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Kvalitet, erfarenheter och förbättringar i Försvarsmaktens insatsverksamhet 
 
Sammanfattning: 
Syftet med uppsatsen är att utifrån teorier studera hur erfarenheter omsätts till förbättringar i 
Försvarsmaktens förbandsproduktion och insatsverksamhet så att rätt kvalitet kan uppnås. 
 
För att studera detta har teorier om totalkvalitet operationaliserats och med hjälp av 
textanalys och intervjuer jämförts med Försvarsmaktens processer vad avser planering, 
styrning och förbättring för att uppnå rätt kvalitet på förbandsproduktion och insatsförband. 
 
Resultatet av studien visar att det finns planeringsmetoder med förutsättningar för att ta fram 
produkter i form av insatsförband med rätt kvalitet men det finns brister i förutsättningarna 
för att systematiskt använda erfarenheter för att utvärdera, anpassa och förbättra kvaliteten på 
insatsförband och förbandsproduktion. Orsaken till detta är att det saknas systematisk 
uppföljning av kvaliteten i form av system för avvikelserapporter/erfarenhetsrapporter från 
insats och förbandsverksamheten. Detta innebär också att behovet av anpassning och 
förbättringar inte kan identifieras baserat på ett brett underlag av erfarenheter från 
verksamheten underifrån. Kopplingen mellan förbättring av kvalitet och planering är otydlig 
vilket innebär att förändringar av förbandsspecifikationer och målsättningar inte är helt 
säkerställt när behov identifierats efter erfarenhetsanalys. 
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Quality, lessons learned and improvements in the Swedish armed forces operations 
 
Abstract: 
The objective of this essay is from a theoretical point of view study how lessons learned in 
the Armed Forces are implemented as improvements in production and operations to achieve 
the correct level of quality. 
 
For this study total quality management theories has with use of text analysis and interviews 
been compared with the Armed Forces processes for planning, control and improvement to 
achieve the correct level of quality in production and operations. 
 
The results of the study indicates that planning methods for designing and producing military 
units with correct level of quality exists but there is a lack of conditions for systematic use of 
lessons learned to evaluate, adapt and improve the quality of the units and the operations. 
The main reason is the lack of systematic monitoring of the quality due to lack of a system 
for deviation/lessons learned reports from operations and production. This implies that the 
need for improvements can’t be identified based on broad data bottoms up. The connection 
between improvement of quality and planning is vague which means that adaption of the 
specifications and the objectives for the units are not evident when identified by lessons 
learned.  
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1 Inledning 

1.1 Inledning 
Behovet av en god förmåga att anpassa och förbättra operativ förmåga utifrån tidigare 
erfarenheter har ökat med Försvarsmaktens förändrade uppgifter och den alltmer dynamiska 
miljö som Försvarsmakten uppträder i. Det är framförallt viktigt ur perspektivet att 
Försvarsmakten ska ge hög kvalitet och ge högsta möjliga operativa effekt för de medel som 
uppdragsställaren, det vill säga regeringen och svenska folket fördelar varje år i 
försvarsbudgeten. Regeringens regleringsbrev till Försvarsmakten för 2011uttrycker att, 
verksamheten ska genomföras med effektivitet och god hushållning.1 

 NATO lägger stor vikt vid att lära av erfarenheter och har en särskild process för lessons 
learned . Därför har NATO etablerat Joint Analysis and Lessons Learned Center i Portugal för 
att systematiskt analysera och lära av erfarenheter från insatser, övningar, utbildning och 
experiment för att utveckla verksamheten och öka den operativa effekten. NATO har också 
gett ut en särskild Lessons learned handbook.2  

Den brittiska doktrinen för stabiliseringsoperationer JDP 3-40 understryker vikten av att 
brittiska försvarsmakten kan lära av erfarenheter och anpassa verksamheten utifrån detta vid 
genomförande av stabiliseringsoperationer.3 

Jag har själv funderat på hur erfarenhetshanteringen och förbättringsverksamheten i 
Försvarsmakten verkligen fungerar för att Försvarsmakten ska kunna leverera det som bäst 
fyller behovet. Var har erfarenheterna från mina egna tre utlandsmissioner tagit vägen, 
erfarenheter som rapporterats i missionens erfarenhetsrapportering till de taktiska staberna? 
Efter min andra utlandstjänst 2001/2002 deltog jag i ett erfarenhetsseminarium av samma typ 
som fortfarande rutinmässigt genomförs. Seminariet syftar till att sprida erfarenheterna från 
missionen till andra berörda som kan tänkas dra nytta av dessa. Där ges möjlighet att förklara 
och beskriva problemområden som identifierats under missionen för de som berörs och kan 
tänkas hantera problemen och förbättra verksamheten. Intresset för seminariet från andra 
berörda än vi som deltagit i missionen var minsta sagt lågt. Vid min senaste utlandstjänst 
2005 var jag som förbandets stabschef ansvarig redaktör för förbandets slutrapport vilken 
innehöll erfarenheterna som förbandet samlat under förberedelser och genomförande. Redan 
då fick jag en känsla av att det inte fanns någon fast struktur för att hantera de erfarenheter 
som genererats för att prioritera åtgärder och systematiskt följa upp dem, rapporten kändes 
mest som en formalitet. Erfarenheterna som var väl dokumenterade rörde allt från materiel, 
till utbildning och personalhantering. Förbandet hade bland annat  

                                                             
1 Regeringen, Försvarsdepartementet, (2010), Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende Försvarsmakten, 
Stockholm, s 8 
2 NATO, Joint Analysis and Lessons learned centre, (2010), Lessons learned handbook, Joint Analysis and 
Lessons learned centre, Lisbon 
3 Development, Concepts and Doctrine Center, (2009), Joint Doctrine Publication JDP 3-40 Security and 
Stabilisation: The Military Contribution. DSDA Operations Centre, Bicester, s 12-1 – 12-13 
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riktat skarp kritik mot ett containersystem som användes av förbandet på försök, men jag fick 
senare reda på att systemet köptes in utan att kritiken i rapporten beaktats. Ansvariga 
handläggare på Högkvarteret och FMV hade inte delgivits någon erfarenhetsrapport från 
missionen. Detta är två praktiska exempel som är några år gamla men som tyder på att det 
finns brister i erfarenhetshantering och förbättringsverksamhet samtidigt som de har väckt 
mitt intresse att studera insatsverksamhetens erfarenhetshantering och förbättringsarbete.   

Försvarsmaktens säkerhetsinspektör överste Anders Emanuelsson och fil dr Lars Andersson 
skriver i ett kapitel i Armémuseums årsbok 2008/2009 att förmågan att omhänderta 
erfarenheter från verksamheten och omsätta dessa till förbättringar inte fungerar i 
Försvarsmakten. Kapitlet i boken heter Lessons not learned och belyser initierat och 
övertygande med flera exempel från Försvarsmaktens insatsverksamhet hur 
erfarenhetshanteringen inte fungerat för att kunna utveckla och förbättra verksamheten. 
Emanuelsson/Andersson redovisar bland annat en särskild granskning av lessons learned 
arbetet gjord av Kungliga Krigsvetenskaps akademien där de sammanfattar: Processen saknar 
sammanhang och samordning, idag finns det oklarheter vem som bär ansvaret, att rollspelet 
mellan produktions och insatsledningen är oklart, att information försvinner i denna oklarhet, 
att den databas som ska säkerställa dokumentationen inte finns och att det därmed ofta inte 
händer något med det som rapporteras. Emanuelsson/Andersson visar i kapitlet också 
exempel på områden där de anser att det fungerar bättre och lyfter där fram Flygvapnets 
arbete med driftstörningsanmälan.4 

Emanuelsson/Anderssons text bekräftar att det fanns orsaker till mina egna intryck om hur 
erfarenhetshanteringen eller som den också kallas lessons learned processen fungerade och att 
det fortfarande är ett aktuellt problem. Det som Emanuelsson/Andersson lyfter fram och mina 
egna erfarenheter ska ses i perspektivet att Försvarsmakten inte arbetar effektivt och med en 
god hushållning för att ge högsta operativa effekt eftersom erfarenheter inte omhändertas på 
bästa sätt och därmed inte kan omsättas till förbättringar. Insatsförbanden riskerar därmed att 
inte erhålla sin bästa lämplighet för användning. Det innebär att problemen som beskrivs med 
erfarenhetshanteringen också kan ses som en indikator på ett kvalitetsproblem och ett problem 
som kan leda till att Försvarsmakten i förlängningen inte arbetar för att på bästa sätt motsvara 
uppdragsställarens förväntningar. 

Min ambition är att i uppsatsen studera hur Försvarsmaktens svagheter i erfarenhetshantering 
och förbättringsarbete på något sätt kan förklaras. 

 

                                                             
4 Holger L red, (2009), FREDSSOLDATER Armémuseums årsbok 2008/2009, Andersson L, Emanuelsson A, 
Lessons not learned – en risk och säkerhetsaspekt, Armémuseum, Stockholm, s 217-255 
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1.2 Problemformulering och syfte 
Det finns mycket som tyder på att erfarenheter från Försvarsmaktens verksamhet går 
förlorade genom att de inte omhändertas och omsätts till förbättringar i förbandsproduktion 
och insatsverksamhet vilket riskerar att leda till bristande kvalitet och minskad operativ effekt.  

Hur omsätts erfarenheter till förbättringar i Försvarsmaktens förbandsproduktion och 
insatsverksamhet så att rätt kvalitet kan uppnås?  

Syftet med uppsatsen är att utifrån teorier studera hur erfarenheter omsätts till förbättringar i 
förbandsproduktion och insatsverksamhet så att rätt kvalitet kan uppnås. 

2 Teori 

2.1 Inledning 
Syftet med teoriavsnittet är att ge en beskrivning av den teoretiska ramen som använts för att 
kunna studera och analysera problemet. 

Tidigare forskning inom området har bland annat genomförts av Löfstedt och Rode för FOI, 
där erfarenhetshantering eller lessons learned för Försvarsmakten studerats ur ett knowledge 
management eller lärande och kunskapsöverförande perspektiv.5  

Ericson Wolke har studerat hantering av erfarenheter eller lessons learned ur ett 
militärhistoriskt perspektiv med utgångspunkt från svenska FN insatser under Kongokrisen 
1960-1964 och hur Försvarsmakten kan dra operativa och taktiska lärdomar av Kongokriget.6  

Lindgren, Almén och Rindestål har för FOA studerat en ideal lessons learned process ur ett 
metodologiskt perspektiv, där en övergripande teoretisk cykel baserad på NATOs metodik för 
erfarenhetshantering tagits fram.7  

Orsaken till att erfarenhetshantering och förbättringsarbete inte fungerar optimalt kan troligen 
förklaras på många olika sätt till exempel ur kunskapsperspektiv, ur ett metodologiskt 
perspektiv eller ur ett historiskt perspektiv, men även ur ett kulturellt perspektiv eller ett 
kvalitetsperspektiv.  

Det är intressant att studera hur det går att förklara ur ett kvalitetsperspektiv eftersom här har 
en kunskapslucka identifierats, detta har inte gjorts tidigare. Kvalitetsperspektivet är relevant 
eftersom en del i begreppet kvalitet handlar om att systematiskt omhänderta erfarenheter för 
att ständigt förbättra sin produkt och verksamhet. Det innebär att omsätta erfarenheter till 

                                                             
5 FOI, (2007), FOI-R-2181-SE Erfarenhetshantering inom Försvarsmakten - med internationella insatser som 
fokus, FOI, Stockholm 
6 Ericson Wolke L, (2007), Lessons Learned? Svenska operativa och taktiska erfarenheter från Kongokrisen 1960-
1964, Försvarshögskolan, Stockholm 
7 FOA, (1998), FOA-R-98-00928-201 Lessons Learned vid internationella insatser, begrepp, motiv metoder, FOA, 
Stockholm 
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förbättringar är en integrerad del i en kvalitetsprocess med syftet att hela tiden bättre kunna 
motsvara kundens eller uppdragsställarens behov och förväntningar. Det överensstämmer med 
syftet att omhänderta erfarenheter i det som kallas en lessons learned process. 
Erfarenhetshanteringen i Försvarsmakten kan därmed ses som en del av arbetet med 
kvalitetsförbättringar. 

Försvarsmakten har sedan mitten av 1990-talet bedrivit arbete med kvalitetsutveckling av 
verksamheten och bland annat inrättat en särskild Försvarsmaktsstandard för kvalitetsledning 
(FMS-VHL).8 Det framgår också av Försvarsmaktens författningssamling att verksamheten i 
Försvarsmakten ska genomföras så att den uppfyller regeringens krav vad avser produktivitet, 
tillgänglighet och kvalitet.9 

Detta gör kvalitetsperspektivet till en lämplig utgångspunkt för uppsatsen.  

2.2 Historisk översikt 
Det har sedan industrins barndom forskats inom kvalitet och kvalitetsutveckling för att finna 
förutsättningar som är viktiga för att effektivt kunna förbättra och anpassa produkter och 
verksamhet för nya förutsättningar. Ett antal klassiska teoretiker framträder vilka haft stort 
inflytande på kvalitetsområdets utveckling. 

Fredrik W Taylor (1851-1915) tog på gott och ont idén om specialisering av industrins 
arbetskraft till nya höjder.  Han separerade planering och utförande samt utförande och 
kontroll. Kontrollanter kontrollerade om den utförda operationen höll sig inom 
toleransgränserna. På detta sätt skapades Taylors organisationslära Scientific Management. 
Monteringslinjen på Ford var en tillämpning av Taylors idéer. På 1870 talet var nog synsättet 
rimligt men med en utveckling mot mer yrkesskickliga arbetare fungerade det mindre bra.10 

Walter A Shewhart (1891-1967) var bland de första att fokusera på processen för tillverkning 
istället för kontroll av toleransgränser. För Shewhart som var väl insatt i statistik föll det sig 
naturligt att tillämpa ett statistiskt synsätt på tillverkningsprocessen. Han förespråkade tidigt 
en helhetssyn och kunden i fokus.11 

W Edwards Deming (1900-1993) delar Shewarts statistiska synsätt på tillverkningsprocessen. 
Han trycker också starkt på vikten av ledningens engagemang för kvalitetsfrågor för att få till 
stånd ett varaktigt förbättringsarbete. Han betonar att kvalitet inte går att kontrollera in och att 
utbildning och vidareutbildning av personalen är viktig. Demings teorier har tillsammans med 
Jurans haft stort inflytande på utvecklingen inom den Japanska industrin.12 

                                                             
8 Enligt telefonsamtal med kommendör Claes Lundin Högkvarteret Ledningsstaben, 2011-01-31 kommer 
ambitionen att ligga kvar på ledningsnivå men övergång kommer att ske till ISO 9001 
9 Försvarsmakten, (2010), Försvarets Författningssamling, FFS 2010:9, Försvarsmaktens föreskrifter med 
arbetsordning för Försvarsmakten, Högkvarteret, Stockholm, s 6 
10 Bergman B, Klefsjö B, (2007), Kvalitet från behov till användning, Studentlitteratur AB, Lund, s 83-84 
11 Bergman, Klefsjö, (2007), s 85-86 
12 Bergman, Klefsjö, (2007), s 87-88 
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Joseph M Juran (1904-2008) hade uppfattningen att ledningens engagemang är avgörande för 
att förbättringsarbetet ska bli framgångsrikt och betonar vikten av en helhetssyn och att 
ständigt arbeta med kvalitetsförbättringar. Juran visar med sin definition på kvalitet ”fitness 
for use” att han har en kundnära syn. Jurans teorier tillsammans med Demings anses ha spelat 
en stor roll i det som kommit att kallas det Japanska industriella undret.13 

2.3 Vad innebär kvalitet? 
Inom industrin och näringslivet men på senare år även inom offentlig verksamhet används 
begreppen kvalitet och kvalitetsutveckling för att beskriva hur en organisation systematiskt 
kan arbeta för att kontinuerligt omhänderta erfarenheter och omsätta dessa till ständiga 
förbättringar av produkternas egenskaper i förhållande till kundernas krav, men även för 
effektivisering av organisationens verksamhet. 

