
F Ö R S V A R S H Ö G S K O L A N  
  

 
 
 
 

  
 
 

  

DDeett  rräättttaa  
vviirrkkeett  

––  hhaarr  vvii  ddeett    
    ssoomm  kkrräävvss??  
  

EEnn  CC--uuppppssaattss  aavv  OOllaa  HHöögglluunndd  vviidd  
FFöörrssvvaarrsshhööggsskkoollaannss  cchheeffsspprrooggrraamm  0033--0055  

  
  
  
  
  
  

UUppppssaattsseenn  ffiinnnnss  ssoomm  ppddff  ffiill  ppåå  wwwwww..ffhhss..ssee  
  



FÖRSVARSHÖGSKOLAN ENSKILD UPPSATS 19 100: 2010 
ChP 03-05 2005-08-03 
Mj Ola Höglund 
 

 

 

 
 
                           FÖRSVARSHÖGSKOLAN                                        
                                      C-UPPSATS 
 

Författare Kurs 
Mj Ola Höglund, F 7 ChP 03-05 
FHS handledare Tel 
Ebbe Blomgren 08-788 93 01 
Uppdragsgivare Beteckning Kontaktman 
FHS/KVI FHS 19 100:2010  

Det rätta virket – Har vi det som krävs? 

Att det är viktigt att känna sin egen förmåga har varit känt sedan länge. Redan stenåldersmannen 
som skulle gå på grottbjörnjakt var tvungen att veta sin och sina stamfränders förmåga. Frågan är om vi i 
Försvarsmakten vet vad vi och våra krigsförband verkligen kan prestera. Målsättningen med detta arbete 
har varit att undersöka hur krigsförbandsvärderingen skall gå till i teorin, hur den används i praktiken och 
vad som användarna skulle vilja ändra på för att slutligen kunna svara på frågan: 
 Duger vårt nuvarande sätt att värdera krigsförband för morgondagens insatta insatsförsvar? 
Svaret söker jag med hjälp av teorin Balanced Scorecard som Försvarsmaktens ledning ämnar välja 

för att möta framtidens managementkrav. Modellen använder olika perspektiv och i detta arbete belyser 
jag empirin från tio intervjuer ur fyra olika perspektiv för att se hur väl dagens värderingssystem kommer 
att passa in i det nya insatta insatsförsvaret. 

Resultatet av min undersökning visar att det finns ett behov av att reformera dagens system inom 
framförallt tre områden. För det första krävs en revidering av de målsättningar som vi värderar mot. En 
större flexibilitet och snabbare uppdatering av målsättningarna krävs i en omvärld som förändras med allt 
större hastighet. För det andra bör metoderna för hur vi värderar rent praktiskt omarbetas. Många anser 
det vara felaktigt att krigsförbandscheferna bedömer sitt eget förbands förmåga och en extern nationell 
värderingsstyrka efterfrågas. Den tredje punkten som kräver åtgärder är återkopplingen från de 
värderingar som gjorts. Förbanden saknar engagemang och redovisning av vilka åtgärder som vidtagits. 

I arbetet redovisas ett förslag till hur krigsförbandsvärderingen skulle kunna förbättras och en 
pedagogisk förklaringsmodell som kan underlätta förståelsen för den av försvarsledningen framtagna 
strategiska kartan. Denna är avgörande för att krigsförbandsvärderingen skall kunna utnyttjas optimalt. 

 
Sökord:  
Krigsförband, värdering, validering, Balanced Scorecard, strategisk karta. 
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ABSTRACT 
 
Title The Right Stuff - Do we have what it takes? 
 
Summary 

It is of vital importance for the war fighter to know his or her ability, not 
during a fight, but before. This has been common knowledge since the 
beginning of time. This is as important now as ever, but do we really know our 
abilities, do we have what it takes? The purpose of this paper has been to 
examine and analyse how the Swedish Armed Forces measure their 
performance and war fighting capability, not only in theory but also in 
practice. The overarching question posed has been: 

 
 Will the present evaluation process handle tomorrow’s challenges of 

the restructured Swedish Armed Forces? 
 
To answer this question the writer uses the management theory Balanced 

Scorecard, BSC by Kaplan & Norton. BSC has been selected by the Supreme 
Commander to implement new strategies into the Armed Forces. 

The writer applies the four perspectives of BSC on the present evaluation 
process to find the answer to the earlier posed question. The empiric basis, that 
this research is based upon, is ten interviews with different officials involved 
in the evaluation process.  

The result of the research is grouped into three themes. Firstly there is a 
need to improve the objectives that the evaluation is based upon. Several of the 
interviewed respondents stated that the objectives were rigid and inflexible. 
This will not be appropriate in the near future when the surrounding world will 
change at the flick of a switch. Secondly the commander of the evaluated unit 
him-or herself makes the evaluation. The opinion of most respondents was that 
an external team should perform the evaluation. This team however, should 
not be international, even though this is often the case when NATO 
evaluations take place. Finally the feedback from evaluations will have to be 
improved. A frequent answer during interviews was that the higher commands 
did not comprehend the situation at unit level. Neither did the unit level have 
any confidence in that the result of the evaluations were taken care of or 
accounted for when financial means were allocated. The lack of feedback was 
interpreted as lack of interest in what the units were producing. 

 
The writer presents his recommendations on how to improve the 

evaluation process based on the three themes mentioned. He also partly 
compares the Balanced Scorecard with NATO Guidelines for Operational 
Planning, GOP to demonstrate close points of similarities. Since the GOP is 
adopted in the Swedish Armed Forces there may be advantages to regard 
peacetime and wartime management issues with the same approach. 
 
Key words:  
Military unit, tactical evaluation, Balanced Scorecard.  
 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN ENSKILD UPPSATS 19 100: 2010 
ChP 03-05 2005-08-03  
Mj Ola Höglund  2 (46) 
 

  

 
 
INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
1 FÖRORD ..................................................................................................... 4 

2 INLEDNING................................................................................................. 5 
2.1 BAKGRUND............................................................................................. 5 
2.2 PROBLEMDISKUSSION ............................................................................. 6 
2.3 PROBLEMFORMULERING ......................................................................... 7 
2.4 SYFTE ..................................................................................................... 7 
2.5 AVGRÄNSNINGAR ................................................................................... 7 
2.6 CENTRALA BEGREPP ............................................................................... 8 
2.7 MATERIAL OCH KÄLLKRITIK................................................................... 8 
2.8 DISPOSITION ........................................................................................... 9 

3 METODOLOGISK DISKUSSION ................................................................. 10 
3.1 VAL AV UNDERSÖKNINGSANSATS......................................................... 10 
3.2 DATAINSAMLINGSTEKNIK..................................................................... 10 
3.3 VALIDITET RESPEKTIVE RELIABILITET.................................................. 11 
3.4 PRAKTISKT GENOMFÖRANDE ................................................................ 12 
3.5 METODKRITIK....................................................................................... 13 

4 TEORETISK UTGÅNGSPUNKT................................................................... 13 
4.1 INLEDNING............................................................................................ 13 
4.2 TIDIGARE FORSKNING ........................................................................... 14 
4.3 BALANCED SCORECARD ....................................................................... 15 
4.4 EN PEDAGOGISK JÄMFÖRELSE? ............................................................ 18 

5 EMPIRI OCH ANALYS ............................................................................... 19 
5.1 INLEDNING............................................................................................ 19 
5.2 HUR DET SKA GÅ TILL ........................................................................... 19 
5.3 HUR DET GÅR TILL OCH VAD SOM BORDE ÄNDRAS................................ 23 

5.3.1 PERSPEKTIVET LEVERANS ........................................................... 23 
5.3.2 PERSPEKTIVET RESURS ............................................................... 25 
5.3.3 PERSPEKTIVET INTERN VERKSAMHET .......................................... 27 
5.3.4 PERSPEKTIVET LÄRANDE OCH UTVECKLING................................. 30 

5.4 SAMMANFATTANDE ANALYS ................................................................ 31 

6 SLUTSATSER OCH SVAR........................................................................... 34 

7 DISKUSSION ............................................................................................. 35 
7.1 VARFÖR ÄR DETTA VIKTIGT.................................................................. 35 
7.2 HUR GÖR ANDRA................................................................................... 35 
7.3 FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRINGAR............................................................. 36 
7.4 EN PEDAGOGISK MODELLJÄMFÖRELSE?................................................ 38 
7.5 SAMMANFATTNING DISKUSSION ........................................................... 40 
7.6 REFLEKTION ......................................................................................... 41 
7.7 FÖRSLAG PÅ FORTSATTA STUDIER ........................................................ 43 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN ENSKILD UPPSATS 19 100: 2010 
ChP 03-05 2005-08-03  
Mj Ola Höglund  3 (46) 
 

  

KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING ........................................................ 44 
LITTERATUR ..................................................................................................... 44 
INTERNET.......................................................................................................... 45 
INTERVJUER...................................................................................................... 45 

FÖRKORTNINGAR ............................................................................................ 46 
 

 
FIGURFÖRTECKNING 
FIGUR 1 ÖB:S STRATEGISKA KARTA. ................................................................ 16 
FIGUR 2 MODELL AV GUIDELINES FOR OPERATIONAL PLANNING (GOP)......... 18 
FIGUR 3 PRINCIPIELL VÄRDERINGSMODELL...................................................... 20 
FIGUR 4 INSATSORGANISATIONSVÄRDERINGENS FYRA DELAR ......................... 20 
FIGUR 5 MODELL AV GUIDELINES FOR OPERATIONAL PLANNING (GOP)......... 39 

 
 

BILAGOR 
BILAGA 1: BREV INFÖR INTERVJU 
BILAGA 2: ÖB:S STRATEGISKA KARTA 
BILAGA 3: FRÅGESTÄLLNINGAR FÖR INTERVJUER 

 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN ENSKILD UPPSATS 19 100: 2010 
ChP 03-05 2005-08-03  
Mj Ola Höglund  4 (46) 
 

  

 
 
 
 
 

1 Förord 
Jag har haft ambitionen att skriva en uppsats som är lättläst och 

intressant. Ämnet är viktigt och jag vill inte att läsaren skall tappa bort sig i 
metodik, teorier och ett krångligt språk. Därför kan den läsare som är van vid 
vetenskapliga texter kanske tycka att språket avviker från det normala och att 
en del utvikningar och allegorier tangerar gränsen för den stil som bör 
användas i en uppsats. Detta innebär dock inte att jag gjort avkall på den 
vetenskapliga metoden. Rubriksättning och disposition följer klassisk 
vetenskaplig form för att underlätta en vetenskaplig granskning. I inledningens 
bakgrund och senare under diskussionen låter jag mina åsikter lysa igenom, i 
övrigt är min strävan att förhålla mig objektiv till ämnet, så som brukligt är i 
denna typ av arbeten. På de ställen som jag presenterar mina åsikter, förutom 
de redan nämnda, kommer jag att poängtera detta. 

 
 

Ola Höglund 
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2 Inledning 
I detta kapitel beskriver jag bakgrunden till min uppsats. Jag resonerar 

kring problemet och skapar en problemformulering för att slutligen beskriva 
uppsatsens syfte, material och avgränsningar. 

 

2.1 Bakgrund 
Återkopplingens fundamenta 

Skulle du sätta dig i en bil och köra iväg med helt igenfrostade rutor? De 
flesta människor skulle inte göra det. För att köra bil krävs att man ser 
omgivningen där man färdas. Vid i princip all form av mänsklig verksamhet 
krävs en form av återkoppling för att resultatet av det vi gör skall bli vad vi 
önskar. Denna process kan se ut på många olika sätt. När vi kör bil sker en 
snabb återkoppling i form av att våra sinnen uppfattar var på vägen vi befinner 
oss och med vilken hastighet bilen förflyttas. Flera sinnen aktiveras samtidigt, 
synintrycken kompletteras med hörsel och känsel. Utan denna återkoppling 
skulle vi inte ens lyckas backa ut ur garaget. 

