 
intervjuas. 
Grupperna är: 

• Materielsystemansvariga (MSA) 
• Krigsförbandsansvariga (KFA) 
• Remiss- och samrådsinstanser 

Motivet att dela upp intervjuerna är de olika roller som finns i processen, MSA har till uppgift att 
arbeta sig igenom processen och slutligen få ett resultat i form av ett fastställt TTEM/TEMU. 
KFA har till uppgift att se till att de krigsförband han eller hon ansvarar för får rätt materiel så 
förbandet kan lösa givna uppgifter. Remiss- och samrådsinstanser skall säkerställa att TTEM 
följer de krav och ambitioner som finns för system och materiel inom försvarsmakten idag, men 
även inför framtiden. Ett materielsystem som beställs idag kan ha en livslängd på 15-20 år. 
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3.2.4 Validitet  
Validitet kan definieras som överensstämmande mellan teoretiskt definition och operationell 
indikator.19 I undersökningen av processdokumentet genomförs en kvalitativ textanalys av 
innehållet med en analys av texten som grund. Som stöd har jag ett antal frågor hur jag betraktar 
texten. Stödet kontra den uppgift som undersökningen har att beskriva hur processen ser ut idag 
innebär tillräckligt bra validitet. 
 
Metoden i utvärderingsdelen är att genom ett antal olika teoretiska inramningar operationalisera 
frågeställningarna. Intervjuerna är genomförda med både kunderna och leverantörerna i 
processen återigen för att få fler perspektiv på processen. Jag anser att dessa metoder 
sammanlagt leder till god validitet. 
 

3.2.5 Reliabilitet 
Med reliabilitet avses frånvaron av slumpmässiga fel. Dessa fel kan uppstå genom slumpmässiga 
eller osystematiska fel.20  I en uppsats som undersöker en process med ett relativt litet antal 
aktörer har en aktörs uppfattning relativt stor vikt, en stor genomslagskraft. Undersökningen av 
dokumentet bedömer jag vara så spårbar till det undersökta dokumentet att reliabiliteten får anses 
tillfredställande. För utvärderingen hänvisar jag igen till spridningen av intervjuerna som försvar, 
men där kan det finnas slumpmässiga eller osystematiska fel, förhoppningsvis är dessa till del 
neutraliserade i resultatbearbetningen från intervjuerna. Jag har som ett ytterligare försök att 
minska eventuella reliabilitetssänkande fel gått igenom intervjusvaren en extra gång. 
 

4 Teori 
 
Jag har, som nämnts ovan, valt att nyttja ett antal teorier för att kunna åskådliggöra processen ur 
ett antal olika perspektiv, som underlättar betraktelsen av ett antal olika enheter av Högkvarteret 
och kringstående myndigheter. Initialt behöver jag nyttja en processmodell, som verktyg, för att 
kunna visa och bedöma momenten.  
Därefter vill jag analysera stegen utifrån ett kvalitetsperspektiv för att kunna identifiera 
eventuella kritiska delar där kvalitet kan skapas eller förloras. 
Enligt ovan kommer jag att utvärdera TTEM framtagningsprocessen med två tyngdpunktsord: 
Process och Kvalitet.  
 
Modellen processperspektivet 
En processmodell för att analysera processen behövs, hur ska vi beakta den process som nu 
finns? Valmöjligheterna är flera men här förenklat till uppifrån eller nedifrån (top-down och 
bottom-up): 
Top-down ansatsen vid betraktande av en process fokuserar på en central målsättning och 
undersöker vad som händer längre ner i organisationen. Fokus är kopplat mot en formell 

                                                 
19 Esaiasson, Peter, m.fl. Metodpraktikan s. 63. 
20 Ibid. s. 70. 
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organisation och på ett formellt beslut.21 Med bottom-up ansatsen skiftar fokus till de enskilda 
aktörerna och deras sätt att lösa sitt specifika ansvar och sin uppgift inom given process. 
Givet metoden att genomföra intervjuer med inblandande aktörer, kommer min ansats till att vara 
bottom-up inledningsvis, för att senare i slutet skifta mot ett mer top-down synsätt då hela 
processen skall utvärderas och bedömas utifrån den helhet som skall generera produkten TTEM. 
Perspektivet som modell är inget sätt att mäta en process utan endast en betraktelsesätt, en 
vinkel. Modellen är även helt förenlig med metamodellen för utvärderingen. 
 
 

4.1 Processteorier 
Process betyder förlopp som innebär att något förändras och utvecklas, ordet har kommit att 
beteckna många olika typer av verksamheter, ”fredsprocessen” och ”juridiskprocess” är två 
betydelser av begreppet. Definitionerna är många och varierande, en lämplig definition att nyttja 
är Bergman och Klefsjö i Kvalitet från behov till användning: ”En process är ett nätverk av 
aktiviteter som upprepas i tiden och vars syfte är att skapa värde åt någon extern eller intern 
kund”22 
För att kunna förbättra processerna är det av vikt att kunna beskriva dessa och att nyttjarna 
förstår hur processerna är tänkta att fungera och hur de fungerar i verkligheten. 
 
 
Processledning 
För att förstå principerna bakom processledning kan IBM nyttjas som exempel. 
Deras arbetssätt kring sina processer blev en viktig faktor för kvalitetsförbättringar. 
Deras förslag var att23: 

• Organisera för förbättringar. 
Utse ledning för processerna, fokusera på huvudprocesserna. 

• Förstå processen. 
Förstå kund-leverantörs-rollerna, Kartlägg processen gärna i ett flödesschema. 

• Observera processen. 
Fakta om hur processen tidigare har uppfört sig används som bas för att förbättra. 

• Förbättra processen kontinuerligt. 
Fokusera på Kundtillfredställelse,(Kvalitet), effektivitet, anpassningsförmåga. 

 
Det finns ett antal olika variabler för att kontrollera resultaten för processer, generellt är det för 
större och mer omfattande processer som verktygen tagits fram.  Jag har valt att ta med dessa 
som indikatorer för processanalysen. Betraktelsesättet för indikatorerna är inte som mätresultat 
utan som varningsflaggor för processens utvärdering. 
 
Processresultatet visar hur väl processen möter kundernas krav. Några av indikatorerna på att 
förbättringspotential finns är24: 

• Klagomål från kunder 
                                                 
21 Rydén, Birgitta, Principen om den anpassningsbara försvarsförmågan. s.55  
22 Bergman, Bo & Klefsjö, Bengt, Kvalitet från behov till användning s. 415 
23 Ibid. s. 421-426 
24 Sandholm, Lennart, Kvalitetsstyrning med totalkvalitet s. 128 
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• Ojämn utgående kvalitet 
• Okunskap om ojämn kvalitet 
• Nonchalans mot kunder 
• Lång reaktionstid vid problem 

 
Processeffektivitet 
Ett effektivitetsmått för processer finns som visar hur resurserna i processerna används. 
Måttet kan jämföras med det tekniska måttet verkningsgrad. 
Några av indikatorerna är25: 

• Förekomst av kontrollaktiviteter. 
• Förekomst av korrigerande aktiviteter. 
• Förekomst av icke värdeskapande aktiviteter. 
• Höga kostnader för aktiviteter. 

 
Tidseffektivitet 
Ett bra mätetal för processer är tiden 
Några adekvata mätetal26: 

 
• Total cykeltid (Hur lång tid processen normalt tar). 
• Tid per aktivitet (Aktivitetens cykeltid). 
• Effektiv tid (Tiden då arbete utförs). 
• Icke värdeskapande tid (Den tid som utgår utan att någon värdeskapande verksamhet 

genomförs). 
 
 
En processjämförelse med civilt företag 
Ett nyttigt sätt att testa sina egna processers värde är att jämföra dem mot andra företags eller 
organisationers processer. En av de första processjämförelser som utfördes var Xerox, som 
jämförde sin lagerhanteringsprocess med det stora postorder- och detaljhandelsföretaget L.L. 
Bean. 
Xerox hade som effektiviseringsmetod att genomföra processjämförelse med andra, erkänt 
duktiga aktörer inom respektive område. Efter den första jämförelsen ville Xerox fortsätta 
jämförelserna med sin faktureringsprocess. Jämförelsen blev mellan Xerox och American 
Express, som var erkänt kompetenta för sin faktureringsprocess.27 
Det betydelsefulla vid en processjämförelse är inte att kopiera processer mellan olika företag 
utan att förstå hur processen kan fungera. Förståelsen kräver en analys över vilka metoder, 
arbetssätt och processlösningar som kan överföras till en fungerande process i den egna 
organisationen. 
 
 
 

                                                 
25 Sandholm, Lennart, Kvalitetsstyrning med totalkvalitet s. 128-129 
26 Loc. Cit. 
27 Bergman, Bo & Klefsjö, Bengt, Kvalitet från behov till användning s. 437 
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4.2 Kvalitet 
Kvalitet är idag ett modeord som är populärt att nyttja. Exempel på detta är kundkvalitet, 
processkvalitet, kvalitetsmärken, livskvalitet m.m. Otaliga är områdena där kvalitet har fått en 
plats. 
 
Om kvaliteten skall få betydelse enligt definitionen, behövs ett förtydligande hur den skall 
nyttjas. Vad kan ge kvalitet i den process som genererar TTEM? 
 
För att nu inte ” gå i fällan” och börja analysera innehållet i TTEM kontra kvalitet, behövs en 
förklaring: Att beskriva en målsättning på en hög systemnivå där endast förmågorna beskrivs och 
den tekniska realiseringen löses av FMV efter genomfört systemarbete, har ingen koppling mot 
kvalitet. Kvalitet i processen som skall generera TTEM, innebär att de TTEM som passerar 
igenom processen skall ha en samlad bild av vad Försvarsmakten önskar anskaffa, har behov av.  
Det är graden av konsensus som är en av parametrarna för kvalitet i processen.  
 
 
Hawthornestudien 
Just begreppet konsensus leder vidare till medarbetarnas situation och arbetsmiljö, vilka 
förutsättningar finns för att genomföra ett högkvalitativt arbete. Hawthornestudien som 
ursprungligen en är experimentell studie i en amerikansk fabrik 1924-1932, har reviderats och 
utvecklats till följande resultat28: 
 

• Arbete är en gruppaktivitet. Behovet av erkännande och trygghet samt känslan av att 
tillhöra en grupp är viktigare för arbetsmoralen och produktiviteten än de materiella 
förhållandena på arbetsplatsen. Grupparbete uppstår dock inte alltid av sig själv, det 
måste planeras och utvecklas. 

• Företagsledningens intresse och uppmärksamhet kan skapa vinster förutsatt att individens 
sociala önskan om att bli accepterad uppfylls. 

• Individens och gruppens möjlighet att ha en viss kontroll över sitt arbete har stor 
betydelse för prestationen.  