En vanlig definition av kvalitet är lämplighet för användning eller fitness for use. När vi 
definierar en produkts kvalitet som dess lämplighet för användning tänker vi i allmänhet 
enbart på brukarens användning av produkten. Begreppet användning bör dock vidgas till att 
omfatta aktiviteter som ligger före brukarens användning. Exempelvis är varje 
tillverkningsoperation en användare av produkten under dess framtagning. Produkten ska i 
varje fas ha en sådan kvalitet att den är lämplig för användning i samtliga efterföljande faser, 
det vill säga i tillverkningsoperationer. Begreppet kvalitet diskuteras ofta med hänsyn till de 
produkter det vill säga varor eller tjänster som organisationen tillhandahåller. Numera 
betraktas kvalitet i ett vidare perspektiv kallad totalkvalitet vilket även inbegriper kvalitet i 
alla interna processer och funktioner samt engagemang av alla i organisationen. Ofta används 
begreppet Total Quality Management (TQM) för att beskriva detta.14  

Försvarsmakten kan betraktas som en tjänsteleverantör, vilket gör det viktigt att förstå vad 
som kännetecknar kvalitetsutveckling inom tjänsteproduktion. Edvardsson och Thomasson 
skriver att det finns vissa generella karakteristika för kvalitet och tjänsteproduktion. Det 
grundläggande problemet med tjänster jämfört med varor är att det finns mindre möjlighet att 
styra produktion och leverans av tjänster. Man kan inte på samma sätt som vid produktion av 
varor tillämpa inspektion och förhindra exponering av dåliga tjänster. Rätt kvalitet måste 
byggas in från början i tjänsteproduktionens alla delar. En central roll blir därmed 
medarbetarna. Medarbetarna kan inte programmeras som robotar vid tillverkning utan andra 
sorters kvalitetsstyrning krävs. Tjänstekoncept som mönster och förebild blir därför viktigt, 
konceptet måste kommuniceras inom organisationen och med kunden.15 

Edvardsson och Thomasson skriver att ur ett managementperspektiv är det viktigare att 
leverera rätt kvalitet än hög kvalitet men att definiera rätt kvalitet inte är enkelt. De skriver 
också att kvalitetsnivån kan definieras som förhållandet mellan förväntad och upplevd tjänst i 

                                                             
13 Bergman, Klefsjö, (2007), s 82-94, 104, Sandholm, (2001), s 69-71  
14 Sandholm, (2001), s 11, 18  
15 Edvardsson B, Thomasson B, (1992), Kvalitetsutveckling - ett managementperspektiv, Studentlitteratur, Lund, 
s 23-25 
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kundens perspektiv. Kundens förväntningar är påverkbara, det gäller därför att inte skapa 
större förväntningar än man kan infria. Rätt kvalitet uppstår enligt Edvardsson och 
Thomasson när förväntningar infrias, behov tillfredsställs och krav uppfylls; kundernas, 
personalen/medarbetarnas och ägarnas/huvudmännens.16  

Vilken innebörd har begreppet kund? Edvardsson och Thomasson skriver om kundbegreppet. 
Många organisationer har inte klargjort vad kundbegreppet står för i deras verksamhet, bilden 
av kunden och hur kunden ska betjänas är otydlig. Kundens behov måste sättas in i ett 
sammanhang för att man ska få kundens perspektiv på kundens behov. Kunden i centrum 
innebär att man förstår den värld, de värderingar och det sammanhang som kunden lever i.17 

 

Word of mouth
kommunikation

Personliga behov Tidigare 
erfarenheter

Förväntad tjänst 

Upplevd tjänst

Tjänsteproduktion och 
tjänsteöverföring

Ledningens uppfattning av 
kundernas förväntningar

Översättning av ledningens 
uppfattning till 

kvalitetsspecifikationer

Extern kommunikation 
till kunden

Leverantören

Kunden

Gap 2

Gap 1

Gap 3

Gap 5

Gap 4

 

Figur 1 (Grönroos gapmodell)18 

 

Grönroos visar med en modell som har sitt ursprung hos Parasuraman, Zeithaml och Berry 
hur den upplevda tjänstekvaliteten uppkommer på ett sätt där den påverkas av flera faktorer. 
Grönroos visar fem olika källor till kvalitetsproblem som ger upphov till det som kallas 
kvalitetsgap i modellen. Elimineras inte gapen så finns risken att den upplevda kvaliteten blir 
sämre än avsett.19  

Gap 1 visar skillnaden mellan kundens förväntningar och ledningens uppfattning om dessa, 
vilket är en följd av dåliga behovsundersökningar. 

                                                             
16 Edvardsson, Thomasson, (1992), s 63 
17 Edvardsson, Thomasson, (1992), s 94-95 
18 Grönroos C, (1996), Marknadsföring i tjänsteföretag, Liber Ekonomi, Malmö, s 38 
19 Grönroos, (1996), s 38-39 
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Gap 2 uppstår om organisationens specifikationer för tjänstekvalitet är ofullständiga vilket 
ger kvalitetsproblem som kan bero på saknade eller dåliga behovsunderökningar. 

Gap 3 visar skillnaden mellan vad specifikationerna som gäller tjänstekvalitet säger och vad 
tjänsteproduktionen levererar, vilket leder till sänkt kvalitet om organisationen inte kan fås att 
arbeta i enlighet med givna specifikationer. 

Gap 4 visar skillnaden mellan tjänsteproduktion och extern kommunikation, vilket leder till 
kvalitetsproblem om den externa kommunikationen skapar förväntningar som är större än den 
verklighet som kunden möter i tjänsteproduktionen. 

Gap 5 visar skillnaden mellan förväntad tjänst och upplevd tjänst vilket utgör summan av de 
fyra gapen. 

I Försvarsmaktsperspektivet är det insatsförbanden (eller i vissa fall hela insatser) som är 
produkterna som ska vara lämpliga för användning.20 Totalkvalitetsbegreppet innebär därmed 
att kvalitetsförbättringar omfattar även förbättringar av processerna i organisationen som tar 
fram och utbildar insatsförbanden eftersom även den verksamheten ska vara lämpliga för 
användning. Försvarspropositionen bestämmer inriktningen för vad Försvarsmaktens förband 
ska användas till, insatsmiljön ställer särskilda krav på förband och materiel, förutsättningarna 
vid produktionen av förbanden ställer också särskilda krav.  

2.4 Studiens teori 
Jurans teori har valts ut som teoretisk grund till studien eftersom den har betytt mycket för 
industrin och det är en teori som tar ett helhetsperspektiv på kvalitetsledningen och beskriver 
vilka grundläggande förutsättningar som anses nödvändiga för att hela förbättringscykeln ska 
fungera effektivt. Eftersom Jurans teori är så grundläggande är den lämplig som utgångspunkt 
både vid tjänste och varuproduktion. Teorin bygger på ett systematiskt arbetssätt. Jurans teori 
är också relevant eftersom den bygger på de huvudbeståndsdelar som ingår Försvarsmaktens 
egen kvalitetsstandard (FMS-VHL) och i andra moderna kvalitetsstandarder som ISO 9001 
eller AQAP för militära leverantörer. Huvudbeståndsdelarna är ledningens engagemang, 
kundfokus, strategisk kvalitetsplanering, målstyrning, mätbarhet och ständiga förbättringar.21 
Det är enligt min uppfattning intressantare att studera Försvarsmakten utifrån Jurans teori än 
utifrån standarderna eftersom teorin omfattar de grundläggande principerna i kvalitetsledning, 
kvalitetsstandarderna är mer specifika och detaljerade i sina kravelement vilket inte är 
nödvändigt för studien.  

Diagrammet enligt figur 2 visualiserar de interagerande tre stegen i Jurans teori. Den första 
aktiviteten är planering (quality planning), där avgörs vilka som är kunder och vad deras 
behov är. Här utvecklas också produkter och processer för att svara mot kundbehoven. Den 
andra aktiviteten är styrning (quality control), här drivs processerna i verksamheten, 

                                                             
20 Försvarsmakten, (2011), Försvarsmaktens årsredovisning 2010, Försvarsmakten, Stockholm, s 7 
21 Bergman, Klefsjö, (2007), s 501-513 
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korrigerande åtgärder sätts in vid fel. Den tredje aktiviteten är förbättring (quality 
improvement), här åtgärdas kroniska problem genom ett strukturerat förbättringsarbete, 
erfarenheter överförs till planeringen för att sätta nya kvalitetsmål.22  

 

 

Figur 2 (beskriver Jurans teori bestående av: planering, styrning och förbättring)23  

 

2.4.1 Planering 
Planering i den här kontexten innebär planerings och beredningsarbete så att uppställda 
kvalitetsmål för varorna och tjänsterna uppnås. När dessa framställs och levereras ska rätt 
kvalitet uppnås. Planeringen är som den definieras i Jurans teori en strukturerad process för att 
utveckla varor och tjänster som säkerställer att kundens behov uppfylls av det slutliga 
resultatet. 24  

Syftet med planeringsprocessen är att den ska skapa förutsättningar att sluta det Juran kallar 
gapet mellan vad kunden förväntar sig och kundens uppfattning om vad som levererats. Gapet 
mellan förväntningar och uppfattning kan delas in i förståelsegap (understanding gap), 
designgap (design gap), processgap (process gap), verksamhetsgap (operations gap) och 
uppfattningsgap (perceptions gap). För att överbrygga förståelsegapet måste en förståelse om 
kundernas behov skapas vilket innebär att alla kunderna måste identifieras. Det är omöjligt att 
sluta förståelsegapet om det råder osäkerhet, otydlighet eller okunnighet om vilka kunderna 
är. Klarläggandet av kundbehoven i verksamhetsplanen ger den fullständiga förståelse som 
behövs för en framgångsrik produktdesign att möta behoven. Det värderar också kundens 
uppfattning så att även kundens underförstådda behov möts. Vid produktutveckling används 
både planeringsverktyg för kvalitet och teknologi för att skapa en design som möter 
kundbehoven och därigenom sluter design gapet. Processgapet sluts i nästa steg genom att 

                                                             
22 Juran, Blanton Godfrey, (2000), s 2.6-2.7 
23 Juran, Blanton Godfrey, (2000), s 2.7 
24 Juran, Blanton Godfrey, (2000), s 3.2 
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styrningar för processerna att producera designen tas fram, därefter sluts genomförandegapet 
genom att styrningar och övervakningsmetoder tillämpas för att övervaka att genomförandet 
fungerar. Sist sluts uppfattningsgapet genom att kundens uppfattning om produkten värderas 
och möts. Detta visas med figur 3 enligt nedan. En väl planerad och genomförd 
verksamhetsplan har enligt Juran goda förutsättningar att kontinuerligt hålla kunderna nöjda.25 

Customer Expectations

Quality
Gap

Customer perception of Delivery

Understanding of Needs

Design of Product

Capability to Deliver Design

Actual Delivery

Understanding Gap

Design Gap

Process Gap

Operations Gap

Perception Gap

 

Figur 3 (Jurans gapmodell beskriver skillnaden mellan kundens förväntning och vad kunden uppfattar 
att han erhållit)  

Kvalitetsplaneringen för en ny produkt genomförs enligt Juran effektivast i projektform. 
Projektet startas med att etablera mätbara kvalitetsmål för produkten, mätbarheten är särskilt 
viktig. Här kan kvalitetsmålen till exempel motsvaras av förbandsmålsättningar för 
Försvarsmaktens förband. Att tänka på är att kvalitetsmål är rörliga de förändras utifrån 
förändrade omständigheter som till exempel marknaden, teknik, erfarenheter och konkurrens. 
Nästa steg är att identifiera kunderna både interna och externa för att kunna specificera deras 
särskilda kundbehov. Vilket kan motsvaras av att fastställa regeringens förväntningar på 
Försvarsmakten.  Därefter utveckla produkten som ska produceras, vilket kan motsvaras av 
Försvarsmaktens förband. Sist tas styrningar och uppföljningsmetoder fram för att styra 
processerna vid produktionen, styrningarna kan motsvaras av doktriner och reglementen i 
Försvarsmakten.26 

Edvardsson och Thomasson skriver om kvalitetsmål att de ska var klart definierade så de inte 
kan missförstås och de ska vara lätt mätbara. Målen får inte uppfattas som visioner som ska 
uppfyllas någon gång i framtiden.27  

Edvardsson och Thomasson skriver om mätning av kvalitet att det kan i princip ske på två sätt 
kvantitativt och kvalitativt. I begreppet kvalitetsmätning ingår båda kategorierna, kvantitativa 

                                                             
25 Juran, Blanton Godfrey, (2000), s 3.2-3.3 
26 Juran, Blanton Godfrey, (2000), s 3.1-3.50 
27 Edvardsson, Thomasson, (1992), s 185 
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mätningar uttryckta i siffror, diagram och tabeller samt kvalitativa där resultaten redovisas 
mer verbalt. Grundförutsättningarna för produktion av tjänster är i flera avseenden annorlunda 
än för fysiska produkter eftersom tjänsterna är abstrakta. Det är av den anledningen dock inte 
omöjligt att mäta kvaliteten på tjänster. Kvantitativa mått är möjligt för att mäta till exempel 
tillgänglighet eller precision (förseningar eller avvikelser). Kvalitativa mätningar kan ge 
information som inte fångas kvantitativt, vilket kan ge bättre förståelse för förväntningar och 
krav. Kvalitetsmätning är en ständigt pågående process som är en integrerad del av 
kvalitetsarbetet.28 

Vidare skriver Edvardsson och Thomasson att kvalitetsmätningar är viktiga både för extern 
såväl som intern kvalitet. Kvalitetsmätningarna har flera syften, ge vägledning för förbättring, 
visa var det finns brister och var de är störst, och mäta resultatet av olika insatser för 
förbättring.29 

2.4.2 Styrning 
Detta är processen för att nå de önskade kvalitetsmålen i den operativa verksamheten. Den 
operativa verksamheten skall styras så att rätt kvalitet uppnås. Styrningsprocessen är den 
universella ledningsprocessen för att leda genomförandet av en verksamhet utan negativa 
förändringar eller variationer.30  

Feedbackloopen är universell och grundläggande i kvalitetskontroll. Den går att applicera på 
all sorts verksamhet och på alla nivåer i en verksamhet. Processen utgår från att den operativa 
verksamheten genomförs enligt ett standardiserat arbetssätt utifrån styrande dokument 
skapade i planeringsprocessen vilket i Försvarsmakten utgörs av doktriner, manualer, 
handböcker, instruktioner och reglementen. När en störning eller problem uppstår i den 
ordinarie verksamheten och den inte kan genomföras som planerat eller divergerar mot 
styrningarna, sätts korrigerande åtgärder in för att rätta till felet. Problemen och störningarna 
samt de korrigerande åtgärderna ska registreras och följas upp eftersom det ska finnas en 
faktabaserad mätbarhet för att kunna verifiera att åtgärden fick önskat resultat. Mätbara mål 
ska sättas baserat på vilka områden eller egenskaper som ska övervakas, målen ska sedan 
följas upp för att mäta utfallet och utgöra en referens för korrigerande åtgärder. Detta ger 
också en möjlighet att identifiera särskilda kroniska problemområden som kan analyseras för 
att kunna åtgärdas i förbättringsprocessen. Kroniska problem är enligt Juran problem som är 
inbyggda i verksamhetens processer.31  

2.4.3 Förbättring 
Förbättring i det här sammanhanget innebär att medvetet och systematiskt arbeta med 
förbättringar för att nå en betydligt högre kvalitet än tidigare. 

                                                             
28 Edvardsson, Thomasson, (1992), s 183-184, 187 
29 Edvardsson, Thomasson, (1992), s 208 
30 Juran, Blanton Godfrey, (2000), s 4.2 
31 Juran, Blanton Godfrey, (2000), s 4.3-4.8, 4.27 
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Enligt Juran bör all förbättringsverksamhet genomföras projektbaserat, det finns inga 
allmänna förbättringar hävdar han, det måste finnas en strukturerad process. Syftet med 
förbättringsarbetet är att identifiera och åtgärda kroniska problem. Ofta är det ett fåtal större 
förbättringsprojektprojekt som ger de stora effekterna, därför är det viktigt att systematiskt 
och faktabaserat analysera problemområden för att identifiera och prioritera lämpliga projekt. 
I regel ger ett korrekt identifierat och utvalt förbättringsprojekt en stor avkastning på 
investerat kapital.32  

Förbättringsarbetet bör enligt Juran organiseras genom att det leds av en arbetsgrupp som för 
att förbättringsarbetet och arbetsgruppen ska få legitimitet sitter i eller mycket nära ledningen 
av organisationen. Därifrån leds arbetet med att analysera problemområden, identifiera 
tänkbara projekt och utse projektgrupper för att åtgärda problemen.33  

Underlag för analysen är framförallt statistiskt underlag från verksamheten till exempel 
avvikelser, kvalitetsbristkostnader, audits, reklamationer, utredningar, utlåtande från 
kunderna, utlåtande från myndigheter men delar av underlaget kan också vara förslag från 
anställda eller underleverantörer. Det är enligt Juran viktigt att identifiera kostnaderna för 
kvalitetsbristerna inom ett visst område för att kunna motivera investeringar för åtgärder och 
beräkna besparingarna av åtgärder.34  

Ledningens arbetsgrupp för förbättringar tar baserat på sin analys också fram mätbara 
kvalitetsmål för de identifierade förbättringsområdena, mål som fastställs av ledningen och 
återmatas till kvalitetsplaneringen där de införs i den strategiska verksamhetsplanen. De 
strategiska kvalitetsmålen för förbättring bryts sedan ner i delmål och aktiviteter inom 
respektive verksamhetsområde.35  

De företag som har mätbara kvalitetsmål för förbättringar i sin strategiska verksamhetsplan är 
de företag som är mest framgångsrika i sin kvalitetsutveckling hävdar Juran.36  

De utsedda projektgrupperna ska ha en sammansättning av lämpliga specialister men det är 
också viktigt med deltagare från den berörda verksamheten.37  

Första steget för projektgruppen är att utifrån symptomen på problemet hitta grundorsaken. I 
andra steget tas åtgärder fram för att åtgärda grundorsaken till problemet. Det innebär att 
projektgrupperna också ansvarar för att visa åtgärdernas verkan och att etablera en styrning 
för att bibehålla förbättringen vilket är organisationens lärande.38 

                                                             
32 Juran, Blanton Godfrey, (2000), s 5.8, 5.11, 5.13,  
33 Juran, Blanton Godfrey, (2000), s 5.17-5.19 
34 Juran, Blanton Godfrey, (2000), s 5.24-5.26 
35 Juran, Blanton Godfrey, (2000), s 5.20 
36 Juran, Blanton Godfrey, (2000), s 5.19 
37 Juran, Blanton Godfrey, (2000), s 5.33 
38 Juran, Blanton Godfrey, (2000), s 5.39 
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2.5 Teorikritik 
Teorierna om kvalitetsutveckling bygger på att skapa ideala och rationella arbetsprocesser och 
modeller som bygger på rationalitet. Det visar att teorierna har hämtat sin utgångspunkt i en 
rationalistisk teoribildning.39 Det innebär också att kvalitetsteorin är mycket teknisk eller 
mekanisk till sin karaktär eftersom effektivitet anses uppnås genom tydlig arbetsfördelning 
och systematiska arbetssätt. Det gör att teorierna lätt kan uppfattas som inhumana eftersom de 
inte tar direkt hänsyn till irrationellt mänskligt beteende eller irrationellt mänskligt 
beslutsfattande. De rationalistiska teorierna bygger på målstyrning som enligt Abrahamsson 
har svagheten att mål kan vara svåra att göra konkreta, mätbara och att omsätta i praktiken. 
Abrahamsson hävdar samtidigt att det är omöjligt att tänka sig en organisationsteori som helt 
saknar rationalistiska komponenter.40   

Ydén argumenterar i sin avhandling för att presentationen av ett kvalitetsinriktat arbetssätt av 
en organisation också kan vara ett sätt att skapa legitimitet för organisationen utåt mot 
samhället, eftersom ett kvalitetsinriktat arbetssätt har blivit normbildande för vad som 
betraktas som effektivt i samhället.41 Det viktigaste blir därmed att visa upp en bild av att 
organisationen ser effektiv ut framför att använda sitt kvalitetsinriktade arbetssätt för att 
verkligen bli effektiv. 