 
Förändrade förutsättningar 

På samma sätt måste vi i Försvarsmakten veta att det vi åstadkommer 
blir vad vi önskar, det vill säga att våra krigsförband klarar av att lösa den 
uppgift de kan tilldelas. Den metod vi använder oss av kallas för krigs-
förbandsvärdering. Problemet är att denna metod skapades under det kalla 
kriget när vi hade ett invasionsförsvar som skulle kunna avvärja ett stormakts-
angrepp från öst. Då var många krigsförband ett kvalitetsmått i sig och en 
insats skulle med största sannolikhet innebära stora förluster av personal och 
materiel. Dagens insatta insatsförsvar1 är nära nog en motsats till nyss nämnda 
invasionsförsvar. Nu skall vi skicka förband till insatser över hela världen. De 
förband vi har är få och exklusiva, både personellt och materiellt. Även 
enstaka förluster kan, förutom de rent mänskliga aspekterna, vända utgången 
av en insats. 

 
Hur gör andra? 

Inom försvarssammanslutningen NATO2 har man speciella utvärderings-
team som kontrollerar att NATO-förbanden uppfyller de krav som ställs. 
Processen kallas med NATO-språk Tactical Evaluation, TACEVAL. Senast 
denna utvärdering genomfördes av den norska insatsstyrkan3, deltog närmare 
tusen män och kvinnor vid en fingerad krigsskådeplats för att verifiera allt från 
tillgången på gummistövlar till antalet användbara flygplan. 

Min utgångspunkt är att vi som inte är NATO-medlemmar anmäler 
förband för att i internationell samverkan lösa uppgifter i en kris- eller 

                                                 
1 ”Dagens regler och principer för värnplikt, materielförsörjning och personalförsörjning har 
varit bra för ett ’förrådsställt invasionsförsvar’. Nu har vi i stället ett ’insatt insatsförsvar’.” 
Syrén, H. i pressmeddelande publicerat: 27 februari, 2004 kl 14:00 på 
http://www.mil.se/index.php?c=news&id=20033. 
2 North Atlantic Treaty Organisation. 
3 338:e flygdivisionen. 
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krigssituation. Till skillnad från våra samarbetspartners så har vi inte 
motsvarande organisatoriska möjlighet att värdera förbanden. Vår förmåga kan 
därför i värsta fall prövas för första gången under strid. Eventuella brister som 
skulle ha kunnat rättas till tidigare, kan då redan ha fått ödesdigra 
konsekvenser. Detta uttrycks på ett talande sätt av George Cusimano från 
National Test Pilot School, USA. 

 
“Whether you want it or not, an OPEVAL [operationell validering] will 
be conducted, the only question is when. Unfortunately, it’s more often 
than not done way too late by a pilot over enemy territory. This is what 
OT&E [operationell test och evaluering] is all about – not sending our 
guys into harms way with gear or tactics that might or might not work. 
We were taught this lesson the hard way, in both Korea and in 
Vietnam.” 4 
 

Har vi en relevant metod? 
För att kunna fokusera den reducerade Försvarsmakten blir det allt 

viktigare att kraftsamla våra resurser mot det som är vår kärnverksamhet. Det 
viktigaste resultatet av vår verksamhet är att producera krigsförband som står 
till förfogande för regeringen som ett yttersta säkerhetspolitiskt medel och som 
i förlängningen skall bidra till Sveriges fred och oberoende. För att vi inom 
Försvarsmakten skall kunna utveckla krigsförbanden mot en numera ständigt 
förändrad omvärld måste vi ha ett relevant verktyg för att mäta prestanda hos 
vår huvudprodukt - krigsförbanden. Frågan är bara - har vi det? 

 

2.2 Problemdiskussion 
Breddning av frågeställningen 

Överbefälhavaren har i sitt dokument FM strategi - ÖB strategiska 
karta5, dragit upp riktlinjerna för hur de strategiska målsättningarna för 
Försvarsmaktens utveckling och förändring skall se ut. Detta dokument bygger 
på managementteorin Balanced Scorecard6. Idéerna kommer bland annat från 
Norge där Luftforsvaret sedan en tid har valt att integrera Balanced Scorecard 
som ett system för verksamhetsvärdering och styrning. Detta leder mig fram 
till följande fundering. Passar den nuvarande svenska modellen för 
krigsförbandsvärdering in i detta nya sätt att leda Försvarsmakten? 

Jag upplever detta som intressant i sammanhanget och väljer därför att 
bredda frågeställningen till att även omfatta värderingens roll i ett något större 
perspektiv. Vilka konsekvenser får resultatet och kan värderingarna användas 
till att styra och verksamhetsleda krigsförbanden och dess produktion på ett 
naturligt sätt? 
                                                 
4 Cusimano G. i Nilsson, P. OPEVAL –för krigarens skull (Stockholm, Försvarshögskolan, 
2004), s. 69. 
5 Detta dokument är fortfarande en arbetsutgåva som planeras fastställas 2005-06-20. 
Enligt Svensson, T. ÖB-controller, telefonsamtal, 2005-05-03. 
6 Balanced Scorecard, hädanefter också BSC, beskrivs under kapitel 4 Teoretisk 
utgångspunkt. Balanced Scorecard benämns på svenska balanserat styrkort, men jag föredrar 
det engelska uttrycket som också har större spridning. I korthet är detta en modell för att 
belysa en verksamhet utifrån fler mått än de traditionella finansiella måtten.  
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2.3 Problemformulering 
Utifrån problemdiskussionen formulerar jag en övergripande 

frågeställning som lyder: 
 Duger vårt nuvarande sätt att värdera krigsförband för 

morgondagens insatta insatsförsvar? 
 

Denna övergripande frågeställning bryts ned i två delfrågeställningar: 
 Upplever organisationen att värderingssystemet fyller sin funktion 

idag och på vilket sätt används resultatet i organisationen? 
 Hur skulle en mer utvecklad värderingsmodell kunna se ut? 

 
För att få en referens till vår egen metod kommer jag dessutom att kort 
beskriva hur krigsförbandsvärderingsprocessen ser ut inom NATO? 

2.4 Syfte 
Syftet med uppsatsen är tredelat. För det första vill jag analysera 

relevansen och konsekvenserna av de krigsförbandsvärderingar som görs i 
Försvarsmakten idag. För det andra vill jag inte bara beskriva processen utan 
också försöka reda ut hur väl denna process svarar mot de krav som ställs på 
det nya insatta insatsförsvaret. Slutligen är avsikten att eventuellt föreslå 
förändringar för att förbättra processen och dess roll i verksamhetsstyrningen i 
ett större perspektiv. 

 

2.5 Avgränsningar 
För att göra volymen på uppsatsen mera hanterbar har jag valt att 

fokusera på krigsorganisationsvärderingsprocessen.7 Jag kommer därför inte 
att behandla ekonomistyrning, verksamhetsuppdrag och andra fredsdrifts-
relaterade processer. 

 
Eftersom det nyligen skrevs en uppsats vid Försvarshögskolan om hur 

materielprocessen skulle kunna utvecklas8 avser jag också utelämna denna, 
trots att den har en viktig roll i utvecklingen av krigsförbandens förmåga och 
hur vi värderar slutresultatet av krigsförbandsproduktionen. 

 
Innehållet i krigsförbandsvärderingarna är hemligt till kvalificerat 

hemligt och kan självklart inte återges i detta öppna dokument. Detta är inte ett 
större problem då det är processen och inte innehållet i den som intresserar 
mig. Tyvärr har också själva processen inom NATO sekretesskyddats och jag 
kan därför inte få den insyn som jag skulle ha önskat. Den information jag 
redovisar är från offentliga källor och intervjuer. 

 

                                                 
7 Krigsorganisationsvärderingen består bland annat av krigsförbandsvärderingar, detta beskrivs 
mer i kapitel 5.2 Hur det ska gå till. 
8 Nilsson, P. OPEVAL – för krigarnas skull. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN ENSKILD UPPSATS 19 100: 2010 
ChP 03-05 2005-08-03  
Mj Ola Höglund  8 (46) 
 

  

Jag har av tydlighetsskäl valt att, då det är möjligt och lämpligt, avgränsa 
mig till att betrakta flygförband. Dessa har en relativt enkel struktur och 
utvärderas årligen enligt de anvisningar som finns. 

 

2.6 Centrala begrepp 
Värdering I detta sammanhang står värdering i första hand för 

en intellektuell bedömning av förbandens förmåga 
där denna vägs mot förbandsmålsättningen. 

Validering Prövande och praktisk kontroll av förmåga som 
skall svara på om förbandet kommer att klara av 
den uppgift som ställs i praktiken, oavsett vilken 
målsättning förbandet utvecklats mot. 

TOEM Taktisk organisatorisk och ekonomisk målsättning. 
Benämns också förbandsmålsättning. TOEM 
definierar uppgifter till krigsförbanden 

Krigsförband De förbandsenheter som efter mobilisering skall 
kunna genomföra uppgifter de tilldelats i en 
förbandsmålsättning, TOEM. 

 

2.7 Material och källkritik 
Litteratur 

Den litteratur jag använder som stöd för den vetenskapliga processen i 
arbetet är utgiven av förlag som i stor utsträckning används vid högskolor och 
universitet. Min bedömning av dessa författare är att de ger en god 
samstämmighet och ett vederhäftigt intryck. 

 
Primärlitteraturen är utgiven av Försvarsmakten och används av mig 

som just primärkälla. Därför är källkritisk äkthet och tidssamband de mest 
relevanta kriterierna. Äktheten bedömer jag som mycket god och tids-
sambandet, det vill säga om de är giltiga, som tillfredsställande. 

 
Materialet som beskriver resonemanget kring Kaplan & Nortons9 modell 

är mycket omfattande. Jag har valt att i flera fall använda mig av redan 
genomförda analyser och sammanställningar av modellen eftersom jag inte 
skall analysera teorin utan den skall fungera som ett verktyg i min analys av 
Försvarsmaktens krigsförbandsvärdering. Den litteratur jag använder är, 
förutom Kaplan & Nortons egen, svensk facklitteratur som jag bedömer 
uppfylla de grundläggande kraven för källkritik: äkthet, tidssamband, 
oberoende och tendensfrihet.10 I de fall jag använder mig av andras uppsatser 
är oberoende- och tendenskriterierna relevanta. Då de använda uppsatserna är 
vetenskapligt granskade vid respektive institution bedöms de uppfylla de 
källkritiska kraven. 

                                                 
9 Kaplan & Norton har utvecklat den tidigare nämnda modellen Balanced Scorecard, se vidare 
kapitel 4 Teoretisk utgångspunkt. 
10 Thurén, T. Källkritik (Stockholm, Liber, 2003), s. 11. 
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Intervjuer 

Intervjuer är primärkällor och kan därför hanteras källkritiskt på ett 
bedrägligt enkelt sätt. De ger en rättvisande bild av vad respondenten säger 
och tidssambandet eller samtidigheten är god. Däremot är det svårt att uttala 
sig om varför respondenten svarar som han gör och det är inte heller säkert att 
jag uppfattar innebörden på samma sätt som respondenten avsett. Detta är 
vanliga tendensproblem som en intervjuare ställs inför och jag kan bara 
förhålla mig till detta faktum och sträva efter att minska konsekvenserna 
genom ett källkritiskt synsätt och att jämföra svaren från olika respondenter. 

 
NATO-källor 

För att få en referens till den svenska värderingsprocessen har jag valt att 
kort beskriva hur NATO genomför förbandsvärdering. Detta beskrivs i ett 
NATO-dokument11 som är sekretesskyddat12 och därför har jag endast tagit del 
av denna information genom öppna handlingar och muntliga referat från 
norska respondenter. 

 

2.8 Disposition 
Varje kapitel inleds med en beskrivning av innehållet. Här presenteras 

översiktligt dispositionen i uppsatsen. 
 