 
Flytteorin 
Den amerikanske psykologiprofessorn Mihàly Csíszentmihàlyi har lanserat en teori utvecklat på 
ett stort antal intervjuer med människor i olika verksamheter. Teorin bygger på en beskrivning av 
känslan av flyt eller optimala händelser. Flyt definieras som en ”ordnad struktur i det omedvetna 
sinnet” Flyt uppstår vid balans mellan utmaningar och förmåga, när skickligheten nyttjas för att 
lyckas med en utmaning.  
Några faktorer som ofta nämns i samband med flyt är29: 

• Omedelbar återkoppling. 
• Stark känsla av delaktighet. 
• Frihet från självupptagenhet, trots en stärk självkänsla. 

Vid en betraktelse av processen för TTEM framtagning kan några av faktorerna för flyt vara 
kännetecknande för den kvalitet som aktörerna upplever. 

                                                 
28 Bergman, Bo & Klefsjö, Bengt, Kvalitet från behov till användning s.341-342 
29 Ibid. s.344-345 
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4.2.1 Radikal rationalism 
I ett resonemang kring utvärdering inom Försvarsmakten behövs en diskussion om den radikala 
rationalismen för att undersöka om sådana tendenser finns. 
Teorien har sitt ursprung under 1960-70 talet då metoderna för central planering blev populära, 
ett tydligt exempel på central planering finns i den amerikanska ledningen under Vietnamkriget, 
då stora delar av planeringen skedde på central nivå.30 
Den radikala rationalismen lade lejonparten av ansträngningarna vid de framtidsorienterande, 
beslutsförberedande och planerande stadierna i processerna. 
Det intressanta ur denna uppsats synvinkel är att den radikala rationalismen prioriterar den 
centrala planeringen innan fastställande, verkställighet och praktisk måluppfyllnad.31 Detta är en 
inte helt ovanlig situation inom Försvarsmakten, att beslut och ordrar fokuserar mycket på de 
inledande faserna, och inte på genomförandet. Just dragen av radikal rationalism kan förklara 
den ”fria” tolkning av styrande dokument som Försvarsmakten ibland lider av. Fokusering på 
inledande faser leder till att besluten ibland blir passerade av utvecklingen och därmed tappar 
även beslut m.m. sin vikt, och personalen blir vana att kunna tolka styrningar efter egen vilja. 
 
Den radikala rationalismens grundtes är att problem skall undersökas i sin helhet, och ett beslut 
bör fattas först efter att åtgärdsanalysen svarat på ett antal frågor: 

1. Vilka målsättningar skall beslutet uppnå och vari består problemet? 
2. Vilka alternativa handlingsvägar finns det som kan bidra till att målsättningarna uppfylls? 
3. Vilka är handlingsalternativens konsekvenser och vad är sannolikheten för dessa 

konsekvenser? 
4. Vilka kostnader och resurskrav är förbundna med de olika alternativen? 
5. Hur kan handlingsalternativen rangordnas med hänsyn till kostnader och konsekvenser 

och hur kan alternativen rangordnas? 
6. Hur kan erfarenheter från tidigare gjorda val användas för en förnyad bedömning av 

handlingsalternativ och målsättningar? 
 

Motivet att diskutera den radikala rationalismen är om processen är lider av ett för stort mått av 
radikal rationalism. Lades det alltför stor vikt vid planeringen innan fastställandet än vid 
uppföljningen av hur processen fungerar och uppfattas av aktörerna? Men processen har som 
ovan nämnts reviderats våren 2009, vilket resulterade i PROD UPPDRAG-09 10. Den tidigare 
skilde sig på ett antal punkter varvid kvalitén bedömdes för låg. Erfarenheterna, i enlighet med 
den radikala rationalismens sjätte fråga, hade använts för en förnyad bedömning av 
handlingsalternativen.32 I det reviderande PROD UPPDRAG-09 10 infördes det även ett 
TTEM/TEMU möte med utvärdering av processen som en av agenda punkterna.33 
 
 

                                                 
30Van Creveld, Martin, Command in War, 1:e uppl. Cambridge, Mass, 1985. s. 236-237 
31Vedung, Evert, Utvärdering i politik och förvaltning s. 43 
32 HKV 2007-06-11 PROD Uppdrag 11/07: Beredning av TTEM/TEMU 
33HKV 2009-03-16 Bet: 09 100:54191 PROD-Uppdrag 09 10 Utarbetande av TTEM/TEMU 
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5 Operationaliseringen 
 
När teorierna ovan skall nyttjas för en bedömning eller utvärdering av ett specifikt fall behöver 
vi tilldela operationella indikatorer.  För att operationalisera teorier nyttjas en teoretisk definition 
för att mäta process- och kvalitetsmått. 
 
För att få en strukturerad sammanställning på intervjufrågorna har en datamatris konstruerats 
främst för att kontrollera att de teoretiska frågorna tas omhand. 
I matrisen kan frågorna härledas från respektive teori i vänsterkolumnen och kopplas mot de fyra 
momenten i processbeskrivningen. Det är inte samtliga kopplingar som medfört någon fråga. 
Intervjuerna utgörs sedan av de fyra momentens frågor. 
Detta är grunden för intervjufrågorna, som efter detta skall anpassas mot respektive kategori 
enligt nedan. 
Frågorna skiftar även beroende på vem som intervjuas, om det är en MSA, så ställs frågorna 
utifrån hans/hennes perspektiv t.ex. remiss- och samrådmomenten. Om det däremot är en remiss- 
och samrådsinstans så ställs frågorna utifrån den organisationens perspektiv. Samma fråga ställd 
till olika kategorier kan leda till helt skilda svar.  
PROD MTRL LED, som har ansvaret för framtagandet av processen berörs av samtliga moment, 
likaså MSA, som även nyttjar hela processen då nytt TTEM skall tas fram och fastställas. 
Remiss- och Samrådsinstanser kommer enbart att svara på frågor inom respektive moment. 
Intervjuerna dokumenteras med DVD-kamera.34 
 

                                                 
34 Intervjuerna finns i författarens ägo. 
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Teori \ Moment Beredning inom IPT Remisshantering Samråd Fastställande 
Processledning     

Klagomål från 
kunder/aktörer 

Klagomål från utveckl. 
Organisationer/MSA? Eller 
dålig delaktighet? 

Klagomål från/på 
remissinstanser? 

Klagomål från/på 
samrådsinstanser? Ja / nej? 

Ojämn kvalitet 
Är TTEM framtagningens 
arbetet bra utfört? 

Ja / Nej? 
Vad svarar resp enhet 
på? Ja/Nej? Vad ? Ja /nej ? 

Okunskap om ojämn 
kvalitet 

Kontrolleras inkomna TTEM 
av MSA? /KFA? Ja /Nej Ja /nej ? Ja /nej ? 

Lång reaktionstid vid 
problem 

Hur snabbt får MSA/KFA 
kännedom om problem vid 
framtagande?  

Ges tillräcklig tid/ 
Svar inom tid Snabb 
reaktion?  

Hur snabbt får 
PROD vetskap 
om problem? 

Processeffektivitet     

Förek. av kontrollaktiviteter 
Hur kan MSA under 
momentet kontrollera? 

Utgår, detta är en 
kontrollaktivitet 

Utgår, detta är en 
kontrollaktivitet PROD? 

Förekomst  av korrigerande 
aktiviteter 

Hur kan MSA korrigera 
TTEM arbete? Se ovan   

Förekomst av icke 
värdeskapande aktiviter Finns det? Ja/Nej Tid?   

Höga kostnader för 
aktiviteter 

Finns det någon summa för 
att ta fram ett TTEM? 

Arbetstid är ingen 
kostnad inom FM. 

Arbetstid är ingen 
kostnad inom FM. 

Arbetstid är 
ingen kostnad 
inom FM. 

Tidseffektivitet     

Total cyckeltid 
Tar hela processen dvs 
moment 1-4    

Tid per aktivitet 
Detta steg i bedömt av hela 
processen? 

I tid 
 

I tid 
 

I tid 
 

Effektiv tid 

Bara den egentliga 
arbetstiden i 
administration/framtagande? Egentliga arbetstiden Egentliga arbetstiden 

Egentliga 
arbetstiden 

Icke värdeskapande tid Övrigt arbete? Övrigt arbete? Övrigt arbete? Övrigt arbete? 
Genomfört jämförelse med 
andra processer Ja/ Nej- om ja vilken?    
Kvalitet     
Hawthornestudien     
Är arbetet genomfört i 
grupp eller enskilt? TTEM dokumentet Remissarbetet Samrådsarbetet  
Social acceptans från 
ledningen ?  Ja /Nej   
Möjligheten att ha kontroll 
över processen? Hela processen    
Flytteorin     
Omedelbar återkoppling? Finns det?    

Delaktighet? I processframtagandet? 
I 
processframtagandet?

I 
processframtagandet?  

     
Övrigt     
Utbildning Har det genomförts utb? Utb? Utb?  

Tabell 1 Datamatris illustrerande grunden  för intervjufrågorna 
 
Jag kommer att inleda samtliga intervjuer med samma frågor: 

• Vill du att intervjun skall vara konfidentiell? 
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• Kommer du, eller skulle du ha svarat på något annat sätt om intervjun hade varit 
konfidentiell? 

 

5.1 Intervjuer 
Följande intervjuer har genomförts: 
Förberedande intervju med Major Anders Karlsson, PROD MTRL LED, som har ansvarat för 
framtagande av processen. 
 
Materielsystemansvariga, tillhörighet och deras materielsystem: 
Major Johan Rydberg, PROD LED: Försvarets IP-nät, Satkom, Försvarets telenät, Flygvapnets 
bassystem. 
Örlogskapten Fredrik Åström, PROD Marin: Minröjningssystem 
Major Andreas Nilsson, PROD Flyg: Stridsledningssystem 
  
Övriga aktörer: 
Kommendör Kenth Gutensparr, Ledningsstaben 
Kommendörkapten Lars Flygar, Insatsstaben 
Överstelöjtnant P-A Schöön, Säkerhetsinspektionen 
Örlogskapten Lars Moe, Produktionsledningens miljöenhet 
Max Berthold, Försvarets Materielverk, Strategiska Materielledningen 
 
Samtliga intervjuade har varit deltagande i framtagningen av PROD UPPDRAG 09 10 och har 
av Anders Karlsson pekats ut som sammanhållande för respektive enhet. 
Intervjufrågorna är medtagna uppsatsen som bilagor.   
 