2.6 Delfrågor 
Utifrån undersökningens syfte och teorin som ligger till grund för studien ska följande 
delfrågor besvaras enligt nedan. 

1. Hur planeras verksamheten för att uppnå rätt kvalitet på insatsförbanden? 
2. Hur styrs förbandsproduktionen och insatsförband för att uppnå rätt kvalitet? 
3. Hur genomförs förbättringar i förbandsproduktion och insatsförband för att nå rätt 

kvalitet? 

2.7  Avgränsningar 
Studien omfattar endast Försvarsmaktens centrala ledningsnivå och baseras på formella 
styrningar eftersom kvalitetsarbetet enligt Jurans teori leds centralt. Det är endast öppna källor 
som utgör underlag i studien. Fokus i studien kommer att läggas på insatsverksamheten och 
insatsförbanden eftersom de ytterst är Försvarsmaktens produkter eller den tjänst som ska 
leverera den effekt som uppdragsställaren önskar. Försvarsmaktens ledningsprocesser i detalj 
omfattas inte av studien, endast de övergripande styrningar som ligger till grund för 
processerna.  

                                                             
39 Abrahamsson B, (2000), Organisationsteori, Moderna och klassiska perspektiv, Studentlitteratur, Lund, s 90-
107, 119-130, 178-194 
40 Abrahamsson, (2000), s 90-107, 119-130, 178-194 
41 Ydén K, (2009), ”Kriget” och karriärsystemet, Bokförlaget BAS, Göteborg, s 241 
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2.8 Operationalisering 
Teorin om kvalitetsutveckling har utifrån studiens tre delfrågorna operationaliserats genom att 
teorin omsatts till frågor för att leta efter indikatorer i uppsatsens empiri.42 Frågorna för den 
del av teorin som behandlar förbättring har dessutom omsatts till ett underlag med 
intervjufrågor i en intervjuguide enligt Bilaga 1. 

Frågorna är framtagna och baserade på en tolkning av innebörden i de teoribegrepp 
(planering, styrning och förbättring) som respektive del av teorin omfattar vilket framgår 
enligt avsnittet 2.4. 

Planering:  

 Hur identifierar Försvarsmakten kunden? 
 Hur bestämmer Försvarsmakten kundens behov? 
 Hur utvecklar Försvarsmakten produktegenskaperna? 
 Hur sätter Försvarsmakten produktmålsättningar? 
 Hur följs kvaliteten upp på Försvarsmaktens produkter? 
 Hur kvalitetsstyrs förbandsproduktion och insatsförband? 

Styrning: 

 Hur väljer Försvarsmakten från central nivå ut egenskaper att kvalitetsstyra i 
förbandsproduktion och insatsförband? 

 Hur etablerar Försvarsmakten från central nivå mått för att mäta egenskaperna? 
 Hur mäter Försvarsmakten på central nivå kvaliteten i förbandsproduktion och insats? 
 Hur sätter Försvarsmakten från central nivå mål för kvaliteten på förbandsproduktion 

och insatsförband? 
 Hur sätter Försvarsmakten på central nivå in och följer upp korrigerande åtgärder vid 

avvikelser? 

Förbättring: 

 Hur påvisas behov av förbättringar inom verksamheten? 
 Hur identifieras och prioriteras områden för förbättring inom verksamheten? 
 Hur organiseras arbetet med förbättringar av verksamheten? 
 Vilken metodik används i förbättringsarbetet (hur identifieras symtom och 

grundorsaker)? 
 Hur skapas styrningar för att bibehålla förbättringar? 
 Hur följs åtgärdernas avsedda effekt och ekonomi upp? 
 Hur återmatas kvalitetsmål (eller justerade befintliga mål) till planering?  

                                                             
42 Esaiasson P, Gilljam M, Oscarsson H, Wängnerud L, (2007), Metodpraktikan Konsten att studera samhälle 
individ och marknad, Norstedts Juridik AB, Stockholm, s 59-61 
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3 Metod 

3.1 Inledning 
Undersökningens problemställning innebär att jag vetenskapligt valt att studera hur 
Försvarsmakten omsätter erfarenheter till förbättringar för rätt kvalitet ska uppnås. Det 
innebär också att jag satt ”fallet” i centrum som det uttrycks av Esaiasson med flera. Jag har i 
min undersökning valt utgå från en befintlig teori att använda som utgångspunkt för att 
studera ett särskilt fall vilket innebär att min studie därmed är teorikonsumerande, till skillnad 
från teoriprövande. Esaiasson med flera skriver att det centrala i teorikonsumerande 
undersökningar är att pröva huruvida en given faktor ger en tillfredsställande förklaring till 
varför det blev som det blev i just det undersökta fallet.43 

3.2 Tillvägagångssätt 
Min avsikt är att med en deduktiv metod besvara mina frågeställningar i uppsatsen. 
Tillvägagångssättet innebär att jag kommer att utgå från teorin när jag undersöker min empiri 
och på så sätt besvara mina delfrågor.44 

Inledningsvis studerades olika teoretiska perspektiv inom området kvalitet och 
kvalitetsledning för att inhämta kunskap om ämnesområdet. Här gjordes en bred studie för att 
inhämta kunskap om erfarenhetshantering, förbättringsarbete och kvalitetsutveckling i 
allmänhet men också historiskt samt med inriktning på kvalitetsutveckling både inom 
produktion av varor och av tjänster. Fokus vid studien lades på teorier inom 
kvalitetsutveckling som Jurans teorier men också litteratur av Edvardsson, Thomasson och 
Grönroos. Teorierna operationaliserades för att analysera empirin och därmed kunna besvara 
studiens delfrågor. I samband med detta gjordes också en textanalys av material från 
Försvarsmakten i syfte att bilda sig en uppfattning om omfattningen på den empiri som skulle 
behövas för undersökningen. 

När innehållet i materialet analyserades fokuserades på aspekter kring hur materialet bidrog 
till att beskriva hur Försvarsmakten omhändertar erfarenheter för att skapa förbättringar och 
därmed arbetar kvalitetsinriktat i linje med de teorier som studerades inför undersökningen. 
Esaiasson med flera beskriver textanalysen som att ta fram det väsentliga i innehållet genom 
noggrann läsning av textens delar, helhet och den kontext vari den ingår.45 Det gör att 
textanalysen är en lämplig metod i undersökningen eftersom den fångar helheten i empirin, 
vilket jag strävat efter. 

Materialet vars innehåll analyserats består av Regeringens regleringsbrev för Försvarsmakten, 
Försvarsmaktens perspektivstudie (PERP), Försvarsmaktens Handbok för målsättningsarbete 
(H Mål Förb), Försvarsmaktens arbetsordning (FM Arbo), Strategiskt styrdokument, 
Försvarsmaktens utvecklingsplan (FMUP), Försvarsmaktens årsredovisning samt 

                                                             
43 Esaiasson et al., (2007), s 97-100 
44 Molander J, (2003), Vetenskapsteoretiska grunder, Historia och begrepp, Studentlitteratur, s 175 
45 Esaiasson et al., (2007), s 237 
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Insatsledningens stående stabsorder. Materialet har valts ut eftersom dokumenten 
huvudsakligen utgör styrdokument i Försvarsmakten på strategisk verksamhetsnivå och 
samtidigt kan ge svar på undersökningens frågor. 

Med syftet att ge svar på de frågor som inte fullt ut besvarades i textanalysen genomfördes 
också ett antal semistrukturerade informantintervjuer med personer som är delaktiga i 
insatsledningens arbete med erfarenhetshantering. Intervjuerna gav svar på hur 
insatsledningens arbete med erfarenhetshantering genomförs och därmed också svar på frågan 
hur insatsledningens förbättringsarbete med inriktning på insatsförbanden är organiserat och 
genomförs. Därmed besvarades uppsatsen frågeställningar. 

Avslutningsvis genomförs en diskussion i uppsatsen där resultatet diskuteras och förklaras i 
förhållande till de valda teorierna om kvalitetsutveckling. I diskussionen dras delslutsatser 
som sammanställs i slutet. Slutsatserna förklaras därefter utifrån Jurans och Grönroos gap 
modeller som presenterades i teoridelen av uppsatsen. Sist i uppsatsen görs en reflektion över 
varför resultatet av studien kan ha fått det redovisade utfallet. 

3.3 Datakvalitet 

3.3.1 Källkritik 
Källkritik bygger på att materialet granskas utifrån kriterierna äkthet, tidssamband, oberoende 
och tendens.46 Källkritik enligt kriterierna har i uppsatsen integrerats i texten där analys och 
kritik har genomförts löpande där det är relevant.  

3.3.2  Förförståelse 
Min förförståelse för erfarenhetshantering och kvalitetsarbete bygger på att jag arbetat med 
kvalitetsledning i Flygvapnet under två års tid inom området flygunderhåll och luftvärdighet. 
Jag har därefter tjänstgjort tre och ett halvt år på Högkvarteret och militära flyginspektionen 
(FLYGI) med tillsyn av kvalitetsledning inom flygsäkerhetsarbetet. Jag har också genomfört 
tre utlandstjänster där jag vid alla tre tillfällena kommit i kontakt med erfarenhetshanteringen. 
Detta sammantaget har naturligtvis gett mig en förförståelse för problemen och skulle kunna 
påverka min objektivitet i undersökningen, men jag har genom att vara medveten om detta 
försökt att förhålla mig objektiv i arbetet med undersökningen för att strikt bara utgöra länken 
mellan teori och empiri.  

3.4 Datainsamling 

3.4.1 Textanalysen 
I textanalysen fokuserades på att hitta svaren på undersökningens frågor i den text som 
analyserades. För att motverka eventuell subjektivitet i analysen av materialet har jag under 
analysen växlat mellan empiri och teori. 

                                                             
46 Thuren T, (2005), Källkritik, Liber, Stockholm, s 13 
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Uppsatsen bygger på analys av data huvudsakligen hämtat från Försvarsmaktens egna 
dokument, vilka utgörs av styrdokument som: 

 Rapport från perspektivstudien 2009 – Det militärstrategiska utfallsrummet, utgör ett 
av Regeringens och Försvarsmaktens redskap för att identifiera viktiga vägvalsfrågor 
för Försvarsmaktens utformning och utveckling i ett tjugoårigt perspektiv.47 

 Försvarsmaktens utvecklingsplan (FMUP) vilket är Försvarsmaktens strategiska 
verksamhetsplan och styr detaljerat verksamheten som ska genomföras närmsta året, 
och med lägre upplösning tio år framåt.48 

 Strategiskt styrdokument för Försvarsmakten som innehåller Försvarsmaktens 
strategiska grund och de strategiska förändringsmålen.49 

 Försvarsmaktens årsredovisning 2010 vilket är Försvarsmaktens resultatredovisning, 
resultaträkning, balansräkning, anslagsredovisning och finansieringsanalys.50  

 Försvarsmaktens arbetsordning (FM Arbo) som innehåller bestämmelser om 
Försvarsmaktens ledning och organisation, fördelning av ansvar och uppgifter inom 
myndigheten och delegering av beslutanderätt.51  

 Arbetsordning SSO för insatsledningen i Högkvarteret som är insatsledningens 
stående stabsorder.52 

 Handbok för Försvarsmaktens målsättningsarbete – Förband (H Mål Förb) som 
beskriver förbandsmålsättningsarbetet med syftet att kravställa krigsförband för att 
uppnå statsmaktens krav på Försvarsmaktens förmåga.53 

Dessa dokument utgör alla primärdata för undersökningen. Dokumenten som analyserats är 
alla med ett undantag gällande och fastställda dokument, inget av dokumenten är äldre än tre 
år. En svaghet kan vara att något av dokumenten är i senaste utgåvan så nytt (H Mål Förb) att 
alla principerna som beskrivs i dokumentet inte hunnit implementeras fullt ut i verksamheten. 
Alla dokument i studien utgörs av öppna dokument. Dokumenten utgörs av officiella 
dokument från Försvarsmakten och beskriver ledningens officiella uppfattning om 
verksamheten och kan därför eventuellt innehålla tendensiösa inslag. Dokumenten har för att 
kontrollera detta där det varit möjligt jämförts med granskningar utförda av 
Ekonomistyrningsverket och Riksrevisionen, vilket framgår i diskussionen.  

                                                             
47 Försvarsmakten, (2010), Rapport från perspektivstudien 2009 – Det 
militärstrategiska utfallsrummet, HKV bet 2010-01-29, 23 382:51673, Högkvarteret, Stockholm 
48 Försvarsmakten, (2011), Försvarsmaktens utvecklingsplan 2012-2021 (FMUP 12) Bilaga 1, HKV bet 2011-02-
11 23 320: 52470, Högkvarteret, Stockholm 
49 Försvarsmakten, (2009), Strategiskt styrdokument för Försvarsmakten, Bilaga 1, HKV bet 2009-12-17 09100: 
68065, Högkvarteret, Stockholm 
50 Försvarsmakten, (2011), Försvarsmaktens årsredovisning 2010, HKV bet 2011-02-18, 23 386: 52687, 
Högkvarteret, Stockholm 
51 Försvarsmakten, (2010), Försvarets Författningssamling, FFS 2010:9 Försvarsmaktens föreskrifter med 
arbetsordning för Försvarsmakten (FM ArbO), Högkvarteret, Stockholm 
52 Försvarsmakten, (2010), Del 3 till HKV Arbo 2010, Arbetsordning (SSO) för insatsledningen i Högkvarteret, 
HKV bet 2010-04-15, 09862: 55185, Högkvarteret, Stockholm  

53 Försvarsmakten, (2011), H Mål Förb, Handbok för Försvarsmaktens målsättningsarbete – Förband, 
Högkvarteret, Stockholm 
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Det dokument som utgörs av ett utkast, det vill säga Stående stabsordern för avdelningen för 
erfarenhetsanalys har bara utgjort stöd för annat material som erhållits vid informantintervjun.  

Sekundärdata i studien utgörs av det material som hämtats från Armémuseums årsbok till 
inledningen i uppsatsen och till avsnitt 4.2.7, där detta material bara utgjort en delmängd. 
Materialet har i de avsnitt där det använts stärkts med annat material som utgörs av 
primärdata.  

Där inte analysen av texten gett tillräckligt med data för att svara på studiens frågor har 
materialet kompletterats med två informantintervjuer. 

Två kortare telefonsamtal har genomförts med två centralt placerade befattningshavare på 
Högkvarteret för att besvara eller bekräfta enstaka frågor, vilket också kompletterat 
materialet.  

3.4.2 Informantintervjuer 
Informanterna till intervjun har bägge valts ut för att de arbetar med erfarenhetshantering på 
insatsledningen i Högkvarteret, vilket är den avdelning som på insatsledningen arbetar med de 
uppgifter som motsvarar det teorin beskriver som förbättringsarbete. En av informanterna är 
ställföreträdande chef för avdelningen och den andra är en civilanställd analytiker. Det gör 
dem båda centralt placerade i den verksamhet som ska undersökas och de representerar ett 
lämpligt tvärsnitt av medarbetarna på avdelningen, de utgör därmed också det som Esaiasson 
med flera kallar ett strategiskt urval. Urvalet av de två informanterna gjorde det också möjligt 
att korrelera deras uppfattningar. Urvalet på avdelningen är begränsat eftersom antalet 
anställda utgörs av endast nio personer, fler intervjuer bedömdes därför inte tillföra mer 
information.54 De två intervjuerna genomfördes 2011-02-18 och 2011-03-02 

Den ena av informanterna är man och ca 40 år, överstelöjtnant, har arbetat i Försvarsmakten 
ca 20 år och med erfarenhetshantering i olika former i två år, han har dessutom varit med att 
starta verksamheten som den bedrivs i sin nuvarande form. Han har genomfört en 
utlandstjänst i Bosnien för Försvarsmakten. 

