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Titel 
Hur kan effektivitet inom underrättelsetjänst värderas? 
 
Sammanfattning 

Införandet av Grundsyn Underrättelsetjänst (Grundsyn Und08) beskrivs som en stor utmaning 
för underrättelsetjänsten i så motto att nya metoder och processer skall utvecklas som gör att 
man på ett effektivare sätt möter olika beslutsfattares framtida krav.  
 
Inom verksamhetsfältet underrättelsetjänst saknas en allmänt erkänd effektivitetsdefinition 
varvid ordets betydelse och användning ligger öppet för bedömning och tolkning. Man kan 
därför på goda grunder anta att det inom professionen finns en mängd olika uppfattningar om 
hur begreppet effektivitet bör värderas.  
 
Detta är inte tillfredsställande om man beaktar hur värdeladdat effektivitetsbegreppet är i de 
sammanhang det används. Avsaknad av en effektivitetsdefinition innebär ur en teoretisk syn-
vinkel att effektivitetsbegreppets räckvidd därmed blir oklar. Det behövs därför en gemensam 
förståelse av hur effektivitetsbegreppet kan tolkas och förstås. De tankar som här läggs fram 
skall i detta sammanhang förhoppningsvis utgöra ett bidrag som ökar förståelse för användan-
det av effektivitetsbegreppet inom underrättelsetjänsten.  
 
Nyckelord 

Grundsyn Underrättelsetjänst (Grundsyn Und08), Underrättelsetjänst, Inre effektivitet, Yttre 
effektivitet, Produktivitet, CJSE 
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Abstract: 
The introduction of the Grundsyn Underrättelsetjänst (Grundsyn Und08) is described as a 
significant challenge for intelligence, in the sense that new methods and processes must be 
developed that make you more effectively meet future requirements of the various decision-
makers. 
 
In the field of intelligence, there is no universally recognized definition of performance, 
whereby the meaning and usage of the word becomes open to analysis and interpretation. One 
can therefore reasonably assume that within the profession, there are many different opinions 
about the concept of how efficiency/effectiveness should be measured. 
 
This is not satisfactory if one considers how “value-charged” the concept of efficiency/ effec-
tiveness is in the contexts it is used. From a theoretical perspective, the lack of a definition for 
effectiveness results in misperceptions. Hence, there is a need for a common understanding of 
how the concept of efficiency/effectiveness can be interpreted and understood. The ideas pre-
sented herein will hopefully contribute to increased understanding of the usage of the effec-
tiveness of the concept of intelligence. 
 
Keywords: 

Grundsyn Underrättelsetjänst (Grundsyn Und08), Intelligence, Efficiency, Effectiveness, Pro-
ductivity, CJSE. 
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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund och problemformulering 
Genom utgivningen av Grundsyn Underrättelsetjänst (Grundsyn Und08) har ett inriktande 
dokument tillkommit som förklara och förmedla ett gemensamt förhållningssätt för plane-
ring och genomförande av underrättelsetjänst inom Försvarsmakten.1 Införandet av Grund-
syn Und08 beskrivs som en stor utmaning för underrättelsetjänsten i så motto att nya meto-
der och processer skall utvecklas som gör att man på ett effektivare sätt möter olika besluts-
fattares framtida krav.2 

 
Idag, 2010, fortgår alltjämt arbetet med att utveckla dessa metoder och processer. Det 

har dock inom ramen för detta arbete konstaterats att det finns ett behov av att studera hur 
man värderar eller mäter sin effektivitet inom underrättelsearbete.3 Att man inte disponerar 
något underrättelseinriktat effektivitetsvärderingsmodell gör det svårt att värdera och be-
döma om man når den ställning och status som ursprungligen avsågs.  

 
I uppsatsen görs antagandet att ett underrättelseinriktat effektivitetsvärderingsmodell 

kan påvisa centrala aspekter av underrättelsetjänstens effektivitet. För att testa värdet av 
detta antagande samt för att se om modellen har någon meningsfull tillämpning prövas dess 
räckvidd och förklaringskraft4 genom en fallstudie. Detta fall utgörs av Försvarsmaktens 
stabstjänstövning Combined Joint Staff Exercise 2009 (CJSE 09).  

 
Då, 2009, observerades att underrättelsetjänsten hade en skiftande inverkan på stabens 

planerings- och beslutsprocesser: ”According to the survey, the J 3 and J 5 branches as-
sessed that the J 2 provided intelligence that had limited impact on the development of the 
Joint Co-ordination Order, but substantial impact on the Joint Operational planning 
Group and Assessment. [förf. understryckning].5 
 

”Beror underrättelsetjänstens begränsade inverkan under CJSE 09 på ineffektivitet?” 
är en fråga som omedelbart inställer sig. För att kunna besvara denna fråga måste man för-
stås känna till hur begreppet effektivitet kan betraktas i samband med underrättelseverk-
samhet samt stödja sig emot en användbar modell för att analysera och värdera effektivitet 
inom underrättelsetjänst. Om denna modell visar sig användbar kan ett bidrag lämnas som 
ökar förståelsen för hur effektiva arbetsformer skapas inom en militär organisation. Något 
som är till nytta såväl vid utbildning och insats som för utveckling av förmågor och förband 
samt i någon mån också för forskningsfältet Intelligence Studies. 

                                                
1 Försvarsmaktens Grundsyn Underrättelsetjänst 2008 (Stockholm; Försvarsmakten, 2008), s. 7. 
2 Ibid., Förord. 
3 Mail från Övlt P-A Persson, 2009-05-09. 
4 Med räckvidd menas hur många och vilka observationer som instrumentet kan förklara och med förklarings-
kraft menas hur detaljerade förklaringar av observationerna som instrumentet medger. Definition hämtad från 
Widén, J. & Ångström, J., Militärteorins grunder (Stockholm; Försvarsmakten, 2005), s. 6f. 
5 Combined Joint Staff Exercise CJSE 09, First Impression Report (Stockholm; Swedish National Defence 
College, 2009), s. 26. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att undersöka effektivitetsbegreppet och utveckla en modell 
med vilken effektivitet inom underrättelsetjänst kan värderas, att använda vid stabstjänstöv-
ningar. För att utveckla en modell för värdering av effektivitet inom underrättelsetjänst 
måste följande frågeställningar besvaras: 
 
 Vad karakteriserar effektivitet inom underrättelsetjänst? 
 Hur kan effektivitet inom underrättelsetjänst värderas? 
 Vilka aspekter av effektivitet kan identifieras med värderingsmodellen? 

1.3 Avgränsningar 
I denna uppsats undersöks hur man kan värdera effektivitet inom organisationer. En stor 
del av det som skrivits om effektivitet utgår ifrån begreppets roll inom lönsamhetsoriente-
rad verksamhet. Ur denna litteratur kan man lära mycket om hur en förbättrad effektivitet 
leder till lägre kostade och höger intäkter inom näringslivet. Men, den domän där effektivi-
tetsbegreppet slutligen skall appliceras är inom militär underrättelsetjänst vilket innebär att 
lönsamhetsorienterade förklaringsmodeller endast kan förklara begreppet med en begrän-
sad räckvidd och förklaringskraft. Istället hämtas kunskap från den offentliga sektorn där 
effektivitetsbegreppet operationaliseras för att användas i icke finansiella sammanhang. 
Logiken bakom att söka kunskap utanför militära sammanhang är att mänsklig aktivitet 
inom organisationer och företag inte skiljer sig från mänsklig aktivet inom militära förband 
varvid kunskap från det ena kunskapsfältet kan överföras till det andra. 
 

Det militära sammanhang där effektivitetsbegreppet närmare studeras hämtas från För-
svarsmaktens stabstjänstövning Combined Joint Staff Exercise 2009 (CJSE 09). Inom den-
na övning specialgranskas underrättelsetjänsten. Med begreppet underrättelsetjänst menas 
både den verksamhet som producerar underrättelser samt den organisation som bedriver 
sådan verksamhet.6 I detta begrepp inräknas inte de förband och funktioner som bidrar med 
sensorinformation och data till underrättelsetjänsten utan enbart den i övningen ingående 
staberna på ”joint-nivå” och ”component -nivå”. 

 
Sammantaget innebär detta att effektivitetsbegreppet kommer att betraktas i experimen-

tell miljö. Denna miljö innebär att vissa påverkande faktorer som inverkar på människans 
förmåga att verka effektivt, som t.ex. fara och stark stress, inte till fullo kan framkallas. 
Men, det förhållande påverkar i mindre grad uppsatsens undersökning då det framför allt är 
organisatorisk effektivitet som är av intresse. Med organisatorisk effektivitet skall förstås 
organisationens förmåga att nå total effektivitet (se definition i pkt. 1.4.4). 

 
 
 

                                                
6 Försvarsmaktens Grundsyn Underrättelsetjänst 2008 (Stockholm; Försvarsmakten, 2008), s. 13. 
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1.4 Definitioner och centrala begrepp 
Nedan redovisas uppsatsens definitioner och centrala begrepp. Detaljerade förklaringar 
återfinns i avsnitt 4.2 Definitioner och operationaliseringar. 

1.4.1 Produktivitet 

 

1.4.2 Inre effektivitet 

 

1.4.3 Yttre effektivitet 

 

1.4.4 Total effektivitet 

 

1.5 Tidigare forskning 
Studier av effektivitet inom underrättelsearbete har visat sig vara svagt representerat i tidi-
gare forskning. Någon forskning som specifikt kan relateras till begreppen effektivitet och 
underrättelsetjänst har inte kunnat identifieras vid Försvarshögskolan.  

Var för sig är dock begreppen mer välrepresenterade. Vad avser forskning kring under-
rättelsetjänst finns som exempel ett antal uppsatser tillgängliga vid Anna Lindh biblioteket. 
Vidare bedrivs vid Försvarshögskolan forskning av övlt Per-Arne Persson till stöd för ut-
veckling av den militära underrättelsefunktionen. 

Mängden forskningslitteratur som på en teoretisk och konceptuell nivå beskriver under-
rättelseverksamhet och dess processer motsvarar inte på något sätt publiceringen av under-
rättelsehistorik, biografier och diskussioner kring organisatoriska förändringar och där till 
kopplade legala ramverk samt generell journalistik.7 Ett i närtid aktuellt svenskt exempel på 
det senare är den s.k. FRA debatten.  

 
Om man betraktar svensk teoretisk och konceptuell litteratur som behandlar underrät-

telseområdet finns endast ett fåtal böcker publicerade, bland dem Professor Wilhelm 

                                                
7 Gill, P. et al, Intelligence Theory. Key questions and debates (Abingdon: Routledge, 2009), Introduction. 
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Agrells böcker Underrättelseanalysens metoder och problem8 och Konsten att gissa rätt. 
Underrättelsevetenskapens grunder9 samt Lars Ulfvings bok Spegellabyrinten10 . Naturligt 
är omfånget av underrättelseinriktad forskningslitteratur producerad utanför landets gränser 
mer omfattande. Några författare som här bör lyftas fram är Michael Herman11 och Michael 
I. Handel12 som skriver om underrättelser med en nära koppling till militära operationer.  

 
Inom området organisationsteori och företagsekonomi ger Bengt Abrahamssons och 

Jon Aarum Andersens bok Organisation – att beskriva och förstå organisationer13 en bra 
överblick över ämnesområdet. För beskrivning av effektivitetsbegreppets användning inom 
den offentliga sektorn rekommenderas Sven Modell och Anders Grönlunds (red.) bok Ef-
fektivitet och styrning i statliga myndigheter14. 

Det skall dock konstateras att i båda dessa böcker, liksom i övrig litteratur som lästs i 
ämnesområdet, beskrivs effektivitetsbegreppet något diffust och otydligt, ett förhållande 
som kräfta omfattandes studier av ett brett urval av litteratur.  