6 Undersökning: Processen idag 
 
Beskrivningen av PROD-Uppdrag 09 10 ”Utarbetande av TTEM & TEMU”35 omfattar ca 12 
sidor ej inkluderande bilagor. Arbetet med uppdraget har pågått under våren 2009, föranlett av 
behovet att ersätta det gamla uppdraget för TTEM framtagning.  
I dokumentet beskrivs de 4 faserna för framtagande, faserna är36: 

• Beredning inom Integrerade Projekt Team (IPT)  
• Remisshantering 
• Samråd 
• Fastställande 

 
För att få en ökad förståelse för respektive fas behövs en mer ingående betraktelse av faserna. 
 

                                                 
35 PROD-Uppdrag 09 10 
36 PROD-Uppdrag 09 10 s. 5 
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Figur 4 Princip för utarbetande av TTEM/TEMU 
 

6.1 Beredning inom IPT (Integrerat projekt team) 
Momentet skall genomföra det huvudsakliga arbetet med framtagandet av TTEM/TEMU. 
Utgångspunkten är ett TOEM som beskriver ett klart identifierat behov. Behovet skall 
struktureras i enlighet med den reviderade handboken för målsättningsarbete.37 Syftet med att 
nyttja arbetsformen IPT är att öka kvalitén på arbetet genom kortare ledtider och sänkta 
kostnader. Den materielsystemansvariga (MSA) leder arbetet eller utser någon som leder arbetet. 
Det är även MSA som utser vilka som deltager i IPT. Normalt deltar personal från andra 
myndigheter, förband, centra, skolor och även Krigsförbandsansvarig (KFA) samt 
produktionsledare från FMV. I IPT kan skolor och centra ha en central roll för framtagande av 
TTEM/TEMU. FMV medverkar i sin roll som tekniskt systemansvarig, över systemets livscykel, 
och bidrag med teknikkompetens, affärsmässig kompetens och förmåga att utvärdera 
kostnadsutfallet. Fortverket (FortV) och Försvarets Forskningsinstitut (FOI) bidrar med sina 
respektive kompetenser för att föreslå ekonomiskt lämpliga lösningar, respektive utvärdera 
alternativa tekniska lösningar.38 
  

                                                 
37 HKV 2006-06-16 Bet: 09 100:693 99 Reviderad handbok för målsättningsarbete. 
38 PROD-Uppdrag 09 10 s. 4 
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Flyg, Led, RiksHV, FörB  
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Antalet IPT bestäms i Produktionsdialogen för kommande år och deltagande från övriga 
försvarsmaktsenheter styrs genom Verksamhetsuppdragen (VU) i plan för utarbetande av TTEM 
och TEMU. TTEM/TEMU som är planerade och under framtagande förtecknas i 
målsättningsplanen för TTEM/TEMU som är en öppen del av Materielplanen (MP). 
 
Beredning inom IPT omfattar: 

• Initiering och uppstart. 
• Analys av överordnade krav. 
• Utvärdering av alternativa tekniska systemlösningar. 

 
Utkast till krav på: 

• Taktiska förmågor. 
• Teknik. 
• Utbildning. 
• Underhållskrav. 
• Systemsäkerhetskrav. 

 
Analys av livscykelkostnaden och ekonomiskt underlag 
Iterera samt balansera målsättningsdokumentet. 
 
 

6.2 Remisshantering 
Definition enligt Nationalencyklopedin: ”Hänvisning av ett ärende till myndigheter eller 
organisationer för yttrande”.39 
Remisshantering är den första av de kontrollerande momenten. Innan remissfasen har det 
integrerade projektteamet avslutat sitt arbete, ansvaret ligger nu på den materielansvarige. De 
olika remissinstanserna har ett klart mandat vad som skall granskas av respektive enhet.40 
Det finns drygt 10 stycken remissinstanser för varje TTEM/TEMU, beroende på vad som skall 
behandlas. Vilka som ingår framgår av målsättningsplanen för TTEM/TEMU. 41 Utöver detta 
finns det antal övriga aktörer som enligt eget bedömande kan lämna remissynpunkter. Syftet med 
remissarbetet är att samtliga organisationer och organisationsenheter inom HKV får tillfälle att 
inarbeta sina ansvarsområden så att TTEM/TEMU utgör den samlade bilden på hur systemet 
skall definieras och med vilka underliggande krav, såväl ekonomiska som övriga. 
 

6.3 Samråd 
Definition enligt Nationalencyklopedin: ”Överläggning för att enas om gemensamt handlande”.42 
Remisshanteringen är förberedande för samrådstecknandet, efter remissynpunkterna är 
inarbetade är det remissinstansernas ansvar att se till att Samrådschecklista TTEM/TEMU43 

                                                 
39 Nationalencyklopedin Ordbok. http: www.ne.se/artikel/O295875; 2009-04-26 
40 PROD-Uppdrag 09 10. s.7-8 
41 Öppna Underbilagor till Materielplanen HKV 2009-03-06 H/S 23 381:80562 
42 Nationalencyklopedin Ordbok.  http: www.ne.se/artikel/O307784; 2009-04-26 
43 PROD-Uppdrag 09 10 Bilaga 2 
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påtecknas och skickas till den materielsystemansvarige. Antalet samråd som skall tecknas är 
samma som för remissarbetet.  
 

6.4 Fastställande 
TTEM/TEMU fastställs av Försvarsmaktens materielproduktionschef (C MTRLPROD), 
undantag finns för enklare TTEM så kallade förenklat TTEM (F TTEM). 
Samrådsbilagor skall bifogas de TTEM/TEMU som föredras för fastställande. 
Efter avslutad handläggning ska PROD MTRL arkivera Samrådschecklistan. 
 

7 Resultat dokumentundersökning 
 
Dokumentundersökningen är det resultat som framkommit vid den källkritiska granskningen av 
processdokumentet och innehåller även mina reflektioner över beskrivningen. Kapitlet är även 
svaret på den första frågeställningen om hur framtagandeprocessen ser ut. 
 
Utarbetande av TTEM & TEM ger en överskådlig bild över hur framtagandet skall ske. Faserna 
är uppdelade och styrande dokument finns angivna. Dokumentets syfte framgår och stöds av 
dokumentet som helhet, framtagandet. Argumentationen är delvis tunn och lider delvis av 
fragmentering. Vem som leder arbetet definieras under beredningsfasen, där det är PROD som 
leder, ingen annanstans i dokumentet definieras någon ledning av arbetet.44 
 
Några reflektioner grupperat mot respektive teori. Det hade varit uppsatsens metod närmare att 
lista reflektionerna momentvis med en uppenbar risk för ett svårläst avsnitt. 
 
Processperspektivet: 
I beredningen har ingen förändring mot tidigare skett, arbetet har alltid startat med att 
materielsystemansvariga (MSA) utser en grupp för att producera TTTEM/TEMU, alternativt 
medverkar själv. 
Momentet är det enda där det definieras att PROD leder, inget nämns om vem som leder övriga 
moment. Beskrivningen definierar endast MSA ansvar, inga övriga roller nämns, inte heller 
någon återkoppling av erfarenheter. Ett tydligare rollspel, av typ kund/leverantör skulle förenkla 
momenten, för att förstå egen enhets och övriga enheters roller. För att få ett effektivt 
framtagande behöver MSA stöd från övriga aktörer, stödet till MSA är en del som saknas i 
beskrivningen.  
Ingenting finns beskrivet om önskad kvalitet, det är upp till MSA att sätta den initiala nivån, 
därefter är det remiss- och samrådsinstanser som sätter kvalitetsnivån och slutligen enligt den 
fastställande chefen. 
Ett flertal av indikatorerna för resultatet blir här intressanta; ojämn kvalitet, okunskap om ojämn 
kvalitet, det är först efter beredningsfasen som dokumentet granskas av extern aktör. 
 
Processeffektivitet 

                                                 
44 PROD-Uppdrag 09 10 s. 3 
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Framtagande av TTEM är indelat i fyra moment, beredning och tre moment som kontrollerar och 
korrigerar innan beslutet tas. Även i fastställandemomentet kontrolleras innehåll samt att alla 
remisser är inarbetade och att samtliga samråd finns. 
Att kontroll och korrigering har en sådan storlek och betydelse i framtagande är dels ineffektivt 
och även något av ett omyndighetsförklarande av MSA. Inget i dokumentet finns som utvärderar 
beredningsmomentet utom den personliga rutin som MSA har, vilket förutsätter ett eget aktivt 
deltagande. Bristen på samarbetet mellan de materielsystemansvariga innebär att erfarenheter 
inom ett materielsystem inte kan tas omhand av andra materielsystem. 
Remisshanteringen är öppet beskriven med formuleringar som ”I fall där remissinstanser 
använder [remiss-] blanketten kan den skickas till …” Mitt intryck av remiss- och 
samrådsmomenten är att dokumentet lider av stor hänsyn mellan ledningarna (PROD, LEDS och 
INSS) och inte är tillräckligt tydlig med vad som skall göras. 
 
Tidseffektivitet 
Inga börtider finns för beredningsmomentet, eller för framtagandet i sin helhet, endast svarstiden 
för remisser finns angiven till ca 3-4 veckor. 
 
Processjämförelse 
Ingen jämförelse med annan aktör finns gjord vilket är förvånade, det borde finnas erfarenheter 
civilt. 
 
Hawthorne 
Att ”det främsta syftet med IPT-verksamheten är att öka kvalitén på arbetet genom ett aktivt 
deltagande från de medverkande leder till kortare ledtider och sänkt kostnad” känns som ett 
något oövertänkt yttrande som minskar trovärdigheten i beskrivningen.45 Mycket av arbetet 
under beredningsfasen har varit och är, en utpräglad gruppaktivitet. Resten av framtagandet är 
enligt dokumentet, den materielansvarige mer eller mindre ensam om att föra sina respektive 
TTEM/TEMU genom processen.  
 
Flytteorin 
Just balansen mellan utmaning och förmåga ser jag som central i den materielsystemansvariges 
betraktande av framtagandet. Vid genomläsning av dokumentet framstår remisshantering och 
samråd som en utmaning. Farhågan att få aktuellt TTEM/TEMU kritiserat och refuserat efter ett 
omfattande beredningsarbete bedömer jag vara en anledning till oro. Elementet stöd i 
dokumentet är endast omhändertaget i TTEM/TEMU möte men det är fortfarande den 
materielsystemansvarige som skall genomföra ändringarna. 
 

8 Utvärdering: Intervjuer 
 
Detta avsnitt är ett resultat av genomförda intervjuer, och representerar samtliga ingående 
kategorier i framtagandeprocessen för TTEM/TEMU. 
Ingen av de intervjuade har begärt att få vara konfidentiell. För att öka spårbarheten mot 
respektive teori har teorirubriker införts. I några intervjuer har dock vissa teorier passerats 

                                                 
45 Det finns ingen naturlig korrelering mellan hög kvalitet kontra kortare ledtider och sänkt kostnad. Förf. anmärk.  
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relativt snabbt varför viss sammanläggning av teorier skett. Detta är mest påtagligt i de intervjuer 
där endast remiss- och samrådshantering berörs. 
 