Den andra informanten är man och ca 30 år, civilanställd analytiker med magisterexamen i 
statskunskap. Han har arbetet i Försvarsmakten ca tre år, med erfarenhetshantering i 
Försvarsmakten i ca två år. Han har genomfört utlandstjänst i ett år i Afghanistan för 
Försvarsmakten. Informanten har tidigare arbetet med erfarenhetshantering för FN i New 
York och i Nepal. 

Informanterna har erbjudits anonymitet men valt att inte vara anonyma vilket kan tänkas ha 
gett en viss intervjueffekt på resultatet av intervjuerna, men anonymitet i det här fallet bedöms 
inte relevant eftersom urvalet av informanter är så litet att anonymiteten i praktiken blir 
betydelselös. 

                                                             
54 Esaiasson, et al., (2007), s 291-294 
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Intervjuerna som tog mellan 40 och 80 minuter och har genomförts som semistrukturerade 
samtalsintervjuer med utgångspunkt kring de tematiska frågeställningar som framgår av 
intervjuguiden i Bilaga 1.  

Innan intervjun beskrevs och förklarades endast övergripande forskningsområdet utan att 
några detaljer gavs. Detta för att undvika tillrättalagda svar vid intervjun. Intervjusituationen 
hade till största delen karaktären av informellt samtal kring intervjuguidens teman men även 
direkta frågor ställdes till informanterna där så behövdes. 

Bägge intervjuerna har spelats in och transkriberades efter intervjun till text. Informanterna 
har därefter delgivits texten för att läsa igenom och kommentera om de har haft några 
anmärkningar. Därefter har texten analyserats och svaren på frågorna har hämtats ur texten. 

3.5 Validitet och reliabilitet 
Validiteten eller frånvaron av systematiska fel i uppsatsen som helhet har säkerställts genom 
att indikatorerna som används i analysen av empirin är direkt kopplade till begrepp i teorierna 
som operationaliserats för studien.55  

Intervjuernas reliabilitet eller frånvaro av osystematiska fel har säkerställts genom att det i 
intervjun beaktats att informanternas svar på frågorna tolkats på rätt sätt och därmed är 
relevant som svar på den ställda frågan. Vid intervjuerna har ledande frågor medvetet 
undvikits för att stärka reliabiliteten.56 Vid någon tveksamhet ifall frågan uppfattats korrekt 
har frågan ställts åter och förklarats. Efter intervjun har informanterna getts möjlighet att läsa 
igenom underlaget och korrigera eventuella felaktigheter och på så sätt bekräfta att frågorna 
uppfattats på rätt sätt.  

Som helhet har reliabiliteten i uppsatsen säkerställts genom att vara uppmärksam på att 
resultatet av intervjuer och studier av materialet som undersökts hela tiden styr mot 
uppsatsens syfte.  

3.6 Etik 
God forskningsetik innebär bland annat att hänsynsfullhet, öppenhet och ordningsamhet ska 
visas i forskningen.57 Det har i uppsatsen inneburit att informanterna som deltagit i studien 
gjort det med frivillighet och att de haft möjlighet att ta del av underlaget innan det används. 
Informanterna har också erbjudits att godkänna direkta citat innan citaten använts i studien. 
Informanterna har även erbjudits att vara anonyma. En annan aspekt på forskningsetik är 
öppenhet vilket innebär att alla metoder och resultat ska vara öppet redovisade vilket de är i 
uppsatsen. Ordningsamhet har visats genom att materialet till uppsatsen har sparats men är 
tillgängligt, detta gäller också inspelningar från intervjuer av informanter. 

                                                             
55 Esaiasson, et al., (2007), s 61, 70 
56 Kvale S, (1997), Den kvalitativa forskningsintervjun, Studentlitteratur, s 145, 213, Esaiasson, et al., (2007), s 
70 
57 Gustafsson B, Hermerén G, Petersson B, (2005), Vad är god forskningssed? Synpunkter, riktlinjer och 
exempel, Vetenskapsrådets rapportserie nr 1, 2005, s 8-9 
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4 Resultat 

4.1 Inledning 
Här i uppsatsens resultatdel redovisas och presenteras resultatet av undersökningen. 
Underrubrikerna i kapitel 4 motsvarar de frågor som är resultatet av operationaliseringen av 
teorin enligt avsnitt 2.8.  

4.2 Planering 

4.2.1 Inledning 
Här nedan redovisas resultatet av den del i studien som svarar på delfrågan: Hur planeras 
verksamheten för att uppnå rätt kvalitet på insatsförbanden? 

4.2.2 Vem är Försvarsmaktens kund? 
Här nedan beskrivs hur Försvarsmakten gör för att definiera vem kunden är. 

Baserat på en tolkning av vad som står i FFS 2010:9 (FM Arbo) uppfattar Försvarsmakten att 
Regeringen är kunden för Försvarsmaktens verksamhet, vilket framgår enligt nedan. 
 
9 § FMUP och budgetunderlaget ska innehålla verksamhetsmål för produkter inom olika 
verksamhetsgrenar och produktgrupper. 
Produkterna ska uppfylla regeringens krav på kvalitet, omfattning, leveranstidpunkter och 
kostnader.58 

4.2.3 Hur bestäms kundernas behov? 
Här beskrivs hur Försvarsmakten gör för att bestämma kundens behov. 

Försvarspropositionen som godkänns i riksdagen beskriver Försvarsmaktens inriktning de 
kommande åren. Försvarspropositionen omsätts till ett regleringsbrev som årligen ger 
Försvarsmakten förutsättningarna för sin verksamhet av regeringen. Regleringsbrevet anger 
bland annat vilka mål Försvarsmakten ska uppnå, vilka medel Försvarsmakten har till sitt 
förfogande samt hur de ska fördelas, Regeringens krav på återredovisning framgår också.59 

För att analysera vad kunden Regeringen kan tänkas behöva på lång sikt, inom ett 
tjugoårsperspektiv görs en så kallad perspektivstudie (PERP). I perspektivstudien för 2009 
framgår det att: 

Perspektivstudien utgör ett av Regeringens och Försvarsmaktens redskap för att tidigt identifiera 
viktiga vägvalsfrågor för Försvarsmaktens utformning och utveckling i ett tjugoårigt perspektiv.60 
 
 

                                                             
58 Försvarsmakten, (2010), FFS 2010:9, s 7 
59 Regeringen, (2010), Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende Försvarsmakten, Försvarsdepartementet, 
Stockholm 
60 Försvarsmakten, (2010), Rapport från perspektivstudien 2009 – Det 
militärstrategiska utfallsrummet, s 4  
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Försvarsmaktens ledning sammanställer en verksamhetsplan kallad Försvarsmaktens 
utvecklingsplan (FMUP). FMUP specificerar hur Försvarsmakten ska möta Regeringens 
behov för nästkommande år och nio år framåt.61 

Vilka produkter som ska ingå i FMUP bestäms i överbefälhavarens produktavvägningsbeslut 
och baseras på de krav regeringen ställer på Försvarsmakten, vilket framgår enligt nedan. 

7§ FMUP ska baseras på de krav regeringen ställer på Försvarsmakten, på underlag från 
befattningshavare direkt underställda överbefälhavaren samt på överbefälhavarens 
produktavvägningsbeslut.62 

9 § FMUP och budgetunderlaget ska innehålla verksamhetsmål för produkter inom olika 
verksamhetsgrenar och produktgrupper. 
Produkterna ska uppfylla regeringens krav på kvalitet, omfattning, leveranstidpunkter och 
kostnader.63 
 
 
Operativa ramvilkor som de beskrivs i H Mål Förb är de operativa styrningar och krav som 
styr utvecklingen av krigsförbanden mot de tidsperioder som specificeras i FMUP. Operativa 
ramvilkor syftar ytterst till att inrikta utvecklingen av krigsförbanden och därmed indirekt 
även materielsystemen så att de utvecklas med rätt förutsättningar, förmåga, ambitionsnivå 
och krav på interoperabilitet.64 

Operativa ramvilkor beskriver på en övergripande nivå bland annat stridsmiljöfaktorer, egna 
och allierade aktörer och motståndare. De operativa ramvilkoren redovisas enligt H Mål Förb 
i FMUP och ger förutsättningar för alla förbandsmålsättningsarbeten som ska genomföras mot 
givna tidsperioder.65  

4.2.4 Hur utvecklas produktegenskaperna? 
Här beskrivs Försvarsmaktens process för hur förbandsspecifikationerna 
(produktegenskaperna) tas fram, det vill säga hur förbanden eller materielen utvecklas för att 
möta kundens behov. 

H Mål Förb beskriver Försvarsmaktens generella livscykelmodell för förband som används 
vid planering och utveckling av Försvarsmaktens resurser enligt Bild 4. Livscykelansatsen 
beskrivs i H Mål Förb som relevant för utvecklingen eftersom den strukturerar den pågående 
utvecklingen, användningen och avvecklingen av de olika versionerna av krigsförbanden.66     

 

                                                             
61 Försvarsmakten, (2010), FFS 2010:9, s 6 
62 Försvarsmakten, (2010), FFS 2010:9, s 7 
63 Försvarsmakten, (2010), FFS 2010:9, s 7 
64 Försvarsmakten, (2011), H Mål Förb, s 29  
65 Försvarsmakten, (2011), H Mål Förb, s 29 
66 Försvarsmakten, (2011), H Mål Förb, s 12 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2011-04-25 
HSU 09-11 
Jonas Larsson 
 
 

  Sida 
25 

 
  

 

 Figur 4 (Försvarsmaktens generella livscykelmodell)67 

Vidare beskrivs syftet med konceptskedet som att generera en eller flera alternativa lösningar 
för att möta identifierade behov. Dessutom tas underlag för beslut fram för respektive förslag 
till lösning. Utvärdering görs genom analyser av bland annat genomförbarhet, kostnader samt 
jämförelser med liggande planering och överensstämmelse med Försvarsmaktens strategiska 
mål.68  

Utvecklingsskedet enligt figur 4 syftar till att definiera och specificera det valda konceptet 
som ska vidareutvecklas. Här sker koordinering av produktion och leveranser för att tillse att 
alla ingående resurser finns på plats inför produktion (till exempel förbandsproduktion). 
Syftet med skedet är också att säkerställa att systemet kan produceras, utvärderas, användas, 
vidmakthållas/underhållas och avvecklas. Såväl specifikationer som framtagna planer 
utvärderas med avseende på bland annat ingående kravställningar och resurstillgång för att 
säkerställa att produktionen kan genomföras.69 

 

4.2.5 Hur sätter Försvarsmakten produktmålsättningar? 
Här beskrivs hur kvalitetsmål sätts för produkterna det vill säga förbandsmålsättningar för 
Försvarsmaktens insatsförband. 
 
H Mål Förb beskriver att med förbandsmålsättningsarbete avses att ta fram och sammanställa 
styrningar och inriktningar, omgivningsrelaterade beskrivningar och utformning avseende 
krigsförband i syfte att skapa en kravbild, dels för realisering av förbandet och dels som 
underlag för värdering.70 

Enligt H Mål Förb ska målsättningsarbete för förband fokusera på kravställning av de 
krigsförband som utbildas och produceras för att genomföra insats och stå i beredskap. 
Arbetet är en delmängd av försvarsmaktsplaneringen och genomförs som en del i 
Försvarsmaktens övergripande förmågeutveckling, där ett flertal andra verksamheter bidrar 
såsom perspektivstudier, forskning och teknikutveckling, studier, konceptutveckling samt 
organisations-, metod- och materielutveckling.71 

                                                             
67 Försvarsmakten, (2011), H Mål Förb, s 12 
68 Försvarsmakten, (2011), H Mål Förb, s 14 
69 Försvarsmakten, (2011), H Mål Förb, s 14 
70 Försvarsmakten, (2011), H Mål Förb, s 21 
71 Försvarsmakten, (2011), H Mål Förb, s 21 
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I H Mål står också att målsättningsarbetet ska starta med ett beslut om att skapa eller förändra 
ett förband mot identifierade förmågegap. Målsättningsarbetet ska styras av de förutsättningar 
som anges i Försvarsmaktens utvecklingsplan, inklusive operativa ramvillkor eller 
motsvarande, samt tillämpliga scenarier och typsituationer på strategisk, operativ och taktisk 
nivå. Som ingångsvärde används också förbandsspelkort med tillhörande dimensionerande 
målbilder framtagna inom ramen för Perspektivstudien, samt tillämpliga krav på 
interoperabilitet. Arbetet påverkas också av ekonomiska ramar och ramar avseende resurser 
och produktionsförutsättningar.72 

I H Mål Förb står vidare att förbandsmålsättning utvecklas med utgångspunkt i den inriktning 
som framgår i FMUP samt i de målbilder som tas fram inom perspektivstudien.73 

4.2.6 Hur följs kvaliteten upp på Försvarsmaktens produkter? 
Här beskrivs hur Försvarsmakten gör för att följa upp kvaliteten på produkterna. 

För att följa upp produktegenskaperna och målen för produktegenskaperna, det vill säga 
förbandsspecifikationen och förbandsmålsättningarna görs årligen en krigsförbandsvärdering 
av de befintliga förbanden. I värderingsarbetet ingår att strukturerat rapportera avvikelser 
(delta) gentemot aktuell kravbild och åtgärdsförslag på hur dessa avvikelser kan lösas. 
Krigsförbandsvärderingen återmatas till Försvarsmaktens operativa värdering och styrning, 
resultatet återfinns i Försvarsmaktens årsredovisning. Den samlade värderingen av 
krigsförbanden utgör dels underlag för Försvarsmaktens återrapportering avseende operativ 
förmåga till regeringen, dels ett internt underlag för förbättringsåtgärder, utifrån vad 
värderingen visat.74 Utvärdering av krigsförband, eller förbandsdelar, inför internationell 
insats ska ske i enlighet med EU- och Nato-metoder, i första hand utifrån Operational 
Capabilities Concept Evaluation & Feedback (OCC E&F).75 Försvarsmaktens årsredovisning 
för 2010 redovisar översiktligt i den öppna delen vilken grad förbandsmålsättningarna 
uppnåtts.76 

4.2.7 Hur kvalitetsstyrs förbandsproduktion och insatsförband? 
Här beskrivs hur förbandsproduktion och insatsförband i insats kvalitetsstyrs. 

I FM Arbo står det beskrivet att Överbefälhavaren inriktar Försvarsmaktens övergripande 
verksamhet med ett strategiskt styrdokument för Försvarsmakten och med militärstrategisk 
doktrin. Det står vidare i FM Arbo att i militärstrategisk doktrin anges förhållningssättet för 
användandet och utveckling av militära medel och metoder.77 Det innebär att doktrinen utgör 
en grund för Försvarsmaktens verksamhet. 

                                                             
72 Försvarsmakten, (2011), H Mål Förb, s 27 
73 Försvarsmakten, (2011), H Mål Förb, s 35 
74 Försvarsmakten, (2011), H Mål Förb, s 40 
75 Försvarsmakten, (2011), H Mål Förb, s 41 
76 Försvarsmakten, (2011), Försvarsmaktens årsredovisning 2010, s 16-32 
77 Försvarsmakten, (2010), FFS 2010:9, s 5 
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I hierarkin under militärstrategisk doktrin finns ytterligare fyra doktriner. Doktrin för 
gemensamma operationer (D Gemo)78, doktrin för Markoperationer (D Marko)79, doktrin för 
Marina operationer (D Marino)80 och slutligen doktrin för luftoperationer (D Lufto)81. 

Doktrinerna är inte helt uppdaterade utifrån de verksamheter som Försvarsmakten bedriver i 
dagsläget, bland annat bedrivs den svenska utlandsinsatsen i Afghanistan som karaktäriseras 
av counter insurgency och comprehensive approach delvis utan stöd i Försvarsmaktens 
doktriner, vilket får anses vara en brist.  

Enligt FM Arbo innehåller reglementen bindande och vägledande bestämmelser om 
förhållningssätt eller för verksamheters genomförande inom Försvarsmakten.82 Det innebär att 
reglementena är det som till stor del styr den taktiska verksamheten i Försvarsmakten i 
hierarkin under doktrinerna. Men även här finns betydande luckor för styrning av 
verksamheten.  

Ett exempel är att idag saknas helt reglementen som styr och beskriver hur 
insatsverksamheten vid Flygvapnets basbataljoner ska genomföras. Tidigare styrdes 
verksamheten av en serie anvisningar (Anvisningar Basbataljon, AnBas) som närmast hade 
formen av det som idag kallas ett taktiskt reglemente, men AnBas är idag omodern och 
motsvarar inte alls de förbandstyper som finns idag.83  

Andersson/Emanuelsson skriver att inget reglemente för grupps strid utvecklats sedan 1991, 
men vid insatser inom markstridsområdet har egna metoder eller tekniker utvecklats som förs 
över från tidigare förband inom insatsområdet. Utvecklingen borde samordnats av 
markstridsskolan.84 Andersson/Emanuelsson indikerar därmed också att det finns brister i 
styrningar och reglementen. 

 

4.3 Styrning 

4.3.1 Inledning 
Här redovisas resultatet av den del i studien som svarar på delfrågan: Hur styrs 
förbandsproduktionen och insatsförband för att uppnå rätt kvalitet? 