Kapitel 1 Förord där jag ger min syn på innehållets 

utformning. 
Kapitel 2 Inleder uppsatsen med en bakgrundsbeskrivning 

och här formuleras också syfte och frågeställningar. 
Kapitel 3 Beskriver den metod jag har använt och det 

vetenskapliga förhållningssättet. 
Kapitel 4 Redogör för den teoretiska ansats som har använts 

för att besvara frågeställningarna och tidigare 
forskning som har gjorts inom området. 

Kapitel 5 Redovisar empirin och de analyser av denna som 
jag genomfört. 

Kapitel 6 Presenterar slutsatser och ger svar på 
frågeställningarna. 

Kapitel 7 Här diskuteras de resultat som jag kommit fram till 
och de förändringar jag föreslår. Jag beskriver 
också en modell för att underlätta användandet av 
ÖB:s strategiska karta. 

 

                                                 
11 ACE Forces Standards Vol. VI. SHAPE Tactical Evaluation Manual, STEM. 
12 Dokumentet är NATO-restricted vilket innebär att informationen är sekretesskyddat och inte 
kan återges i öppna källor som detta arbete. 
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3 Metodologisk diskussion 
I detta kapitel beskriver jag metoden som jag använt för att inhämta och 

bearbeta empirin. Detta stycke skall också öka trovärdigheten för och 
spårbarheten i det vetenskapliga förhållningssättet. 

 

3.1 Val av undersökningsansats 
För den frågeställning jag formulerat lämpar sig en kvalitativ 

undersökning bäst. Denna skaffar en annan och djupare kunskap än den 
fragmenterade kunskap som kvantitativa metoder ofta ger. Ambitionen är att 
försöka förstå och analysera helheter.13 Kvalitativ betyder att man inte 
analyserar med hjälp av siffror och storlekar utan att man söker meningen i 
empirin via språk och handlingar.14 Metoden tar fram detaljer, nyanser och det 
unika i ett begränsat antal provade fall. Den är också mer flexibel för oväntade 
förhållanden. Nackdelarna är att resultatet är svårt att överblicka och det är 
mycket svårt att uttala sig om allmängiltigheten i resultatet. Den är dessutom 
resurskrävande och man får därför minska på antalet respondenter.15 En 
kvantitativ ansats skulle möjligen följa upp bredden i problemet, men på 
bekostnad av djupet.16 Jag bedömer att trots vissa nackdelar lämpar sig en 
kvalitativ ansats bäst för denna undersökning. 

 

3.2 Datainsamlingsteknik 
En studie av de dokument som ligger till grund för dagens 

krigsförbandsvärdering har genomförts. Denna del är i stor utsträckning 
beskrivande och skall ge en bild av hur den formella strukturen ser ut för att 
senare kompletteras med respondenternas bild. 

Det viktigaste sättet att samla in data för denna uppsats har varit 
kvalitativa individuella intervjuer. De flesta intervjuerna har genomförts med 
en planerad struktur utifrån problemställningen. Frågorna har formulerats med 
BSC-teorin som stöd och därefter delats in i tre teman. Dessa är nuläges-
beskrivning, värdering av nuläget respektive framtiden. Frågorna under 
respektive tema har utformats för att de tillsammans skall täcka in de fyra 
perspektiv17 som härstammar från teorin. Underlaget finns som bilaga 3. Den 
halvöppna karaktären i frågorna kombinerar möjligheten att få fram enskilda 
individers tolkning av problemställningen samtidigt som det säkerställs att de 
olika aspekterna som jag vill ha belysta kommer med.18 Att alla intervjuer inte 
genomförts med samma underlag beror på att respondenterna representerar två 
grupper med olika funktioner för arbetet. De som befinner sig i värderings-
processen har utfrågats efter ett fastställt underlag, medan de som 

                                                 
13 Patel, R. och Davidson, B. Forskningsmetodikens grunder - Att planera, genomföra och 
rapportera en undersökning (Lund, Studentlitteratur, 1994), s. 99. 
14 Jacobsen, D. I. Vad, hur och varför – Om metodval i företagsekonomi och andra 
samhällsvetenskapliga ämnen (Lund, Studentlitteratur, 2002), s. 138. 
15 Ibid., s. 142ff. 
16 Ibid., s. 56f. 
17 Se vidare kapitel 4 Teoretisk utgångspunkt. 
18 Jacobsen, D. I. Vad, hur och varför, s. 161ff. 
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representerar andra delar av norska eller svenska försvaret har intervjuats som 
referenser till den förstnämnda gruppen. Se vidare val av respondenter nedan. 

 
Primärdata 

Den information jag själv inhämtat benämns primärdata eller 
förstahandsinformation. Dokumenten som styr värderingsprocessen är i sig en 
sammanställning av en mängd källor, men eftersom det är värderingsprocessen 
som skall studeras i detta fall blir dokumenten primärkällor som jag granskar 
med en kvalitativ textanalys. Detta ger dock bara svar på hur processen ser ut. 
Jag vill också veta hur de inblandade parterna verkligen använder 
föreskrifterna och först därefter analysera den nuvarande modellen. För att få 
reda på hur de inblandade uppfattar värderingsprocessen anser jag att 
individuella intervjuer passar bäst. En personlig intervju ger en djupare 
information och förståelse än till exempel en enkät. Intervjun kan liknas vid ett 
vanligt samtal och respondenten har en stor frihet att uttrycka sig utan att 
intervjuaren påverkar formuleringarna.19 En nackdel är att en väl genomförd 
intervju kräver stor skicklighet20, något som jag av naturliga skäl inte har, 
eftersom det är första gången som jag genomför sådana. Jag bedömer ändå att 
intervjuer är det mest lämpliga tillvägagångssättet. 

 
Sekundärdata 

All annan dokumentation och litteratur som har använts benämns 
sekundärdata eller andrahandsinformation. I huvudsak är det rapporter, 
uppsatser och olika statliga dokument. Dessa sekundärdata använder jag för att 
med en rimlig resursinsats bilda mig en uppfattning om ämnesområdet. Att 
använda andras analyser är dessutom nödvändigt för att kunna bygga vidare på 
redan kända förhållanden och i den meningen vara kumulativ. 

 
Val av respondenter 

Jag har valt att intervjua två olika grupper respondenter. Den ena 
gruppen representerar de som är ansvariga på respektive nivå för 
genomförandet av krigsorganisationsvärderingen. Det är i de flesta fall 
cheferna som personligen har intervjuats för att om möjligt komma åt den 
oförvanskade sanningen direkt ur drakens mun. Den andra gruppen 
respondenter har mycket god insyn i värderingsprocessen eller dess 
motsvarighet inom NATO. 

 

3.3 Validitet respektive Reliabilitet 
Till att börja med konstaterar Ejvegård att test och undersöknings-

metoder måste vara reliabla och valida annars saknar forskningsresultaten 
vetenskapligt värde.21 Teoretiseringen av dessa begrepp kan göras mycket 
omfattande men jag vill för läsbarhetens skull hålla resonemanget på en enkel 
nivå. 

                                                 
19 Holme, I. M. och Solvang, B. K. Forskningsmetodik – Om kvalitativa och kvantitativa 
metoder (Lund, Studentlitteratur, 1997), s. 99. 
20 Kvale, S. Den kvalitativa forskningsintervjun (Lund, Studentlitteratur, 1997), s. 20. 
21 Ejvegård, R. Vetenskaplig metod (Lund, Studentlitteratur, 1996), s. 67. 
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Med validitet menas giltighet, eller att man mäter det man avser mäta.22 
Jag har haft ambitionen att skapa en bild av hur krigsförbandsvärderingen 
uppfattas av användarna på olika nivåer och genom att jag intervjuat 
personerna direkt anser jag att validiteten är hög. 

Reliabiliteten anger tillförlitligheten eller pålitlighet hos mätningen, det 
vill säga, kommer man att komma fram till samma sak om man mäter samma 
fenomen på olika sätt.23 Detta är svårare att bedöma. Här skulle jag behöva en 
annan metod än intervju, till exempel enkäter eller att någon annan 
genomförde intervjuerna med samma respondenter. Detta är av resursskäl inte 
möjligt och jag bedömer att resultatet trots allt skulle bli likvärdigt då de flesta 
respondenterna är vana att bli intervjuade och förmodas svara på ett liknande 
sätt även med en annan intervjuare. Reliabiliteten är dock en svaghet i min 
metod. 

3.4 Praktiskt genomförande 
Jag började arbetet med dokumentstudier för att sedan skapa en 

problemformulering. Denna styr sedan metodik och val av teori. Valet av 
intervjuer, som metod för hur krigsvärderingsprocessen fungerar i praktiken, 
gjorde att valet av respondenter blev organisationsbundet. Jag har valt ut de tio 
respondenterna för att de representerar olika nivåer inom organisationen. De 
olika nivåerna är krigsförband, taktiskt kommando, operativ insatsledning och 
krigsförbandsledning. Intervjuerna har sedan utförts i huvudsak genom möten 
med respondenterna utom i två fall, då det geografiska avståndet och 
ekonomin inte tillät annat än telefonintervjuer. Samtliga samtal har spelats in 
och arkiverats genom min försorg. Detta har varit av stor vikt då jag under 
intervjutillfället har kunnat koncentrera mig på att lyssna och följa upp 
frågorna. Frågorna har varit formulerade i ett underlag som inte delgivits 
respondenten innan intervjutillfället. Detta minskar risken att få politiskt 
korrekta svar, vilket inte gynnat min ambition att få opolerade åsikter direkt 
från hjärtat. Ett brev som beskriver ämnesområdet och de övergripande 
frågeställningarna generellt skickades ut innan intervjuerna. Detta brev finns 
som bilaga 1. 

 
Etiska överväganden 

Samtliga respondenter har tillfrågats om de accepterat att jag spelat in 
samtalen. Jag har inte erbjudit anonymitet och ingen har heller efterfrågat 
detta. Risken med anonymitet är att jag hade fått off-the-record uttalanden som 
jag sedan inte kunnat använda i arbetet. Jag avser inte använda citat kopplat till 
person då detta inte fyller något syfte i uppsatsen, men ofta kan ett uttalande 
kopplas till en befattning och jag hade därför inte heller kunnat erbjuda en 
fullständig anonymitet. De ljudfiler som skapats under intervjuerna har spelats 
in under ett förtroende till min person och filerna kan därför inte utnyttjas av 
andra intressenter. 

                                                 
22 Andersen, V och Gamdrup, P. i Andersen, H. (red) Vetenskapsteori och metodlära (Lund, 
Studentlitteratur, 1994), s. 91. 
23 Ibid., s. 91. 
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3.5 Metodkritik 
Den metod jag valt, kvalitativ intervju, är förknippad med vissa brister. 

En resursbrist som bland annat påverkat antalet respondenter är tidsfaktorn. 
När man väljer intervjuer som metod blir intervjuaren själv forsknings-

verktyget.24 Min bristande rutin som intervjuare kan därför påverka resultatet 
negativt. Till exempel kan vissa formuleringar av frågor leda respondenten att 
uttrycka sig på ett sätt som inte gjorts vid en mer neutral formulering. Detta 
har jag försökt motverka genom att använda förstrukturerade 
frågeställningar.25 Samtidigt är det enligt Kvale knappast möjligt att 
genomföra en intervju utan att påverka respondentens svar. Därför är det 
viktigaste inte att undvika ledande frågor utan att vara medveten om vart de 
ledande formuleringarna ska leda och skapa ny och vederhäftig kunskap.26 Jag 
skulle också ha kunnat öka min färdighet med hjälp av träningsintervjuer, men 
detta tvingades jag välja bort av tidsskäl. 

Som jag tidigare kommenterat är det en svaghet att inte kunna värdera 
reliabiliteten i min undersökning. Många av respondenterna är mycket 
upptagna människor och att begära ytterligare tid för att öka reliabiliteten i min 
undersökning anser jag vara orealistiskt. Jag bedömer dock att jag identifierat 
svagheterna och strävar att minimera effekterna av dem. 