1.6 Disposition 
I kapitel 2 (Teori & Metod) beskrivs för hur uppsatsens ämne har behandlats utifrån ve-
tenskapligt teori och metod. Sammantaget skall kapitlet möjliggöra för läsaren att förstå 
hur undersökningen genomförts samt ge kunskap för att kunna bedöma resultatens och 
tolkningarnas rimlighet och generaliserbarhet.  
 
I kapitel 3 (Teoretisk referensram) undersöka hur effektivitet inom underrättelsetjänst kan 
förstås och värderas genom att använda en underrättelseinriktad effektivitetsvärdering mo-
dell. 
 
I kapitel 4 (Empirisk undersökning) prövas effektivitetsvärderingsmodellen på empiri 
från CJSE 09 för att klargöra orsaker eller bidragande orsaker till att en effektiv interak-
tion uppstår mellan underrättelsetjänstens företrädare och dess uppdragsgivare.  
 
I kapitel 5 (Resultatdiskussion) besvaras forskningsfrågorna samt lämnas förslag på fort-
satt forskning inom området för att säkerställa ytterligare kunskapsutveckling. 
 

                                                
8 Agrell, W., Underrättelseanalysens metoder och problem (Malmö; Gleerups, 2009) 
9 Agrell, W., Konsten att gissa rätt. Underrättelsevetenskapens grunder (Lund; Studentlitteratur, 1998) 
10 Ulfving, L., Spegellabyrinten, andra uppl. (Stockholm; Försvarshögskolan, 2004) 
11 Herman, M., Intelligence Power in Peace and War (Cambridge; Cambridge University Press, 1996) 
12 Handel, M. I. (ed.), Intelligence and Military Operations (Milton Park; Frank Cass, 1990) 
13 Abrahamsson, B, & Andersen, J. A, Organisation - att beskriva och förstå organisationer, tredje uppl. 
(Malmö; Liber Ekonomi, 2005) 
14 Modell, S. et al., Effektivitet och styrning i statliga myndigheter (Lund; Studentlitteratur, 2006) 
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2. VETENSKAPLIG TEORI OCH METOD 
I detta kapitel redogörs för hur uppsatsens ämne har behandlats utifrån vetenskapligt te-

ori och metod. Sammantaget skall kapitlet möjliggöra för läsaren att förstå hur undersök-
ningen genomförts samt ge tillräcklig kunskap för att kunna bedöma resultatens och tolk-
ningarnas rimlighet och generaliserbarhet.  

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt 
Inom vetenskapen finns två huvudsakligen inriktningar, positivism och hermeneutik. 

Positivismen betonar sökandet efter absolut kunskap medan man inom hermeneutiken har 
ett relativistiskt förhållande till kunskap och menar att det inte finns någon absolut kun-
skap.15 I denna uppsats tas utgångspunkt ur ett modernt hermeneutiskt förhållningssätt, vil-
ket innebär att mänskliga handlingar, livsyttringar och spåren av dessa går att tolka på 
samma sätt som språkliga utsagor och texter.16 Detta innebär att jag använder följer den 
hermeneutiska tolkningsprocessen, vilken kan beskrivas som en cirkel eller, vilket jag före-
drar, som en spiral.17  

De fakta som förs in i tolkningsproces-
sen är alltid förmedlad, i detta fall som ett 
resultat av utvärderingsprocessen under 
CJSE 09, och inte ”urgrunden” för dessa. 
Det centrala är förståelse av texter i bok-
stavlig och bildlig mening. Till denna för-
ståelse kommer jag inte tomhänt utan 
kommer att använda mig av min förförstå-
else för ämnet och i vilkets ljus jag tolkar 
texterna, vilken kommer att förändras under 
processens gång. Först därefter kommer 
fakta fram. Men, dessa fakta måste sättas i 
relation till ett större sammanhang vart i de 
ingår, dvs. en alternering mellan del och 
helhet. På så sätt bildar dessa begreppspar, 
dvs. förförståelse och förståelse samt helhet 
och del, ett centralt moment av reflektion 
över fakta och empiri.18 

 

 
 

Bild 2.1 Den hermeneutiska spiralen                   
(egen bearbetning) 

 
Att välja ett hermeneutiskt synsätt kan dock kritiseras för att bara gälla uppfattningar av 

en viss sort samt för att relativistiska förhållningssättet tycks upphäva sig själv genom att 
det som är sant inte är absolut sann, utan endast sann relativt till någon, t.ex. en viss kul-
tur.19 Det främsta argumentet mot denna kritik menar jag är det faktum att krigsvetenskap 
                                                
15 Thurén, T., Vetenskapsteori för nybörjare, 2:a uppl. (Malmö; Liber, 2007), s. 16. 
16 Patel, R. & Davidson, B., Forskningsmetodens grunder, 3:e uppl. (Lund; Studentlitteratur, 2003), s. 28ff. 
17 Repstad, P., Närhet och distans. Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap (Lund; Studentlitteratur, 1999), s. 
103. 
18 Alvesson, M. & Sköldberg, K., Tolkning och reflektion. Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod (Lund; 
Studentlitteratur, 1994), s. 165f. 
19 http://www.ne.se/relativism [on-line], 2010-02-24. 
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är ett studieobjekt i ständig rörelse där förändringar inom krigföring och konflikthantering 
likväl som i samhälle, kultur och hos människor ständigt påverkar hur verksamheten be-
drivs och organiseras. Därför ser jag det som mindre lämpligt att utgå från den positivistisk 
forskningstradition. 

2.2 Vetenskaplig metod 
Vid val av datainsamlingsmetod står två begreppspar emot varandra. Endera använder 

man den kvalitativa metoden eller den kvantitativa metoden. Förenklat studeras i den kvali-
tativa metoden enskilda händelser medan den kvantitativa metoden används där man gör 
om data till siffror.20  

Den kanske viktigaste åtskillnaden mellan de två metoderna är hur man uppfattar att 
man kan få fram resultat som kan anses som giltiga.21 Den tidigare avfärdade positivismen 
för ofta i debatten stå för kvalitativa, hårddatametoder för analys som ligger nära naturve-
tenskapliga förklaringsmodeller. Den valda hermeneutiskt förklaringsmodellen får i sin tur 
stå för kvalitativa förståelse- och tolkningssystem och en forskarroll som är öppen, ”subjek-
tiv” och engagerad.22  

I denna uppsats kommer jag att använda en kvalitativ datainsamlingsmetod. Metodens 
centrala kriterium att beakta och fokusera på öppen, mångtydig empiri gör att jag anser den 
särskilt lämplig.23 

2.3 Vetenskaplig ansats 
Uppsatsens vetenskapliga ansats är abduktion, varvid både ”upptäckandets” och ”bevisan-
dets” väg kombineras genom att relaterar verklighet (empiri) och teori till varandra i en 
kombination av induktiv och deduktiv ansats.  

I metodens första steg (1) utgår man från ett enskilt fall och formulerar ett hypotetiskt 
mönster, som om det vore riktigt, kan förklara det aktuella fallet, dvs. ett förslag till en pre-
liminär teori. Detta steg kännetecknas av att vara [empiriskt-] induktivt. Under det andra 
steget (2) prövas denna hypotes eller teori på nya fall. Detta steg kännetecknas av att vara 
den [teoretiskt-] deduktiva. I det tredje steget (3) utvecklas och utvidgas den ursprungliga 
hypotesen eller teorin för att bli mer generell.24 

Fördelen med den abduktiva angreppssättet är att det sker en alterering mellan (tidigare) 
teori och empiri, varvid båda successivt omtolkas i skenet av varandra. Vidare låser den 
abduktiva förklaringsmodellen inte forskaren i så hög grad vilket kan vara fallet om man 
arbetar strikt [empiriskt-] induktivt eller [teoretiskt-] deduktivt. En ytterligare fördel är ab-
duktion som undersökningsmetoden medger att empirin kan föregripas av studier av tidiga-
re teorier men då inte mekaniskt utan som inspirationskälla för att upptäcka nya mönster 
och därmed skapa ny förståelse. I fallet med denna uppsats görs detta vad avser effektivi-

                                                
20 Thurén, T., Vetenskapsteori för nybörjare, 2:a uppl. (Malmö; Liber, 2007), s. 22. 
21 Hallenberg, J., et al, Bokmanus; Om konsten att tänka, granska och skriva på ett vetenskapligt sätt (Stock-
holm; Försvarshögskolan, 2006), s. 12. 
22 Patel, R. & Davidson, B., Forskningsmetodens grunder, 3:e uppl. (Lund; Studentlitteratur, 2003), s. 29. 
23 Alvesson, M. & Sköldberg, K., Tolkning och reflektion. Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod (Lund; 
Studentlitteratur, 1994), s. 10. 
24 Patel, R. & Davidson, B., Forskningsmetodens grunder, 3:e uppl. (Lund; Studentlitteratur, 2003), s. 24. 
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tetsbegreppets teorier som studeras ur både ett organisationsteoretiskt som företagsekono-
miskt perspektiv.25 
 
Problemet med ansatsen är att forskaren är färgade av erfarenheter och tidigare forskning. 
Risken är att forskaren (omedvetet) väljer studieobjekt utifrån tidigare erfarenhet och dess-
utom formulerar en hypotetisk teori som utesluter andra alternativa tolkningar. Är man inte 
tillräckligt vidsynt riskerar den hypotetiska teorin verifiera abduktionens deduktiva fas.26 
Här utgör dock den hermeneutiska tolkningsprocessen ett stöd.  
 

2.4 Datainsamling 
Det finns i princip tre tillvägagångssätt för en samhällsvetare att samla in data. Endera kan 
man (1) fråga människor, (2) observera människor eller (3) observera fysiska spår och re-
sultat av mänskliga aktiviteter.27 I denna uppsats utgör alternativ tre huvudtillvägagångssätt 
då företrädesvis skriftligt material studerats. 

2.4.1 Primärkällor 
Uppsatsens primärkällor utgörs av arbetshandlingar och resultat från utvärderingen av öv-
ningen CJSE 09 som skrivits av deltagare eller av direkta observatörer.28 Därmed säker-
ställs att informationen kommer från personer med direkt kunskap om de händelser och den 
miljö som informationen handlar om.29 

2.4.2 Sekundärkällor  
För att komplettera uppsatsen primärkällor används böcker, artiklar, dokument, presenta-
tionsmaterial och databaser som behandlar uppsatsens ämne. Sekundärkällorna skiljer sig 
från primärkällor genom att informationen utgör redogörelser eller bedömningar från någon 
som inte själv upplevt eller varit med om det han eller hon berättar om.30 Detta innebär att 
sekundärkällor alltid är subjektiva och innebär en osäkerhet som måste beaktas vid använ-
dandet. 
 