Det innebär hur förbanden under produktion och vid insats efter produktion kvalitetsstyrs via 
styrande dokument som doktriner, reglementen, manualer mm och följs upp i sin verksamhet 
för att korrigerande åtgärder ska kunna sättas in när verksamheten inte kan genomföras enligt 

                                                             
78 Försvarsmakten, (2005), Doktrin för gemensamma operationer, Försvarsmakten, Stockholm 
79 Försvarsmakten, (2005), Doktrin för markoperationer, Försvarsmakten, Stockholm 
80 Försvarsmakten, (2005), Doktrin för marina operationer, Försvarsmakten, Stockholm 
81 Försvarsmakten, (2005), Doktrin för luftoperationer, Försvarsmakten, Stockholm 
82 Försvarsmakten, (2010), FFS 2010:9, s 5  
83Einarsson H, major, Högkvarteret, Flygtaktiska staben, telefonsamtal, 2011-02-16   
84 Holger red, (2009), Andersson, Emanuelsson, s 244-245 
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styrningarna. Det handlar också om att sätta mätbara kvalitetsmål för verksamheten, 
kvalitetsmål som följs upp för att systematiska åtgärder ska kunna sättas in och följas upp när 
inte målen nås.  

4.3.2 Hur väljer Försvarsmakten från central nivå ut egenskaper som ska 
kvalitetsstyras i förbandsproduktion och insatsförband? 

Här beskrivs hur central nivå väljer ut egenskaper som ska kvalitetsstyras i 
förbandsproduktion och insatsförband. 

Det framgår inte av Försvarsmaktens strategiska verksamhetsplan (FMUP) några specifika 
egenskaper som styrs för att kvaliteten ska kunna styras och följas upp under 
förbandsproduktion och insats. Det som möjligen kan tolkas som en egenskap som ska styras, 
mätas och följas upp är Fullföljandegrad av Gruppbefäl soldater och sjömän (GSS/K), vilket 
framgår av FMUP.85  

4.3.3 Hur etablerar Försvarsmakten från central nivå mått för att mäta egenskaperna? 
Här nedan beskrivs hur central nivå etablerar mått för att mäta egenskaperna som ska 
kvalitetsstyras. 

Det framgår inte av Försvarsmaktens strategiska verksamhetsplan (FMUP) några specifika 
mått som ska etableras för att kvaliteten ska kunna styras och följas upp under 
förbandsproduktion och insats. Det som möjligen kan tolkas som ett kvalitetsmått i 
förbandsproduktion och insats och som mäts och följs upp är måttet på Fullföljandegrad 
Gruppbefäl, Soldater, sjömän/K, vilket framgår av FMUP. Fullföljandegraden redovisas med 
måttet: Hur stor del i procent av (GSS/K) som har fortsatt sin anställning i Försvarsmakten 
sett över tiden. Men detta beskrivs inte specifikt som ett kvalitetsmått, men kan tolkas som ett 
sådant.86 

4.3.4 Hur mäter Försvarsmakten från central nivå kvaliteten i förbandsproduktion och i 
insatsförband? 

Här beskrivs hur central nivå mäter kvaliteten i förbandsproduktion och på förband i insatser. 

Det framgår inte direkt av Försvarsmaktens strategiska verksamhetsplan (FMUP) eller FM 
Arbo att kvaliteten ska övervakas eller mätas under produktion av insatsförband eller under 
insats, det framgår bara i FM Arbo att kvaliteten ska leva upp till regeringens krav.87  

Det har inte heller redovisats i Försvarsmaktens årsredovisning hur kvaliteten har följts upp 
under förbandsproduktion eller vid insats. Förutom fullföljandegraden som utgör en av flera 
resultatindikatorer i resultatredovisningen för effektivitet och god hushållning i 

                                                             
85 Försvarsmakten, (2011), Försvarsmaktens utvecklingsplan 2012-2021 (FMUP 12), s 24-25 
86 Försvarsmakten, (2011), Försvarsmaktens utvecklingsplan 2012-2021 (FMUP 12), s 24-25 
87 Försvarsmakten, (2010), FFS 2010:9, s 7 
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Årsredovisningen (Resultatindikator 6) och möjligen kan tolkas som ett kvalitetsmått i 
produktionen av förbandet vilket beskrivs enligt ovan.88 

Ett exempel är att kraven i FMUP på FM logistik rör bara form inte funktion.89 Kvaliteten på 
logistikfunktionen påverkar i hög grad insatsförmågan och FM log utgör en del av 
insatsorganisationen.  

4.3.5 Hur sätter Försvarsmakten på central nivå mål för kvaliteten på 
förbandsproduktion och insatsförband? 

Här beskrivs hur central nivå sätter mål för kvaliteten på förbandsproduktion och 
insatsförband i insats. 

Det finns inga tydliga krav i styrdokumenten enligt ovan att de strategiska verksamhetsmål 
som är beskrivna i FMUP ska brytas ner och följas upp vad gäller kvalitet för 
förbandsproduktionen och förbandens prestationer vid insats. Floran av olika mål i FMUP är 
för övrigt mycket omfattande och därmed svår att överblicka och tolka, inga särskilt 
specificerade mål för kvalitet förekommer. Målet för fullföljande av GSS/K är 95 procent på 
en årsbasis vilket möjligen kan betraktas som ett kvalitetsmål för förbandsproduktionen.90 

Något som komplicerar bilden ytterligare är att Försvarsmakten tagit fram särskilda 
förändringsmål förutom de mål som framgår av FMUP. Förändringsmålen framgår av ett 
särskilt strategiskt styrdokument som enligt beskrivningen i dokumentet ska harmonieras med 
FMUP.91  

 

4.3.6 Hur sätter Försvarsmakten på central nivå in och följer upp korrigerande åtgärder 
vid avvikelser? 

Här beskrivs hur central nivå följer upp korrigerande åtgärder vid avvikelser. 

Det finns inget Försvarsmaktsgemensamt rapporteringssystem med databas där det kan 
rapporteras avvikelser och erfarenheter från verksamheten för att korrigerande åtgärder 
därefter ska kunna sättas in systematiskt och följas upp. Ledningsstaben på Högkvarteret 
studerar för närvarande ett centralt rapporteringssystem för att kunna upphandla detta men i 
nuläget finns inget sådant system.92 Detta gör att central nivå (HKV) har svårt att faktabaserat 
kunna analysera och bilda sig en uppfattning om var det finns problemområden i 
förbandsproduktion och i insatsområdena. Rapporterna i systemet skulle också kunna utgöra 
både kvantitativt och kvalitativt underlag för kvalitetsmätningar i verksamheten.  

 

                                                             
88 Försvarsmakten, (2011), Försvarsmaktens årsredovisning 2010, s 54-55 
89 Försvarsmakten, (2011), Försvarsmaktens utvecklingsplan 2012-2021 (FMUP 12), s 101-102 
90 Försvarsmakten, (2011), Försvarsmaktens årsredovisning 2010, s 54 
91 Försvarsmakten, (2010), Strategiskt styrdokument för Försvarsmakten, s 3 
92 Lundin, (2011) 
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4.4 Förbättring 

4.4.1 Inledning 
Här redovisas resultatet av den del i studien som svarar på delfrågan: Hur genomförs 
förbättringar i förbandsproduktion och insatsförband för att nå rätt kvalitet? 

Det förbättringsarbete som genomförs med inriktning på insatsförbanden och leds från central 
nivå i Försvarsmakten och är närmast jämförbart med det som beskrivs i Jurans teori är det 
arbete som genomförs på Högkvarteret insatsledningen, avdelningen för erfarenhetsanalys 
(ins erf ana). Uppgiften är enligt insatsledningens arbetsordning att: Genom erfarenhetsanalys 
och implementering av erfarenheter bidra både till snabba förändringar i teknik och taktik för 
att åstadkomma säkrare och effektivare verksamhet i pågående och kommande insatser samt 
till mer långsiktig förmågeutveckling avseende t ex materiel, utbildning, styrande dokument 
etc.93 

4.4.2 Hur påvisas behovs av förbättringar? 
Här beskrivs hur behov av förbättringar påvisas. 

Principen enligt informanten är att behovet startar med en fråga från chefen för 
insatsledningen på ett sätt som motsvarar underrättelsecykeln, det vill säga med ett prioriterat 
erfarenhetsbehov inom ett särskilt område. Utifrån det prioriterade erfarenhetsbehovet letas 
det efter erfarenheter inom området. Det är inte erfarenheter eller förslag som kommer 
underifrån (bottoms up) som genererar eller identifierar ett verksamhetsområde att analysera. 
Detta understryks av citaten enligt nedan. 

 det är precis som i underrättelsevärlden, chefen måste bestämma sig för vilka är mina 
informationsbehov och när han bestämt det, då kan man börja jobba, och på samma sätt här, vilka är 
mina erfarenhetsbehov? För annars så kan man prata om allt från skosnören till rymdraketer 94 

Med citatet nedan visar informanten att det inte är indikationer underifrån som styr vad som 
ska sätta igång arbetet med att analysera erfarenheter inom ett visst område. 

vårt perspektiv är ju inte det här introverta att försöka hitta felen hos oss själva utan snarare blicka 
utåt, och så att säga fundera på vad är det för saker som vi behöver institutionalisera 95 

Med citatet nedan visar informanten att det inte är förslag eller en rekommendation som sätter 
igång arbetet med att analysera erfarenheter inom ett specifikt område. 

det ska inte vara ett förslag eller en rekommendation eller en tes om att något behöver göras 96 

 

                                                             
93 Försvarsmakten, (2010), Del 3 till HKV Arbo 2010, Arbetsordning (SSO) för insatsledningen i Högkvarteret, s 
13 
94 Åström R, överstelöjtnant, Högkvarteret Insatsledningen erf ana, intervju, 2011-02-18 
95 Åström, (2011) 
96 Åström, (2011) 
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4.4.3 Hur identifieras och prioriteras områden för förbättring inom verksamheten? 
Här beskrivs hur förbättringsområden identifieras och prioriteras inom verksamheten. 

En metod som används av ins erf ana för att identifiera och föreslå områden åt chefen 
insatsledningen och samtidigt göra en prioritering av vilka erfarenheter som bedöms att de 
behöver omhändertas är genom att göra en gapanalys. Med gap analysen identifieras vilka 
styrningar som finns för den berörda verksamheten som genomförs och vilka styrningar 
saknas? Detta i kombination med att försöka tänka sig in i vad som är viktiga frågor för 
chefen insatsledningen är metoden för att identifiera och prioritera områden som behöver 
förbättras. Detta stöds av citaten enligt nedan. 

 finns det inte i bokhyllan då kan man ställa sig frågan, behövs det finnas i bokhyllan 97 

Nedan beskriver informanten både gap analysen och hur man försöker föreställa sig vad 
chefen insatsledningen upplever är ett problem för att kunna prioritera. 

så vill jag säga att genom att göra en sådan här gap analysis, jag hittar inget bättre svenskt ord, så 
kan man fundera på nyckelfrågan som många säger, vad håller chefen vaken på natten 98 

Att alla tre vapenslagens intressen och kompetens tillvaratas och säkerställs inom 
erfarenhetshanteringen genom att stabsofficerare finns i organisationen från alla tre 
vapenslagen, mark, sjö och luft.99 

 

4.4.4 Hur är förbättringsarbetet organiserat? 
Här beskrivs hur insatsverksamhetens erfarenhets hantering och förbättringsarbete är 
organiserat på central nivå i Högkvarteret. 

 

  Figur 5 (insatsledningens organisation)100 

                                                             
97 Åström, (2011) 
98 Åström, (2011) 
99 Åström, (2011), Försvarsmakten, Högkvarteret, 2010-11-04, UTKAST-Stående stabsorder för INS ERF ANA, 
Stockholm, s 2 
100 Försvarsmakten, (2010), Del 3 till HKV Arbo 2010, Arbetsordning (SSO) för insatsledningen i Högkvarteret, s 
11  
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Verksamheten för erfarenhetsanalys är organiserad så att den är direkt underställd 
Högkvarterets chef för insatsledningen enligt figur 5. Verksamheten bedrivs projektbaserat 
där varje projekt initieras av en fråga eller ett direktiv från chefen insats. Personalen på 
avdelningen består av stabsofficerare från olika verksamhetsgrenar och civila analytiker, 
sakkunskap hämtas från personal ute i verksamheten främst genom intervjuer och för 
kvalitetssäkring av genomförda analyser.101 

4.4.5 Vilken metodik används i förbättringsarbetet? 
Här beskrivs vilken metodik som används i förbättringsarbetet. 

Arbetet på ins erf ana bygger i princip på metodiken (1) Insamling, (2) Analys, (3) 
Delgivning.102  

Metodiken har ett tydligt Top Down perspektiv eftersom hela arbetet initieras med ett beslut 
från chefen insats. Insamling av erfarenheter sker inom det områden som chefen insats 
bedömer att han har ett erfarenhetsbehov. De erfarenheterna som samlas in och ligger till 
grund för analysen är bara sådana erfarenheter som testats i verklighetens testbädd vid en 
insats inte från en övning eller övrig förbandsverksamhet.103  

Erfarenhetsanalysen kan innehålla rekommendationer om åtgärder och förslag till 
implementering utifrån dragna erfarenheter men den kan också presentera ett 
problemkomplex tillsammans med förslag till uppdrag till andra enheter inom Försvarsmakten 
att ta fram åtgärdsförslag. Erfarenhetsanalysernas resultat kan också utgöra underlag till i 
förväg definierade produkter som t.ex. föreskrifter, instruktioner, reglementen, handböcker 
och manualer.104 

4.4.6 Hur skapas styrningar för att bibehålla förbättringar? 
Här beskrivs hur styrningar skapas för att bibehålla förbättringarna. 

En produkt av erfarenhetsanalysen kan vara ett underlag för framtagningen av ett nytt eller 
uppdaterat styrdokument som reglemente, instruktion, handbok etc. Antingen beroende på att 
det inte har funnits inom ett visst område tidigare eller att det som finns inte är användbart 
längre. Men för den uppgiften är stridsskolorna centrala eftersom de av tradition har uppgiften 
att skriva instruktioner reglementen och läromedel. I många fall kan man säga att 
framtagningen av styrningen i form av till exempel ett nytt reglemente kan vara en av 
förbättringarna i sig.105  

4.4.7 Hur följs åtgärdernas avsedda effekt och ekonomi upp? 
Detta innebär att kontrollera att den implementerade förbättringsåtgärden verkligen fick 
avsedd effekt och om ett ekonomiskt utfall är kopplat till åtgärden.   
                                                             
101 Åström, (2011) 
102 Försvarsmakten, (2010), UTKAST-Stående stabsorder för INS ERF ANA, s 3 
103 Åström, (2011) 
104 Försvarsmakten, (2010), UTKAST-Stående stabsorder för INS ERF ANA, s 3 
105 Åström, (2011), Försvarsmakten, (2010), UTKAST-Stående stabsorder för INS ERF ANA, s 3 
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Det framgår av intervjun med Åström på ins erf ana att man kan tänka sig någon form av 
uppföljning på om en föreslagen åtgärd, till exempel att ett nytt reglemente verkligen får den 
effekt som önskades när det togs fram, men det är inget som hittills gjorts fullt ut. Ett sätt som 
beskrivs är att vidhäfta det nya reglementet med ett antal frågor om avsedd effekt uppnås som 
sedan insatsförbandet får återrapportera och på så sätt görs en uppföljning.106 

Wildow anser att en uppföljning av att avsedd effekt uppnås med till exempel ett nytt 
reglemente skulle ta så lång tid eftersom det tar tid för åtgärden att implementeras att en 
uppföljning inte är rimlig på grund av tidsaspekten som han bedömer till 3-5 år.107 

Åström anser inte att ins erf ana behöver en direkt koppling mellan erfarenhetsanalysernas 
förbättringsförslag, ekonomi och mätning av insatsen effekter. 108 

 Däremot beskriver Åström att Insatsstaben J8 följer upp kostnaderna för insatserna och 
därmed den ökade kostnaden som ett förbättringsförslag eventuellt kan medföra, som till 
exempel den kostnadsökning som en IEDD grupp i Afghanistan har inneburit.109  

4.4.8  Hur återmatas kvalitetsmål för förbättringar till kvalitetsplanering? 
Här beskrivs hur målsättningar för åtgärder av identifierade förbättringsområden återmatas till 
den strategiska verksamhetsplanen (FMUP), men även i vilken omfattning återmatning sker 
för justering av förbandsmålsättningar för att ge förbättringar av insatsförbandens förmågor. 

Det beskrivs vid intervjun att ingen direkt eller automatisk koppling finns mellan 
erfarenhetsanalysen och en eventuell justering av förbandsmålsättningar eller 
förbandsspecifikationer (tidigare benämnt Taktisk Operativ Ekonomisk Målsättning, TOEM) 
även om en erfarenhetsanalys visar att det skulle behövas. En förändring är i så fall viljestyrd 
av de som är inblandade, men det är inte uteslutet.110 

Strategiska kvalitetsmål för identifierade större förbättringsområden inom förbandsproduktion 
och insatsverksamhet kan inte återfinnas, varken i FMUP eller i det strategiska 
styrdokumentet för Försvarsmakten.111 

En av informanterna redovisar i intervjun att ins erf ana inte bidragit med underlag för att ta 
fram FMUP i nuläget och därmed inte heller bidragit till några strategiska förbättringsmål, 
men det handlar egentligen bara om att tilldelas den uppgiften för att det ska kunna göras i 
framtiden.112 

                                                             
106 Åström, (2011) 
107 Wildow R, analytiker, Högkvarteret Insatsledningen erf ana, intervju, 2011-02-18 
108 Åström, (2011) 
109 Åström, (2011) 
110 Åström, (2011) 
111 Försvarsmakten, (2011), Försvarsmaktens utvecklingsplan 2012-2021 (FMUP 12), Försvarsmakten, 2010, 
Strategiskt styrdokument för Försvarsmakten 
112 Wildow, (2011) 
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5 Diskussion 

5.1 Inledning 
I diskussionen förklaras resultatet av studien och slutsatser av resultatet dras och presenteras. 
Diskussionen genomförs inom respektive avsnitt planering, styrning och förbättring, där 
empirin analyseras och diskuteras utifrån teoribegreppen. Varje avsnitt avslutas med 
delslutsatser som summeras i avsnittet sammanfattade slutsatser vilket innebär att den 
övergripande frågeställningen besvaras. Slutsatserna sätts sedan i ett sammanhang och 
förklaras i Grönroos respektive Jurans gapmodeller. 