 

4 Teoretisk utgångspunkt 
Här presenterar jag varför jag valt den teoretiska ansats som jag 

använder för att besvara frågeställningarna. Dessutom förklaras teorin och 
grunden till den modelljämförelse som utvecklas i kapitel 7 Diskussion. 

4.1 Inledning 
Rienecker menar att det viktigaste med teorier i arbeten som detta är att 

man verkligen använder teorin för att förklara och besvara problem-
formuleringen.27 Jag vill betrakta den nuvarande krigsorganisationsvärderings-
processen med managementmodellen BSC som Överbefälhavaren ämnar 
verksamhetsleda det nya insatsförsvaret med. Är då Balanced Scorecard en 
teori? Enkelt uttryckt är en teori samma sak som en tänkbar förklaring.28 Patel 
och Davidson menar att en teori skall utgöra en sammanhängande helhet med 
vilken vi kan förklara en så stor mängd data som möjligt. De definierar en 
teori som ett system av inbördes relaterade begrepp som tillsammans ger en 
bild av en företeelse.29 Med detta som utgångspunkt kan man säkert ifrågasätta 
om Balanced Scorecard är en teori. Själv anser jag att det inte är avgörande. 
Ett alltmer populärt sätt att utveckla en problemställning är att anlägga olika 
perspektiv. Man tvingas då se på företeelser ur andra perspektiv än vad man 
vanligtvis gör. En mycket bra representant för denna ansats är Bolman och 
                                                 
24 Kvale, S. Den kvalitativa forskningsintervjun, s. 136. 
25 Jacobsen, D. I. Vad, hur och varför, s. 163. 
26 Kvale, S. Den kvalitativa forskningsintervjun, s. 146. 
27 Rienecker, L. Problemformulering (Malmö, Liber, 2003), s. 35. 
28 Esaiasson, P., Gilljam, M., Oscarsson, H. och Wängerud, L. Metodpraktikan (Stockholm, 
Nordstedts Juridik, 2003), s. 37. 
29 Patel, R och Davidson, B. Forskningsmetodikens grunder, s. 19. 
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Deals Nya perspektiv på organisation och ledarskap.30 Jag använder en 
flerperspektivsmetod på samma sätt, men väljer att utgå från de fyra perspektiv 
som finns i Kaplan och Nortons teori om Balanced Scorecard. Motivet för 
detta är att jag i första hand inte vill betrakta organisationen utan det 
värderingssystem som används för att mäta förmågan hos krigsorganisationen. 
Det faller sig då naturligt att välja Kaplan och Nortons modell och dessutom 
att använda de perspektiv som utarbetats för att mäta tillståndet i 
Försvarsmakten. 

 
Som ett andra steg i användningen av BSC-modellen skulle jag vilja 

göra en jämförelse med en planeringsmodell för operativ planering som kallas 
Guidelines for operational planning (GOP). Detta utvecklas något under 
rubriken 4.4 En pedagogisk jämförelse?, men framförallt i kapitel  
7 Diskussion. Denna jämförelse skulle kunna leda till större förståelse för 
Balanced Scorecard hos officerare. Idén har sitt ursprung i en intervju med 
övlt Truls Gustavsen. Erfarenheterna från Norge är att liknelsen mellan en 
militär modell och en managementteori avsevärt underlättar officerares 
förståelse för och användningen av Balanced Scorecard31. Jag vill poängtera 
att denna modelljämförelse inte direkt bär mot huvudfrågeställningen och 
därför återfinns resonemangen främst i kapitel 7 Diskussion. Däremot finns det 
en indirekt koppling till hur vi skall utforma morgondagens krigsförbands-
värdering och hur målsättningarna för denna skall brytas ned från 
Försvarsmaktens övergripande målsättning. Jag riskerar därför en viss 
kraftsplittring i uppsatsens fokus för att lyfta fram en mycket viktig del i 
Försvarsmaktens utveckling och omställning till ett insatt insatsförsvar. 

 

4.2 Tidigare forskning 
Tidigare uppsatser som har behandlat ämnesområdet: 
 

Vid Försvarshögskolan: 
 Engelsgaard, Per, Implementering av Balanced Scorecard 

– en case-studie fra det norska Luftforsvaret, 2003 
 Nilsson, Peter, OPEVAL – för krigarens skull, 2004 
 Ström, Håkan, Utvärdering och validering av den internationella 

sjöminröjningsstyrkan. – Klarar styrkan en internationell insats?, 2004 
 Zakariasson, Pär, En jämförande studie mellan Försvarsmaktens 

verksamhetsledningssystem och Balanced Scorecard 
– från Projekt Rv till tillämpning av H SVAR, 2001 
 

Vid Linköpings universitet: 
 Hettefeldt, Ulrika och Karlén, Charlotte, Balanced Scorecard inom 

kommunal verksamhet. – kommunala särdrags inverkan vid 
appliceringen av den ursprungliga modellen om Balanced Scorecard, 
2002. 

                                                 
30 Jacobsen, D. I. Vad, hur och varför, s. 85. 
31 Intervju med Gustavsen, T., Försvarshögskolan. 
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Vid Försvarets forsknings institut: 
 Lignell et al, FOA-rapport32: att värdera operativ försvarsförmåga –

definitioner och förslag, 1998. 
 

Vad andra kommit fram till 
Vid Försvarets forskningsanstalt, FOA konstaterade Lignell et al redan 

samma år som den nu använda handboken för krigsorganisationsvärdering 
kom ut, att det fanns tydliga svårigheter i värderingsprocessen. Metodens 
enkelhet i utövandet kan leda till brister i resultatet. Informationen sätts 
samman utan klara regler och skillnader i erfarenhet, utbildning och 
kompetens leder till problem. FOA-rapporten konstaterar också att det finns en 
risk att kvalitén hos krigsförbandet betraktas som ett kvitto på dugligheten hos 
ansvarig chef. Detta är ett klassiskt problem som i sämsta fall kan leda till en 
alltför positiv tolkning av förbandets förmåga. Sammantaget pekar detta mot 
behovet av en extern värdering.33 

Angående en extern värdering påpekar man att en sådan skulle ge högre 
objektivitet och kan framföra kritik utan att ta hänsyn till lojaliteter och andra 
bindningar. Dessutom kan traditionella tankemönster, förutfattade meningar 
och fördomar ifrågasättas.34 

 
En kort källkritisk reflektion är på sin plats då FOA i samma rapport ser 

sig själva som en möjlig deltagare i en sådan extern bedömning. Denna 
värdering skulle möjligen rendera i en stor beställning till en uppdrags-
finansierad myndighet. Samtidigt är FOA, numera FOI, Sveriges största 
forskningsinstitut och förmodas agera enligt ett vetenskapligt förhållningssätt. 

Sammanfattningsvis anser FOA att värderingsprocessen har brister som 
skulle kunna överbryggas med en extern utvärdering. 

 

4.3 Balanced Scorecard 
Bakgrunden 

Kaplan och Norton utvecklade Balanced Scorecard under tidigt 1990-tal 
för att lösa ett mätproblem. De ansåg att det fanns annat än de strikt finansiella 
mätetalen som var viktigt för ett företag. De skapade en teorimodell där man 
även intresserade sig för medarbetarnas kompetenser, deras motivation, hur 
väl utvecklad informationsteknologi företaget hade, hur väl de interna 
processerna fungerade, hur utvecklingen i företaget skedde och flera andra 
viktiga områden.35 De kallade detta sätt att värdera en organisations 
verksamhet för Balanced Scorecard. Modellen bygger på fyra olika perspektiv 
som jag kommer att beskriva nedan. 
                                                 
32 Dåvarande Försvarets forskningsanstalt, FOA heter nu Försvarets forskningsinstitut, FOI. 
33 Lignell, M., Anderssson, H., Arblom, M., Backström, B., Molin, S., Nilsson, G. och 
Sundblad, Ö. FOA-rapport: Att värdera operativ försvarsförmåga – definitioner och förslag 
(Stockholm, FOA, 1998), s. 139. 
34 Ibid., s. 140. 
35 Kaplan, R. S. och Norton, D. P. The strategy focused organisation – How Balanced 
Scorecard companies thrive in the new business environment (Boston, Harvard business 
school press, 2000), s. vii. 
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Efterhand växte insikten att de företag som använde sig av modellen inte 

bara mätte tillståndet hos olika parametrar utan att de också kunde utnyttja 
metoden för att implementera nya strategier.36 De författade en ny bok om 
detta och myntade begreppet den strategifokuserade organisationen. Man 
skapade ett verktyg för att förmedla företagsledningens strategiska mål nedåt i 
organisationen. Verktyget kallade de den strategiska kartan, ett exempel på 
detta är ÖB:s strategiska karta nedan i bild 1. Bilden skall ses som ett exempel 
på hur man grafiskt kan beskriva hur de underliggande målen tillsammans 
bygger upp det högsta målet ”En trovärdig Försvarsmakt och säkerhetspolitisk 
resurs”. Bilden finns i läsbar storlek som bilaga 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1 ÖB:s strategiska karta. 
 
Man ser här hur de olika delmålsättningarna bygger upp en 

resultattillfredsställelse på högre nivå för att summan skall bidra till det 
övergripande målet för hela organisationen. Omvänt sätter man upp 
målsättningarna för lägre nivåer genom att bryta ner strategiska mål till mer 
konkreta och mätbara resultatmål. På så sätt blir Balanced Scorecard både ett 
strategiskt styrverktyg för att implementera strategier och ett operativt 
styrverktyg för att utveckla konkreta mål och nyckeltal för enheter och 
enskilda medarbetare.37 Detta sker på motsvarande sätt som i den militära 
modellen för operativ planering Guidelines for operational planning (GOP). 
Detta återkommer jag till i kapitel 7 Diskussion. 

 
De fyra perspektiven 

I en resultatsammanställning, som kallas Scorecard, sammanfattas 
organisationens resultat från olika perspektiv som dels visar hur det går för 
organisationen totalt, men också i respektive perspektiv som sedan skall 
balanseras mot varandra.38 De fyra perspektiv som togs fram i 
                                                 
36 Kaplan, R. S. och Norton, D. P. The strategy focused organisation, s. viii. 
37 Bruzelius, L. H. och Skärvad, P-H. Integrerad organisationslära (Lund, Studentlitteratur, 
2004), s. 407f. 
38 Ibid., s. 408. 
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ursprungsmodellen är till för att koppla den kortsiktiga verksamhetsstyrningen 
med den långsiktiga visionen och strategin. Man tvingas då fokusera på de 
områden som är viktiga idag och som sedan leder till framgång i 
morgondagen.39 De perspektiv man valde modifieras ofta för att passa 
specifika företag och organisationer. Jag har valt att använda de fyra 
perspektiv som Försvarsmakten arbetat fram. De är leverans, resurser, intern 
verksamhet och lärande & utveckling. 

Det är viktigt att påpeka att jag inte använder Balanced Scorecard för att 
som normalt analysera ett företags verksamhet och processer. Jag använder de 
olika perspektiven för att belysa hur krigsförbandsvärderingen bidrar till att 
Försvarsmakten når upp till perspektivens målsättningar. 

 
Leverans 

Den högsta nivån i ÖB:s strategiska karta kallas Leverans. Det är 
motsvarigheten till det Kaplan och Norton kallar kundperspektivet. Det 
handlar således om vad som skall göras för att tillfredsställa kundernas behov. 
I Försvarsmaktens fall är kunden regeringen. Perspektivet mäter hur nöjd 
kunden – regeringen är med den produkt som Försvarsmakten levererar. 
Tillsammans med perspektivet Intern verksamhet skapas en bild av nuläget i 
organisationen. 

I min undersökning ställer jag mig frågan hur krigsförbandsvärderingen 
bidrar till att Försvarsmakten levererar en produkt som tillfredställer 
uppdragsgivaren som i vårt fall är regeringen. 