 
Intervju med PRODUKTIONSLEDNINGEN MATERIELLEDNING  
(PROD MTRL LED) 
Major Anders Karlsson, PROD MTRL LED. 090505. 
Anders Karlsson är inte arbetande i framtagandeprocessen, utan agerar som processägarens 
representant och leder TTEM/TEMU-möte. Karlsson är även den som skrivit processdokumentet 
för framtagande av TTEM/TEMU.  
 
Anders Karlssons åsikt om framtagandet av TTEM/TEMU att det är det inledande steget som nu 
genomförts. Förbättringar från nuvarande uppdrag skall inarbetas i senare version. 
 
Processledning 
Det finns två enheter på PROD som är inblandade i framtagande av TTEM/TEMU och 
uppföljning av TTEM/TEMU på en försvarsmaktsgemensam nivå, PROD MTRL och PROD 
MTRL LED. PROD MTRL LED, som har skrivit framtagandeprocessen, har inte ansvaret för 
den s.k. TTEM listan där aktuell status för TTEM under framtagande finns, det ansvaret har 
PROD MTRL. Enligt Anders Karlsson ”är inte processen mellan MTRL och MTRL LED 
utklarad”. 
 
Processkvalitet 
Generella klagomål under remisshanteringen är att inte samtliga remissinstanser har läst 
TTEM/TEMU innan beredningsmötet, vilket då kullkastar syftet med mötet. En förändring som 
kommer är att synpunkter på remissen skall vara MSA tillhanda några dagar innan så att 
synpunkterna kan inarbetas i underlaget innan beredningsmötet. FMV är med i beredningsfasen 
och remissen för att de kan bedöma kostnader och svårigheter med realiseringen. 
 
Processeffektivitet 
PROD MTRL LED kommer i kontakt med TTEM/TEMU först i remisshanteringen. 
Stödet till MSA från PROD MTRL LED är beredningsmötet och förberedelserna innan.  
Mycket av förberedelserna inför beredningsmötet är att se till att samtliga har fått, läst och svarat 
på remissförfrågan, föranlett av administrativa problem på grundläggande nivå. Då samtliga 
remissvar finns och är inarbetade övergår momentet till samrådsmomentet, FMV, LEDS och 
INSS vill erhålla ett slutgiltigt samrådsdokument, PROD:s samlade uppfattning om 
TTEM/TEMU. För att kunna genomföra idén med en från PROD samlad uppfattning behöver 
man införa en andra omgång med samråd, först den PROD interna, och efter det en extern mot 
de övriga ledningarna inklusive FMV. Momentet kompliceras av att deltagande aktörer har olika 
åsikter om hur samråd kan tecknas, på sittande beredningsmöte eller skriftligen innan ett möte. 
Samrådsvarvet kan bedömt ta några veckor. 
I fastställandet är inte PROD MTRL LED inblandad utan endast MSA, med stöd av PROD 
MTRL områdesansvariga. 
 
Tidseffektivitet 
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Tidsmässigt bedöms hela processen till ca 6 månader varav ca 4 månader för beredningsfasen. 
Då MSA bedömer att TTEM/TEMU är klart för remiss meddelas PROD MTRL LED, som då 
sätter upp TTEM/TEMU på dagordningen för ett TTEM/TEMU möte. 
Remisshanteringen bör ta ca 4-5 veckor förutsatt klara remissinstanser och kan ses som ett 
examensprov för MSA och sitt TTEM/TEMU. 
 
Kvalitetsteorierna 
Ingen utbildning är genomförd i framtagandeprocessen eller i TTEM/TEMU framtagande. 
Karlsson upplever att TTEM framtagning värderas lågt av organisationen, trots att det prioriteras 
officiellt. 
 
TTEM/TEMU-möte 
Agendan är: 

• Inledning. 
• Processutveckling, endast uppstartat. 
• Remisshantering enligt kallelse 
• Förberedelser inför nästa möte. 

 
Den nu gällande agendan kan förbättras och finjusteras för att kunna genomföra ytterligare 
utveckling och bedömning av framtagandeprocessen. Det finns även idéer om att göra en 
processjämförelse med företag, men det har hittills inte genomförts på grund av arbetsbelastning. 
 
Intervju med PRODUKTIONLEDNINGENS Materielsystemansvariga (MSA) 
Major Johan Rydberg PROD LED 090422  
Örlogskapten Fredrik Åström PROD MARIN 090507 
Major Andreas Nilsson PROD FLYG 090513 
 
Jag har medvetet gjort avsteg från gällande notsystem under avsnittet för MSA. Några av de 
intervjuade materielsystemansvariga var omedvetna om hur talspråk blir förstärkt i skriven form 
och gjorde uttalanden som var betydelsefulla men obetänkta under en intervju. För att fortfarande 
kunna redovisa en intersubjektiv spårbarhet finns allt materiel sparat och redovisat.  
 
Beredning i IPT 
Processledning 
Det finns varierande kunskap om framtagandeprocessens beredningssteg och nyttjande av IPT, 
en gör helt enligt processen, en nyttjar IPT modellen, då framtagningen av underlaget läggs ut på 
utvecklingsorganisation, (stridsskola, motsv.) men utan FMV. Den tredje nyttjar inte 
utvecklingsorganisation utan endast insatsförband, FMV personal samt mycket eget arbete under 
IPT benämningen. Med motiveringen att det saknas någon med rätt kompetens nyttjas inte någon 
utvecklingsorganisation. 
 
För en av tre finns kopplingen mellan MSA och KFA i det dagliga arbetet, resterande har endast 
kontakt vid gemensamma aktiviteter, möten motsv. En kommentar till den bristfälliga 
kommunikationen är att MSA inte orkar underhålla en bra och kontinuerlig relation med KFA 
med nuvarande arbetsbelastning.  
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Det generella klagomålet från utvecklingsorganisationerna beror till stor del på tidsbrist för 
samverkan med MSA. Generellt är det bra kvalitet på TTEM från utvecklingsorganisationerna, 
momentet är kontrollerat och inarbetat. FMV deltagande i beredningsprocessen är föremål för en 
del åsikter, den som inte nyttjar FMV, gör detta med motiveringen att FMV är en leverantör och 
skall komma in först efter det att beställningen lagts. 
 
Processeffektivitet 
Kontrollåtgärder och korrigeringsåtgärder är under beredningsmomentet på en rimlig nivå givet 
de kvalificerade aktörerna som deltager. Kontrollåtgärderna varierar mellan formella och 
informella, fasta och uppkomna avstämningsmöten. 
Underlagsframtagande för ett nytt TTEM bedöms till ett minimum 6 månader, därefter varierar 
tidsuppfattningarna mycket.  
 
Tidseffektivitet 
En grov uppskattning av arbetstiden för beredningsmomentet är 48 mandagar. En av de 
intervjuade nämner här ca 25% av tiden som icke värdeskapande, de övriga nämner siffror som 
är lägre än 25%. 
 
Hawthornestudien 
Beredningsmomentets arbetsform som en gruppaktivitet är en av förutsättningarna för det 
generellt goda resultatet. 
 
Flytteorin 
I den utsträckning som MSA deltager är den positiv för momentet. 
 
Remiss och samråd 
Processledning 
Synen på momenten skiljer sig mycket mellan de intervjuande, En är pragmatiskt icke-
värderande och ser momenten som något som skall passeras. Två stycken är negativa och ser 
momenten som ”Skräckmoment som gör att man gärna drar sig för att sätta igång”.  
 
Processeffektivitet 
Samtliga har dock problem med att få tillbaka remissvar inom given tid. En har som metod att gå 
runt till remiss- och samrådsinstans för att få påskrifter. 
 
Tidseffektivitet 
Samstämmighet råder om att beslutkraften inom HKV blir låg med nuvarande organisation då 
det är många som skall skriva på. Samrådsförfarandet tar lång tid i anspråk och MSA får själv 
jaga samrådspåskrifter. Förutsättningar för feedback och återkoppling är dåliga inom HKV.  
Bedömd tidsåtgång är ”ett par månader, om det går bra!”. ”Pragmatikern” har en tidsuppfattning 
för remiss och samråd i nivå med vad som är beskrivet i processen, de övriga har betydligt 
kortare tidsuppfattning. 
 
Hawthornestudien 
MSA har egna åsikter om hur framtagandet bör ske och genomför också vissa idéer, t.ex. att inte 
FMV skall vara med på beredningsmomentet. 
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De negativt inställda har uppfattningen om framtagandeprocessen som innebär ett 
avståndstagande och närapå fientlig inställning. Processen ger inte MSA något stöd för 
framtagande utan bara ansvar.  
 
Flytteorin 
Varför skillnaden i inställning är så stor är givetvis en intressant och bärande fråga, en del av 
svaret är den kunskap om framtagande som finns hos MSA, men även andra orsaker spelar in. 
Tradition har betydelse, ”så har vi alltid gjort”, är en orsak men också vilken status 
materielsystemet har. Relationen till FMV Produktionsledare, och till aktuell 
avdelning/anskaffningskontor inom FMV är också av betydelse 
 
Avslutningsvis behöver det förtydligas att samtliga intervjuade är väl medvetna om betydelsen 
av välskrivna och välförankrade TTEM/TEMU, ingen bortser heller från kraven på ett fullgott 
arbete.  
Jag har även gjort två intervjuförsök med andra MSA, som dock inte ville deltaga och 
kommentera framtagandet av TTEM/TEMU, motivet var arbetsbelastning och inställningen till 
framtagandeprocessen. En kommenterande sin arbetssituation med ” Mitt enda mål är att inte 
hamna i rätten” och de önskade att få vara anonyma. Men bara inställningen till en intervju 
avslöjar en del om förhållningssättet till framtagandeprocessen. 
 
Intervju med Ledningsstaben. 
Kommendör Kenth Gutensparr, Ledningsstaben (LEDS) 090507 
Ledningsstaben är endast remiss- och samrådsinstans för de TTEM/TEMU som har passerat 
beredningsmomentet och har ingen del i fastställandet. Därför är endast remiss- och 
samrådsmomenten med i intervjun. 
 
Processteorier 
Den organisation som fanns innan 2005 då ansvaret för TTEM framtagningen låg gemensamt 
under samma enhet, krigsförbandsledningen, medförde inte samma omfattande krav på remisser 
och samråd. Idag är det svårt att bedriva en verksamhet utifrån den ekonomistyrningsmodell som 
ligger till grund för Högkvarterets organisation, med en uppdelning i olika avdelningar som 
ligger organisationiskt på samma nivå. Problemet är identifierat i en utredning som beskriver de 
tillkortakommanden i organisering, som kostar arbetstid vid samråd och dylikt. Ledningsstaben 
analyserar TTEM/TEMU utifrån en militärstrategisk synvinkel och har som grund 
Försvarsmaktens utvecklingsplan (FM UP) med flera dokument.  
 