5.2 Planering 
Här redovisas diskussionen av den del i studien som svarar på delfrågan: Hur planeras 
verksamheten för att uppnå rätt kvalitet på insatsförbanden? 

Planeringen är som begreppet definieras i Jurans teori en strukturerad process för att utveckla 
varor och tjänster som säkerställer att kundens behov uppfylls av det slutliga resultatet. 

Resultatet av studien visar att det finns en tydlighet i hur Försvarsmakten definierar 
regeringen som kunden för Försvarsmaktens verksamhet. Definitionen görs i Försvarsmaktens 
Arbetsordning och definitionen är logisk och med god spårbarhet. Försvarsmaktens definition 
av kunden överensstämmer väl med det som beskrivs av Juran hur kunden tydligt ska 
definieras och fastställas för att dess behov ska kunna bestämmas.113 

Resultatet visar också att det finns en logisk och tydlig process för hur Försvarsmakten 
bestämmer kundens behov genom att försvarspropositionen och regleringsbrevet tolkas och 
omsätts till styrningar i en strategisk verksamhetsplan benämnd Försvarsmaktens 
utvecklingsplan (FMUP) med ett perspektiv på det närmsta året men även mera översiktligt 
med tioårs utblick. De långsiktiga behoven identifieras genom en perspektivstudie (PERP) för 
att skapa sig en uppfattning om kundens behov på längre sikt med en utblick på tjugo år. 
Operativa ramvilkor specificerar i FMUP kraven på Försvarsmaktens produkter. Detta 
sammantaget innebär att den här processen stämmer väl överens med vad Juran anger som 
vitalt för att kunna bestämma kundens behov, genom att kundens krav samlas in analyseras 
och prioriteras för att ge förutsättningar till ett stabilt underlag för en produktdesign. 
Perspektivstudien visar också hur detta görs tillsammans med kunden för att en gemensam 
syn skall skapas på kundens behov.114 

Riksrevisionsverket konstaterar dock vid granskningen av Nordic Battle Group 08 att 
operativa ramvilkor inte fanns fastställda i tid vilket skapade sämre förutsättningar för 

                                                             
113 Juran, Blanton Godfrey, (2000), s 3.2, 3.9-3.10 
114 Juran, Blanton Godfrey, (2000), s 3.13-3.17 
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målsättningsarbetet längre fram i kedjan vid framtagning av förbanden. Granskningen visar 
att den ideala processen som presenteras i H Mål Förb inte alltid följs i verkligheten.115 

H Mål Förb beskriver Försvarsmaktens generella livscykelmodell som visar hur 
Försvarsmakten utvecklar produktegenskaperna för Försvarsmaktens produkter, det vill säga 
omsätter de förmågor ett förband ska innehålla enligt kravställningarna till en 
förbandsspecifikation som specificerar hur Försvarsmaktens förband ska se ut. Det arbetssätt 
som beskrivs i H Mål Förb överensstämmer väl med hur Juran beskriver att 
produktegenskaper tas fram utifrån kravställningar på produkten som ska definieras av 
kundens behov.116 

H Mål Förb beskriver att med förbandsmålsättningsarbete avses att ta fram och sammanställa 
styrningar och inriktningar, omgivningsrelaterade beskrivningar och utformning avseende 
krigsförband i syfte att skapa en kravbild, dels för realisering av förbandet och dels som 
underlag för värdering. H Mål Förb beskriver också hur målsättningsarbete för förband ska 
fokusera på kravställning av de krigsförband som utbildas och produceras för att genomföra 
insats och stå i beredskap. Det arbetssätt som beskrivs i H Mål Förb överensstämmer väl med 
hur Juran beskriver hur produktmålsättningar ska tas fram för att produkternas design ska 
uppfylla kundens behov. Det som kan invändas mot beskrivningen av hela processen i H Mål 
Förb är att den som tidigare nämnts beskriver en ideal process vilket kan uppfattas som en 
aning tendentiöst, med tanke på att vid Riksrevisionens granskning av Nordic Battle Group 08 
konstateras att processerna för målsättningsarbetet inte följts fullt ut vid framtagning av 
förbanden vilket fick konsekvensen att ingen materiel, organisations eller metodförsök hann 
genomföras.117  

För att följa upp produktegenskaperna och målen för produktegenskaperna, det vill säga 
förbandsspecifikationen och förbandsmålsättningarna görs årligen en krigsförbandsvärdering 
av Försvarsmaktens förband. I värderingsarbetet ingår att strukturerat rapportera avvikelser 
gentemot aktuell kravbild och åtgärdsförslag på hur dessa avvikelser kan lösas.118 Detta visar 
att Försvarsmaktens produkter i form av krigsförband eller insatsförband mäts och värderas 
årligen för att Försvarsmakten ska kunna följa upp att produkterna motsvarar de krav som 
kunden har bedömts ställa på produkterna. Detta visar också att Försvarsmakten har en metod 
för att mäta resultatet av förbandsproduktionen.  

Kvalitetsstyrning av produktion av förband och förband i insats görs med styrande dokument, 
där doktrinerna är överst i hierarkin och därunder reglementen, handböcker och manualer 
mm. Doktriner och reglementen kan också jämföras med det som Edvardsson och Thomasson 
beskriver som tjänstekoncept. Dokumenten ska enligt Juran beskriva hur verksamheten ska 

                                                             
115 Riksrevisionen, (2010), Den nordiska stridsgruppen 2008, en del av EU:s snabbinsatsförmåga, RiR 2010:20, 
Stockholm, s 41-43 
116 Juran, Blanton Godfrey, (2000), s 3.24-3.30 
117 Riksrevisionen, (2010), s 40-43 
118 Försvarsmakten, (2011), H Mål Förb, s 38-41 
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genomföras på ett standardiserat sätt och på det sätt som är det bästa sättet utifrån rådande 
kunskapsläge för att variationer i kvaliteten ska undvikas. Studien visar dock att det finns 
exempel på luckor i styrningarna för genomförandet av verksamheten hela vägen uppifrån 
doktrinerna ner till reglementen på mer stridsteknisk nivå. Detta gör att det finns en risk att 
verksamheten inte genomförs på det bästa sättet utifrån rådande kunskapsläge och därmed 
inte effektivt. Ett exempel är verksamheten i Afghanistan där det i dagsläget saknas stöd i 
Försvarsmaktens doktriner för hur den sortens operation (counter insurgency) som genomförs 
där ska genomföras. Utländska doktriner för den här typen av operation understryker till 
exempel vikten av lätta förband för att komma nära lokalbefolkningen, medan 
Försvarsmakten delvis ger intryck av att arbeta i motsatt riktning och skickar tunga förband 
med strf 90.119 Det kan tolkas som en indikering på att Försvarsmakten inte alltid arbetar 
enligt rådande kunskapsläge och verksamheten inte alltid genomförs på ett standardiserat och 
effektivt sätt. Detta innebär också att styrningen av kvaliteten inom genomförandet av 
Försvarsmaktens verksamhet inte överensstämmer med den standardiserade styrning som 
Juran, Edvardsson och Thomasson beskriver för att den ska kunna genomföras effektivast.  

 

Delslutsats planering: 

Slutsatsen för Försvarsmaktens verksamhet avseende det som i teorin ryms inom begreppet 
planering, är att verksamheten genomförs delvis på ett sätt som motsvarar det teoretiska 
arbetssättet. Vilket innebär att kunden definieras och dess behov analyseras och fastställs, det 
finns en process för att ta fram förband och målsättningar för förbanden. Det finns också en 
metod för Försvarsmakten att följa upp resultatet av förbandsproduktionen. Där en mätning 
och värdering görs av hur väl den färdiga produkten, det vill säga insatsförbanden efter att de 
är producerade lever upp till de krav som fastställts. Det har däremot visats att 
Försvarsmakten inte helt följt den egna processen i H Mål Förb för framtagning av förband i 
Nordic Battle Group 08, vilket bidrog till att förbandet inte hann genomföra viktiga försök. 
Ett annat undantag är framtagning av styrningar till genomförandet av verksamheten det vill 
säga produktionen och insatsen (tjänsteöverföringen) där det finns luckor i styrningarna. Det 
innebär att det blir svårt att styra kvaliteten på genomförandet av Försvarsmaktens verksamhet 
både avseende förbandsproduktion och vid insats för att nå rätt kvalitet. Följden blir att 
genomförandet kan variera beroende på vilket förband som står för genomförandet, rent 
praktiskt kan det innebära att en rotation till insatsen i Afghanistan löser uppgiften på ett sätt, 
den avlösande styrkan ser annorlunda på uppgifter och försöker lösa uppgiften annorlunda än 
sina föregångare, vilket kan ge kvalitetsvariationer. Risken är att inget av förbandens sätt att 
lösa uppgiften bygger fullt ut på det rådande kunskapsläget vid den sortens operation. 

 

                                                             
119 Development, Concepts and Doctrine Center, (2009), s 4A2, 10 40-43 
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5.3 Styrning 
Här redovisas diskussionen av den del i studien som svarar på delfrågan: Hur styrs 
förbandsproduktionen och insatsförband för att uppnå rätt kvalitet? 

Detta är processen för att nå önskade kvalitetsmål i den operativa verksamheten. Den 
operativa verksamheten skall styras så att rätt kvalitet kan uppnås. Styrningsprocessen är 
ledningsprocessen som leder genomförandet av verksamheten utan några negativa variationer 
eller förändringar. 

För att kunna styra och systematiskt följa upp genomförandet av verksamheten ska det enligt 
Edvardsson och Thomasson etableras egenskaper som styrs och mått för de egenskaper som 
valts. På så sätt kan Försvarsmakten styra verksamheten och mäta att utfallet blir det önskade 
vid genomförandet. Vid avvikelser kan korrigerande åtgärder sättas in och följas upp.120 

Resultatet av studien visar att Försvarsmakten inte etablerar några direkta egenskaper som ska 
styras för genomförandet av verksamheten varken vid förbandsproduktion eller vid insats, 
möjligen att fullföljandegrad för GSS/K kan tolkas som en sådan egenskap vid genomförandet 
av förbandsproduktion, men detta är inte uttalat i FMUP eller i årsredovisningen. 

Resultatet av studien visar också att det inte som Edvardsson och Thomasson beskriver 
etableras några direkta mått för att ge en faktabaserad mätbarhet för de egenskaper som ska 
styras och följas upp vid genomförandet, det vill säga vid förbandsproduktion och insats.  

Undantaget är möjligen fullföljandegraden som beskrevs enligt ovan, där måttet för 
fullföljandegraden är räknat i procent på en årsbasis.121 

Som framgår av studiens resultat ställer inte Försvarsmakten i sin strategiska verksamhetsplan 
(FMUP) krav på kvalitetsmätning i förbandsproduktionen och i insatser på det sätt som 
Edvardsson och Thomasson beskriver med en kontinuerlig och integrerad mätning av 
kvaliteten i produktion och tjänsteöverföring.122 Det framgår inte heller av FMUP några mål 
för kvaliteten vid genomförandet av verksamheten det vill säga vid förbandsproduktion och 
insats, målfloran i FMUP är för övrigt komplicerad och svår att överblicka. Strategiska 
styrdokumentet med förändringsmål komplicerar bilden ytterligare eftersom dessa ska 
harmonieras med målen i FMUP vilket Ekonomistyrningsverket (ESV) också konstaterar i sin 
rapport från 2010.123  

För närvarande finns inget centralt rapporteringssystem för att faktabaserat och systematiskt 
kunna följa upp kvaliteten på genomförandet av verksamheten genom att samla till exempel 
avvikelserapporter och erfarenhetsrapporter när verksamheten inte kan genomföras som 

                                                             
120 Edvardsson, Thomasson, (1992), s 183-184, 187 
121 Edvardsson, Thomasson, (1992), s 183-184, 187 
122 Edvardsson, Thomasson, (1992), s 183-184, 187 
123 Ekonomistyrningsverket, (2010), Rapport Utveckling av Försvarsmaktens interna styrning och kontroll, ESV 
nr 2010: 28, s 24 
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planerat enligt styrningarna. Enligt ledningsstaben på Högkvarteret är ett rapporteringssystem 
dock under upphandling.124 Ett sådant system hade genom avvikelserapporter och 
erfarenhetsrapporter samlat erfarenheterna från verksamheten. Det hade därigenom skapat 
förutsättningar att systematiskt sätta in och följa upp korrigerande åtgärder och skapat 
förutsättningar för att genom erfarenhetsbaserade analyser av data visa trender, tendenser och 
mönster. Systemet hade därmed kunnat visa områden inom vilka det förekommer kroniska 
problem och behov av förbättringar i genomförandet av verksamheten. Figur 6 är en egen bild 
som förenklat visar relationen mellan planering, styrning och förbättring. Figuren visar också 
konsekvenserna av bristen på samlade erfarenheter i form av avvikelser och 
erfarenhetsrapporter för faktabaserad uppföljning, genom att både planering för kvalitet och 
förbättring av kvalitet kommer att sakna viktiga ingångsvärden. 

Doktriner
reglementen

Förb. prod Insats FörbättringPlanering

Uppföljning
avvikelser

Krigsförbandsvärdering

Styrning

 

Figur 6 (beskriver förenklat styrning och uppföljning av genomförandet av förbandsproduktion och 
insats samt bristen på system för faktabaserad kvalitetsuppföljning) 

 

ESV konstaterar i den senaste granskningen av Försvarsmaktens interna styrning och kontroll 
att Försvarsmaktens ledning inte lyckats tydliggöra kopplingen mellan intern styrning och 
kontroll och verksamhetsstyrningen.125 
 
Det ESV skriver är att Försvarsmakten kan se kostnaden för verksamheten men det saknas 
koppling mellan kostnaden och uppföljning av vad man får för pengarna, vilket tolkas stödja 
denna studies resultat vad gäller bristen på uppföljning av kvaliteten vid genomförandet av 
förbandsproduktion och insats. 
 

 

                                                             
124 Lundin, (2011) 
125 Ekonomistyrningsverket, (2010), s 8 
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Delslutsats styrning: 

Slutsatsen av resultatet inom avsnittet styrning är att Försvarsmakten har svårt att mäta i 
vilken grad förbandsproduktion och insatser genomförs effektivt enligt vad som är 
resurssnålast och effektivast enligt rådanden kunskapsläge, eftersom väsentliga 
förutsättningars för detta saknas. En viktig förutsättning som saknas är centrala direktiv för 
kvalitetsuppföljning av förbandsproduktion och insats en annan förutsättning som saknas är 
ett uppföljningssystem för att samla erfarenheter för att faktabaserat kunna göra en 
systematisk uppföljning av kvaliteten. Det blir därmed också svårt att mäta effekten av 
eventuella korrigerande åtgärder och förbättringsåtgärder som sätts in i genomförandet. Det 
blir också svårt för Försvarsmakten att faktabaserat mäta i vilken grad förbanden det vill säga 
produkterna verkligen är anpassade till det behov som finns vid en specifik insats. Med 
utgångspunkt från att kunna nå rätt kvalitet på förbanden vore det därför rimligt att 
Högkvarteret ställer krav på att mäta hur väl anpassade förbanden är för att lösa sin uppgift i 
insatsen. Det är därmed också lika rimligt att ställa krav på att mäta och följa upp hur väl 
anpassade de arbetssätt förbanden använder sig av är för att lösa uppgifterna förbanden ska 
lösa vid en insats. Detta för att systematiskt och baserat på erfarenhet kunna förbättra 
förbandens egenskaper men också för att effekten av förbättringarna därefter ska kunna mätas. 
Det är också viktigt för att kunna svara på frågan om styrningarna (doktriner, reglementen) för 
förbandet behöver förbättras eller kompletteras eller om det är hela förbandsstrukturen 
(förbandsspecifikationer och förbandsmålsättningar) som är i behov av förändring för att på 
bästa sätt motsvara behovet vid den specifika insatsen. 

 

5.4 Förbättring 
Här redovisas diskussionen av den del i studien som svarar på delfrågan: Hur genomförs 
förbättringar i förbandsproduktion och insatsförband för att nå rätt kvalitet? 

Förbättring i denna kontext innebär att systematiskt arbeta med förbättringar för att nå en 
högre kvalitet än tidigare. Det förbättringsarbete som genomförs med inriktning på 
insatsförbanden och leds från central nivå i Försvarsmakten och närmast kan jämföras med 
det förbättringsarbete som beskrivs i teorin är arbetet som genomförs på Högkvarteret 
insatsledningen, avdelningen för erfarenhetsanalys. 