 
 

                                                
25 Alvesson, M. & Sköldberg, K., Tolkning och reflektion. Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod (Lund; 
Studentlitteratur, 1994), s. 42. 
26 Patel, R. & Davidson, B., Forskningsmetodens grunder, 3:e uppl. (Lund; Studentlitteratur, 2003), s. 24. 
27 Esaiasson, P. et al, Metodpraktikan. Konsten att studera samhälle, individ och marknad (Stockholm; 
Norstedts Juridik, 2007), s. 219. 
28 Repstad, P., Närhet och distans. Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap (Lund; Studentlitteratur, 1999), s. 
90f. 
29 Ibid., s. 142. 
30 Ibid., s. 143. 
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2.5 Giltighetsanspråk 

2.5.1 Validitet 
Vad avser bestämningen av uppsatsens begrepp grundas dessa på omfattande litteraturstu-
dier. Detta har för visso inte gjort författaren tryggare då man kan konstatera att det saknas 
en enhetlig uppfattning om hur effektivitetsbegrepp behandlas. Störst sammanstämmighet 
finns kring uppsatsens definition av produktivitet. När det gäller inre effektivitet skiljer sig 
beskrivning av inre effektiviteten från dem som likställer begreppet med produktivitet31 till 
dem som uttrycker begreppet i matematiska formler32. Vad avser yttre effekt är åter sam-
manstämmigheten bättre bland författarna. För att få en tydlig spårbarhet till en erkänd ut-
tolkare av effektivitetsbegreppet har författaren lutat sig mot Bengt Abrahamssons och Jon 
Aarum Andersens bok Organisation – att beskriva och förstå organisationer.33 

Operationaliseringen av de olika definitionerna följer vedertagna normer förutom inre 
effektivitet och då avseende underrättelsetjänstens måluppfyllelse (se s. 23f). Lämpligheten 
i att använda dessa principer har inte verifieras i tillräcklig omfattning p.g.a. av bristfällig 
empiri varför ytterligare forskning krävs.  

 
Angående resultatvaliditeten påverkas också denna av den bristfälliga empirin. På ett 

övergripande plan påvisas dock styrkorna i effektivitetsvärderingsmodellen, beaktat att det-
ta först och främst är en teoretisk begreppsapparat som skall påvisa och visuellt återge vissa 
verkans- och orsakssamband.  

Sammantaget mäter uppsatsen det som avses mätas, än utan något större djup med hän-
syn till behovet av mer empiri. 

2.5.2 Realiabilitet 
Som tidigare omnämndes under validitetsavsnittet skapar den relativt grunda empirin 

reliabilitetsproblem. Framför allt kan man kritisera att relativt stora delar av övningens First 
Impression Raport (FIR), vilket är ett empiriskt nyckeldokument, då denna bygger på en 
Eval Questionnaire som till stora delar genomfördes genom självskattning. I underlaget 
finns en tendens att övningsdeltagarna generellt skattar sig högre resultatmässigt än vad 
övningslednings experter gör i motsvarande fall. Detta förhållande kan tyda på att det sam-
manvägda resultatet i olika avseende ligger för högt. Ett tecken på detta är att det i underla-
gen vid upprepade tillfällen kommenteras att övningsdeltagarna har bristande kunskaper 
och färdigheter. Fördelen med att använda övningens FIR är att denna speglar ett brett urval 
av utvärderingens observationer. Nackdel är att dessa iakttagelser inte utsatts för någon 
djupare analys.34 
 
 

                                                
31 Finansdepartementet, Metoder i forskning om produktivitet och effektivitet med tillämpning på offentliga 
sektorn Ds 1991:20 ( Stockholm; Allmänna förlaget, 1991), s. 12. 
32 Gadd, H., Autonomi och effektivitet i det svenska högskolesystemet 
https://oa.doria.fi/handle/10024/4155?show=full [on-line], 2010-03-10. 
33 Abrahamsson, B, & Andersen, J. A, Organisation - att beskriva och förstå organisationer, tredje uppl. 
(Malmö; Liber Ekonomi, 2005) 
34 Ibid., s. 6. 
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3. VAD KARAKTERISERAR EFFEKTIVITET 
I detta kapitel redogörs för hur effektivitet inom underrättelsetjänst kan förstås och värderas 
genom att använda en underrättelseinriktad effektivitetsvärdering modell. 

3.1 Något om begreppet effektivitet 
 
Det försvar, man har, gäller det att kunna med full effektivitet använda i fa-
rans stund (Göteborgs Handels- och Sjöfarts Tidning, 1897).35 

 
Det kan tyckas förvånande att man mer än 100 år efter att ordet effektivitet användes i ett 
försvarsrelaterat sammanhang fortfarande anser det angeläget att diskutera innebörd och 
betydelse av detta ord, men så är tyvärr verkligheten. Inom verksamhetsfältet underrättelse-
tjänst saknas en allmänt erkänd effektivitetsdefinition varvid ordets betydelse och använd-
ning ligger öppet för bedömning och tolkning. Man kan därför på goda grunder anta att det 
inom professionen finns en mängd olika uppfattningar om hur begreppet effektivitet bör 
värderas. Detta är inte tillfredsställande om man beaktar hur värdeladdat effektivitetsbe-
greppet är i de sammanhang det används. Avsaknad av en effektivitetsdefinition innebär ur 
en teoretisk synvinkel att effektivitetsbegreppets räckvidd därmed blir oklar. Det behövs 
därför en gemensam förståelse av hur effektivitetsbegreppet kan tolkas och förstås. De tan-
kar som här läggs fram skall i detta sammanhang förhoppningsvis utgöra ett bidrag som 
ökar förståelse för användandet av effektivitetsbegreppet inom underrättelsetjänsten. 

 
För att koppla dessa studier till forskning och vetenskap tas stöd ur organisationsteori 

och företagsekonomisk teori. Motivet till detta är att det i allmänhet är organisationer som 
man avser effektivisera samt att effektivitetsbegreppet spelar en betydande roll inom före-
tagsekonomin. Det torde därför vara inom dessa kunskapsfält som de mest utvecklade tan-
karna kring effektivitet står att finna.  

 
För att kunna hantera problemet med att underrättelsetjänst inte är en värdeskapande 

process i ekonomisk mening måste erfarenheter av hur de företagsekonomiska teorierna har 
används inom icke finansiella sammanhang sökas. Ett sådant område är den offentliga sek-
torn. Effektivitetsbegreppets användning har där på senare år tydliggjorts inom ramen för 
det som kallas New Public Management (NPM) och som i sin tur har hämtat inspiration 
från ”god praxis” inom privata näringslivet. Några av de mer framträdande särdragen i den-
na utveckling anses vara skiftet från styrning av resurser via centraliserade processer för 
budgetering och planering till en ökad fokusering på effektivitetsmätning, utvärdering och 
uppföljning.36 

 

                                                
35 Sökresultat på ordet Effektivitet, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/ [on-line], 2010-03-01. 
36 Modell, S. et al., Effektivitet och styrning i statliga myndigheter (Lund; Studentlitteratur, 2006), s. 11. 
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Ett exempel på vad man kan lära från den offentliga sektorn är modellen att använda ut-
trycken effekter och nytta som beskrivningar på det värde som enskilda intressenter eller 
samhället tillmäter de icke finansiella prestationer som produceras.37  

Utgångspunkten för detta resonemang har dock en svaghet genom att man utgår ifrån att 
mål och resultat går att koppla samman med prestationer som i sin tur leder fram till att 
önskade effekter uppnås. Detta orsaks- och verkanssamband kan inte tas för givet. Även om 
man lyckas hitta kausala samband mellan prestationer och effekter kommer man också att 
hitta prestationer med en otydlig koppling till uppsatta mål.38  

3.2 Organisatorisk effektivitet 
Inledningsvis kan man konstatera att man står inför en hel del utmaningar när man skall 
granska effektivitet inom organisationer. Dessa utmaningar är så stora att effektivitetsbe-
greppet till och med ger organisationsexperter problem.39 Begreppets betydelse och innehåll 
kan bäst beskrivas genom att studera två konkurrerande teorier, nämligen den rationalistis-
ka teorin och systemteorin. Samtidigt som effektivitetsbegreppet undersöks inom dessa två 
teorier diskuteras också varför Försvarsmakten traditionellt sett sammankopplas med den 
rationalistiska teorin samt hur det systemteoretiska perspektivet förtydliga effektivitetsbe-
greppets dubbla betydelse, dvs. inre och yttre effektivitet. 

3.2.1 Effektivitet ur ett rationalistiskt perspektiv 
Inom den rationalistiska synen på organisationer finns en rad teoribildningar. Bland dessa  
bidrag kan nämnas Scientific Management (Taylor, 1911), den byråkratiska idealtypen 
(Weber, 1934) samt begreppet målstyrning (Drucker, 1954).40  
 Den rationalistiska teorin grundas på uppfattningen att individen inser att hans eller 
hennes individuella behov (önskningar, krav, förväntningar och ambitioner) bäst uppfylls 
genom kollektiv handling. Denna kollektiva handling utgör i sin tur underlag för att indivi-
derna formulerar gemensamma mål och i förläggningen etablerar en organisation.  

Här framskymtar den rationalistiska teorins två främsta kännetecken. För det första att 
organisationens verksamhet uppfattas som en funktion av mål, vilka bestäms av några indi-
vider eller grupper av individer (organisationens huvudmän). För det andra uppfattas den 
eller de personer som skall omsätta målen i praktisk handling (exekutiven) att vara i stånd 
att bedöma olika alternativ för att uppnå organisationens mål, dvs. handlingar i organisatio-
nen ses som en logisk konsekvens av fastlagda mål.41  

Litteraturen lär oss att Försvarsmakten traditionellt sett har ett rationalistiskt synsätt på 
organisationer42. Betraktar man den militära befälhavarens roll finner man att denna väl 
svar mot den rationalistiska teorins första kännetecken. Den militära befälhavaren är orga-
nisationens huvudmän och bära det odelade ansvaret för verksamhet och de därtill kopplade 

                                                
37 Ibid., s. 17. 
38 Modell, S. et al., Effektivitet och styrning i statliga myndigheter (Lund; Studentlitteratur, 2006), s. 171. 
39 Abrahamsson, B, & Andersen, J. A, Organisation - att beskriva och förstå organisationer, fjärde uppl. 
(Malmö; Liber Ekonomi, 2005), s. 193. 
40 Lärobok Direkt ledarskap förhandsutgåva (Stockholm; Försvarsmakten, 2003), s. 126. 
41 Abrahamsson, B, & Andersen, J. A, Organisation - att beskriva och förstå organisationer, tredje uppl. 
(Malmö; Liber Ekonomi, 2005), s. 58. 
42 Bl.a. hämtat ur Lärobok Direkt ledarskap förhandsutgåva (Stockholm; Försvarsmakten, 2003), s. 135. 
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besluten. Oberoende om verksamheten är byråkratisk, t.ex. genom att leda en myndighet 
eller professionell, t.ex. genom att leda ett förband under insats, finns ett tydligt huvudman-
naskap där den militära befälhavaren medvetet och planmässigt etablera en organisation, 
och där handlingar i organisationen ses som en logisk konsekvens av huvudmannens fast-
lagda mål. Även den rationella teorins andra kännetecken stämmer väl in på Försvarsmak-
ten i så motto att den eller de personer som skall omsätta målen i praktisk handling (exeku-
tiven) uppfattas vara i stånd att själv bedöma olika alternativ för att uppnå organisationens 
mål. En tydlig exponent för detta synsätt är Försvarsmaktens ledningsmetod uppdragstaktik, 
som bygger på en ledningsfilosofi grundad på initiativkraft, självständigt beslutsfattande, 
individuellt ansvarstagande och ömsesidigt förtroende mellan chefer och personal.43 

 
Den rationalistiska teorin beskriver varför organisationer uppstår och förhållandet mel-

lan huvudmannen som anger målen och exekutiven som omsätter målen i praktisk handling. 
Den centrala frågan inom den rationalistiska teorin blir därför huruvida och i vilken grad 
organisationen faktiskt når upp till sina mål, varvid effektivitet blir det samma som målupp-
fyllelse.44 Den rationalistiska teorins nackdel är dock att den inte lika tydligt förklarar de 
processer som pågår inom och mellan organisationer. Detta görs å andra sidan inom sy-
stemteorin. 