Tidseffektivitet 
På ledningsstaben är det i huvudsak två personer som hanterar remiss- och samrådfrågorna, som 
tecknas på beredningsmöte eller vid annat lämpligt tillfälle. Att det endast är två personer som 
hanterar samtliga TTEM/TEMU motiveras med snabbare ledtider, samt att det vid behov kan bli 
flera personer som blir inblandade. Gutensparr betonar vikten av relationen mellan MSA och 
FMV Produktionsledare som han ser som central för att få ett bra resultat.  
 
Kvalitetsteorier och förbättringspotential 
Den största förbättringspotentialen för framtagande av TTEM/TEMU är att lägga både TOEM, 
som idag ligger på Insatsstaben, och TTEM/TEMU under Produktionsledningen. TOEM är 
ritningen över förbandet och TTEM är ritningen över materielen, att dela på dessa två leder till 
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suboptimeringar. Den organisation som nu finns, där Insatsstaben kravställer och 
Produktionsledningen producerar, fungerar inte tillfredställande. 
 
Intervju med Insatsstaben. 
Kommendörkapten Lars Flygar, Insatsstaben 090513 
Insatsstaben är endast remiss- och samrådsinstans för de TTEM/TEMU som har passerat 
beredningsmomentet och har ingen del i fastställandet. Därför är endast remiss- och 
samrådsmomenten med i intervjun. På Insatsstaben finns de Krigsförbandsansvariga, KFA.  
 
Processledning 
Relationen mellan de KFA och MSA är mycket viktig, relationen bör börja långt innan det är 
dags för TTEM/TEMU framtagningen. Förslagen skall kunna spåras i krigsförbandsplaneringen, 
insatsorganisationsvärderingen och i materielplanen. KFA identifierar ett förmågegap som skall 
fyllas, och inleder arbetet med FM utvecklingschef och respektive inspektör för att kunna fylla 
behovet. KFA bör deltaga i arbetet med TTEM/TEMU framtagande, men arbetet är en PROD 
uppgift, som bör styra upp hur det skall genomföras. Flygar är osäker på om 
framtagningsprocessen nämner något om KFA deltagande i framtagandet av TTEM/TEMU. 
 
Processeffektivitet 
Remissen från MSA kommer till Insats J0, som skickar den vidare till de taktiska staberna, KFA, 
funktionsutvecklingsregementen och eventuellt till utvecklingscentra. KFA skickar tillbaka 
remisshanteringen direkt till MSA. Påverkan fokuseras mot remissen för att kunna snabba upp 
samrådet. Kvaliteten på TTEM kan förbättras med avseende på kostnader för missioner och 
missionsutnyttjande.   
 
Tidseffektivitet 
Samrådsbegäran hanteras på samma sätt som remisser och tidsåtgången är bedömd till ca 2-3 
veckor. Om KFA är inblandad tidigt i framtagandet så bör samrådet gå betydligt fortare. 
Framtagandet av TTEM börjar fungera bättre nu än tidigare beroende på att befintlig 
organisation på Högkvarteret nu börjar fungera, det fanns inte tid för processutvecklingen ner till 
nivån för TTEM/TEMU tidigare.  
 
Kvalitetsteorier inklusive förbättringspotential 
Förbättringspotentialen finns i de inledande skeendena, innan TTEM/TEMU tas fram, och i 
ihopkopplingen av processerna. Remiss- och samrådshanteringen ligger på för låg nivå för 
Insatsstaben en önskan vore att få teckna samråd på materielplanen istället, och om KFA är 
tillräckligt delaktig i framtagandet borde remiss- och samrådshanteringen kunna skötas snabbt. 
Samråd tecknas idag av Flygars chef C J0 som inte deltager i beredningsmöten för 
TTEM/TEMU. 
 
Intervju med Försvarets Materielverk 
Max Berthold, Strategisk materielledning, SML. 
FMV deltager i de tre inledande faserna, beredning, remiss- och samrådshantering 
 
Processledning 
FMV medverkar i beredningsfasen med sakkunniga produktledare och tekniska handläggare som 
expertstöd, de utses av produktledare inom respektive materielsystem. 
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Samarbetet beror på den personliga relationen mellan produktledare och materielsystemansvarig. 
Berthold tycker det är olyckligt med de materielsystem där inte FMV deltager i beredningsfasen. 
FMV skall inte inleda något systemarbete innan TTEM är fastställt, utan deltager som stöd till 
Försvarsmakten. Beredningsfasen är mycket bättre nu än innan denna version av processen 
startade.  
 
Processkvalitet 
Problemet var innan att inte FMV deltog i arbetet och att det därför kunde finnas onödigt 
kostnadsdrivande krav samt för hög detaljeringsnivå. Fokus var mer mot teknik än mot förmåga. 
Kontroll och korrigering under beredningsfasen framför produktledaren direkt till IPT gruppen. 
Om detta inte skulle fungera framförs problemen till respektive FMV anskaffningskontor (AK) 
för vidare befordran till den strategiska materielledningen. FMV möts internt i ett 
beredningsmöte varannan vecka och diskuterar TTEM/TEMU i framtagandeprocessen.  
 
Tidseffektivitet 
FMV har den kortaste uppfattningen om tidsåtgången för beredning i IPT; 2-3 månader. 
 
Kvalitetsteorier 
De synpunkter som finns på remissmomentet är att momentet är något kort med hänsyn till de 
komplexa system som är under framtagning och skall komma att tas fram. Vid kommande 
systemframtagning skall delprodukter från olika AK sättas samman till system. De olika 
anskaffningskontoren måste därför beredas möjligheten att svara på remissen, och svaren skall 
formaliseras till ett gemensamt dokument till Försvarsmakten. Det är den produktansvariga som 
deltagit i IPT som bereder remissförfrågan som sedan resp. teknisk chef på AK beslutar om. 
Eventuella problem hanteras på TTEM/TEMU möte. 
Berthold bedömer att ca 75 % av remissvaren lämnas i tid, hela remisshanteringen tar ca 4 
veckor och det nya i denna process är att FMV även lämnar samråd på den ekonomiska delen. 
 
Förbättringspotential 
Förbättringspotential i framtagandet är förmåga att mäta processen, och kunna utvärdera 
förbättringar. 
 
Intervju med Produktionsledningen miljö 
Örlogskapten Lars Moe, PROD Miljö 090513 
 
 
Processteorier 
Under remisshanteringen kontrolleras hela TTEM mot de miljökrav och aspekter som 
försvarsmakten har, om MSA har missat något så påpekas detta vanligen i förväg. Vanligtvis är 
det mindre åtgärder som snabbt kan åtgärdas. En fördefinierad lista på lagar och förordningar 
som skall följas är under framtagande.  
 
Kvalitetsteorier 
Kvaliteten på miljödelarna i de TTEM som kommer till PROD miljö är varierande, några saknar 
helt miljöavsnitt. Sista tiden har det funnits flera exempel på, ur miljöaspekt, dåligt genomförda 
systemlösningar, som kostat betydande summor att rätta till. Hittills är det Moe, med ett 
deltidstöd, som genomför samtliga granskningar.  
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Förbättringspotential 
PROD miljös ambition är att få till ett allmänt miljötänkande i framtagandet av TTEM/TEMU. 
Finns det inga synpunkter på remissen så skrivs samrådet på vid sittande möte. 
 
Intervju med Säkerhetsinspektionen 
Överstelöjtnant P-A Schöön, Säkerhetsinspektionen 090511 
Deltager endast i remiss- och samrådshanteringen 
 
Processledning 
Säkerhetsinspektionen granskar främst systemsäkerhetskapitlet men även övriga delar 
genomläses. Det är helhetsbilden som är det intressanta, finns allt med? 
 
Processeffektivitet 
Checklistor finns, men är fortfarande under framställande. Grunddokument för granskningen är 
HSystsäk. Säkerhetsinpektionen skulle vilja vara med tidigare under beredningen, men har idag 
inga personella resurser för att deltaga tidigare eller mer intensivt. Personalresurserna är idag tre 
personer på mark och fyra på luft, övriga sakområden (marinen, log samt led) nämndes inte. Det 
finns ingen person utsedd att deltaga i projekt utan detta bestäms först när remissbegäran har 
inkommit.  
 
Tidseffektivitet 
Beredningstiden är ca 3 veckor. Relaterat till begreppet icke värdeskapande tid är det svårt att 
relatera systemsäkerhet, vad det kostar och hur mycket det ger tillbaka.  
Den effektiva arbetstiden varierar från en timme till en dag, om TTEM/TEMU inte skall skickas 
vidare till andra enheter, t.ex. FMLOG STAB Verksamhetssäkerhet eller Försvarets Medicin 
Centrum. 
Respektive säkerhetsinspektör beslutar om samråd. Schöön har deltagit i framtagande av 
processen, han förstår MSA frustration vid remisshantering och samråd.  
 
Kvalitetsteorier 
Remiss- och samrådsarbetet på säkerhetsinspektionen är ett utpräglat enskilt arbete. Då 
uppgifterna fördelas till handläggare är det individuellt vilken kvalitet som uppnås. 
 

9 Resultat av utvärdering 
 
I detta kapitel genomförs en koppling av erfarenheter från intervjuerna som framkommit ur 
respektive teori. Kapitlet utgör även förutsättningen för svaret till den andra forskningsfrågan 
och utgör del av grunden för den tredje som redovisas i kapitlet förbättringspotential. Kapitlet 
inleds med ett kort bottom-up stycke för att fokusera på teorierna. 
 
Processperspektivet 
Under processperspektivet nämndes bottom-up, som ett sätt att titta på de enskilda aktörerna och 
deras sätt att lösa sina specifika uppgifter inom framtagandeprocessen. 
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Det inledande momentet, beredning, genomförs enligt framtagandeprocessen, utan speciellt 
många kommentarer omkring. Samtliga inblandade MSA anser att det är så det skall göras och 
alltid har gjorts. Det finns en stark yrkesidentitet hos MSA, en vilja att kunna leverera 
TTEM/TEMU med hög kvalitet. Vilka som skall ingå i en IPT är beror på den erfarenhet och 
tradition som finns inom systemet. Vissa materielsystem har ingen kompetent 
utvecklingsorganisation, andra har flera. Vissa typer av system har en hög status andra inte. I 
vissa materielsystem har FMV en traditionellt sett mycket stark roll, i andra system är de endast 
en leverantör. 
I momenten remisshantering och samråd, hanteras kategoriskt samtliga aktörer som har behov av 
att lämna remisser och samråd, utan någon form av viktning eller differentiering.  
Utifrån perspektivet med enskilda moment är det inget anmärkningsvärt med momenten, men de 
saknar en effektiv, stödjande gränsyta mellan momenten, som skulle underlätta processen.  
Det avslutande momentet, fastställande, är klart identifierat, men innehåller ett antal praktiska 
moment som inte framgår av beskrivningen, det är flera underskrifter som skall genomföras med 
fler aktörer. 
 