 
Resurs 

Detta perspektiv kallas ofta det finansiella perspektivet. Kaplan och 
Norton menar att de finansiella styrtalen fungerar som riktmärke för 
målsättningarna i alla de andra perspektiven.40 I vinstdrivande företag handlar 
det om att gå med vinst medan det för Försvarsmakten handlar om att hushålla 
med de resurser vi tilldelas. Målen och till dessa relaterade nyckeltal skall ge 
intressenterna (regeringen) information om hur väl organisationens vision och 
strategi fungerar.41 Sammantaget ger perspektivet en historik över den 
finansiella ställningen i organisationen. 

I arbetet med empirin frågar jag mig hur krigsförbandsvärderingen bidrar 
till att Försvarsmakten kan hushålla med tilldelade resurser. 

 
Intern verksamhet 

Perspektivet beskriver hur de interna processerna skall se ut för att 
företaget skall nå sin vision och kallas därför ofta processperspektivet. Här 
skall man identifiera kärnkompetenserna och klargöra vad organisationen skall 
vara särskilt bra på. Det handlar om hur man skall nå leverans- och resurs-
perspektivens mål och blir då samtidigt underordnat dessa. 42 

                                                 
39 Olve, N-G., Roy, J. och Wetter, M. Balanced Scorecard i svensk praktik (Malmö, Liber, 
1999), s. 21. 
40 Kaplan, R. S. och Norton, D. P. The Balanced Scorecard (Göteborg, ISL Förlag, 1999),  
s. 51. 
41 Bruzelius, L. H. och Skärvad, P-H. Integrerad organisationslära, s. 409. 
42 Ibid., s. 408. 
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Frågan som ligger till grund för analysen av empirin i detta perspektiv är 
hur krigsförbandsvärderingen hanteras och vilken roll den har i de interna 
processerna. 

Lärande och utveckling 
Det fjärde perspektivet är framtidsinriktat och handlar om hur företaget 

skall fortsätta att utvecklas och skapa värde. Det sker en ständig förändring av 
förutsättningarna för organisationen. Därför är det förmågan att skapa nya 
förmågor och utveckla nya processer som bestämmer organisationens 
långsiktiga värde.43 Lärande och utvecklingsperspektivet beaktar det som 
ligger till grund för målsättningarna i de andra perspektiven och skapar den 
infrastruktur som behövs.44 

Under detta perspektiv ställer jag frågan hur krigsförbandsvärderingen 
bidrar till organisationens lärande och utveckling. 

 

4.4 En pedagogisk jämförelse? 45 
Kaplan och Nortons tankar om hur man bryter ned övergripande 

målsättningar till konkreta mätbara mål på lägre nivåer, har stora likheter med 
den militära teorimodell46 som beskrivs nedan, figur 2. I korthet går modellen 
ut på att de handlingslinjer som leder mot slutmålet, Center of Gravity (CoG) 
på högsta strategiska nivå har ett antal delmålsättningar, Decisive Points, som i 
sin tur bildar CoG för lägre nivåer. Modellen säkerställer på så sätt att den 
verksamhet som genomförs på lägre ledningsnivåer alltid syftar till att stödja 
det övergripande målet. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2 Modell av Guidelines for Operational Planning (GOP) 

 
Jämförelse mellan BSC och GOP  

Vid en första jämförelse kan det tyckas märkligt att en managementteori 
överhuvudtaget skulle ha någonting gemensamt med en planeringsmodell för 
krigföring på operativ nivå. När man fördjupar granskningen av Balanced 
Scorecard, och särskilt den utvecklade delen med den strategiska kartan, blir 
överstämmelsen så tydlig att en jämförelse närmast framstår som banal eller 
till och med som en truism. Det är denna likhet som jag anser borde vara 

                                                 
43 Bruzelius, L. H. och Skärvad, P-H. Integrerad organisationslära, s. 409. 
44 Kaplan, R. S. och Norton, D. P. The Balanced Scorecard, s. 119. 
45 Fritt efter intervju med övlt Truls Gustavsen, Försvarshögskolan. 
46 Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin (Stockholm, Försvarsmakten, 2002), s. 80. 
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framgångsrik att använda för att implementera managementteorin i 
Försvarsmakten. Vi använder nu planeringsinstrumentet GOP vid skolor och 
staber. Genom att se på fredsdriften med samma synsätt som vi gör vid 
operationsplanering så skapar vi ett gemensamt och därmed mer pedagogiskt 
sätt att hantera fredsdriftsprocesserna. Jag utvecklar tankarna mer under 
kapitel 7 Diskussion. 

 

5 Empiri och analys 
Dispositionen av kapitlet kommer att i huvudsak följa de fyra perspektiv 

som bildar stommen i teorin om Balanced Scorecard. Inledningsvis kommer 
jag dock att beskriva hur krigsorganisationsvärderingsprocessen skall se ut 
enligt Försvarsmaktens styrande dokument. 
 

5.1 Inledning 
Jag har valt att dela upp empirin i två delar. Inledningsvis beskrivs hur 

värderingsprocessen ser ut enligt de formella gällande dokumenten. I den 
andra delen utgår jag från de fyra perspektiven i Balanced Scorecard teorin. 
Varje perspektiv delas upp i en nulägesbild där jag presenterar hur 
respondenterna agerar i praktiken och hur de uppfattar att det fungerar. Sedan 
följer respondenternas syn på framtiden och hur man skulle vilja förändra 
dagens system. Dessa delar innehåller en relativt stor mängd uttalanden som 
exemplifierar respondenternas syn och som jag vill delge läsaren för att ge en 
oredigerad bild av vilka uppfattningar som finns utan att de tolkas av mig. 
Mina tolkningar återfinns under rubriken sammanfattning och delanalys som 
avslutar varje perspektiv för att tydliggöra vad i empirin som leder vidare mot 
de slutsatser som presenteras under rubriken 5.4 Sammanfattande analys. 
 

5.2 Hur det ska gå till 
Den svenska krigsorganisationsvärderingen beskrivs i en handbok,  

H KROV 47. Den gavs ut 1998 och reglerar fortfarande bland annat hur 
krigsförbandsvärderingen skall gå till. Två andra dokument som styr 
värderingsprocessen är H SVAR 200148 och För Led49. Båda två gavs ut 2001 
och kan i detta sammanhang ses som komplement till grunddokumentet 
H KROV.  

 
Svensk värderingsprocess 

Regeringen styr riket bland annat genom ett antal myndigheter där 
Försvarsmakten är en. Denna styrning sker i två dimensioner. För det första 
vad som skall uppnås, genom att ange vilka förmågor Försvarsmakten skall ha. 
                                                 
47 Försvarsmakten, Handbok för Försvarsmaktens genomförande av 
krigsorganisationsvärdering, H KROV (Stockholm, Försvarsmakten, 1998). 
48 Försvarsmakten, Handbok för styrning, värdering, analys och redovisning av 
Försvarsmaktens verksamhet, H SVAR 2001 (Stockholm, Försvarsmakten, 2000). 
49 Försvarsmakten, Handbok för Försvarsmaktens ledning, organisation och verksamhet i 
stort, För Led (Stockholm, Försvarsmakten, 2000). 
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För det andra anges hur dessa förmågor skall åstadkommas genom att 
organisation, utnämningar, ekonomiska resurser med mera regleras.50 

 
Försvarsmaktens verksamheter värderas utifrån nyss nämnda 

tvådimensionella styrning. Regeringen ställer också krav på återredovisning 
och utvärdering av verksamheten. Detta framgår av figur 3, nedan. 

 

 
 

Figur 3 Principiell värderingsmodell. 51 
 
Värderingen av hur verksamheten genomförs sker i en 

grundorganisationsvärdering och kommer inte att beröras mer i detta arbete. 
Därför kommer det sammanvägda måttet på effektivitet, som bygger på både 
grundorganisationsvärderingen och krigsförbandsvärderingen, inte heller att 
studeras. 

Fokus kommer istället att ligga på värderingen av vad som skall uppnås. 
Denna insatsorganisationsvärdering består av fyra delar: 
krigsförbandsvärdering, taktisk värdering, operativ värdering och 
förbandstypvärdering.52 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4 Insatsorganisationsvärderingens fyra delar 
 

                                                 
50 Försvarsmakten, H SVAR 2001, s. 6. 
51 Försvarsmakten, För Led, s. 55. 
52 Ibid., s. 55. 
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Krigsförbandsvärdering 

Krigsförbandsvärderingen beskrivs i flera publikationer. I den viktigaste 
”Handbok för Försvarsmaktens genomförande av 
krigsorganisationsvärdering”, står att: 

 
Krigsförbandsvärderingen syftar till, att årligen klarlägga krigsförbandens 
beredskap avseende mobilisering och krigsduglighet samt de bedömt 
kvarstående bristerna efter den värderade mobiliseringstidens utgång.53 
 
Det är krigsförbandschefen själv som skall göra krigsförbands-

värderingen. ”Metoden lägger avsiktligt ett stort och avgörande ansvar på 
krigsförbandschefen”54 Han eller hon är personligen ansvarig för denna och 
skall rapportera till närmast högre chef. Denne högre chef kommer att 
informera krigsförbandschefen om vilka åtgärder som kommer att vidtas med 
anledning av det rapporterade resultatet.55 

 
Värderingen genomförs i fem steg: 
 

1. Framtagning av grundvärden 
2. Värdering av förmågan att mobilisera 
3. Värdering av krigsduglighet 
4. Värdering av förmågan efter återtagning 
5. Sammanfattande verbal värdering 

 
Varje steg innehåller samma grundfrågor: Vad skall värderas, finns 

tillräckliga och giltiga krav samt hur väl motsvaras kraven.56 
En bedömning enligt en femgradig skala görs sen i olika blanketter där 

bland annat personal, materiel och anläggningar värderas. Sifferbetygen 
kompletteras med en verbal bedömning av styrkor, svagheter och ett 
sammanfattande omdöme om förbandets förmåga att lösa uppgifter enligt 
taktisk, organisatorisk och ekonomisk målsättning, TOEM57. En förbands-
utvecklingsplan, FUP upprättas för vad som behöver göras för att åtgärda 
brister i förmågan. Krigsförbandsvärderingen lämnas sedan vidare till 
respektive taktiska kommando, TK. 

 
Taktisk värdering 

Taktisk värdering görs av cheferna för de taktiska kommandona. Det är 
en sammanfattning av förmågan hos de förband som den taktiske chefen har 
tilldelats för att lösa uppgifterna i den operativa planeringen. En bedömning av 
vilka brister som bör åtgärdas samt risker och konsekvenser av olika alternativ 
bifogas. Den taktiska värderingen lämnas till chefen för den operativa 
insatsledningen, OPIL. Den taktiska värderingen beskrivs på följande sätt i H 
KROV: 
                                                 
53 Försvarsmakten, H KROV, s. 17. 
54 Ibid., s. 21. 
55 Ibid., s. 19. 
56 Ibid., s. 20 f. 
57 Ibid., s. 37. 
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Den taktiska värderingen skall klarlägga förmågan hos de krigsförband som i 
fred är underställda respektive chef att lösa uppgifter enligt överbefälhavarens 
och chefen för Operativa insatsledningens operativa planläggning. 
Krigsförbanden skall värderas mot sådan operativ planläggning i vilken 
uppgifter, angripare, terräng, klimat och resurser är klart definierade. Den 
taktiska värderingen skall bygga på resultatet av genomförda 
krigsförbandsvärderingar...58 
 

Operativ värdering 
Den operativa värderingen sammanställer krigsförbandsvärderingarna 

och de taktiska värderingarna. Efter en sammanfattande operativ analys av 
dessa sätter chefen för Operativa insatsledningen samman ett förslag till hur de 
olika krigsförbanden skall prioriteras och genomför en dialog med 
Högkvarteret om hur verksamheten skall inriktas. I För Led står följande: 

 
Operativ värdering är chefen för Operativa insatsledningens värdering av 
möjligheterna att lösa de uppgifter i fred och kris samt krig som framgår av 
överbefälhavarens försvarsplan och med hänsyn till aktuell och framtida 
hotbild.59 
 

Förbandstypvärdering 
Förbandstypvärderingen genomförs av chefen för krigsförbands-

ledningen. Denna skall enligt För Led: 
 
... årligen utifrån gjorda krigsförbandsvärderingar följa upp och värdera 
verksamheten vid krigsförbanden (förbandstypvärdering). Värderingen skall 
beskriva hur resultatet av genomförd verksamhet har bidragit till att nå uppsatta 
mål samt hur förbandstypernas effekt och kvalitet påverkats.60 
 
Denna värdering vägs sedan samman med värderingen av grund-

organisationen för att ge ett effektivitetsmått för hela Försvarsmakten. Detta 
kommer jag enligt tidigare motiverade avgränsning inte att behandla här. 