3.2.2 Effektivitet ur ett systemteoriskt perspektiv 
Inom organisationsteorin finns ytterligare en ansats, systemteorin, för vilken t.ex. Katz & 
Kahn enligt Abrahamsson & Andersen är starka exponenter45. Särskiljande mellan den ra-
tionalistiska teorins och systemteorin är huruvida organisationens mål kan utgöra grund för 
studier av organisationer. Inom systemteorin är man kritisk till tanken att effektivitet är det 
samma som måluppfyllelse varför man inte uppfattar mål som styrande för organisationens 
aktiviteter. Eftersom målet inte är viktigt (eller mindre viktigt) innebär det att effektivitet 
inte heller kan definieras som måluppfyllelse. 46 
 

                                                
43 Militärstrategisk doktrin (Stockholm; Försvarsmakten, 2002), s. 90. 
44 Abrahamsson, B, & Andersen, J. A, Organisation - att beskriva och förstå organisationer, fjärde uppl. 
(Malmö; Liber Ekonomi, 2005), s. 199. 
45 Ibid., s. 200. 
46 Ibid., s. 199. 
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Bakgrunden till detta ställningsta-
gande hämtas från strukturfunktionalis-
men där organisationer ses som en del 
av ett större samhällsmässigt system till 
vilket organisationen har ett beroende-
förhållande.47  

Detta sammanhang summeras i den 
s.k. intressentmodellen där organisations 
utbyte med omgivningen beskrivs.48  

Kritiken mot att välja huvudmannens 
mål som det enda kriteriet för effektivi-
tet bygger på en syn där organisationers 
komplexitet betonas och där många ut-
fall, önskade eller oönskade, är möjli-
ga.49 

 
Bild 3.1 Intressentmodellen (egen bild) 

Istället används flera kriterier varvid Katz & Kahn särskilt lyfter fram fyra definitioner 
på organisationsmässig effektivitet. Den första är intressenter i preferensordning där man 
tar hänsyn till att olika intressenter inom och utom organisationen har olika mål för organi-
sationen. Den andra definitionen är överlevnad vilket har karaktären av något ändligt. Den 
tredje definitionen är aktivitet som organisationsmässig effektivitet vilket innebär att pro-
duktionen är det primära målet. Den fjärde och sista definitionen utgörs av det organisa-
tionsmässiga bidraget till suprasystemet, dvs. bidrag till nästa höger nivå inom samhälls-
strukturen.50  

 
Sammanfattningsvis betonas alltså en kombination av effektivitetsdefinitioner inom sy-

stemteorin. Bland dessa lägger man särskild vikt vid överlevnadsförmågan i organisationen, 
dvs. förmåga att skaffa resurser, bibehålla sin existens samt att integrera och samarbeta på 
ett framgångsrikt sätt med omgivningen.51 Men, menar Katz & Kahn, om man insisterar på 
ett enda kriterium för att beskriva effektivitetsbegreppet kan ett försvarbart val vara maxi-
mering av produktion, dvs. effektivitet blir det samma som aktiviteter.52 

3.2.3 Effektivitet ur ett företagsekonomiskt perspektiv 
En sätt att öka förståelsen för effektivitetsbegreppet är att betrakta fenomenet ur ett före-
tagsekonomiskt perspektiv. Detta kan tyckas onaturligt men en omedelbar fördel är att ef-
fektivitetsbegreppet har operationaliserats inom företagsekonomin. 

Teorier inom företagsekonomi försöker förklara ett företags (eller annan offentlig verk-
samhets) anskaffning och användning av begränsade resurser för att uppnå lönsamhet. För 
att lyckas med detta är man mån om att använda sina resurser på ett sätt som ger högsta 

                                                
47 Ibid., s. 163ff. 
48 Ibid., s. 182. 
49 Abrahamsson, B, & Andersen, J. A, Organisation - att beskriva och förstå organisationer, fjärde uppl. 
(Malmö; Liber Ekonomi, 2005), s. 200. 
50 Ibid., s. 202ff. 
51 Ibid., s. 208. 
52 Ibid., s. 205. 
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möjliga måluppfyllelse i det förlopp där resurser fördelas och omvandlas till prestationer, 
dvs. produkter (varor) och tjänster. Men strävan mott ”ekonomisk effektivitet” stannar inte 
med måluppfyllelse för organisationens verksamhet utan man måste också ta hänsyn till 
relationen till omgivningen, dvs. den yttre marknaden.53  

För att lyckas med detta har man utvecklat olika principer för styrning. Ekonomistyr-
ning definierar ofta som en process där ett utfall från en viss aktivitet, uttryckt i en mätbar 
enhet, regelbundet jämförs med kvantifierade mål eller standarder och där graden av mål-
uppfyllelse är vägledande för framtidsplanering och resursallokering54. Det är dessa meto-
der och processer som är av intresse. 

 
Effektivitet kan i sin enklaste form 

likställas med att man uppnår sina 
mål. Denna förklaring är dock allt för 
enkel. Ofta bryts därför effektivitets-
begreppet ner i delbegrepp som be-
skriver olika steg av företagets resurs-
omvandlingskedjan (se bild 3.2).55 

 
Utifrån uppsatsens syfte bidrar den 
företagsekonomisk teori genom att 
bryta upp effektivitetsbegreppet i de 
två delarna yttre och inre effektivitet. 
Denna uppdelning kan sägas här-
stamma från Chester Barnard och 
hans tes om att effektivitet bör ses i 
två dimensioner, nämligen efficiency 
och effectiveness.56  

 
Bild 3.2 Effektivitetsbegreppet ur ett resursomvandlings-

perspektiv efter Modell et al., s. 15. 

Denna uppdelning har sedermera populariseras genom att citera Peter Druckers formul-
ering:”Efficiency is concerned with doing things right. Effectiveness is doing the right 
things”..57 

 
Gränsen mellan yttre och inre effektivitet har identifieras med hjälp av resursomvand-

lingsperspektiv (se bild 3.2) där den yttre effektiviteten beskriver ”marknadens” värdering 
av verksamhetens prestationer. Den inre effektiviteten avser måluppfyllelse för del eller 
helhet av verksamhetens prestationer.58 

                                                
53 Ibid., s. 193f. 
54 Modell, S. et al., Effektivitet och styrning i statliga myndigheter (Lund; Studentlitteratur, 2006), s. 15. 
55 Modell, S. et al., Effektivitet och styrning i statliga myndigheter (Lund; Studentlitteratur, 2006), s. 15f. 
56 Love, A. J., Internal evaluation. Building organizations from within (Newbury Park, CA; SAGE Pub. Inc., 
1991), s. 96. 
57 Drucker, P. F., Management. Tasks, responsibilities, practices (New York; Harper & Row, 1974), s. 45. 
58 Abrahamsson, B, & Andersen, J. A, Organisation - att beskriva och förstå organisationer, fjärde uppl. 
(Malmö; Liber Ekonomi, 2005), s. 196. 
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4 HUR KAN EFFEKTIVITET VÄRDERAS     

4.1 Operationaliseringar  

4.1.1 Inledning 
Operationaliseringen av begreppet effektivitet kommer att göras i flera steg. Inledningsvis 
tas en begreppsapparat fram med vilken man kan beskriva sammanhanget mellan under- 
rättelsetjänstens kunder och dess personal samt där 
man kan redogöra för underrättelsetjänstens inter-
aktion med dess organisatoriska omgivning. Ur 
denna begreppsapparat är det viktigt att identifiera 
lämpliga mätpunkter där effektivitet i ett senare 
skede kan värderas.  

Därefter tillförs perspektiv på effektivitet, var-
vid begreppsapparaten därmed speglar uppsatsens 
syn på effektivitetsbegreppet utifrån underrättelse-
tjänstens interaktion med omgivningen samt dess 
produktion av underrättelser.  

 
Bild 3.3 De två stegen (egen bild) 

 Till sist operationaliseras begreppet effektivitet varvid valda kriterier och parametrar 
kopplas till begreppsapparaten. Därmed utvecklas begreppsapparaten till en modell som 
beskriver underrättelseinriktad effektivitetsvärdering. 

4.1.2 Operationalisering av underrättelsetjänsten aktörer inom ramen för en stab 
Betraktar man begreppet underrättelser finner man att det förklaras i Grundsyn Und08 som 
den information och de produkter underrättelsetjänsten skapar rörande ”icke egna” aktörer, 
geografiska områden, materiel och övriga fenomen.59  

Denna definition kan dock kritiseras efter som den inte utrycker till vilken nytta under-
rättelserna delges. En författare som däremot uttrycker denna del är Clausewitz. Han skri-
ver, i ett ofta citerat stycke, att: ”Med underrättelser betecknar vi all den kunskap, som man 
har om fienden och hans land, alltså underlag för alla egna planer och operationer” [förf. 
understrykning].60  

Om man tar fasta på detta resonemang innebär det att underrättelser syftar till att stödja 
en individ, funktion eller enhet av något slag med underlag för bedömningar och beslut. 
Detta tankesätt överensstämmer med den svenska militärstrategiska doktrinen där man 
skriver att: ”Funktionen underrättelser syftar till att ge oss bästa möjliga beslutsunderlag 
för våra handlingar. Underrättelser omfattar bearbetad och värderad information om mot-
ståndaren och operationsområden, inklusive bland annat miljöfaktorer och civilläge” [förf. 
understrykning].61 

 
Den individ, funktion eller enhet som produkten underrättelser riktar sig till kan med 

managementterminologi benämnas kund. Denna benämning är dock ofta kritiserad. Dess 

                                                
59 Försvarsmaktens Grundsyn Underrättelsetjänst (Stockholm; Försvarsmakten, 2008), s. 13 
60 Clausewitz, C. v., Om kriget (Stockholm: Bonniers, 1991), s. 77. 
61 Militärstrategisk doktrin (Stockholm; Försvarsmakten, 2002), s. 76f. 
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användning är inte självklar i alla sammanhang.62 Men genom att använda kundbegreppet 
tydliggörs vem som är mottagare av underrättelserna och att det är kundens behov och för-
väntningar som skall både tillgodoses och infrias. Kundens förväntningar kan beskrivas 
med hjälp av begreppet kvalité och definieras som ”Alla sammantagna egenskaper hos en 
produkt/prestation som ger den dess förmåga att tillfredsställa uttalade eller underförståd-
da behov”.63  

 
Ett sätt att operationalisera underrättelsetjänstens viktigaste aktörer är att ta stöd teorier 

hämtade från tjänsteekonomiområdet. Betraktar man 1900-talet ur ett ekonomihistoriskt 
perspektiv beskrivs perioden ofta som en övergång från det gamla industrisamhället till det 
nya tjänstesamhället. Företag och organisationer betraktar sig som tjänsteproducenter, om-
definierar sin verksamhet och anlägger ett tjänstesynsätt. Det centrala i denna förändring är 
inte om man erbjuder en varor, en tjänst eller en kombination av vara och tjänst utan hur 
man ser på sin verksamhet och det man erbjuder sina kunder, dvs. tjänstesynsättet.64  

För att undersöka effektivitetsbegreppet är dessa två delar av tjänstesynsättet av speci-
ellt intresse. Dels genom det sätt man beskriver kunden som medproducent av tjänster samt 
dels hur man beskriver samverkan mellan tjänstesystemets aktörer.  

Med hjälp av begrepp från tjänsteekono-
min kan interaktionen mellan kund och under-
rättelsetjänst beskrivas. Kunden är i detta fall 
den individ, funktion eller enhet till vilken 
underrättelsetjänstens ”tjänster” riktar sig och 
vilken verksamheten är till för.  

Kunden är, enligt tjänstedefinitionen, inte 
bara en passiv ”köpare” av tjänster utan med-
verkar till att dessa realiseras och blir därmed 
en medproducent. Detta tankesätt passar väl in 
på den roll som t.ex. en förbandschef har vad 
avser inriktning av underrättelsearbetet.  

Motpart till kunden är, enligt tjänsteeko-
nomins terminologi, frontpersonalen vilka har 
som primär uppgift att betjäna kunden och blir 
då underrättelsetjänstens marknadsförare. 