Processledning 
I beredningsmomentet finns det mycket varierande kvalitet, mest beroende av vanan att skriva 
TTEM/TEMU. Det finns idag ingen utbildning för utvecklingsorganisationer. TTEM/TEMU 
skrivs som det alltid gjorts och då är det lätt att hamna på en för hög detaljeringsgrad.  
 
Under remiss- och samrådsmomenten korrigeras många av bristerna i dokumenten, om det inte 
gjorts innan. Framtagandet kan i vissa fall stanna av om MSA får för mycket att göra under 
tiden. Många synpunkter under remissen leder till flera remissvarv i och med att dokumentet hela 
tiden förändras. Teorin för processresultat har en fråga om det finns nonchalans mot kunder? Om 
MSA är att betrakta som kund som nyttjar produkten framtagande av TTEM/TEMU 
beskrivningen, så är svaret jakande på frågan i och med att några MSA visade stort avstånd och 
distans till framtagandet. Att det inte genomförts någon utbildning eller orientering är fakta. 
Några MSA var med vid framtagandet av processen och har därmed generellt säkert en bättre 
attityd mot processen.  
 
Processeffektivitet 
Förekomst av kontroll-, korrigeringsaktiviteter och icke värdeskapande aktiviteter. 
Förekomsten av kontroll och korrigering i denna process är betydande. Under beredningsfasen 
vakar MSA över framtagandet, för att sedan bli kontrollerad och korrigerad under remiss- och 
samrådsmomenten. Avslutningsvis blir han granskad vid fastställandet. Framtagandet av 
TTEM/TEMU lider av det som beskrivs i avsnittet ovan perspektiv, att det inte finns några 
etablerade metoder för att överföra kunskap om aktuellt TTEM/TEMU mellan faserna, och från 
remissaktörerna till IPT-gruppen i form av checklistor m.m. Det noterades under intervjuerna att 
det finns kompetensluckor om framtagandeprocessen hos förvånansvärt många av aktörerna, inte 
bara hos MSA.  
 
Tidseffektivitet 
Den generella tidsuppfattningen är av MSA ansedd som betydligt längre än vad som framgår av 
processdokumentet, undantaget är FMV som anger en kortare tid för hela processen. 
Inställningen till hela processen utgör naturligtvis en grund för tidsuppfattningen av remiss- och 
samrådsmomenten. Frustration av att skicka iväg ett TTEM/TEMU på remiss och inte veta hur 
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stora förändringar som kan komma att krävas är fullt förstålig. Den effektiva arbetstiden för 
framtagande är förvånansvärt kort, men det är tillgänglig tid för framtagande som gör att det tar 
tid. 
 
Processjämförelse 
Det diskuteras om att genomföra en processjämförelse med ett civilt företag, fördelar kontra 
nackdelar och om det finns något lämpligt företag, eller om det skall genomföras en jämförelse 
med en utländsk försvarsmakt. Hittills har dock ingen jämförelse gjorts. Risken med att 
genomföra en jämförelse är att inte alla kringparametrar är liknande, så att förutsättningarna är 
för olika. Jag tror att en processutveckling med bra förmåga att prioritera och att se effektiva, 
enkla lösningar kan åstadkomma ett tillräckligt bra resultat. 
 
Kvalitet Hawthornestudien 
(Gruppens betydelse) 
Att beredningsfasen upplevs så framgångsrik och levererar bra utkast till TTEM/TEMU, kan 
som en anledning tillskrivas gruppen och gruppsykologin. Behovet av erkänsla och trygghet är 
viktiga och behöver tillgodoses. Samma mekanismer som är verksamma i beredningsfasen finns 
också med, men med motsatt verkan i remiss- och samrådsfasen. Att MSA under momenten kan 
känna sig ensam, kan förstås redan vid en genomläsning av framtagandeprocessen. Det intresse 
och den uppmärksamhet som ledningen bör visa för att skapa målmedvetna och engagerade 
medarbetare måste visas i framtagandet på ett positivt sätt. Att MSA under remiss och samråd 
inte upplever sig ha mycket kontroll över momenten kan bara ytterligare accentuera problemen i 
enlighet med Hawthornestudien. 
 
Flytteorin  
Balansen mellan utmaningar och förmåga. 
Något som MSA påpekar i intervjuerna är den arbetsbörda de har och den oförmåga att 
genomföra saker på grund av tidsbrist. Oförmågan avspeglar sig även i uppfattningen om 
framtagandeprocessen. Just känslan av att inte ha flyt i framtagandet är tydligt, utmaningen blir 
oöverstiglig.  
 

9.1 Metodkommentarer. 
Metoden att nyttja ett flertal teorier för att betrakta en företeelse som framtagningsprocessen kan 
verka onödigt komplicerad. Efter genomförd utvärdering har vissa av de teorier jag valt att nyttja 
fått en större eller mindre betydelse än förväntat. Flytteorin blev mer användbar än väntat för att 
inställningen till processen speglar väl hur mycket den nyttjas. Att jämföra processen mot annan 
likvärdig process visade sig vara någonting som diskuteras flitigt men det finns ingen, idag, 
aktuellt plan för någon jämförelse. 
Efter koppling mot respektive teori så finns det indikatorer från olika teorier som är resultat av 
samma företeelser. Detta var, för eget vidkommande överraskande, men kanske inte helt oväntat. 
För att neutralisera detta syndrom genomför jag en normering av indikatorerna, för att mildra det 
genomslag som annars skulle ha blivit resultatet i sammanfattningen.  
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Metoden med ett flertal teorier som belyser olika perspektiv är användbar, dock behöver skilda 
interventionsobjekt olika verktyg för bearbetning. Metoden behöver också en efterarbetning i 
form av den normering som ovan diskuterats. 
 

10 Sammanfattning 
 
Avsnittet ger svar på fråga två, om hur processen fungerar i verkligheten. 
I avsnittet betraktas hela processen top-down för att ge översikt och bredare vyer.  
Metamodellen valdes för utvärdering av en process med inbyggd utvärdering. Nu är 
framtagandeprocessen relativt ny, så någon större utvärdering inom processen har ännu inte 
kunnat genomföras. Några indikatorer på hur utvärderingen fungerar finns dock. 
Det TTEM/TEMU möte som genomförs har en agendapunkt utveckling/utvärdering av 
processen. Tanken med detta är, som jag uppfattat det, att problem och svårigheter tas upp på 
mötet och diskuteras. PROD MTRL LED kommer efter bearbetning med förslag på åtgärder, 
eventuellt vid kommande möten. Jag har ännu inte fått möjligheten att deltaga vid ett 
TTEM/TEMU-möte, men drar ända slutsatsen att ansvaret att komma med konkretiserade förslag 
hamnar på PROD MTRL LED. Anledningen till detta är den utpräglade vi/ni känsla som erhålls 
vid intervjuerna. Det är tydligt att det är tre skilda ledningar samt FMV som alla är aktörer i 
processen, men förståelsen och acceptansen för övriga än egen enhet/ledning kan förbättras. 
Framtagandeprocessen försvåras av högkvarterets organisation. Då inte förslag om 
omorganisering av högkvarteret ligger inom uppgiften för denna uppsats kommer jag inte att 
beröra ämnet mer, utan endast konstatera det korrekta i Ledningsstabens kritik av nuvarande 
organisation, enligt intervjukommentar. 
En annan indikator för utvärdering av framtagandeprocessen är de TTEM/TEMU listor som 
finns med datum för framtagande av TTEM, idag inte används för uppföljning. Här är samarbetet 
mellan PROD MTRL och PROD MTRL LED inte klart. 
 
Under metoddelen nämns processpårning som en metod att utvärdera processer. Tekniken 
innebär följandet av processen från start till slut och identifierar de formativa momenten i 
processen, varför det blev som det blev? Ett formativt moment som saknas är start eller 
initiering. Det är idag upp till resp. MSA att starta upp sitt IPT själv, framtagandeprocessen 
berörs inte. Ett initieringsdokument skulle kunna underlätta den senare verksamheten.  
Ett annat formativt moment som beskriver varför utfallet blev som det blev finns i 
planeringsfasen av processen. En arbetsgrupp från olika ledningar/enheter som främst ser till 
egna behov, kommer att lägga på kontroll- och korrigeringsåtgärder utan en helhetssyn på 
processen. Uttrycket ”När rälsen väl är lagd” enligt metodavsnittet stämmer in bra, som 
förklaring till varför MSA upplever sig sakna stödet i processen och ett stort hinder i alla 
remisser och samråd. 
 
En svaghet i hela processen är bristen på interaktion mellan processens olika moment, först när 
beredningen är klar kan remissen sätta igång. Alla enheter skall genomföra remiss på samma 
gång och som följd kan då MSA erhålla upp till 10 stycken olika synpunktsdokument. Det finns 
ingenting idag som stödjer en nivåindelad remisshantering, först internt PROD därefter mellan 
de olika ledningarna inklusive FMV. 
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Frånvaron av utbildning är märkbar efter genomförda intervjuer. Det är inte bara MSA som 
missuppfattat ansatsen i framtagandeprocessen, utan även remiss- och samrådsaktörer har en 
direkt felaktig bild av hur delar av processen skall genomföras. Den varierande kvalitén på 
TTEM/TEMU skrivandet ger en tydlig signal om att utbildning bör genomföras för att producera 
ett TTEM/TEMU. 
 
Inte någonstans i dokumentbeskrivningen finns det någonting som uttrycker vem processen skall 
stödja. Efter genomförda intervjuer med materielsystemansvariga så framkommer detta som en 
grund för deras åsikter. Även den pragmatiske MSA upplever brist på stöd i processen. 
Framtagandet har klara spår av radikal rationalism på flera nivåer. Under planeringen av 
processen genomfördes ett antal möten då samtliga aktörer var närvarande. Stort fokus lades på 
hur kontroll- och korrigeringsåtgärder skulle genomföras, innan fastställande av TTEM/TEMU. 
Den radikala rationalismens frågor enligt teorikapitlet är frågor som har behandlats av 
planeringsgruppen inför processinförandet. Ett annat perspektiv som berörs är om hela 
TTEM/TEMU systemet är ett resultat av radikala rationalismen. Just den tidsödande planeringen 
innan TTEM tas fram, framtagande av TTEM enligt denna process, och utveckling, införandet av 
systemet i försvarsmakten är i sig ett exempel på radikal rationalism. En fråga som infinner sig 
efter att ha genomfört undersökningen är i vilken grad MSA deltog i framtagande av processen 
och hur deras åsikter beaktades. 
 