Resultatet visar att behovet av underlag för förbättringsåtgärder initieras med en fråga från 
chefen insatsledningen där han specificerar ett erfarenhetsbehov inom ett visst område, vilket 
kan tolkas som en top down modell för erfarenhetsanalysen. Det är inte ett förslag eller 
erfarenheter som kommer underifrån som direkt generar ett område att analysera, vilket skulle 
motsvara en bottoms up modell. Juran förespråkar en modell som närmast motsvarar en 
bottoms up modell, där en bred ansats tas för att underifrån och faktabaserat samla in 
indikationer på var förbättringar behövs i verksamheten, exempel skulle kunna vara genom 
statistisk analys av erfarenheter från verksamheten som avvikelser, övningsutvärderingar, 
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krigsförbandsvärdering och övriga rapporter som genereras av erfarenheter i verksamheten 
men även andra ingångsvärden som kan ge indikationer på förbättringsområden.126 NATOs 
modell som beskrivs i NATO Lessons learned handbook beskriver det som närmast kan 
liknas vid en bottoms up modell och bygger på analyser av ett brett underlag som rapporteras 
in från hela verksamheten såväl insatser som övningar och experiment till en databas för 
analys av de rapporterade erfarenheterna.127  

Den modell som används för att prioritera områden för förbättring när ett område ska föreslås 
för chefen insatsledningen är främst en gapanalys över till exempel vilka reglementen som 
finns och vad som behövs tillföras. Detta kan tolkas som en faktabaserad analysmodell eller 
prioriteringsmodell, men som är användbar i det läge Försvarsmakten befinner sig just nu när 
det saknas styrningar och det därmed går att göra en gap analys. I framtiden borde den 
metoden enligt teorin kompletteras med en mer jämförande metod för att kunna jämföra och 
prioritera åtgärder som ger störst effekt.128 

Verksamheten med förbättringar det vill säga insatsledningens avdelning för 
erfarenhetsanalys är organiserad i en avdelning direkt under chefen för insatsledningen. 
Verksamheten i avdelningen bedrivs i projektform. Vilket motsvarar det arbetssätt och den 
organisation som beskrivs av Juran, eftersom avdelningen som arbetar med förbättringar bör 
sitta nära ledningen för att erhålla en god legitimitet i organisationen och förbättringsarbetet 
därmed ska bli mer framgångsrikt, men också för att skapa en god förankring i ledningen.129 

Resultatet visar att arbetsmetodiken för arbetet med förbättringar baserade på erfarenheter 
bygger på insamling, analys och delgivning. Där insamlingen av erfarenheter initieras med en 
fråga från chefen insatsledningen. Chefens fråga för att initiera insamlingen inom ett visst 
område kan tolkas bygga på att han har sett eller visats en symptom på ett problem.  Metoden 
att hitta grundorsaker är genom en analys av erfarenheter vars resultat kan innehålla 
rekommendationer om åtgärder och förslag till implementering utifrån dragna erfarenheter. 
Resultatet kan också presentera ett problemkomplex tillsammans med förslag på uppdrag till 
andra enheter inom Försvarsmakten att ta fram åtgärdsförslag. Juran beskriver vikten av att 
utifrån symptomen hitta grundorsaken till problemen för att sedan sätta in åtgärder för att lösa 
dessa vilket Försvarsmakten också visar i undersökningen att den gör.130 

Resultatet av undersökningen visar att styrningar eller underlag till styrningar i form av 
reglementen för att bibehålla förbättringar kan vara en produkt av erfarenhetsanalysen. 
Styrningen kan i sig också utgöra en förbättringsåtgärd. Detta ligger i linje med vad Juran, 
Edvardsson och Thomasson beskriver för att fastställa ett standardiserat koncept eller 
arbetssätt med det bästa sättet att lösa en uppgift utifrån rådande kunskapsläge, vilket också är 

                                                             
126 Juran, Blanton Godfrey, (2000), s 5.24-5.26 
127 NATO, 2010, s 6-7, 14 
128 Juran, Blanton Godfrey, (2000), s 5.27 
129 Juran, Blanton Godfrey, (2000), s 5.35 
130 Juran, Blanton Godfrey, (2000), s 5.39 
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viktigt för att det ska finnas ett utgångsläge när verksamheten följs upp, utvärderas och 
förbättras.131 

På frågan om hur resultatet av förbättringar följs upp vilket innebär kontroll av att den 
implementerade förbättringsåtgärden verkligen fick avsedd verkan eller uppnådde den effekt 
som önskades, visar resultatet av undersökningen att detta inte görs av insatsledningen. Det 
handlar också om uppföljning av ekonomin till åtgärden, för att kunna se ett ekonomiskt utfall 
kopplat till åtgärden. Detta görs inte heller av insatsledningen, de ser inte heller detta som sin 
uppgift, kostnaderna för en åtgärd som påverkar en insats följs upp via J8 på insatsstaben men 
någon koppling görs inte till den ökade effekten som till exempel ett nytt eller förbättrat 
reglemente kan medföra. Att följa upp och mäta effekten av en åtgärd både utifrån ekonomi 
men också ökad effektivitet är enligt Juran grundläggande i teorierna om totalkvalitet 
eftersom det är detta som legitimerar ansträngningarna för att förbättra verksamheten. Går det 
inte att påvisa ett bättre resultat eller ett ökat värde av åtgärderna är det svårt visa på 
relevansen med förbättringsarbetet utifrån det övergripande syftet med kostnadsbesparing, 
ökad effektivitet och i slutändan att göra kunden nöjd med den tjänst som levereras.132  

Avseende arbetet med olika målsättningar visar studien att erfarenhetsanalysen kan utgöra ett 
underlag för förändring av förbandsspecifikationer och förbandsmålsättningar om det är 
relevant för den uppgift som analyseras men det finns ingen mekanisk koppling där emellan. 
En av informanten från ins erf ana beskriver i intervjun att kopplingen är viljestyrd av de som 
är involverade i processen, ett förslag läggs fram på hur erfarenheterna kan användas därefter 
får den som vill implementera förbättringarna göra det. Utifrån Jurans teori så är kopplingen 
till kvalitetsplaneringen vital för att förbättringsarbetet ska kunna vara effektivt, förbättringar 
som tas fram ska återmatas till kvalitetsplaneringen för att implementeras och för att kunna 
minska det Juran kallar design gap i modellen enligt figur 2.133 Det framgår också av 
intervjun att ins erf ana i nuläget inte har deltagit i framtagandet av FMUP som är 
Försvarsmaktens strategiska verksamhetsplan vilket innebär att de inte deltagit för att sätta 
några strategiska mål för kvalitetsförbättringar, några sådana mål framgår inte heller av 
nuvarande FMUP. Strategiska kvalitetsmål för förbättring är enligt Juran viktigt för att rikta 
och fokusera hela organisationen att arbeta med identifierade förbättringsområden.  Ett sådant 
strategiskt mål borde i Försvarsmaktens fall kunna vara målet att utveckla relevanta 
styrdokument för den verksamhet som bedrivs av Försvarsmakten, eftersom det är tydligt att 
det finns luckor i styrningarna av verksamheten. 

 

 

 

                                                             
131 Juran, Blanton Godfrey, (2000), s 5.39 
132Juran, Blanton Godfrey, (2000), s 5.57, 5.69  
133 Juran, Blanton Godfrey, (2000), s 5.9, 5.19 
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Delslutsats förbättring: 

Slutsatserna av resultatet från den del av studien som behandlar förbättringsverksamheten 
innebär att verksamheten till viss del genomförs enligt teorierna, men det finns också delar 
som inte gör det. Det som initierar ett arbete för att analysera ett område som behöver 
förbättras är en fråga från chefen insats, teorin visar på vikten av en bred ansats med 
indikationer underifrån för att påvisa ett område som behöver förbättras. Försvarsmaktens mer 
top down inriktade metod gör att man riskerar att missa viktiga indikationer på potentiella 
förbättringsområden i verksamheten. Prioriteringsmodellen med en gap analys fungerar så 
länge det saknas styrningar och det därmed är lätt att identifiera behov. Avdelningen för 
erfarenhetsanalys är organiserad på ett sätt som överensstämmer väl med teorin vilket ger 
förutsättning för god legitimitet i organisationen och närhet till ledningen för förankring. 
Metodiken för arbetet med förbättringar som bygger på insamling analys och delgivning 
liknar till stor del den som beskrivs i teorin där det understryks vikten av att hitta 
grundorsaker, vilket ger goda förutsättningar att ta fram verkningsfulla förbättringar. 
Resultatet visar också på att nya styrningar som reglementen eller underlag till styrningar kan 
vara en produkt av erfarenhetsanalysen, vilket skapar förutsättningar för varaktiga 
förbättringar av arbetssätt och metoder enligt rådande kunskapsläge. Studien visar att ingen 
direkt uppföljning görs av förbättringsåtgärdernas effekt eller koppling till ekonomi vilket 
teorierna förespråkar för att legitimera förbättringsarbetet eftersom syftet med förbättringarna 
är besparing, ökad effektivitet och nå rätt kvalitet vilket då också måste fastställas. Avseende 
nya målsättningar som sätts baserade på slutsatser av erfarenhetsanalysen och återmatas till 
kvalitetsplaneringen, framgår av studien att det är viljestyrt, det finns ingen mekanisk 
koppling däremellan vilket borde finnas eftersom det skulle säkerställa att förbättringar av 
förbanden verkligen genomförs efter att analysen har identifierat lämpliga åtgärder. För att 
rikta hela organisationen att arbeta mot identifierade förbättringsområden bör strategiska 
kvalitetsmål för förbättringar sättas i den strategiska verksamhetsplanen och kommuniceras 
med hela organisationen, vilket inte har gjorts av Försvarsmakten. 

5.5 Sammanställda slutsatser 
Här nedan har studiens slutsatser summerats och besvarar därmed studiens tre delfrågor.  

Slutsatsen för Försvarsmaktens verksamhet avseende det som i teorin ryms inom begreppet 
planering, är att verksamheten genomförs delvis på ett sätt som motsvarar det teoretiska 
arbetssättet. Vilket innebär att kunden definieras och dess behov analyseras och fastställs, det 
finns en process för att ta fram förband och målsättningar för förbanden. Det finns också en 
metod för Försvarsmakten att följa upp resultatet av förbandsproduktionen. Där en mätning 
och värdering görs av hur väl den färdiga produkten, det vill säga insatsförbanden efter att de 
är producerade lever upp till de krav som fastställts. Det har däremot visats att 
Försvarsmakten inte helt följt den egna processen i H Mål Förb för framtagning av förband i 
Nordic Battle Group 08, vilket bidrog till att förbandet inte hann genomföra viktiga försök. 
Ett annat undantag är framtagning av styrningar till genomförandet av verksamheten det vill 
säga produktionen och insatsen (tjänsteöverföringen) där det finns luckor i styrningarna. Det 
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innebär att det blir svårt att styra kvaliteten på genomförandet av Försvarsmaktens verksamhet 
både avseende förbandsproduktion och vid insats för att nå rätt kvalitet. Följden blir att 
genomförandet kan variera beroende på vilket förband som står för genomförandet, rent 
praktiskt kan det innebära att en rotation till insatsen i Afghanistan löser uppgiften på ett sätt, 
den avlösande styrkan ser annorlunda på uppgifter och försöker lösa uppgiften annorlunda än 
sina föregångare, vilket kan ge kvalitetsvariationer. Risken är att inget av förbandens sätt att 
lösa uppgiften bygger fullt ut på det rådande kunskapsläget vid den sortens operation. 

Slutsatsen av resultatet inom avsnittet styrning är att Försvarsmakten har svårt att mäta i 
vilken grad förbandsproduktion och insatser genomförs effektivt enligt vad som är 
resurssnålast och effektivast enligt rådanden kunskapsläge, eftersom väsentliga 
förutsättningars för detta saknas. En viktig förutsättning som saknas är centrala direktiv för 
kvalitetsuppföljning av förbandsproduktion och insats en annan förutsättning som saknas är 
ett uppföljningssystem för att samla erfarenheter för att faktabaserat kunna göra en 
systematisk uppföljning av kvaliteten. Det blir därmed också svårt att mäta effekten av 
eventuella korrigerande åtgärder och förbättringsåtgärder som sätts in i genomförandet. Det 
blir också svårt för Försvarsmakten att faktabaserat mäta i vilken grad förbanden det vill säga 
produkterna verkligen är anpassade till det behov som finns vid en specifik insats. Med 
utgångspunkt från att kunna nå rätt kvalitet på förbanden vore det därför rimligt att 
Högkvarteret ställer krav på att mäta hur väl anpassade förbanden är för att lösa sin uppgift i 
insatsen. Det är därmed också lika rimligt att ställa krav på att mäta och följa upp hur väl 
anpassade de arbetssätt förbanden använder sig av är, för att lösa uppgifterna förbanden ska 
lösa vid en insats. Detta för att erfarenheter från insatsen systematiskt ska kunna analyseras 
och utnyttjas på ett faktabaserat och systematiskt sätt. Detta för att förbättra förbandens 
egenskaper men också för att effekten av förbättringarna därefter ska kunna mätas. Det är 
också viktigt för att kunna svara på frågan om styrningarna (doktriner, reglementen) för 
förbandet behöver förbättras eller kompletteras eller om det är hela förbandsstrukturen 
(förbandsspecifikationer och förbandsmålsättningar) som är i behov av förändring för att på 
bästa sätt motsvara behovet vid den specifika insatsen. 

Slutsatserna av resultatet från den del av studien som behandlar förbättringsverksamheten 
innebär att verksamheten till viss del genomförs enligt teorierna, men det finns också delar 
som inte gör det. Det som initierar ett arbete för att analysera ett område som behöver 
förbättras är en fråga från chefen insats, teorin visar på vikten av en bred ansats med 
indikationer underifrån för att påvisa ett område som behöver förbättras. Försvarsmaktens mer 
top down inriktade metod gör att man riskerar att missa viktiga indikationer på potentiella 
förbättringsområden i verksamheten. Prioriteringsmodellen med en gapanalys fungerar så 
länge det saknas styrningar och det därmed är lätt att identifiera behov. Avdelningen för 
erfarenhetsanalys är organiserad på ett sätt som överensstämmer väl med teorin vilket ger 
förutsättning för god legitimitet i organisationen och närhet till ledningen för förankring. 
Metodiken för arbetet med förbättringar som bygger på insamling analys och delgivning 
liknar till stor del den som beskrivs i teorin där det understryks vikten av att hitta 
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grundorsaker, vilket ger goda förutsättningar att ta fram verkningsfulla förbättringar. 
Resultatet visar också på att nya styrningar som reglementen eller underlag till styrningar kan 
vara en produkt av erfarenhetsanalysen, vilket skapar förutsättningar för varaktiga 
förbättringar av arbetssätt och metoder enligt rådande kunskapsläge. Studien visar att ingen 
direkt uppföljning görs av förbättringsåtgärdernas effekt eller koppling till ekonomi vilket 
teorierna förespråkar för att legitimera förbättringsarbetet eftersom syftet med förbättringarna 
är besparing, ökad effektivitet, och nå rätt kvalitet vilket då också måste fastställas. Avseende 
nya förbandsmålsättningar som sätts baserade på slutsatser av erfarenhetsanalysen och 
återmatas till kvalitetsplaneringen, framgår av studien att det är viljestyrt, det finns ingen 
mekanisk koppling däremellan vilket borde finnas eftersom det skulle säkerställa att 
förbättringar av förbanden verkligen genomförs efter att analysen har identifierat lämpliga 
åtgärder. För att rikta hela organisationen att arbeta mot identifierade förbättringsområden bör 
strategiska kvalitetsmål för förbättringar sättas i den strategiska verksamhetsplanen och 
kommuniceras med hela organisationen, vilket inte har gjorts av Försvarsmakten. 

Slutsatserna av studien visar att det framförallt finns två faktorer i Försvarsmaktens 
kvalitetsarbete som har negativ påverkan på förutsättningarna för att erfarenheter effektivt ska 
kunna omsättas till förbättringar för att rätt kvalitet ska uppnås: 

 Systematisk uppföljning av erfarenheter från verksamhetens genomförande i form av 
avvikelserapporter och erfarenhetsrapporter saknas på central nivå. Det innebär till 
exempel att insatsförbandens prestation i förhållande till det verkliga behovet i 
insatsen inte följs upp faktabaserat och systematiskt. Det är därför svårt att identifiera 
områden för förbättring baserat på erfarenheter eftersom systemet för detta saknas, det 
är därför också svårt att följa upp effekten av genomförda förbättringar. Eftersom 
systemet för att samla erfarenheter i form av avvikelserapporter och 
erfarenhetsrapporter saknas gör det också att bottoms up modellen för att med en bred 
ansats kunna identifiera förbättringsområden baserat på samlade erfarenheter har 
sämre förutsättningar att kunna användas.  
 

 Tydlig koppling mellan förbättring och kvalitetsplanering saknas vilket gör att 
förbättringsområden som identifieras och analyserats baserade på erfarenheter leder 
inte med självklarhet till förändringar i förbandsmålsättningar och 
förbandsspecifikationer när det skulle behövas.  

5.6 Förklaring med gap modellerna 
I det här avsnittet kommer slutsatserna av undersökningen att sättas i sitt sammanhang och 
förklaras utifrån Jurans och Grönroos gap modeller som presenterades i uppsatsens 
teoriavsnitt. Modellerna visar med gap skillnaden mellan vad kunden förväntar sig och vad 
kunden uppfattar att han erhållit. Rätt kvalitet levereras av Försvarsmakten när Regeringens 
förväntning överensstämmer med den kvalitet Regeringen uppfattar att Försvarsmakten 
levererat, då är kvalitetsgapen borta. Utgångspunkten för förklaringen är att visa vilken 
inverkan studiens resultat har på kvalitetsgapet i modellerna. Bägge modellerna visas 
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eftersom de kompletterar varandra, Grönroos modell är inriktad på tjänsteöverföringen 
medans Jurans modell är mer inriktad på produkten. 