 
Bild 3.4 Aktörer & hierarkiska förhållande i tjäns-
tesystemet efter  Echeverri & Edvardsson, s. 120. 

Inom underrättelsefunktionen består inte frontpersonalen av en fast grupp utan utgörs av 
alla medarbetare då dessa vid olika tillfällen ikläder sig denna roll, t.ex. vid presentation av 
ett planerings- eller beslutsunderlag. Detta möte mellan kund och frontpersonal är centralt 
och utgör kärnan i tjänsteverksamheten. En enkel liknelse kan göras med när man blir väl 
eller illa bemött i en butik. Det är i denna roll som förtroende skapas men också där tillit 
kan förloras.  

Bakom frontpersonalen finns en synlighetslinje vars syfte är att särskilja den externa in-
teraktionen från den interna. Denna linje kan ofta beskrivas av den stängda dörren intill un-
                                                
62 Persson, M. (Red.), Aspekter på ledning (Stockholm; Försvarshögskolan, 2009), s. ix. 
63 Ekonomistyrningsverket, http://www.esv.se/top/ordbok.4.381a53100506cbef9800045.html?id=Kvalitet 
[on-line], 2010-02-15. 
64 Echeverri, P. & Edvardsson, B., Marknadsföring i tjänsteekonomi (Lund; Studentlitteratur, 2002), s. 18. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN  2010-03-10                       Sid 20 (38) 
Mj Bengt Fransson 
ChP 08-10  
 

 20 

derrättelseavdelningar jorden runt och som ofta förklaras genom motiv som sekrettes. Bak-
om denna linje finns det som ofta omnämns som ”back-office” och som är den verksamhet 
som kunden inte deltar i. I kulisserna, bakom den scen där kund och frontpersonal uppträ-
der, finns alltså de medarbetare som förädlar data, information och kunskap till underrättel-
ser. Man kan därför säga att stödpersonalens verksamhet syftar till att stödja tjänstemötet 
mellan kund och frontpersonal.  

Ledningen placeras till sist symboliskt som underordnad övrig verksamhet för att lyfta 
fram dess stödjade roll för all personal som arbetar för att betjäna kunden. Denna position 
innebär inte att underrättelsetjänstens ledning aldrig syns framför synlighetslinjen. Förhål-
landet är snarare tvärt om. Ledningen innehar i många stycken en framträdande roll som 
frontpersonal.65  

Med utgångspunkt ur underrättelseterminologi innebär detta resonemang att förbands-
chefen (kunden) kommunicerar sina prioriterade underrättelsebehov (CCIR/PIR) till under-
rättelsetjänsten (leverantören) som i sin tur, efter inhämtning och bearbetning, delger infor-
mation och underrättelser (prestation) med rätt kvalité, i rätt tid och i rätt form. Denna 
genomgång av begreppet underrättelser antyder att det är viktigt att, likt inom tjänstesynsät-
tet, se kunden som aktiv medproducent av tjänster. Vidare utgör det sätt på vilket man för-
klarar samverkan mellan tjänstesystemets aktörer en bra beskrivning av verkligenheten för 
underrättelsetjänsten. Till sist kan man ur denna beskrivning identifiera ett antal mätpunkter 
där man kan tänkas värdera underrättelsetjänstens effektivitet.  

4.1.3 Operationalisering av underrättelsetjänstens interna processer 
Begreppet underrättelsetjänst används i två betydelser. För det första är underrättelsetjänst 
en benämning av en verksamhet som producerar underrättelser genom planering, inhämt-
ning, analys och delgivning.66 För det andra utgör begreppet underrättelsetjänst en benäm-
ning på den organisation som bedriver sådan verksamhet. Som organisation är den militära 
underrättelsetjänsten utformad relativt dess uppgifter varför organisationen ser olika ut på 
strategisk, operativ och taktisk nivå. Sammantaget kan dock följande definition, inspirerad 
av Abrahamsson & Andersen, användas: ”Underrättelsetjänst är, i relativa termer, en 
planmässigt inrättad sammanslutning av personer, vilka har syftet att nå vissa mål”.67  

                                                
65 Echeverri, P. & Edvardsson, B., Marknadsföring i tjänsteekonomi (Lund; Studentlitteratur, 2002),, s. 20f. 
66 Ibid., s. 13. 
67 Abrahamsson, B, & Andersen, J. A, Organisation - att beskriva och förstå organisationer, fjärde uppl. 
(Malmö; Liber Ekonomi, 2005), s. 13. 
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Underrättelsetjänstens verksamhet be-
drivs enligt en teoretisk modell som kallas 
underrättelsecykeln och som beskriver hur 
data, information och kunskap förädlas till 
underrättelser. Att uppnå målen för en 
verksamhet innebär att det måste finns nå-
gon form av aktivitet inom organisationen. 
Något måste göras som leder till att målen 
uppnås varför aktivitet är ett universellt 
drag i organisationer. Ett sätt att i huvud-
drag beskriva aktiviteten inom en organisa-
tion är genom den s.k. transformationsmo-
dellen (se bild 3.5).  

 
Bild 3.5 Transformationsmodell efter Abrahamsson &  

Andersen, s. 18. 
Denna modell, som hämtats från Abrahamsson & Andersen, beskriver hur organisatio-

ner hämtat insatsfaktorer (resurser) utifrån och hur dessa insatsfaktorer i en bestämd pro-
cess transformeras till färdiga varor eller tjänster som erbjuds omgivningen.68 
Ur ett underrättelseperspektiv kan insatsfaktorerna betraktas som de uppdrag som erhålls 
och den information, data och kunskap som underrättelsetjänsten kommer i besittning av 
från omgivningen. Insatsfaktorerna omvandlas sedan i en bestämd process (underrättelse-
cykel) där de transformeras och omvandlas till underrättelser. I modellen sist steg återleve-
reras underrättelseprodukter och tjänster till omgivningen. 

4.1.4 Uppsatsens begreppsapparat 
Genom att sammanföra de olika roller som identifierades när begreppet underrättelser har 
analyserats ur ett tjänstesynsättsperspektiv med hur underrättelsetjänstens verksamhet be-
skrivs när den överförts till transformationsmodellen skapas uppsatsens begreppsapparat.  

I begreppsapparaten återges interaktionen mellan kund, frontpersonal, stödpersonal och 
ledning. Det är i detta sammanhang viktigt att se underrättelseprodukterna som både varor 
och tjänster samt att se underrättelsetjänstens uppdragsgivare som kunder som medverkar 
genom interaktion med underrättelsetjänstens frontpersonal. Kundens förväntningar kan 
beskrivas genom att värdera kvalitén i underrättelseprodukterna. Vidare har några intres-
santa mätpunkter identifierats där effektivitet senare kan granskas och värderas. 
 Ur analysen av begreppet underrättelsetjänst, som granskas ur tranformationsmodellen, 
tydliggörs hur underrättelser förädlas i underrättelsecykeln och hur denna process är bero-
ende av insatsfaktorer (input) för att kunna leverera färdiga produkter och tjänster (output). 
Insatsfaktorerna består av de uppdrag som tilldelas underrättelsetjänsten sam den informa-
tion, data och kunskap som hämtas från omgivningen. Vad avser dialogen kring underrät-
telsetjänstens uppdrag är kommunikation en central aspekt och när det gäller underrättelse-
tjänstens prestation är rätt kvalité, i rätt tid och i rätt form avgörande.  

                                                
68 Abrahamsson, B, & Andersen, J. A, Organisation - att beskriva och förstå organisationer, fjärde uppl. 
(Malmö; Liber Ekonomi, 2005), s. 17f. 
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Bild 3.6 Begreppsapparat (egen bild) 

4.2 Definitioner och operationaliseringar 
Efter att studerat effektivitetsbegreppet ur organisationsteoriskt och företagsekonomiskt 
perspektiv samt operationaliserat underrättelsetjänstens viktigaste aktörer och dess centrala 
processer har en begreppsapparat konstruerats (se bild 3.6). I denna begreppsapparat har 
effektivitetsbegreppet, uppdelat i inre och yttre effektivitet, placerats in för att framför allt 
tydliggöra vilka aktörer och processer som berörs av vilket effektivitetsperspektiv. Vad 
som dock återstår är underrättelseinriktade definitioner och operationaliseringar av dessa 
begrepp.  

4.2.1 Definition och operationalisering av produktivitet 
Produktivitet (efficiency) är ett mått på en organisations förmåga att producera effektivt. 
Produktivitet definieras som förhållandet prestationer (output) och insatser (input):69  

 
Underrättelsetjänstens prestationer (av en angiven kvalité och inom ramen för en stabs 
verksamhet) kan sägas bestå av ett antal produkter (α) och tjänster (β) samt av funktions-
ledning (γ). För en djupare kunskap om underrättelsestjänstens prestationer kan Försvars-
maktens Underrättelsehandbok Förhandsutgåva (2006) konsulteras.70  

Produktivitet anges som förhållandet mellan genomförda prestationer och tilldelade 
personalresurser (Man h). Underrättelsetjänstens produktivitet operationaliseras till följan-
de förhållande: 

                                                
69 Abrahamsson, B, & Andersen, J. A, Organisation - att beskriva och förstå organisationer, fjärde uppl. 
(Malmö; Liber Ekonomi, 2005), s. 195. 
70 Försvarsmaktens Underrättelsehandbok Fu (Stockholm; Försvarsmakten, 2006), s. 67ff. 
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4.2.2 Definition och operationalisering av inre effektivitet 
Även om det är rimligt att uppfatta produktivitet som en förutsättning för effektivitet är den 
inte tillräcklig som enda förutsättning.71 Ett mått på hur väl en organisation fungerar inne-
bär att man måste ta hänsyn till andra saker. Produktivitet är att ”göra saker på rätt sätt” i 
förhållande till en bestämd produktionsform, t.ex. underrättelsecykeln, medan inre effekti-
vitet avser måluppfyllelse för del eller helhet av verksamhetens prestationer (se bild 3.2). 
Den inre effektiviteten definieras på följande sätt:  

 
Vad som utgör måluppfyllelse är dock unikt inför varje uppdrag. För att operationalise-

ra vad som kännetecknar måluppfyllelse tas stöd av underrättelsetjänstens principer. Dessa 
kan betraktas som en form av beprövade och bestående kunskap som förkroppsligar allmänt 
utbredda erfarenheter som bekräftas genom historiska erfarenheter72.  