11 Förbättringsförslag 
 
Under kapitlet kommer jag att diskutera förbättringsförslag för grunden i processen idag. Vissa 
av förslagen kan eventuellt redan vara identifierade av PROD MTRL LED, men bör vara med 
för resonemangets skull i detta arbete. Avsnittet ger även svaret på min tredje fråga, om det finns 
förbättringspotential i processen. 
Samtliga inblandade remiss- och samrådsaktörer berömmer Anders Karlsson för hans arbete med 
att försöka bringa ordning i framtagandeprocessen. Några påpekar även att detta är det första 
steget som behöver följas av flera.  
 
Ovan nämndes högkvarterets organisation som en svårighet för framtagande av TTEM/TEMU, 
så därför borde än större förankring/delaktighet i de olika ledningarna vara fördelaktig. Vid en 
genomläsning av dokumentet framtagande av TTEM/TEMU anser jag att samråd med övriga 
ledningar och eventuellt FMV saknas. Om cheferna för Insatsstaben, Ledningsstaben och FMV 
samtliga tecknade samråd på dokumentet, skulle detta förhoppningsvis kunna ge processen ökad 
trovärdighet och minska det bristande engagemang som Anders Karlsson ibland upplever från 
aktörer i processen. 
 
För att kunna förenkla remiss- och samrådshanteringen måste den kompetens som finns i IPT-
gruppen tillvaratas. Det ger låg processeffektivitet och sänker kvaliteten att remiss- och 
samrådsaktörer tvingas läsa in sig från grunden vid hanteringen.  
Inför ett initieringsmoment innan start av beredningsmomentet. I momenten bör de 
projektvariabler som är styrande tas fram. Det innebär ett ytterligare moment till men skulle 
förenkla processen senare.  
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I initieringsdokumentet bör det ingå: 
 

• Vilket materielsystem, ämne för TTEM/TEMU. 
• Tider, när TTEM/TEMU skall vara klart, tider för de olika momenten. 
• Vilken organisation som skall stödja vid framtagande av TTEM/TEMU. 
• Vilka aktörer som skall remissas och lämna samråd. 
• Namnen på kontaktpersoner på respektive enhet. 

 
Tanken med att utse kontaktpersonerna tidigt är att de skall kunna deltaga under beredningsfasen 
och vid enstaka tillfällen och ge synpunkter inom respektive specialområde. 
Ett tidigt deltagande skulle förenkla remisshanteringen och minska tiden för remiss. 
Deltagande enheter ur PROD borde samtliga kunna deltaga på detta sätt och kunna lämna 
remissynpunkter innan remissen startar. Med samma resonemang borde insatsstaben tidigt kunna 
utse en krigsförbandsansvarig för aktuellt TTEM/TEMU framtagande. Vid vissa TTEM/TEMU 
kan det finnas fler krigsförbandsansvariga, för att deltaga i beredningsarbetet men även med 
syfte att sprida information om arbetet och underlätta remiss- och samrådshantering. 
Den produktledare som deltager från FMV bör ha samma uppgifter för egen organisation, att 
underlätta för den vidare hanteringen av TTEM/TEMU. Ett initieringsdokument är inte 
avancerat, utan kan med enkelhet skapas vid ett TTEM/TEMU möte i närvaron av aktuella 
aktörer.  
 
Initieringsdokumentet bör tas fram på TTEM/TEMU mötet under en ny punkt på agendan, 
initiering. 
Förslag på förändring på TTEM/TEMU mötets agenda är: 
 

• Inledning  
• Uppstart av framtagande av TTEM/TEMU. Ett initieringsdokument per arbete.   
• Aktuella remisser och samråd enligt kallelse. 
• Aktuellt läge enligt PROD MTRL TTEM-lista, Utvärdering av aktuella TTEM/TEMU 

läge i processen. 
• Processutveckling, endast uppstartat. 
• Förberedelser inför nästa möte. 

 
Utöver initieringsdokumentet har även ett utvärderingsmoment införts som visar på aktuell 
TTEM-status och utvärderar eventuella problem. En viktig faktor som måste tas fram är i vilken 
fas TTEM-framtagningen har problem. Som visat i denna uppsats är anledningarna till problem i 
de olika faserna olika och metoderna för att lösa upp problemen olika. 
 
Vid kommande version av framtagandeprocessen bör syftet med processen vara att breddas till 
att omfatta framtagande av TTEM/TEMU men även hur övriga aktörer skall stödja MSA i 
hanteringen. Dagens process är alltför fokuserad på det ansvar och krav som ligger på MSA, utan 
att definiera det stöd som erbjuds. Enda stödet i processen är det TTEM/TEMU-möte som finns. 
Att inblandade aktörer skall och bör stödja MSA är en åtgärd som kan inspirera och engagera 
även den mest negativa MSA. 
 
IBM:s resultat enligt teorikapitlet är fortfarande mycket giltiga. 
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Om det fortsatta arbetet med förbättringar i framtagandeprocessen fokuserar på nedan angivna 
punkter är det en bra väg för förbättringar. 
 

• Organisera för förbättringar. 
Utse ledning för processerna, fokusera på huvudprocesserna. 

• Förstå processen. 
Förstå kund-leverantörs-rollerna. kartlägg processen gärna i ett flödesschema. 

• Observera processen. 
Fakta om hur processen tidigare har uppfört sig används som bas för att förbättra. 

• Förbättra processen kontinuerligt. 
Fokusera på kundtillfredställelse,(kvalitet), effektivitet, anpassningsförmåga. 

 

12 Reflektion 
 
Under arbetet med denna uppsats har jag noterat fenomenet med MSA som genomför 
framtagandeprocessen enligt eget tyckande. Även om inte processen följs strikt är det fortfarande 
samma mål som gäller.  Detta fenomen har föranlett ett resonemang om vad som är rätt eller fel. 
 
En liknelse: 
En segelbåt som skall färdas mot ett mål som ligger mot vinden måste kryssa. 
Under kryssen kommer riktningen aldrig att vara direkt mot målet, men hela tiden kommer båten 
närmre. Det går lite fram och tillbaka, men målet är alltid detsamma. 
Om vi institutionaliserar liknelsen får vi handläggare som inte har rätt riktning mot målet men 
ändå strävar dit. Det går lite fram och tillbaka, men målet är det samma.  
 
Är detta fel eller rätt? 
 
Många gånger ställs vi inför valet mellan att göra det rätta och att göra det effektiva.  
Att snedda över en gata är ett lagbrott som många tolererar. Förnuftet säger oss att vi kan göra 
det, men vår moral säger oss att det är förbjudet. Historien visar på många exempel på fältherrar 
och chefer som ställts inför beslut som var å ena sidan rationella och logiska och å andra sidan 
laglösa, eller fria från myndighetskontroll. 
 
När Lord Nelson innan slaget vid Trafalgar beslöt att lämna taktiken med slaglinje var det ett 
tveksamt handlande sett ur Sailing and Fighting instruktions som tidigare hade föranlett 
dödstraff.46 Nelsons syfte var klart, han bedömde att möjligheten till seger ökade med ny taktik, 
hans förnuftbaserade beslut bidrog till laglöshet med avseende på gällande regler. Att ändamålet 
helgar medlen är en sanning de flesta av oss nyttjar ibland då vi brutit mot någon känd regel för 
ett gott syfte. 
Mahatma Gandhi använde sig av metoden icke-våld då det brittiska imperiet störtades i Indien. 
Metoden innebar en anarkistisk ansats med en rationell sida, målet var klart identifierat, ett fritt 
Indien utan onödig blodspillan, eller inbördeskrig. 

                                                 
46 Smedberg, Marco, Militär Ledning. Från Napoleonkrigen till Bosnienkrisen. Historiska media, Lund, 2001. s.45-
54. 
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Fenomenet beskrivet ovan har jag kallat Den rationelle anarkisten  
 
Begreppet rationell47 definieras enligt Nationalencyklopedin som: effektiv (p.g.a. 
rationalisering); grundad på förnuftet. 
Begreppet anarki48 definieras som regeringslöshet, laglöshet, förvirring. Begreppet är ofta 
negativt laddat men av anarkismen eftersträvad frihet från myndighetskontroll. 
 
Det finns drag av rationell anarki i MSA sätt att resonera, framtagandet följs om det stöder egna 
tankar och idéer. Det finns en egen vilja att vrida på processen men målet är fortfarande 
detsamma, ett kvalitetssäkrat TTEM/TEMU. Jag vill inte på något sätt beskriva de 
materielsystemansvariga som anarkister utan endast belysa att det finns en laglöshet i delar av 
deras resonemang, där man eftersträvar frihet från kontroll. 
 
Vad kännetecknar då rationell anarki: 

• Målet är i linje med organisationens mål. 
• Det är kvalificerade aktörer som agerar, ofta på en hög nivå. 
• Organisationen kan anpassa sig efter de nya regler som framkommit. 
• Rationell anarki kan leda till stora utvecklingsmöjligheter. 
• Metoden innebär en personlig risk om inte utfallet blir som förväntat. 

 
Begreppet rationell anarki anser jag väl beskriver den fria tolkning av den erhållna styrning som 
ibland kan synas vara helt okontrollerbar. Finner man bara målet blir svängarna fram och tillbaka 
rationella rörelser mot ett fastställt mål.  
 

13 Förslag på vidare forskning 
 
Inom Försvarsmakten finns det idag ett antal olika sätt att utvärdera förbandens förmåga. 
Hur ser dessa metoder ut och hur kopplas metoderna till den förmågeutveckling som nu sker? Är 
det en rationell process eller är det ett resultat av starka individer som driver ”sina” egna 
agendor? Kan antalet sammanställda planer minska till förmån för bättre och mer balanserade 
dokument som utgör grunden för kommande moment inom till exempel materielförsörjningen. 
 
Hur sker den systemsamordning som är så populär att hänvisa till?  Systemsamordningen syftar i 
detta sammanhang till att säkerställa att Försvarsmakten inte får flera varianter av liknande 
utrustning. Exempelvis containrar, finns idag inom Försvarsmakten i stort antal, de som finns är 
framtagna i olika materielsystem med olika övergripande krav som resulterar i brister avseende 
utnyttjande. En container framtagen för Flygvapnet kan inte kopplas ihop elektriskt eller 
infologiskt, med en container framtagen för armén. Mekanismerna för systemsamordning har 
brister. 
 