Word of mouth
Kommunikation 
Riksdagen, EU, 

Nato etc.

Regeringens behov
Tidigare 

erfarenheter av 
insatser

Förväntat res. insats 

Upplevt res. insats

Insatser 

FML uppfattning av 
regeringens förväntningar

Översättning av ledningens 
uppfattning till förb.måls och 

förb. spec

Extern kommunikation 
till kunden (PERP etc.)Försvarsmakten

(Leverantören)

Regeringen
(Kunden)

Gap 2

Gap 1

Gap 3

Gap 5

Gap 4

 

Figur 7 (Grönroos gapmodell omsatt till Försvarsmaktens insatsverksamhet) 

 

Grönroos gapmodell har här omsatts till Försvarsmaktens verksamhet.134 Word of mouth 
kommunikation är enligt Grönroos kommunikation med omgivningen som kan tänkas 
påverka uppdragsställarens förväntningar, i det här fallet regeringens förväntningar. Här visas 
som ett exempel kommunikation med riksdagen, diskursen inom EU och NATO som 
regeringen kan tänkas påverkas av. Tidigare erfarenheter, innebär i det här fallet tidigare 
erfarenhet av insatser. 

 

Gap 1: Visar det totala gapet mellan vad regeringen förväntar sig av Försvarsmakten och vad 
Försvarsmakten tror att regeringen förväntar sig. Saknas en noggrann bedömning av 
regeringens behov av Försvarsmaktens tjänster riskerar detta gap att öka. 

Gap 2: Uppstår om kvalitetsspecifikationerna saknar precision, vilket i Försvarsmakten 
innebär att saknade operativa ramvilkor eller låg precision riskerar att öka gapet eftersom 
förbandsspecifikationer och förbandsmålsättningar blir sämre. Det innebär att gapet ökar om 
förbandsspecifikationer och förbandsmålsättningar inte överensstämmer med det behov som 
regeringen har av insatsförbanden. Det innebär därmed att den svaga kopplingen mellan 
förbättring och planering för att anpassa och förbättra operativa ramvilkor, 

                                                             
134 Grönroos, (1996), s 38 
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förbandsspecifikationer och förbandsmålsättningar utifrån den verklighet förbanden möter i 
insatsen gör att gapet riskerar att öka.  

Gap 3: Gapet ökar om styrningar för förbanden i form av doktriner, reglementen, handböcker, 
manualer etc. saknas. Det innebär att gapet riskerar att öka eftersom Försvarsmaktens 
styrningar inte är kompletta. Det innebär därmed också att gapet riskerar att öka eftersom det 
saknas ett effektivt uppföljningssystem för att erfarenhetsbaserat identifiera 
förbättringsområden och en förbättringsverksamhet som ser till att styrningarna är kompletta 
och systematiskt förbättras utifrån rådande kunskapsläge och den verklighet förbanden möter i 
en insats. 

Gap 4: Blir större om inte kommunikationen mellan regeringen och Försvarsmakten fungerar 
så att regeringen får en rimlig förväntning av vilka uppgifter som kan lösas. PERP studien 
som görs gemensamt är ett exempel på denna kommunikation som kan minska gapet. 

Gap 5: Blir mindre om resultat av de insatser Försvarsmakten kan utföra motsvarar de 
förväntningar som regeringen har på insatsen. Detta innebär att rätt kvalitet levererats av 
Försvarsmakten vid insatsen. 

 

Jurans gapmodell enligt figur 8 har här omsatts till Försvarsmaktens verksamhet för att 
förklara studiens resultat utifrån Jurans modell.135 Modellen visar skillnaden mellan vad 
uppdragsställaren Regeringen har i förväntning (Gorvenment Expectations) på vad 
Försvarsmakten levererar och vad Regeringen upplever att den fått levererat (Government 
perception of Delivery).  

Government Expectations

Quality
Gap

Government perception of Delivery

Understanding of Needs

Design of Product

Capability to Deliver Design

Actual Delivery

Understanding Gap

Design Gap

Process Gap

Operations Gap

Perception Gap

 

Figur 8 (Jurans gap modell omsatt till Försvarsmaktens insatsverksamhet) 

                                                             
135 Juran, Blanton Godfrey, (2000), s 3.2-3.3 
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Understanding gap: Förståelsegapet minskar om en tillräcklig förståelse för kundens behov 
har inhämtats. Eftersom ingen systematisk uppföljning och utvärdering görs av erfarenheter 
från hur förbanden löser den uppgift som insatsen ställer på dem riskerar förståelsegapet att 
öka eftersom underlag saknas för att definiera kundens behov. Bristerna i operativa ramvilkor 
riskerar att öka gapet. 

Design gap: Designgapet är ett gap som minskar om utformningen och förmågan hos 
förbanden motsvarar det behovet som Försvarsmakten och ytterst regeringen har för att lösa 
behoven. Det innebär att bristen på systematisk uppföljning av erfarenheter och utvärdering 
av hur förbanden löser den uppgift som insatsen ställer på dem riskerar att öka designgapet 
eftersom kopplingen till förändring av förbandsspecifikationer och förbandsmålsättningar är 
svag. 

Process gap: Processgapet är ett gap som minskar om styrningarna och 
uppföljningsmetoderna för förbandsproduktion och insats är framtagna. Här riskerar luckorna 
i doktriner och reglementen att öka processgapet. Bristen på uppföljningssystem i form av ett 
gemensamt system för att samla erfarenheter och avvikelser likaså eftersom det blir svårt att 
faktabaserat förbättra styrningarna. Att erfarenhetshanteringen inte systematiskt hämtar 
information underifrån i genomförandet till förbättringsarbetet riskerar att öka processgapet.  

Operations gap: Genomförandegapet är ett gap som blir mindre om framtagna styrningar och 
uppföljningssystem används i genomförandet. Här riskerar luckorna i Försvarsmaktens 
doktriner och reglementen att öka genomförandegapet. Bristen på uppföljningssystem i form 
av ett gemensamt system för att samla erfarenheter och avvikelser likaså, eftersom det blir 
svårt att faktabaserat följa upp korrigerande åtgärder. 

Perceptionsgap: Uppfattningsgapet är ett gap som blir mindre om regeringens uppfattning om 
hur Försvarsmakten löst sin ålagda uppgift överensstämmer med det resultat Försvarsmakten 
levererat. Detta gap är minst när Försvarsmakten levererar rätt kvalitet. Detta gap påverkas 
också av kommunikation och annan yttre påverkan på kunden vilket göra att det här gapet kan 
variera. 

Med modellerna har det visats vilken påverkan Försvarsmaktens hantering av erfarenheter 
enligt teorierna har på kvaliteten på den tjänst som levereras av Försvarsmakten. Fungerar inte 
hanteringen av erfarenheter riskerar kvalitetsgapet att öka mellan levererad och upplevd 
kvalitet vilket visats med modellerna. Att ett kvalitetsgap verkligen föreligger mellan 
Regeringens uppfattning om förväntad och levererad kvalitet visar ESVs rapporter om 
bristerna i Försvarsmaktens interna styrning och kontroll.136 

 

                                                             
136 Ekonomistyrningsverket, (2010), s 5-10 
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5.7 Reflektion 
Här görs en avslutande reflektion av utfallen där resultaten jämförs och diskuteras utifrån 
annan forskning med fokus på frågan varför studien gav det här resultatet. 

Produkten det vill säga det färdiga förbandet mäts och värderas systematiskt med 
krigsförbandsvärdering utifrån målsättningar och specifikationer när förbandet tagits fram, 
men inte under produktionen av förbandet eller hur väl förbandet fungerar i själva insatsen, 
det vill säga under tjänsteöverföringen. Det är samtidigt under insatsen som det borde vara 
mest intressant att följa upp resultatet. Hur höll produkten måttet när den mötte verkligheten 
och hur ska den härifrån systematiskt förbättras? Men det är inte enkelt, det är betydligt 
svårare än att mäta mot en fast specifikation vilket görs i krigsförbandsvärderingen som görs 
mot hur vi tror att förbandet bör se ut. Kan det vara så att bristen på uppföljning beror på att 
Försvarsmakten under lång tid aldrig satts in i skarpa insatser eftersom förband under kalla 
kriget aldrig testades i verkligheten?  

Det är intressant att reflektera över vilka incitament som gör att en organisation drivs att 
arbeta med systematiska förbättringar av sin verksamhet. Teorierna om totalkvalitet bygger i 
grunden på tayloristiska idéer om att skapa ökad lönsamhet och ekonomiska vinster för 
företaget genom tydlig och rationell arbetsfördelning och målstyrning. Aktieägare ställer krav 
på ekonomisk vinst vilket ger ett tydligt incitament för företagsledningen att arbeta med 
förbättringar för att göra verksamheten mer effektiv och kontinuerligt anpassa produkten för 
att möta kundernas krav. Detta anses vara en viktig förutsättning för att företaget ska kunna 
maximera vinsten, kunna konkurrera och överleva på en konkurrensutsatt marknad. Den 
logiken är enkel att förstå.  

Incitamenten för offentlig verksamhet att arbeta med förbättringar för att bli effektivare är inte 
lika tydliga. Mål och resultatstyrning är en styrmodell fastställd av regeringen för stor del av 
statsförvaltningen, eftersom teorierna om kvalitet bygger på mål och resultat borde detta 
teoretiskt borga för att ett kvalitetsinriktat arbetssätt genomsyrar offentlig förvaltning. 
Teoretiskt borde detta vara logiken som styr offentlig förvaltning och därmed Försvarsmakten 
att naturligt arbeta med förbättringar och anpassning av verksamheten för att göra kunden 
nöjd, uppenbarligen är det inte så enkelt.  

Försvarsmakten har fått kritik från ESV i flera år för bristande styrning, kontroll och 
uppföljning men förvånansvärt lite har förbättrats enlig ESV.137 

Kan en tänkbar förklaring vara det Abrahamsson skriver? Att mål är svåra att göra konkreta 
och svåra att mäta och att det är svårt att värdeneutralt härleda delmål från ultimärmål. En 
slutsats av det resonemanget skulle i så fall kunna vara att det därmed undviks i 
Försvarsmakten för att det är svårt och att det därför inte blir gjort, det som är enkelt att mäta 
mäts och följs upp, eftersom det värsta som kan hända när kunden inte är nöjd är kritik i 

                                                             
137 Ekonomistyrningsverket, (2008), Rapport Försvarsmakten interna styrning och kontroll, ESV nr: 2008: 19, s 
44-47  
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rapporter från till exempel ESV.138 I näringslivet finns tydligare belöningar i form av 
ekonomiska medel när det går bra och hotet för företagsledningen att bli utbytt om inte 
aktieägarna är nöjda med resultatet, eller det sätt på vilket arbetet utförs. 

Rolf skriver om kompetens, att all kultur bygger på att man inte lär allt genom egna 
erfarenheter. Professionellt kunnande inom officersyrket bygger på att kollektivt tillvarata 
andras kunskaper. Militär planering, beslut och handling har i alla tider enligt Rolf uppvisat 
drag av rationella överväganden och resonerande rådslag. Rolf hävdar att det finns ett annat 
slags praktisk kunskap som han kallar kompetens. Kompetens består i att medvetet påverka 
sina institutioner och regelsystem. Kompetens innefattar förutom know how reflektion som 
bestäms enligt nedan: 

1. Aktörens förmåga innehåller hantering av symboliserande, teoretiska, reflekterande 
eller kritiska moment. 

2. De reflekterande momenten kan aktören använda för att på ett förutsebart sätt påverka 
kvalitetskriterierna inom området. 

3. Denna påverkan gör reglerna bättre än vad de annars skulle varit. 

Rolf skriver vidare att kompetens blir viktigare när man inte uppnår sina mål inom den 
strategi, taktik och teknik man förfogar över. Om en yrkesgrupp utövar kompetens sker en 
medveten förbättring av yrkets institutioner.139 Slutsatsen av det Rolf skriver är att genom att 
skapa en organisation som bygger på kompetens så kommer organisationen att sträva efter 
förbättring för att nå sina mål där inte detta görs. Kan det vara så att Försvarsmakten inte är en 
organisation som bygger på kompetens? 

Ydén skriver om modern militär professionalism att det finns goda skäl att påstå att 
Försvarsmakten och den svenska officerskåren nu är i starkt behov av att utveckla sitt 
tänkande om militärt yrkeskunnande, professionalitet och organiserande. Både inriktningen av 
svensk säkerhetspolitik och samhällets utveckling ställer idag Försvarsmakten inför 
utmaningar som, i betydande utsträckning, berör frågeställningar inom dessa 
kunskapsområden. Ydén skriver vidare att den svenska officersutbildningen traditionellt 
saknar universitetsanknytning och bedrivs i eget skolsystem. Den svenska officerskåren har 
därigenom fått en smal kollektiv kompetensprofil, och varit hänvisad till det innehåll som 
anbefallts vid de interna militära skolstegen. Utbildningen har i stor utsträckning syftat till att 
säkerställa en likriktning, inriktad för förberedelse för specifika nyckelscenarier. Det finns 
således ytterst små möjligheter att för annat kunskapsinnehåll än det inom internutbildningen 
anbefallda för att på allvar göra intrång i officerskårens kompetensprofil.140 Kan det vara så 
att en bredare akademisk kompetens inom officerskåren hade gjort att Försvarsmakten varit 
mera öppen för att omsätta vetenskapliga teorier inom till exempel samhällsvetenskap, 

                                                             
138 Abrahamsson, (2005), s 128-129 
139 Rolf B, (1998), Militär kompetens, Traditioners förnyelse 1500-1940, Nya Doxa, Nora, s 399-400 
140 Ydén K, (2009), Modern militär professionalism, Kungliga Krigsvetenskapsakademiens handlingar och 
tidskrift Nr 2 2010, s 30-31  
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organisation, management och ekonomi i Försvarsmaktens verksamhet? Skulle detta i så fall 
underlätta för Försvarsmakten att närma sig den reflekterande kompetensorganisation som 
Rolf beskriver och därmed göra Försvarsmakten mer flexibel och anpassningsbar och bättre 
förberedd att möta dagens och framtidens dynamiska omvärld?  

Detta är reflektioner över tänkbara förklaringar till varför studien fick det redovisade utfallet. 

 

5.8 Förslag på fortsatt forskning  
Utifrån studiens resultat vore det intressant att studera vilka mekanismer det är som gör att en 
offentlig organisation kan bedriva ett framgångsrikt och effektivt förbättringsarbete. Varför 
har Försvarsmakten haft svårt att få igång arbetet med systematiska förbättringar? Kommer 
akademiseringen av officersyrket att göra Försvarsmakten mer anpassningsbenägen? En 
annan fråga som väcks utifrån studiens resultat är varför finns det ett glapp mellan vad 
Försvarsmakten beskriver ska göras och vad som verkligen görs? 
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Bilaga 1. Intervjuguide 
 

Intervjuguide för intervju av personal på HKV ins erf ana 

Bakgrund, inledning beskriv organisationen. 

 Vad är bakgrunden till att avdelningen bildats? 

 

Hur påvisas behov av förbättringar? 

 Hur identifieras förbättringsområden? 
 Görs detta hos alla vapenslag (arbetas det över vapenslagsgränserna)? 
 Utnyttjas några befintliga strukturer eller system för detta för att ge en samlad bild 

(Rapporteringssystem, DA, evalueringar, krigsförbandsvärdering, 
inspektionsrapporter, GL, SäkI mm)? 

 

I vilken arbetsform genomförs förbättringsarbetet? 

 Genomförs arbetet i projektform eller som en del i den dagliga verksamheten? 
 Hur genomförs prioritering mellan olika områden? 

 

Hur är arbetet med erfarenhetshanteringen organiserat? 

 Hur leds arbetet med erfarenhetshanteringen, (ledningsgrupp, närhet till ledningen, 
projektgrupper, arbetsgrupper)? 

 Vilka deltar i arbetet med erfarenhetshanteringen (analytiker, specialister, personer 
från verksamhetsområdet)? 

 

Hur ser metodiken ut när ni genomför arbetet med erfarenhetshanteringen? 

 Hur identifieras grundorsaker? 
 Hur tas åtgärder fram? 
 Hur implementeras åtgärderna? 
 Hur följs åtgärderna upp (finns några system, DA, evalueringar, 

krigsförbandsvärdering mm)? 
 Hur mäts att åtgärderna fått avsedd effekt? 
 Hur kopplas förbättringarna till ekonomi och eventuella besparingar (PRIO)? 
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Hur skapas styrningar för att bibehålla förbättringar? 

 Tas nya styrande dokument fram eller ändras befintliga (doktriner, reglementen, 
handböcker, manualer)? 

 

Hur arbetar ins erf ana med att sätta mål? 

 Återmatas mål till förbandsmålsättningarna för justering i samband med identifierade 
förbättringar? 

 Tas det fram några strategiska förbättringsmål baserat på identifierade 
problemområden, justeras målen? 

 Hur ser de målen i så fall ut?  
 Hur presenteras och kommuniceras målen? 
 Arbetar ins erf ana med att följa upp några strategiska mål från FMUP? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