Genom historien har en mängd olika principer för krigföring presenteras vilket gör un-
derrättelsetjänstens principer till ytterligare en länk i denna kedja. Dessa underrättelseprin-
ciper visar sig vid en undersökning finna representerade i flera västerländska doktriner. 
Principerna sammanställs i följande tabell: 

 
Sverige73 NATO74 Canada75 UK76 USA77 
Centraliserad ledning Centralized Coordination Centralized Control Centralised Co-ordination Perspective 
I rätt tid Timeliness Timeliness Timeliness Synchronization 
Systematiskt utnyttjande Systematic Exploitation Systematic Exploitation Systematic Exploitation Integrity 
Objektivitet Objectivity Objectivity Objectivity Unity of Effort 
Tillgänglighet Accessibility Accessibility Accessibility Prioritization 
Adaptiv Responsiveness Responsiveness Responsiveness Excellence 
Källskydd Source Protection Source Protection Source Protection Prediction 
 Continuous Review Continuous Review Continuous Review Agility 
    Collaboration 
    Fusion 

 
Normalt har de olika principerna för krigföring, till vilka man kan räkna underrättelse-

tjänstens som en undergrupp, givits tre betydelser. De har endera betraktats som ”regel-
verk” eller om en uppsättning ”mjuka riktlinjer” men har också uppfattats som variabler i 

                                                
71 Abrahamsson, B, & Andersen, J. A, Organisation - att beskriva och förstå organisationer, fjärde uppl. 
(Malmö; Liber Ekonomi, 2005), s. 205. 
72 NATO, AJP-2 (B) Allied Joint Doctrine for Intelligence; Counterintelligence and Security, Working Draft 2 
(version 10), 2010-01-04, s. 10/50 
73 Försvarsmaktens Underrättelsehandbok Fu (Stockholm; Försvarsmakten, 2006), s. 16f. 
74 NATO, AJP-2 (B) Allied Joint Doctrine for Intelligence; Counterintelligence and Security, Working Draft 2 
(version 10), 2010-01-04, s. 10/50 
75 B-GJ-005-200/FP-000 Joint Intelligence Doctrine, 2003-05-21, s. 2-3. 
76 JWP 2-00 Joint Operational Intelligence (Northwood,; The Permanent Joint Headquarters, 1999), s. 1-4f 
77 JP 2-0 Joint Intelligence, 2007-06-22, s. xiii-xiv 
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analysmodell med vilket teoretikern kan förklara ett krigs utfall. Förstår man underrättelse-
tjänstens principer som ett ”regelverk” skall de förstås följas av praktikern. Denna uppfatt-
ning innebär också att det för teoretikern verkar rimligt att se principerna som oberoende 
variabler som kan förklara variationer i utfall i krig. Detta kräver dock att principerna är 
mätbara, precisa och logiskt konsistenta, dvs. motsägelsefria. Om man istället ser principer-
na som ”mjuka riktlinjer”, vilket enligt Widén & Ångström är det vanligaste, kan undantag 
från principerna tillåtas och under vissa omständigheterna t.o.m. uppmuntras.78  

Denna uppsats representerar ett förhållningssätt där underrättelsetjänstens principer ses 
som en förklarande idealbild som kan utgöra en vägledning för hur man bör uppträda i 
praktiken. Genom att använda dessa principer som idealtyper kan utmärkande egenskaper 
av fenomenet underrättelsetjänst identifieras. Vid en s.k. idealtypsanalys utgår man ifrån att 
idealtyperna inte finns i verkligheten utan att dessa endast kan ses som extrembilder av fe-
nomenen i fråga. Idealtypernas roll blir i detta sammanhang att förtydliga intressanta egen-
skaper hos det aktuella fenomenet vilket skall leda till ett förtydligande av vissa bestämda 
delar av verkligheten men som inte utgör en ”förfalskning”.79 

Det finns flera fördelar med att genomföra en idealtypsanalys. En vinst med denna typ 
av resonemang är att man kan värdera i vilken utsträckning fenomenet liknar den renodlade 
idealbilden. Ett annat plus med denna typ av analys är att den inte är beroende av de data 
som samlas in. Om verklighetens inte skulle visa sig stämma överens med idealtypen så är 
det så att säga ”verklighetens problem”.80 

I uppsatsen kommer NATO:s uppsättning av underrättelseprinciper att användas som 
idealtyp. Det finns flera skäl till detta val. Inledningsvis utgör det dokument varur princi-
perna hämtas ett nyckeldokument inom organisationen. Vidare har de tankarna kring under-
rättelsetjänst som presenterats harmoniserats med ett stort antal länder vilket kan anses 
stärka validiteten. Därutöver har NATO:s medlemsländer en omfattande operationell erfa-
renhet vilket borgar för att principerna har testats och utvecklas i dessa miljöer. Det kan 
därför anses som rimligt att dessa principer kondenserar vad som generellt sett krävs för att 
måluppfyllelse. Underrättelsetjänstens inre effektivitet operationaliseras därför till följande 
förhållande: 

 

4.2.3 Definition och operationalisering av yttre effektivitet 
Inom systemteorin ser man organisationer som en del av ett större system med vilket orga-
nisationen har ett beroendeförhållande. Medvetenheten om att omgivningens värderingar 
av underrättelsetjänstens prestationer har inneburit en insikt om att man även måste värdera 
den yttre effektiviteten.  

                                                
78 Widén, J. & Ångström, J., Militärteorins grunder (Stockholm; Försvarsmakten, 2005), s. 121. 
79 Esaiasson, P. et al, Metodpraktikan. Konsten att studera samhälle, individ och marknad (Stockholm; Nor-
stedts Juridik, 2007), s. 158. 
80 Esaiasson, P. et al, Metodpraktikan. Konsten att studera samhälle, individ och marknad (Stockholm; Nor-
stedts Juridik, 2007), s. 159. 
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Denna bild förstärks genom studierna 

av effektivitet ur ett företagsekonomiskt 
perspektiv. Där framkommer också be-
tydelsen av att ta hänsyn till omgivning-
ens värdering av organisationens presta-
tioner. Efter som underrättelsetjänst är en 
icke finansiell verksamhet kan inte effek-
tivitet, som inom företagsekonomin, be-
skrivas i termer av ökad lönsamhet.  

 
Istället används ordet effekt för att 

beskrivs det värde som enskilda intres-
senter eller samhället tillmäter underrät-
telsetjänstens prestationer. Lyckas un-
derrättelsetjänsten med denna uppgift 
skapas en nytta för funktionens kunder. 

 

 
Bild 3.7 Indelning av begreppet yttre effektivitet. 
 Utveckling av bild 3.2 efter Modell et al., s. 18. 

 
Den effekt som underrättelsetjänstens prestationer skapar är i sin tur beroende av att 

man, utan avkall på objektivitet, tillgodoser intressentens behov och att dennes förvänt-
ningar infrias, dvs. att underrättelseprodukterna har hög kvalité. Kundens förväntningar 
kan, som tidigare visats, beskrivas med hjälp av begreppet kvalité och med följande defini-
tion: ”Alla sammantagna egenskaper hos en produkt/prestation som ger den dess förmåga 
att tillfredsställa uttalade eller underförstådda behov”. 

Ordet nytta kan används som en sammanfattande benämning för underrättelseproduk-
terna som har ett värde för intressenten, dvs. är av rätt kvalité, tillgängliga i rätt tid och pre-
senterade i rätt form, och därmed kan tillfredsställa uttalade eller underförstådda behov. 
Den yttre effektiviteten definieras som förhållandet mellan kund nytta och underrättelse-
tjänstens prestationer och jämställs med yttre kvalité: 

 
Att mäta underrättelsetjänstens effekter ifrån ett brukarperspektiv (se bild 3.7) görs van-

ligen genom olika typer av attitydbaserade mätningar av upplevd kvalité.81  
En modell som är vanlig i dessa sammanhang är mätningar som plockar fram s.k. ”nöjd 

kund-index, NKI”. Ett företag som genomför denna typ av undersökningar är Statistiska 
centralbyrån (SCB). Den kvalitetsmodell som SCB använder kan exemplifiera möjligheten 
med denna typ av hjälpmedel. Undersökningens frågor, eller indikatorer, görs upp tillsam-

                                                
81 Modell, S. et al., Effektivitet och styrning i statliga myndigheter (Lund; Studentlitteratur, 2006), s. 19. 
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mans med beställaren varefter undersökningen skräddarsys efter dennes behov men med 
utgångspunkt ur några standardiserade indikatorer.82 

Denna metod att värdera yttre effektivitet kritiseras dock inom viss forskning. Istället 
lyfter man här fram behovet av mer objektiva mätningar på grund av att det är svårt att fin-
na logiska och kausala samband mellan dessa typer avmätningar. Något som naturligen är 
ett problem t.ex. när man vid upprepade tillfällen och i olika kontexter vill värdera imple-
menteringen av Grundsyn Und08s nya metoder och processer. 

Underrättelsetjänstens yttre effektivitet operationaliseras på följande sätt: 

 

4.2.4 Definition och operationalisering av total effektivitet 
Den totala effektiviteten kan uttrycks som att ”göra rätt sak på rätt sätt”. Begreppet tar hän-
syn till både den inre och yttre effektiviteten och definieras som:83: 

 
Operationaliserat uttrycks den yttre effekten som följer: 

 

4.3 Effektivitetsvärderingsmodellen – ett hypotesiskt mönster 
Utgångspunkten för sökandet efter ett hypotetiskt mönster som kan förklara vad som karak-
teriserar effektivitet inom underrättelsetjänst har tagit sin utgångspunkt ur att det inom 
funktionen saknas en allmänt erkänd effektivitetsdefinition. Efter att ha studerat underrät-
telseinriktad forskningslitteratur samt litteratur som beskriver organisationsteori samt före-
tagsekonomi har en effektivitetsmodell konstruerats (se bild 3.8). 

Denna modell utgör en idealiserad bild av studieobjektet där några väsentliga egenska-
per betonas medan andra viktiga egenskaper, som t.ex. ledarskap, uteslutits. Urvalet av det 
som i sammanhanget anses som väsentligt har valts med utgångspunkt ur omfattande litte-
ratur studier samt grundat på egen erfarenhet och kunskap.84  

                                                
82 http://www.scb.se/Grupp/Produkter_Tjanster/Undersokningar/_Dokument/NKI_broschyr05.pdf [on-line], 
2010-03-07. 
83 Lumsden, K., Logistikens grunder, andra uppl. (Lund; Studentlitteratur, 2006), s. 687. 
84 Holme, I. M., Forskningsmetodik. Om kvalitativa och kvantitativa metoder, tredje uppl.(Lund; Studentlitte-
ratur, 1996), s. 59. 
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Vid stabstjänstövningen Combined Joint Staff Exercise 2009 (CJSE 09) observerades 
det förvånade faktumet som innebar att underrättelsetjänsten i det mellanlånga tidsperspek-
tivet (3-10 dygn) ansågs ha en begränsad påverkan på stabens verksamhet.85  

Detta faktum skall förklaras och effektivitetsvärderingsmodellen är det hypotetiska 
mönster som om det vore sant kan förklara faktumet.86 

 

 
 

Bild 3.8 Effektivitetsvärderingsmodell (egen bild) 
 

 

                                                
85 Combined Joint Staff Exercise CJSE 09, First Impression Report (Stockholm: Swedish National Defence 
College, 2009), s. 26. 
86 Alvesson, M. & Sköldberg, K., Tolkning och reflektion. Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod (Lund; 
Studentlitteratur, 1994), s. 47. 
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5 VÄRDERINGSMODELLENS ANVÄNDNING 
I detta kapitel undersöks observationen att underrättelsetjänsten i det mellanlånga tidsper-
spektivet (3-10 dygn) ansågs ha en begränsad påverkan på stabens verksamhet med hjälp av 
effektivitetsvärderingsmodellen. Om denna modell kan tydliggöra väsentliga delar av var-
för detta förhållande uppstod stärks modellens trovärdighet.  

5.1 Det empiriska underlaget 
Det empiriska underlaget som används i detta kapitel utgörs av arbetshandlingar och resul-
tat från utvärderingen av underrättelsefunktionen vid Försvarsmaktens stabstjänstövning 
Combined Joint Staff Exercise 2009 (CJSE 09). Övningen bedrevs mellan den 20-29 april 
2009 under ett scenario som utgjordes av perspektiv av irreguljär krigföring och upprors-
bekämpning inom ramen för en Crisis Response Operation (CRO). Övningsdeltagarna till-
hörde en fiktiv Combined Joint Task Force (CJTF) och var placerade i stabspositioner 
inom dess högkvarter (Combined Joint Task Force Headquarter, CJTF HQ) samt vid de 
respektive Component Commands (CC) samt vid övningens Combined Air Operations 
Centres (CAOC). Genomförandet av övningen stöttades av datorsimuleringar varvid verk-
samhet och händelser kontrollerades av övningsledningen. Detta gör att övningen inte om-
fattades av den föränderlighet och osäkerhet, samt de friktioner, som normalt påverkar för-
band under insats.  