 
Sammanfattning och delanalys 

Föreskrifterna betonar att krigsförbandschefen personligen är ansvarig 
för att genomföra värderingen. Krigsförbandschefens högre chef skall 
informera om vilka åtgärder som skall vidtas med anledning av den inlämnade 
värderingen. Risken är alltså uppenbar att värderingen görs alltför positiv för 
att man inför sin närmast högre chef inte skall framstå som mindre duglig. 

Den bedömning av krigsförbandets förmåga som förbandschefen själv 
gör läggs samman i flera steg uppåt i hierarkin. Eftersom inga andra formella 
inhämtningskanaler existerar, förutom krigsförbandsvärderingen, kommer 
eventuella brister i krigsförbandsvärderingsunderlaget att generera ett fel som 
följer med i resten av värderingsprocessen. 
 

                                                 
58 Försvarsmakten, För Led, s. 58. 
59 Ibid., s. 58f. 
60 Ibid., s. 58. 
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5.3 Hur det går till och vad som borde ändras 
Citaten som presenteras nedan med kursiv stil har redigerats avseende 

korrektur för att ge en bättre läsbarhet, men utan att innebörd och ordval 
förändrats. De har numrerats så att citaten under leveransperspektivet benämns 
L-1, L-2 osv. Resursperspektivet benämns (R), Internverksamhetsperspektivet 
(I) och Lärande och Utveckling (U). Citaten är samlade under rubriker och inte 
under respektive frågeställning eftersom respondenterna ofta besvarade flera 
frågeställningar samtidigt på ett mindre strukturerat sätt. 

5.3.1 Perspektivet leverans 
Leveransperspektivet betraktar vad som skall göras för att tillfredsställa 

kundernas behov. I Försvarsmaktens fall är kunden regeringen och 
perspektivet mäter således hur nöjd regeringen är med den produkt som 
Försvarsmakten levererar. Under denna rubrik samlar jag de uttalanden som 
refererar till krigsförbandsvärderingens roll och betydelse för leverans av 
tillfredställande resultat. 

 
Krigsförbandsvärderingens funktion idag 

(L-1) Förr var det kvittot på förra årets produktion. Det var ett oerhört starkt 
styrinstrument för vad vi skulle göra de närmsta åren. Så är det inte längre, 
inte på samma sätt. Det är ett styrinstrument och det påverkar KRI när det 
gäller materielen och GRO när det gäller produktionen. Men det påverkar inte 
så tydligt som det gjorde förut, vi hade en annat fokus då. Detta tror jag beror 
på att vi haft så många uttalanden av typen ’det blir ju ändå inte krig’ och då 
påverkar man attityder. Och när attityder ändras då fokuserar man på intern 
effektivitet och har inte fokus på att leverera resultat utan sättet att göra mer 
än vad man tillverkar. 
 
(L-2) Det är inte helt lätt att svara på det, det blir ju rätt subjektivt. Man får 
utgå från TOEM, där står det ju vad vi ska kunna. Tyvärr får man ju inte så 
goda instruktioner egentligen vad man ska rikta in sig på. TOEM är ju ganska 
vitt och brett. Och det är ju lite grann det som är problemet. 
 
(L-3) Det känns inte så himla trovärdigt att hålla på med krigsförbands-
värdering just nu. Det känns inte jätteaktuellt. Du värderar ju mot krigs-
förbandet och har vi inget hot mot oss på tio år, så känns det lite passé att 
hålla på med sån verksamhet, tycker jag. 
 
(L-4) Men sen vad som händer med det, det är ju det viktiga alltså. Det gäller 
att knyta ihop säcken och se att det leder till någonting. Det är ju det som jag 
måste se, för att det ska ge mig någonting. Jag får ingen återmatning alls på 
vad jag har värderat. Det försvinner bara i ett svart hål allting. 
 
(L-5) Förbandstypvärderingen fyller två funktioner. Dels är C KRI ålagd att ta 
fram ett underlag som skall in i årsredovisningen. Det andra spåret är att få 
underlag inför den prioritering som görs i materielanskaffningen för pengarna 
räcker ju inte till all materiel vi vill köpa. De är också med som ett underlag i 
krigsförbandsdialogen där man går igenom uppgifter och planer med 
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respektive krigsförband. Resultatet från krigsförbandsvärderingen är ett av de 
viktigaste underlagen i den dialogen. 
 
(L-6) Den fyller ingen funktion alls just idag! Mig ger den ingenting! Just nu 
är den det enda medlet vi har för att redovisa vad skattebetalarna får för 
pengarna, men det är ju inget bra verktyg... och för mig personligen, tycker 
jag att det inte uppfyller någonting egentligen. 
 
(L-7) För mig blir det inte något jättebra verktyg för jag gör ju värderingen 
och jag vet ju vad jag värderar. Det är klart att det kan vara en bra grej att 
sätta sig ner och kritiskt värdera sitt förband, visst. Men det är ju inget 
jättenytt som kommer upp eftersom det är jag själv som gör det. 
 
(L-8) Horribelt och fullständigt meningslöst att göra denna värdering. 
 

Förändring för att möta morgondagens krav 
(L-9) Om vi går över till ett insatt insatsförsvar, som skall jobba lika bra 
internationellt som nationellt måste vi dels ha nya förbandsmålsättningar och 
sen måste ju scenarion förnyas, för att vi skall värdera mot de insatser vi 
faktiskt skall genomföra. 
 
(L-10) Vi kan validera rätt så mycket hemma och vi ska nog se till att vi så 
mycket som möjligt kan åstadkomma det systemet. Vi skall komma överens 
med EU och NATO om att vi är kompetenta att utvärdera våra förband för att 
annars måste vi hela tiden ut. Vårt sätt att jämföra oss mot omvärlden, det 
skall vara genom övningsverksamhet. Jag ser inte tydligt behovet av att låta 
alla förband genomföra en TACEVAL i NATO:s regi. Vi skall göra det då och 
då, men det viktiga är att vi själva har kompetensen. 
 
(L-11) Vi borde ha en taktisk värdering eller validering. Dels för att det inte 
skall finnas en skillnad mellan fredsförbandet och krigsförbandet. Det skall 
inte vara någon uppdelning utan det är ett förband, punkt. Sen ska ju inte 
chefen för förbandet värdera sig själv, bara man säger det högt, så inser man 
hur illa det låter eller hur fånigt det blir. Då är det bättre att en annan aktör 
gör det, exempelvis FTK. De är ju på sätt och vis de som är förmågeutnyttjare 
och då skall de ju värdera de förmågor de nyttjar för att uppnå sin förmåga. 
 
(L-12) Ja, det är ju i princip något slags TACEVAL-team, som kommer ut och 
värderar. Jag tycker nog att de skall vara svenska. Till en början, kanske vi 
påtvingas detta, kanske skall det vara utländskt i samband med en operation, 
jag tycker inte att vi över tiden behöver ha utlänningar här. Det kan vi göra 
själva, och jag tror vi gör det bättre. Det kan bli vissa känsliga uppgifter och 
då kan det bli svårt att få en fullödig värdering. 
 
(L-13) När det gäller den nationella värderingen under rådande förhållanden, 
när vi inte är med i NATO och vi är alliansfria, då kan det bara genomföras 
internt. Dessutom kommer det vara kvalificerat hemligt, så där ser jag inte 
några möjligheter. Sen kan man ju använda samma system kanske samma 
metoder. Detta bestämmer ju regeringen och försvarsledningen så där ser jag 
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inte att man kan ha någon internationell inblandning utan det får nog ske 
strikt nationellt. Det är bara vi själva som ställer kraven. Det är bara vi själva 
som är betjänta av att veta svaren och det anser jag egentligen skulle vara på 
gränsen till felaktigt att sprida hur det är med Sveriges försvarsförmågor. 
 
(L-14) Det kan inte vara upp till varje förbandschef att genom något 
resonemang klara ut hur bra vi är. Risken är att vi får subjektiva bedömningar 
beroende på om man vill vara bra inför budgetdialogen eller om man vill vara 
jättedålig ibland, därför att man vill ha så mycket pengar som möjligt för att 
delta i så många övningar som möjligt och när resultatet redovisas vill man 
vara jättebra därför att man vill sätta betyg på sig själv och tala om hur 
mycket man har presterat. Så får det ju inte gå till, därför måste man ha någon 
form av måttstock som är klinisk. 
 
(L-15) När det gäller den nationella biten då tycker jag att vi ska gör det strikt 
nationellt och när det gäller den internationella delen så tycker jag att vi inte 
ska göra det nationellt. Det är en trovärdighetsfråga att vi kan visa upp våra 
förband och vad vi kan göra. 
 
(L-16) Det får inte bli två spår. Det ska inte vara två spår i framtiden. Det 
spelar ingen roll att vi har ett registerförband, hela insatsorganisationen skall 
kunna göra detta. Att vi har ett förband nu är bara en beredskapsfråga. 

 
Sammanfattning och delanalys 

Synen på dagens krigsförbandsvärdering är relativt kritisk med några få 
undantag. Kritiken handlar om att krigsförbandschefen värderar sin egen 
förmåga. Respondenterna uttrycker en farhåga för att resultatet inte används på 
rätt sätt, om det används överhuvud taget. Åsikterna återfinns naturligt nog 
också i synen på hur vi bör utforma värderingen i framtiden. Dessutom påtalas 
behovet av en extern bedömning av förbandets förmågor och nödvändigheten 
av relevanta målsättningar att värdera mot. Det finns vissa som inte är så 
kritiska till värderingens funktion och påtalar att underlaget används till att 
prioritera i materielanskaffningen, utgöra underlag för Försvarsmaktens 
årsredovisning och i krigsförbandsdialogen som förs mellan krigsförbands-
chefer och krigsförbandsledningen. Tydligt är också att det inte finns en 
önskan att låta utländska utvärderingsteam bedöma våra krigsförbands 
förmåga.  

5.3.2 Perspektivet resurs 
I vinstdrivande företag handlar det om att gå med vinst medan det för 

Försvarsmakten handlar om att hushålla med de resurser vi tilldelas. I arbetet 
med empirin frågar jag mig hur krigsförbandsvärderingen bidrar till att 
Försvarsmakten kan hushålla med tilldelade resurser. 

 
Kopplingen mellan ekonomi, uppgifter och resurser idag 

(R-1) Inte på det sätt som fanns förr. Förr gjordes budgetdialogen enbart 
kring krigsförbandstermer. Hela budgetdialogen fördes enbart i resultat-
termer, i form utav insatsorganisation med krigsförband, med rätt beredskap 
och så det KDU dom skulle ha, och den beredskap de skulle ha. 
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(R-2) Det känns inte så därför att KRO-röret känns lite avlägset eller lite 
grann vid sidan av. För det är ju ändå fredsuppgifterna som styr och det är 
dom som styr pengarna också. Det känns inte som att KRO påverkar över 
huvud taget och därför är det svårt att göra den kopplingen. Det är bara 
GRO-spåret som styr. 
 