                                                 
47 Nationalencyklopedin: http://ne.se/rationell 2009-05-18 
48 Nationalencyklopedin: http://ne.se/anarki 2009-05-18  
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Mot grund av ovanstående reflektion om den rationelle anarkisten, är jag naturligtvis intresserad 
att se om ämnet håller för vidare forskning. 
Ett exempel: Inom landskapsarkitektur fanns det på 1960-talet regler för hur gångvägar inom 
bostadsområdet skulle anläggas. Dessa regler följdes, men de boende inom områdena gick andra 
vägar. Resultatet blev upptrampade gångvägar på helt andra ställen än vad arkitekterna hade 
planerat. På senare år har en förändring skett, nu planas endast jorden ut, inget gräs sås. Därefter 
inväntas de boende, för att se var de går. På dessa upptrampade gångvägar anläggs gångvägar. 
Detta synsätt tycker jag är ett bra exempel på rationell anarki. En laglöshet tillåts initialt som 
sedan tas omhand och regelsätt. Jag vill därmed inte föreslå forskning i trädgårdsanläggning utan 
vill överföra tankarna till processutveckling. Hur kan en organisation införa nya processer? Om 
vi förutsätter kvalificerade aktörer, kan vi släppa utveckling till dessa och se vad som händer, för 
att sedan implementera dessa till processregler inom organisationen? Kan vi nyttja rationell 
anarki som en utvecklingsmetod? 
 
 
 
 
 
 
 
Stockholm 2009-06-10 
 
 
Magnus Kedeby 
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14 Förkortningar 
FM   Försvarsmakten 
FMV  Försvarets Materielverk 
HKV  Högkvarteret  
INSS  Insats Staben (Del av HKV) 
IPT  Integrerat Projekt Team 
LEDS UTV  Ledningsstabens Utvecklingsavdelning (Del av HKV) 
LSS UTV LUFT Luftstridsskolan utvecklingsavdelning 
PROD  Produktionsledningen (Del av HKV) 
SSS   Sjöstridsskolan  
SÄKINSP  Säkerhetsinpektionen (Hanterar verksamhetssäkerhet)  
TOEM   Taktisk, Operativ, Ekonomiskt Målsättning, Förbandets ritning. 
TTEM  Taktisk, Teknisk, Ekonomiskt Målsättning, Materielens ritning. 
TEMU  Taktisk, Ekonomisk Målsättning Utbildningsmateriel 
UTV-organisationer LSS,MSS och SSS Utvecklingsorganisation ( även LEDR UTV)  
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Bilaga 1 Intervju för hela processen 
(MSA, PROD MTRL LED, FMV(ej fastställande)) 
 

Vill du att intervjun skall vara konfidentiell? 
Kommer du, eller skulle du ha svarat på något annat sätt om intervjun hade varit 
kondientiell? 
Är det ok att jag spelar in intervjun? 

 
MSA  Namn: 

Plats: 
KFA  Namn: 

Plats: 
 
PROD Uppdrag 09-10 
 

Moment 1 Beredning av TTEM i IPT 
 

Vad gör MSA under momentet? 
Vilket samarbete finns med KFA? 
Hur ser samarbetet ut? Hur täta är kontakterna? 
Vilka, utvecklingsorganisation el. dylikt tillverkar ”dina” TTEM? 

 
Processkvalitet 
Finns det några generella klagomål från utvecklingsorganisationerna under beredningsfasen?  
Är TTEM framtagningen generellt bra utfört? 
Finns det kunskap om dålig kvalitet? 
Hur snabbt får MSA kunskap om problem vid framtagning av TTEM, Avstannad process el. 
dylikt? 

 
Processeffektivitet 
Vilka kontrollaktiviteter finns under momentet för MSA kontroll, eller annan kontroll ,PROD 
MTRL? 
Förekommer det korrigerade Åtgärder under momentet? 
Kostnader förMomentet? 

 
Tidseffektivitet 
Uppskattning av hur lång tid tar processen från Initiering av TTEM framtagning till dess att 
faställt TTEM finns? 
Vilken tid tar beredningsmomentet? 
Vad är effektiv tid av detta? 
Vad är icke värdeskapande tid av detta (Dvs hur mycket tid går ut till administration för att  
komma vidare?) 

 
Har det genomförts någon processjämförelse med andra liknande processer? 
Kvalitet 
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Är momentet genomfört i grupp eller enskilt? 
Vilka möjligheter har MSA att ha kontroll över processen? 
Finns funktioner för feedback, eller återmatning av momentet? 
Har MSA någon aktiv delaktighet i momentet? 
 

Moment 2 Remiss  
 

Vad gör MSA, under momentet  
 

Enligt uppdraget skall TTEM remissas till enhetsbrevlådorna för: 
Ledningsstaben, Insatsstaben, Säkerhetsinspektionen, Prod( ansvarig för samordning), FMV, 
FOI 
Processledning 
Finns det några generella klagomål för remissmomentet? 
Finns det ojämn kvalitet från enheterna? 
Finns det kontakt personer vid enheterna som hanterar samtliga remisser? 
Finns det kunskap om ojämn kvalitet? 
Ges svaren inom given tid? 
Tas TTEM upp på TTEM/TEMU möten? 
Hur snabbt får MSA kännedom om allvarligare problem vid remisser? 
(Stora fel, hinner inte jämna svar i tid, el. dylikt?) 
Finns det icke värdeskapande aktiviteter? 
Kostnader för aktiviteten om några? 

 
Kvalitet 
Tid för aktiviteten? 
Hur lång är den effektiva arbets tiden? 
Icke värdeskapande övrig tid? 

 
Är momentet genomfört i grupp eller enskilt 
Vilken möjlighet finns att kontroll över processen? 
Finns feedback, återkopping för momentet? 

 
 
Moment 3 Samråd 
 

Vad gör MSA, under momentet ? 
 

Enligt uppdraget skall TTEM samrådas med: 
Ledningsstaben, Insatsstaben, Säkerhetsinspektionen, Prod(Anskaff & Beredn, Infra,Log, 
miljö, OPS, och enligt särskild bedömande Armé, Marin, Flyg, Led, RiksHV, FörB), 
FMV(SML),  
Processledning 
Finns det några generella klagomål för samrådsmomentet? 
Finns det ojämn kvalitet från enheterna? 
Finns det kontakt personer vid enheterna som hanterar samtliga remisser? 
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Finns det kunskap om ojämn kvalitet? 
Ges svaren inom given tid? 
Tas TTEM upp på TTEM/TEMU möten? 
Hur snabbt får MSA kännedom om allvarligare problem vid samråd? 
(Stora fel, hinner inte jämna svar i tid, el. dylikt?) 
Finns det icke värdeskapande aktiviteter? 
Kostnader för aktiviteten om några? 

 
Kvalitet 
Tid för aktiviteten? 
Hur lång är den effektiva arbets tiden? 
Icke värdeskapande övrig tid? 

 
Är momentet genomfört i grupp eller enskilt 
Vilken möjlighet finns att kontroll över processen? 
Finns feedback för momentet? 
Finns återkopping för momentet? 

 
Fastställande 
 

Process 
Finns det ojämn kvalitet från enheterna? 
Hur snabbt får MSA kunskap om problem vid fastställande? 
Vilka kontrollaktiviteter finns under momentet? 
Förekommer det korrigerade Åtgärder under momentet? 

 
Kvalitet 
Tid för aktiviteten? 
Hur lång är den effektiva arbets tiden? 
Icke värdeskapande övrig tid? 
Vilken möjlighet finns att kontroll över processen? 
Finns feedback för momentet? 
Finns återkoppling för momentet? 
Hur upplevs processen, positiv i stödjande termer, eller som ett oöverstigligt hinder? 

 
 

Utbildning 
 

Vilken utbildning/orientering har genomförts i processen? 
I vilken grad har du deltagit i framtagandet av denna process? 
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Bilaga 2 Remiss- och Samrådsintervju 
Ledningsstaben, Insatsstaben, Säkerhetsinspektionen, PROD Miljö,  
 
Vill du att intervjun skall vara konfidentiell? 
Kommer du, eller skulle du ha svarat på något annat sätt om intervjun hade varit konfidentiell  
Är det ok att jag spelar in intervjun? 
 
 Namn: 
 Enhet: 
PROD Uppdrag 09-10 
 
Tidseffektivitet 
Uppskattning av hur lång tid tar processen från Initiering av TTEM framtagning till dess att 
fastställt TTEM finns? 
 
Moment 2 Remiss  
Vilken aktivitet, åtgärder genomförs under momentet? 
 
Enligt uppdraget skall TTEM remissas till enhetsbrevlådorna för: 
Ledningsstaben, Insatsstaben, Säkerhetsinspektionen, Prod (ansvarig för samordning), FMV, 
FOI 
Processledning 
Finns det några generella klagomål på remissmomentet? 
Finns det ojämn kvalitet från PROD :s enheter? 
Finns det kontakt personer vid enheterna som hanterar samtliga remisser? 
Ges svaren (från INSS, LEDS, övriga) inom given tid? 
(Stora fel, hinner inte lämna svar i tid, el. dylikt?) 
Finns det icke värdeskapande aktiviteter? i så fall tid för detta? 
Kostnader för aktiviteten om några? 
 
Kvalitet 
Tid för aktiviteten? 
Hur lång är den effektiva arbets tiden? 
Är momentet genomfört i grupp eller enskilt 
Vilken möjlighet finns att kontroll över momentet? 
Finns feedback, återkoppling för momentet? 
 
 
Moment 3 Samråd 
Vilken aktivitet, åtgärder genomförs under momentet? 
Enligt uppdraget skall TTEM samrådas med: 
Ledningsstaben, Insatsstaben, Säkerhetsinspektionen, Prod(Anskaff & Beredn, Infra,Log, miljö, 
OPS, och enligt särskild bedömande Armé, Marin, Flyg, Led, RiksHV, FörB), FMV(SML),  
Processledning 
Finns det några generella klagomål på samrådsmomentet? 
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Finns det ojämn kvalitet från PROD:s enheter? 
Finns det kontakt personer vid enheterna som hanterar samtliga samråd? 
Ges svaren (från INSS, LEDS, övriga) inom given tid? 
(Stora fel, hinner inte lämna svar i tid, el. dylikt?) 
Finns det icke värdeskapande aktiviteter? Tid? 
Kostnader för aktiviteten om några? 
 
Kvalitet 
Tid för aktiviteten? 
Hur lång är den effektiva arbets tiden? 
Är momentet genomfört i grupp eller enskilt 
Vilken möjlighet finns att kontroll övermomentet? 
Finns feedback och återkoppling för momentet? 
 
Utbildning 
 
Vilken utbildning/orientering har genomförts i processen? 
I vilken grad har du deltagit i framtagandet av denna process? 
 
Generellt 
 
Hur upplevs processen, positiv i stödjande termer, eller negativ som besvärlig? 
Den mentala inställningen till processen? 
Förbättringspotential  hos processen? 
 
 