5.1.1 First Impression Report (FIR) 
Utvärderingen CJSE 09 genomfördes enligt NATO Exercis Directive (ED). I denna metod 
analyseras prestationer och resultat i syftet att både förbättra övningen som sådan samt för 
att utveckla de förband och den personal som ingår i övningen. Efter övningen skrivs två 
rapporter; First Impression Report (FIR) och Final Exercise Report (FER).  

Denna första av dessa rapporter, FIR, utgör underlag för uppsatsens analys av effektivi-
tetsvärderingsmodellen.87 Av de utbildningsmål som där presenteras kan huvuddelen kopp-
las till underrättelsetjänstens prestationer. Fördelen med att använda övningens FIR är att 
denna speglar ett brett urval av utvärderingens observationer. Nackdel är att dessa iakttagel-
ser inte utsatts för någon djupare analys.88 

5.1.2 Eval Questionnaire CJSE 09 
I det empiriska underlaget disponeras den enkät som användes för att samla in information 
av underrättelsetjänstens personal. Denna enkät är huvudsakligen utformad enligt de in-
struktioner som anges NATO Exercis Directive (ED). Resultatet från denna enkät användes 
som underlag till FIR, men därutöver finns värdefull information som inte kom till uttryck i 
denna rapport. Enkätens konstruktion kan kritiseras då resultatet tills stor del bygger på 
självskattning (”What is your.., Describe your…”). Därutöver finns en tendens att övnings-
deltagare generellt skattar sig högre än vad övningsledningen gör i motsvarande fall.  

                                                
87 Combined Joint Staff Exercise CJSE 09, First Impression Report (Stockholm; Swedish National Defence 
College, 2009), s. 11f. 
88 Ibid., s. 6. 
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5.1.3 Expertkommentarer 
Det tredje och sista underlaget utgörs av anteckningar från två experter (Öv Carolyn Ste-
wart, US Army och Fil. Mag./RO major Niklas Wikström, FHS/KVI) som ingick i övnings-
ledningen. Detta underlag representerar en djup kunskap från underrättelseområdet, inklu-
derad operationell erfarenhet från relevanta konfliktområden.  

5.2 Effektivitetsvärderingsmodellen 
Effektivitetsvärderingsmodellens beräkningar av har tre delmoment som genom olika kom-
binationer kan användas för att värdera produktivitet, inre-/, och yttre effektivitet. Samman-
satt mäter de tre delarna den totala effektiviteten. 

 
Bild 4.1 Effektivitetsvärderingsmodell tre delar (egen bild) 

 
Dessa tre delar används som rubriker vid genomgång av den empiri som disponeras från 
CJSE 09.  

5.2.1 Underrättelsetjänstens produktivitet 
Vi har i tidigare kapitel definierat produktivitet till förhållandet mellan prestationer (output) 
och insatser (input), varvid operationaliseringen av underrättelsetjänstens prestationer pe-
kade ut följande tre delar: Produkter (α), Tjänster (β) och Funktionsledning (γ).  

För att exemplifiera omfattningen av underrättelsetjänstens prestationer granskas under-
rättelseavdelningen i CJTF-staben. Överlag syns en tendens med övervikt för tjänstepro-
duktion vilket återspeglas i stabens dagliga rutiner (dess s.k. ”Battle wheel”).  

 
Rapporter  Levereras 
Intelligence Summary Dagl. 0700 avseende läget 2300 föregående dygn. 
Tjänst  Tid Syfte 
Duty officers man the JOC 06.00-0800B 

& 2100-2200B 
Prepare the morning brief and reports to 
SHAPE/CCs. 

COS & ACOS meeting 0730-0750B Co-ordination 
COMBFOR Morning brief 0800-0830B  Situation update 
JCB WG89 0900-1000B  Preparing and support the JCB with the JCO draft. 
JOPG90 1030B  
CIMIC Co-ordination Meeting91 1030-1130B Lägesuppdatering 
JCB92  1200B-1300B  Situation update & Co-ordination. Update Brief…. 
IOWG93 1330B-1415B  Prepare for JTWG & JCB WG. 
JTWG94  1500-1600B Prepare draft JTL  & annex to JCO or FRAGO. 
DARB95 1730B–1815B Prioritize all ISR collection requirements 

                                                
89 CJTF SOP ANNEX B APP 03 PARTICIPANTS AT JCBWG CJSE 09 DRAFT 
90 CJTF SOP ANNEX P JOPG CJSE 09 DRAFT 
91 CJTF SOP ANNEX B  APP 13 PARTICIPANTS AND AGENDA AT CICOM CJSE 09 DRAFT 
92 CJTF SOP ANNEX B APP 02 PARTICIPANTS AND AGENDA AT JCB CJSE 09 DRAFT 
93 CJTF SOP ANNEX B APP 05 PARTICIPANTS AT IOWG CJSE 09 DRAFT 
94 CJTF SOP ANNEX B APP 04  PARTICIPANTS JTWG CJSE 09 DRAFT 
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Vad avser funktionsledning (γ) finns inte någon tillgänglig information som kan kvantifiera 
omfattningen av denna prestation.  

5.2.1.1 Värdering hämtad från uppsatsens empiri 
Ur övningens FIR kan utläsas att rapporter levererades i utsatt tid.96 Denna bild förtydligas 
när Eval Questionnaire (EQ) granskas. Återkommande diskuteras dock kvalitén i rapporte-
ringen.97 Vad avser producerade tjänster kommenteras huvudsakligen DARB-processen, 
vilket kan var naturligt då denna är ett ansvar för underrättelsetjänsten. 

5.2.2 Underrättelsetjänstens måluppfyllelse 
För att generalisera begreppet måluppfyllelse används i uppsatsen NATO:s underrättelse-
principer som en idealtyp. Vid operationaliseringen betonades betydelsen av att värdera var 
och en av dessa principer i relation till ett mått på uppfyllelse av principen. I denna gransk-
ning söks dock enbart spår efter resonemang som pekar på att man värderat funktionens 
måluppfyllelse. De valda principerna utgörs av98: 
 
 Centralized Coordination (jmf. med begreppet Centraliserad ledning i FM UndH FU) 
 Timeliness (jmf. med begreppet I rätt tid i FM UndH FU) 
 Systematic Exploitation (jmf. med begreppet Systematiskt utnyttjande i FM UndH FU) 
 Objectivity (jmf. med begreppet Objektivitet i FM UndH FU))  
 Accessibility (jmf. med begreppet Tillgänglighet i FM UndH FU) 
 Responsiveness (jmf. med begreppet Adaptiv i FM UndH FU) 
 Source Protection (jmf. med begreppet Källskydd i FM UndH FU) 
 Continuous Review  

5.2.2.1 Värderingar hämtade från uppsatsens empiri 
I underlaget kan endast finnas svaga tecken på att dessa principer värderas under övningen. 
Ett exempel utgörs av kriteriet I rätt tid. Övriga delar har endast antydningsvis omnämnts i 
underlaget. 

5.2.3 Underrättelsetjänstens kvalité 
Den yttre effektiviteten är beroende av att underrättelsetjänstens prestationer tillgodoser 
intressentens behov och att dennes förväntningar infrias, dvs. att underrättelseprodukterna 
är av rätt kvalité, tillgängliga i rätt tid och presenterade i rätt form. Om detta uppnås gör 
underrättelserna nytta. Ett sätt att värdera kvalité är genom s.k. ”nöjd kund-index, NKI”.  
 

                                                                                                                                               
95 CJTF SOP ANNEX B APP 06 INSTRUCTIONS CCIRM AND AGENDA DARB CJSE DRAFT 
96 Combined Joint Staff Exercise CJSE 09, First Impression Report (Stockholm; Swedish National Defence 
College, 2009), s. 26. Combined Joint Staff Exercise CJSE 09, First Impression Report (Stockholm; Swedish 
National Defence College, 2009), s. 26. 
97 I underlag från Fil. Mag./RO major Niklas Wikström, FHS/KVI 
98 NATO, AJP-2 (B) Allied Joint Doctrine for Intelligence; Counterintelligence and Security, Working Draft 2 
(version 10), 2010-01-04, s. 10/50 
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Vid denna typ av undersökningar finns tre frågeställningar som är speciellt viktiga att ställa 
för att kunna gör en relevant bedömning. Dessa är99: 

 
 Hur nöjd man är med verksamheten i dess helhet? 
 Hur väl verksamheten uppfyller ens förväntningar? 
 Hur verksamheten är jämfört med en ideal sådan? 
 

Dessa frågeställningar kan sedermera kombineras med andra kvalitetsindikatorer. Dessa 
indikatorer på om NKI-inriktade frågeställningar värderas blir ett viktigt tecken på om för-
utsättningar finns att värdera yttre effektivitet och kvalité.  

5.2.3.1 Värderingar hämtade från uppsatsens empiri 
Det underlag som bäst beskriver ”nöjd kund-index, NKI” relaterad information är Eval 
Questionnaire CJSE 09 och framför allt de frågor som fokuserar ”… level of interaction…” 
inom respektive stab och mellan respektive ledningsnivå.  

5.3 Reflektion med utgångspunkt ur Effektivitetsvärderingsmodellen 
Genomgående diskuteras i empirin från CJSE 09 underrättelsetjänstens produktivitet i 
övergripande termer i underlaget. En bristande uppföljning kan noteras av de tjänster som 
levereras utöver vad avser DARB-processen. Kommentarer som mer substantiellt skatta 
underrättelsetjänstens funktionsledning saknas. Effektivitetsvärderingsmodellen bedöms 
förtydliga väsentliga delar av underrättelsetjänstens produktivitet, främst avseende tjänster 
och funktionsledning. 

 
Avsaknaden av ”träffar” när spår av underrättelsetjänstens principer söks kan bero på 

flera orsaker. Ett motiv är naturligtvis att dessa är fel valda och inte representerar väsentliga 
egenskaper av måluppfyllelse. En annan möjlighet är att de inte är kända i tillräcklig om-
fattning för att beröras. Ytterligare en möjlighet är att de i högre grad berör underrättelse-
tjänstens funktionsledningsroll (γ). Då denna redan har konstaterats som underrepresenterad 
i utvärderingsunderlaget kan detta också förklara varför det inte finner spår av underrättel-
seprinciperna i underlaget. 

 
När underrättelsetjänstens kvalité bedöms blir det uppenbart att underlaget bygger på 

utvärderingar inom underrättelsetjänsten. Förvisso betraktas samarbetet inom respektive 
stab och mellan respektive nivå men endast inom underrättelsefunktionen. Detta ger förvis-
so en möjlighet att värdera kvalitén i det interna arbetet men man missar det som är vikti-
gaste. Underrättelsetjänst är en tydligt chefsdriven verksamhet där det gäller att svara upp 
mot uppdragsgivarens ”uttalade eller underförstådda behov”. Därför är det viktigt att dessa 
frågor ställs till underrättelsetjänstens omgivning. 

 
 
 

                                                
99 SCB:s Kvalitetsmodell med Nöjd - Kund - Index (NKI), http://www.scb.se/Pages/List____250940.aspx 
[on-line], 2010-03- 09. 
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6. Resultatdiskussion 
I detta kapitel redovisas resultatet av undersökningen genom att besvara uppsatsens 
forskningsfrågor samt lämnas förslag på fortsatt forskning inom området för att säkerstäl-
la ytterligare kunskapsutveckling. 

6.1 Resultatredovisning samt svar på uppsatsens frågeställningar 
Uppsatsens syfte var att undersöka effektivitetsbegreppet för att kunna utveckla en modell 
med vilken effektivitet inom underrättelsetjänst kan värderas.  