(R-3) Nej, det är ett av problemen. Det är lätt att den blir en önskelista från 
förbanden som inte har en realistisk och relevant ekonomisk koppling. Tanken 
är att den nya processtyrda högkvartersorganisationen bättre skall kunna se 
kopplingarna mellan ekonomi och verksamhet. 
 
(R-4) När det dras ner så dras det ner och så är det bra med det. Skulle jag 
göra en konsekvensbeskrivning så är det mot fredsförbandet. Jag skulle 
knappast värdera det mot krigsförbandet. Det känns rätt oväsentligt eftersom 
vi inte har något hot emot oss. Det känns som en separat del som bara är där 
av tradition ungefär. 
 
(R-5) Ja, det är ju självklart. Det är ju våra krigsförbandsvärderingar som 
ligger till grund för hur vi prioriterar våra pengar. 
 
(R-6) Det måste det ju göra, det är ju därför vi gör det, och för att chefen skall 
få en uppfattning om vad vi har för förmåga. Men rent konkret så ser jag inte 
det. Jag ser inte det i processen att det finns en röd tråd från krigsförbands-
värderingen till det vi behöver ha. Det kan ju vara så att det här resultatet far 
runt i högkvarteret och sen kommer resultatet ut i en annan form, men det är 
så här jag upplever det, man skriver den här värderingen och så skickar man 
in den och så ser man inget mer. 
 
(R-7) Man kan ju säga som så här att resultatet används bland annat för att 
skriva nästa års budgetunderlag och för att bedöma vilka resurser som måste 
avdelas för det. Det skall ju också användas för att inrikta materielprocessen. 
Både GRO processen och materielprocessen skall ju egentligen styras av den 
operativa värderingen, det är ju den teoretiskt mest optimala tanken. 
 

Kopplingen mellan ekonomi, uppgifter och resurser i morgon 
(R-8) Har vi fått uppgiften att vi skall kunna delta i fredsframtvingande 
uppgifter med EU-stridsgrupperna till exempel, då kan vi ju egentligen inte 
göra så mycket åt kraven heller, för kraven kan ju inte öka eller minska. Det 
kan ju inte vara svårare att vara med i en fredsframtvingande insats om du har 
mycket pengar i förhållande till om du har lite pengar. 
 
(R-9) Det man skulle vilja se är reaktioner på det, och jag upplever att det var 
bättre förr. Först åker man upp och drar det för flottiljchefen och flottilj-
ledningen, och det är klart att de är ju inte heller med till hundra procent, så 
det blir inte så mycket reaktioner, och sen förs det vidare och då är det inte så 
mycket mer. 
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(R-10) Min förhoppning är nu att vi hittar ett system, där vi hamnar i balans 
mellan uppgifter och resurser, och där vi är tydliga på prioriteringar. Det är 
ju min förhoppning. Det är ju ingen idé att få uppgifter som man aldrig kan 
lösa. 
 

Sammanfattning och delanalys 
Många upplever att kopplingen mellan ekonomi, resurser och uppgifter 

är otydlig. Flera respondenter anser att krigsförbandsvärderingen i dagens 
system inte påverkar tilldelningen av resurser. Detta verkar ha en koppling till 
krigsförbandens generellt sett låga status. 

Bristen på förståelse och engagemang från ledningens sida påtalas av 
flera respondenter. Motivationen och energin att genomföra krigsförbands-
värderingen minskar naturligt nog om förbandscheferna upplever att resultatet 
inte används eller saknar koppling till de resurser de tilldelas. 

Trots att en majoritet ställer sig kritiska till krigsförbandsvärderingens 
roll i resursfördelningen finns det några röster som ser kopplingar. De menar 
att resultatet används för nästa års budgetunderlag och för prioriteringar inom 
matrielprocessen. 

5.3.3 Perspektivet intern verksamhet 
Detta perspektiv beskriver hur de interna processerna skall se ut för att 

företaget skall nå sin vision och kallas därför ofta processperspektivet. Det 
handlar om hur man skall nå leverans- och resursperspektivens mål och blir då 
samtidigt underordnat dessa. Frågan som ligger till grund för analysen av 
empirin i detta perspektiv är hur krigsförbandsvärderingen hanteras och vilken 
roll den har i de interna processerna. 

 
De interna processerna idag 

(I-1) Vi har under väldigt många år utvecklat en kultur där vi har utvecklat 
vår interna effektivitet. Vi skall producera en insatsorganisation så bra som 
möjligt inom givna ekonomiska ramar, men nu är fokus på att leverera ett 
resultat. Då måste man tänka om, för då skall vårt system optimeras för extern 
effektivitet. Det är det vi gör som räknas. Detta är ett ganska stort skifte som 
de flesta kanske inte tänker så mycket på. Nu handlar det om vad vi 
åstadkommer. Vi skall kunna användas både hemma och borta över hela 
skalan. 
 
(I-2) Jag försöker sätta upp målsättningar, vad vi skall göra och vad vi skall 
inrikta oss på, men det är inte alltid så lätt. Eftersom man inte får så tydliga 
styrningar får man försöka komma fram till något vettigt själv. Sen kommer 
det väl att bli tydligare i framtiden, när vi får förbandsgruppsindelningen, men 
som det är just nu, får man försöka tänka lite själv då vad som kan vara 
aktuellt. 
 
(I-3) Ledningen har inte varit så mycket involverade och med på linan och i 
styrningen, och därigenom har de inte haft några synpunkter heller direkt. Jag 
har inte märkt av någon sådan i alla fall, det är möjligt att någon annan har 
fått det, men jag tvivlar på det. 
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(I-4) Många gånger har inte ledningen varit medveten om vad vi har haft för 
begränsningar. Man har aldrig fört en diskussion och en dialog om det, och 
det är det som är farligt, för till slut styr förbandet över ledningen om man inte 
har med ledningen i verksamheten. 
 
(I-5) När vi gjorde valideringen fick vi själva vara med och forma scenariot 
för vi har bäst koll på hur det är och det var bra. Det är jätteviktigt att man får 
till den biten. Jag förstår direkt danskarnas uppgivenhet när det kommer ett 
gäng och validerar en mot kalla kriget och man inte är förberedd för det och 
den rollen. Då blir det väldigt tokigt och rätt meningslöst. 
 
(I-6) Jag tror ändå att det inte är helt svart. Jämför man vad jag och NN 
tycker om och lägger i de olika begreppen och de olika siffrorna och så. Så att 
det är inte helt svart, men den är ju väldigt subjektiv, det är den ju... 
 
(I-7) Om jag nu sätter kraven, skall väl jag också kontrollera dem, inte de som 
producerar. Dom skall naturligtvis inte göra värderingen, det är ju helkorkat! 
 
(I-8) Man kan väl säga så här att den gemensamma uppfattningen är, att de 
anvisningar som nu ligger, de är obsoleta och behöver omarbetas. 
 
(I-9) Man måste se var slutprodukten hamnar någonstans och hur den 
används och jag är inte säker på att den används på rätt sätt, för man 
upplever när man är ute på linan att det är en massa olika interna processer, 
men grundtanken med det här är ju att det skall leda till någonting, det här 
med förbandsutvecklingsplaner och så vidare, men gör man som det var tänkt 
så att det blir lite tyngd i det, så att det inte bara blir ett slaskdokument som 
jag upplever att det är nu, så kan det bli bra, men sen måste man utveckla det 
mer genom att ha kompetent personal som värderar. 
 
(I-10) Vi är rätt duktiga på att vara förmågenyttjare, men nu jobbar vi med fel 
saker. Vi måste få igång det här! Det är absolut nödvändigt att vi får till en 
förändring av det här! För att snabbare kunna påverka. 
 
(I-11) Det finns ett behov att reformera hur vi gör de operativa taktiska 
värderingarna och också hur vi utformar TOEM och hur vi mäter resultatet 
efter årets produktion. Det finns verkligen anledning att överse det här. 
Systemet togs ju fram på den tiden då vi hade många krigsförband. Vi hade en 
klar, tydlig hotbild osv. och så är ju inte situationen idag. 

 
Intern verksamhet i morgon 

(I-12) Vi måste få med cheferna i vad dom kan göra, så att den taktiske chefen 
är väldigt medveten om vad hans divisioner kan göra, så att han kan taktisera 
med divisionerna och dela ut uppgifter. Det har inte funkat. 
 
(I-13) Hela den här värderingsprocessen är i en slags omstöpningfas där vi 
försökt styra upp en differentierad värdering där tanken är att under året 
skapa en utvecklad värdering. Det finns ingen anledning att helt förändra 
dagens värdering, att säga att dagens värderingssystem är kass och starta om 
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med något helt nytt. Det tycker jag är helt galet alltså. Skulle vi göra om detta 
helt och hållet då tar det flera år innan den fått form och fart. Det handlar 
istället om att med det vi har skruva om lite, så att den blir mer anpassad för 
dagens förband och de uppgifter de skall lösa. Tanken är att nästa år skall vi 
ha en ytterligare utvecklad modell. 
 
(I-14) Vi måste gå emot att vi har en extern validering, men jag tycker inte att 
vi rakt av skall plocka bort den här vi har, utan man skall utveckla 
krigsförbandsvärderingen till något bättre, där man får ner vad krigsförbands-
chefen tycker om förbandet och att man sen ser att det leder till någonting. 
 
(I-15) Jag tycker det är bra att man tittar på det här med värderingen. Förr 
var det ju ganska bra, det var fast och stabilt, man kunde rulla på, men nu är 
det ju helt nya uppgifter med det flexibla insatsförsvaret. TOEM ger alltid ett 
efterläge. Men med en större flexibilitet och genom att titta på förmågorna 
skulle vi förmodligen kunna ge uppgifter med kortare tid. 
 
(I-16) Jag tycker definitivt att krigsförbandsvärderingsprocessen idag, och 
bara namnet krigsförband, det måste ju arbetas om för det finns alldeles för 
lågt förtroende för det i organisationen och för det formatet. 
 
(I-17) Det här med att göra en kontinuerlig taktisk validering det tycker jag 
man ska göra, en del kanske ser det som en kontroll men man kan också se det 
som ett engagemang i vad vi kan. Det är det jag söker, ett engagemang från 
den taktiske chefen. Vad kan vi egentligen? Det handlar inte om att 
kontrollera den enskilde flygföraren utan vad organisationen presterar. 
 
(I-18) En kontinuerlig taktisk prestationsmätning låter ju bra, men frågan är 
hur realistiskt det är? Risken är att det blir slentrian bara, det blir så 
normaliserat att hela idén faller, kanske ingen bryr sig, bättre att någon 
kommer ut och värderar. Att skicka en rapport varje dag kan nog inte ge nåt. 
 

Sammanfattning och delanalys 
Kommentarerna kring hur den interna verksamheten och 

krigsförbandsvärderingens roll i denna var många och animerade. Kritiken 
framfördes med både uppgivenhet och frustration. Inom den interna 
verksamheten önskar flera respondenter ett ökat intresse och större delaktighet 
från ledningens sida. De betonar också vikten av att värderingarna görs mot 
relevanta målsättningar. Dagens förbandsmålsättningar, TOEM, verkar inte 
kunna möta de krav på flexibilitet som en insatsorganisation skall kunna 
hantera. Det finns röster både för och emot någon form av kontinuerlig 
prestationsmätning. Vissa ser detta som intresse för verksamheten medan 
andra inte vill ha ytterligare en administrativ belastning. 

Bruzelius och Skärvad menar att man i detta perspektiv måste identifiera 
kärnkompetenserna och klargöra vad organisationen skall vara särskilt bra på. 
Det handlar om hur man skall nå leverans- och resursperspektivens mål och 
blir då samtidigt underordnat dessa.61 Den starka kritiken av värderingens roll i 
                                                 
61 Bruzelius, L. H. och Skärvad, P-H. Integrerad organisationslära, s. 408. 
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de interna processerna anser jag bottna i att uppfattningen om vilka 
kärnprocesserna är, inte delas av alla nivåer i organisationen. 