6.1.1 Vad karakteriserar effektivitet inom underrättelsetjänst 
Den första frågeställningen berörde hur effektivitet kan karakteriseras inom underrättelse-
tjänst. Effektivitetsbegreppet har undersökts med hjälp av ett flertal teorier som kombine-
rats och överlagrats. Därmed har en holistisk bild av begreppet effektivitet skapats där hel-
heten kan sägas vara något mer än summan av varje teoridel. 

 
Utifrån ett organisationsteoretiskt perspektiv har betydelsen av att förstå effektivitets-

begreppet ur både en rationalistisk och systemteoretisk synvinkel. Denna kunskap har lyft 
fram vikten av måluppfyllelse och av medvetenhet om omgivningens inverkan på organisa-
tionen. Dessa två synsätt har operationaliserats inom företagsekonomin där strävan efter 
lönsamhet har givit effektivitetsbegreppet en styrande funktion. Genom att bli effektivare 
kan kostnader reduceras och lönsamhet öka. Även här återges effektivitetsbegreppets dua-
lism. Inåtblickande för att kapa kostnader och utåtriktad för att på en konkurrensutsatt 
marknad skapa lönsamhet för företagets prestationer.  

Underrättelsetjänst är dock ingen ekonomisk affärsverksamhet varför andra storheter än 
lönsamhet måstet sökas för att kunna först begreppets innersta väsen. Detta kan göras ge-
nom att snegla på den offentliga sektorn där man istället använder orden effekter och nytta 
som beskrivningar på det värde som enskilda intressenter eller samhället tillmäter de icke 
finansiella prestationer som produceras.  

Det skall dock sägas att till skillnad från den privata ekonomin där lönsamhet är ett 
mycket tydligt begrepp så är sammanhanget mellan prestationer som inriktas mot bestämda 
mål i syfte att uppnå effekter i många avseenden långt mer otydligt. Detta orsaks- och ver-
kanssamband kan helt enkelt inte tas för givet.  

Sammantaget utgörs effektivitetsbegreppets väsentliga kännetecken av att det både ser 
till en inre effektivitet och en yttre effektivitet. Inom ramen för den inre effektiviteten (effi-
ciency) är produktivitet och måluppfyllelse de två viktigaste egenskaperna. När det gäller 
yttre effektivitet (effectiveness) är den avgörande faktorn att förstå betydelsen av att skapa 
effekter hos uppdragsgivaren som motsvarar den nytta som denne anförtror organisationen 
(se bild 3.2). 

6.1.2 Hur kan effektivitet inom underrättelsetjänst värderas? 
Uppsatsen andra frågeställning berörde hur effektivitet kan värderas inom underrättelse-
tjänst. Även här angrips detta problem genom att kombinera flera teorier för att på bästa sätt 
förstå problemställningen. Det första steget tas genom att operationalisera underrättelse-
tjänstens viktigaste aktörer med hjälp av teori från tjänsteekonomiområdet. Med dessa teo-
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riers hjälp tydliggörs kundbegreppet tillsammans med de viktigaste rollerna inom underrät-
telsetjänsten för att möta denna kund.  Genom att kombinera dessa roller med en trasak-
tionsmodell (se bild 3.5) som beskriver underrättelsetjänstens verksamhet från uppdrag till 
leverans skapas en begreppsapparat. Denna begreppsapparat används för att visualisera 
problemet med att förstå de orsaks- och verkanssamband som råder (se bild 3.6). Genom att 
definiera och operationalisera begreppet produktivitet och effektivitet kan uppsatsens be-
greppsapparat utvecklas till en effektivitetsvärderingsmodell (se bild.3.8). Med denna mo-
dells hjälp åskådliggörs ett hypotetiskt mönster som kan förklara vad som karakteriserar 
effektivitet inom underrättelsetjänst och hur effektivitet kan värderas.  

6.1.3 Vilka aspekter av effektivitet kan identifieras med värderingsmodellen? 
Den tredje och sista frågeställningen berör huruvida effektivitetsvärderingsmodellen kan 
identifiera väsentliga aspekter av effektivitet. För att testa denna hypotetiska idé användes 
värderingsmodellen som ett analysinstrument med vilkens hjälp det empiriska underlaget 
från utvärderingen av underrättelsefunktionen vid Försvarsmaktens stabstjänstövning Com-
bined Joint Staff Exercise 2009 (CJSE 09) granskades. 

Avsikten med underökningen om modellen kan tydliggöra väsentliga delar av varför 
underrättelsetjänsten under CJSE hade en begränsad inverkan i det mellanlånga tidsper-
spektivet (3-10 dygn). Vidare granskas om modellen har någon meningsfull tillämpning 
genom att bedöma modellens räckvidd och förklaringskraft. 

 
Inledningsvis kan konstateras att effektivitetsvärderingsmodellen endast indirekt värde-

rar ledarskap. Inom ramen för modellens värdering av produktivitet berörs funktionsstyr-
ning och därmed ledarskap i någon mån. Men på det stora hela är denna indikator på effek-
tivitet utelämnad i modellens nuvarande utformning vilket förstås kan kritiseras. T.ex. har 
tydliga samband mellan ledarstilar å ena sidan och en organisations effektivitet och medar-
betarnas arbetstillfredsställelse å andra sidan påvisats av forskaren B.H. Bass.100 Kunskap 
och förståelse för ledarskapets inverkan är viktig men utgör en i huvudsak individuell kun-
skap. Därför har denna faktor utelämnas ur modellen. Huruvida ledarskapet över underrät-
telsetjänsten var en bidragande orsak till att funktionen hade en begränsad inverkan på öv-
riga stabens arbete kan inte identifieras med modellen. En förtjänst är dock att modellen 
uppmärksammar den arbetsledande funktionen och dess påverkan på effektiviteten.   

 
Ytterligare en begränsning med modellen är att inte kompetens hos underrättelsetjäns-

tens personal vägas in i värderingen av effektivitet. Självklart har detta en stor påverkan på 
resultatet och omnämns också på flera ställen i det empiriska underlaget. Tänkbara sätt att 
hantera denna brist är att värdera denna kompetens innan övningen med hjälp av t.ex. en 
separat enkät. Utöver kunskap om personalens förmåga skulle också övningens verksamhe-
ten i någon mån kunna justeras efter det värde som undersökningen utvisar. 

 
Vilka observationer kan då göras med hjälp av modellen och hur detaljerade förklaring-

ar av observationerna medger modellen, dvs. hur är räckvidden och förklaringskraften? 
 

                                                
100 Lärobok Direkt ledarskap förhandsutgåva (Stockholm; Försvarsmakten, 2003), s. 48. 
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Ur granskningen av utvärderingsunderlaget från CJSE 09 kan följande konstateras. Ef-
fektivitetsvärderingsmodellen identifierar ett bredare spektrum av orsakssamband med på-
verkan på underrättelsetjänstens produktivitet än vad som framkommer ur uppsatsens empi-
ri. Vidare har effektivitetsvärderingsmodellen ett annat kundfokus än det som används i 
övningen då interaktion värderas inom och mellan staber. Utifrån värderingsmodellen är det 
intressantare att ställa ”nöjd kund” frågor till underrättelsetjänstens kunder än att genom 
självskattningar bedöma egen framgång.  

 
Där modellen kan kritiseras är dock i valet av operationella indikatorer för måluppfyl-

lelse. I undersökningarna har endast en mindre del av indikatorerna påträffats i underlaget. 
Detta kan bero på två saker, endera att dessa är fel valda eller att de inte noterats i samband 
med uppföljningen av övningen. Vilket som behövs mer kunskap inhämtas om hur man på 
lämpligaste sätt operationaliseras underrättelsetjänstens måluppfyllelse i generella termer. 

 
Totalt sett finner författaren inte underlag för att bedöma räckvidd och förklaringskraft i 

effektivitetsvärderingsmodellen. Den främsta anledningen till detta är det bristande empi-
riska underlaget. 

6.2 Reflektion kring arbetet med uppsatsen 
Det skall inte undanhållas att arbetet med denna uppsats har en intellektuell utmaning. Efter 
att inledningsvis antagits att effektivitet inom underrättelsetjänst var ett tämligen väldoku-
menterat ämnesområde har motsatsen i stället besannats. Snarare används effektivitetsbe-
greppet som ett allmänt positivt värdeladdat ord i en mängd texter. Författarens förhopp-
ning är dock att denna uppsats i någon mån kan hjälpa till att skingra röken kring effektivi-
tetsbegreppet och att uppsatsen därmed kan ett bidrag lämnas som ökar förståelsen för hur 
effektiva arbetsformer skapas inom en militär organisation. Något som förhoppningsvis kan 
vara till nytta såväl vid utbildning och insats som för utveckling av förmågor och förband 
samt i någon mån också för forskningsfältet Intelligence Studies. 

6.3 Reflektion kring uppsatsens metod 
 
Arbetet med denna uppsatts har utgått från ett hermeneutiskt förhållningssätt. Detta innebär 
att författaren under den rätt långa och omfattande kunskapsinhämtningsprocessen har 
vandrat mellan helhet och del samt mellan egen förförståelse och förståelse av innebörden 
av begreppet effektivitet. Denna resa har sannerligen varit både tålamodskrävande och ut-
manande. 
 

I uppsatsen har använts kvalitativ datainsamlingsmetod. Denna metod, där noggrann 
genomläsning av de valda texterna är viktig, passar väl ihop med hermeneutiken. Av meto-
dens två användningsområden har det kritisk granskade användningsområdet dominerat 
framför att försöka systematisera.101 

 

                                                
101 Esaiasson, P. et al, Metodpraktikan. Konsten att studera samhälle, individ och marknad (Stockholm; Nor-
stedts Juridik, 2007), s. 238. 
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Min vetenskapliga ansats har varit abduktion, varvid både ”upptäckandets” och ”bevi-
sandets” väg kombineras genom att relatera verklighet (empiri) och teori till varandra i en 
kombination av induktiv och deduktiv ansats. Denna metod passar som tidigare konstaterats 
med den kvalitativa insamlingsmetoden väl ihop med det hermeneutiskt förhållningssätt. 
Men, kanske blir det här också en fälla. Det finns gånger som författaren har ”snurrat” runt, 
runt, runt i sökandet efter kunskap. Att använda dessa tre metoder tillsammans kräver både 
disciplin och uthållighet. 

 
Styrkan med de valda metoderna är kombinationen av de tre. Nackdelen har möjligen 

varit att forskarens väljer studieobjekt utifrån tidigare erfarenhet och dessutom formulerar 
en hypotetisk teori som utesluter andra alternativa tolkningar. Är man inte tillräckligt ob-
servant riskerar den hypotetiska teorin verifiera abduktionens deduktiva fas.102 Men, här 
utgör den hermeneutiska tolkningsprocessen ett stöd! 

6.4 Förslag till fortsatt forskning 
Redan i samband med resultatredovisningen indikerades några förslag på fortsatt forskning. 
Inledningsvis har prövningen av effektivitetsvärderingsmodellen begränsats av omfånget på 
den empiri som används. Därför vore det intressant att använda modellen som underlag för 
både planering av utvärdering och genom förande av utvärdering t.ex. i samband med 
kommande CJSE-övningar.  

Därutöver finns det ett behov av att specialstudera hur man lämpligen operationaliserar 
underrättelsetjänstens måluppfyllelse. Detta för att göra tankegången kring hur man värde-
rar den inre effektiviteten robustare.  

Till sist skulle det vara intressant med en jämförande där effektivitetsvärderingsproble-
matiken berörs ur perspektiv från andra tjänstegrenar. 

 
 

                                                
102 Patel, R. & Davidson, B., Forskningsmetodens grunder, 3:e uppl. (Lund; Studentlitteratur, 2003), s. 24. 
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