 

5.3.4 Perspektivet lärande och utveckling 
Det fjärde perspektivet är framtidsinriktat och handlar om hur företaget 

skall fortsätta att utvecklas och skapa värde. Perspektivet beaktar det som 
ligger till grund för målsättningarna i de andra perspektiven. Mer konkret 
ställer jag här frågan hur krigsförbandsvärderingen bidrar till organisationens 
lärande och utveckling. 

 
Bidrar värderingssystemet till lärande och utveckling idag 

(U-1) Ja, det tror jag nog, internationella anpassningen tvingar oss att titta 
kritiskt på detta. Det faller sig naturligt att ifrågasätta det mesta. I stort sett 
tycker jag organisationen är inne på rätt spår. 

 
(U-2) Ja, jag kanske har någon gång visat lite grann vad jag skrivit visat delar 
av vad jag har skrivit för divisionen, men för divisionen är det egentligen 
oväsentligt utan det viktiga är vad vi är bra på och vad är vi sämre på och det 
kommer upp varje vecka. 

 
(U-3) Jag tycker det, och det kan du nog fråga ganska många om på FTK, 
även om det var en brant uppförsbacke, att den valideringsövningen vi gjorde 
den var väldigt, väldigt bra. Det är nog en av de bättre grejerna FTK gjort. 
(Validering motsvarande NATO) och det där var väldigt bra för där fick vi ett 
tvåstegslärande. Saker som man har gått och sparkat på kommer upp till ytan. 
Det renderade i ett tungt dokument med viktiga erfarenheter som måste 
åtgärdas, men sen dog det ju där och då blir det tyvärr ganska meningslöst. 
Det måste ju hänga ihop hela linan. 

 
Lärande och utveckling i morgon 

(U-4) I den bästa av alla världar är det så här att man tänker att nu skall jag 
göra en krigsförbandsvärdering och så sätter man sig ner och gör det och då 
upptäcker man att oj, har vi dom här bristerna och dom här bristerna, oj. Det 
här fantastiska instrumentet har hjälpt mig att hitta alla de här fallgroparna 
och så rusar jag ut ur rummet och ropar att nu j-lar har jag hittat lösningen 
hur vi skall komma i mål. Så är det ju inte. 

 
Sammanfattning och delanalys 

Å ena sidan kan man se att relativt lite av det respondenterna diskuterar 
direkt hör hemma under rubriken lärande och utveckling, å andra sidan är 
nästan allt material möjligt att hänföra till nämnda område. Få ser dock en 
direkt koppling mellan krigsförbandsvärderingarna och organisationens 
lärande och utveckling. Detta gäller i synnerhet på lägre ledningsnivåer. 

Jag har tidigare kommenterat kritik avseende bristande respons från 
högre ledningsnivåer. Detta torde gälla organisationens lärande och utveckling 
också. Om inte förbandsenheterna upplever att organisationen använder och 
vidtar åtgärder med anledning av krigsförbandsvärderingarna inverkar detta 
naturligtvis menligt på lärandet. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN ENSKILD UPPSATS 19 100: 2010 
ChP 03-05 2005-08-03  
Mj Ola Höglund  31 (46) 
 

  

En annan förklaring till varför respondenterna inte förhåller sig till 
perspektivet kan vara av metodologisk karaktär. Jag kommenterar detta under 
7.6 Reflektion. 

 

5.4 Sammanfattande analys 
Sammanställning av tidigare delanalyser 

Försvarsmaktens föreskrifter betonar att krigsförbandschefen personligen 
är ansvarig för att genomföra värderingen. Risken är alltså uppenbar att 
värderingen görs alltför positiv för att man inför sin närmast högre chef inte 
skall framstå som mindre duglig. 

Respondenterna uttrycker en farhåga för att resultatet inte används på 
rätt sätt, om det används överhuvud taget. Dessutom påtalas behovet av en 
extern bedömning av förbandets förmågor och nödvändigheten av relevanta 
målsättningar att värdera mot. Tydligt är också att det inte finns en önskan att 
låta utländska utvärderingsteam bedöma våra krigsförbands förmåga. 

Många upplever att kopplingen mellan ekonomi, resurser och uppgifter 
är otydlig. Flera respondenter anser att krigsförbandsvärderingen i dagens 
system inte påverkar tilldelningen av resurser. Detta verkar ha en koppling till 
krigsförbandens generellt sett låga status. 

Inom den interna verksamheten önskar flera respondenter ett ökat 
intresse och större delaktighet från ledningens sida. Återigen betonas vikten av 
att värderingarna görs mot relevanta målsättningar. Dagens förbands-
målsättningar, TOEM, verkar inte kunna möta de krav på flexibilitet som en 
insatsorganisation skall kunna hantera. Den starka kritiken av värderingens roll 
i de interna processerna anser jag bottna i att uppfattningen om vilka 
kärnprocesserna är, inte delas av alla nivåer i organisationen. 

Få ser en direkt koppling mellan krigsförbandsvärderingarna och 
organisationens lärande och utveckling. Detta gäller i synnerhet på lägre 
ledningsnivåer. 

 
Perspektivgemensam analys 

Intervjuerna kom till största delen att kretsa kring perspektiven leverans 
och interna processer. Detta kan ha en förklaring i valet av metod som jag 
utvecklar under rubriken 7.6 Reflektion, men det kan också vara så att det är ett 
empiriskt faktum. Krigsförbandsvärderingen kan ha svagheter just i 
kopplingen till resursfördelning. När det gäller perspektivet lärande och 
utveckling kan det även där finnas en metodologisk förklaring, men flera 
respondenter uttrycker en misstro till hur resultatet från krigsförbands-
värderingen verkligen utnyttjas. 

 
Kritiken mot dagens värderingsprocess är utbredd och behovet av en 

förbättrad utformning verkar stort. I första hand gäller kritiken bristen på 
relevanta målsättningar och återkoppling av vidtagna åtgärder. Ifrågasättandet 
av ledningens förståelse och engagemang kan bottna i att just denna 
återkoppling saknas.  
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Flera respondenter menar också att genomförandet där förbandschefen 
betygsätter sig själv är föråldrat. Detta påstående har också stöd i den tidigare 
forskning som beskrivs under rubriken 4.2 Tidigare forskning. 

Värt att notera är ett relativt tydligt motstånd mot att utländska 
värderingsteam genomför bedömningen av våra förbands förmågor. En viss 
skillnad görs dock när det gäller de förband som skall användas nationellt 
respektive internationellt. I detta sammanhang skall poängteras att det 
samtidigt finns en uttalad syn på att vi inte får skapa två olika kategorier av 
förband utan att vi skall ha en gemensam struktur där förbanden skall kunna 
användas på samma sätt både hemma och borta. 

 
Hur kan BSC bidra till gåtans lösning? 

På vilket sätt kan Balanced Scorecard och de olika perspektiven hjälpa 
mig att svara på undersökningens frågeställningar? Ursprungligen kom 
modellen som en reaktion på att man fokuserade för mycket på ekonomiska 
nyckeltal när man analyserade verksamheten i privata företag. Jag anser att 
man även i anslagsfinansierad verksamhet kan använda modellen för att 
utveckla processer och målsättningar mot ett övergripande mål. Denna syn 
delas av Försvarsmaktens ledning och man har därför valt att ta fram ett 
strategiskt dokument ”ÖB:s strategiska karta” som jag tidigare beskrivit. 

Vad säger då den insamlade empirin och teorin om krigsförbands-
värderingen? Fördelningen av vilka kommentarer som säger något om 
respektive perspektiv har inte alltid varit lätt att göra. Många uttalanden har 
kopplingar till flera perspektiv och analysen har varit komplex att genomföra. 
Jag anser ändå att modellen har förklarat och framför allt tydliggjort vissa 
faktum. Dessa presenteras nedan. 

 
Leveransperspektivet 

Det finns en syn på att krigsförbanden inte längre är viktiga. Försvarets 
huvuduppgift är att producera krigsförband som skall kunna användas som ett 
yttersta verktyg för regeringens utrikes- och säkerhetspolitik. Detta kan aldrig 
bli oviktigt. På samma sätt som i vinstdrivande organisationer är resultatet som 
levereras till kunden helt avgörande för organisationens överlevnad. Detta blir 
särskilt svårt att mäta när man som i Försvarsmaktens fall inte levererar en 
produkt som används konkret utan man producerar förband som står i 
beredskap för att användas. Detta faktum håller på att förändras vilket också 
påtalas av flera respondenter: ”... men nu är fokus på att leverera ett resultat. 
Då måste man tänka om, för då skall vårt system optimeras för extern 
effektivitet. Det är det vi gör som räknas.”62 I det insatta insatsförsvaret 
kommer vår produkt att prövas allt oftare och behovet av att känna till vår 
förmåga innan den prövas i strid kommer att öka. Den empiri jag samlat under 
leveransperspektivet visar att vi måste förbättra värderingen för att vi med 
denna som grund skall kunna leverera en bättre produkt med dugliga insatta 
insatsförband, som är viktiga ... 

                                                 
62 Del av citat (I-1). 
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Resursperspektivet 

Kaplan och Norton menar att de finansiella styrtalen fungerar som 
riktmärke för målsättningar i alla de andra perspektiven.63 Respondenterna 
anser att kopplingen mellan ekonomi, resurser och uppgifter är otydlig och att 
krigsförbandsvärderingen i dagens system inte påverkar tilldelningen av 
resurser. Detta förhållande kan bero på att dagens krigsförbandsvärdering inte 
har denna roll utan att resurserna fördelas på andra grunder. Detta stämmer 
inte med hur det varit tidigare: ”Förr gjordes budgetdialogen enbart kring 
krigsförbandstermer.”64 Medvetet eller inte så har kopplingen idag inte 
tydligheten från förr och inte heller den tydlighet som kommer att krävas i 
morgon. För att krigsförband skall kunna ha en tillfredsställande duglighet 
måste resurser fördelas så att en balans uppstår. En intressant invändning mot 
detta finns hos en av respondenterna. ”Det kan ju inte vara svårare att vara 
med i en fredsframtvingande insats om du har mycket pengar i förhållande till 
om du har lite pengar.”65 Han menar att målen som skall uppnås definieras av 
omvärlden och att mängden tillförda resurser endast förändrar risknivån för 
hur insatsen genomförs. Detta resonemang är fullt logiskt, men förändrar inte 
behovet av att kopplingen mellan resurser och uppgifter måste bli tydligare 
och att detta bör knytas till värderingsresultatet. 

 
Intern verksamhet 

I Balanced Scorecard betonas att den interna verksamheten underordnas  
leverans- och resursperspektivens mål.66 I Försvarsmakten verkar det finnas en 
splittrad syn på vilka kärnprocesser som finns i verksamheten vilken bland 
annat återspeglas i bristen på tydliga mål som en respondent uttrycker det: 
”Jag försöker sätta upp målsättningar, vad vi skall göra och vad vi skall 
inrikta oss på, men det är inte alltid så lätt. Eftersom man inte får så tydliga 
styrningar får man försöka komma fram till något vettigt själv ... men som det 
är just nu, får man försöka tänka lite själv då vad som kan vara aktuellt.”67 

Tydliga mål krävs för att de interna processerna skall kunna utvecklas. 
Här kommer ÖB:s strategiska karta att fylla en viktig funktion för att fokusera 
och förmedla ett övergripande mål för hela Försvarsmakten. Hur detta kan 
implementeras utvecklar jag vidare under rubriken 7.4 En anpassad 
förklaringsmodell. 
 

Lärande och utvecklingsperspektivet 
Lärande och utvecklingsperspektivet beaktar det som ligger till grund för 

målsättningarna i de andra perspektiven och skapar den infrastruktur som 
behövs.68 Därför kan det vara en allvarlig brist att få respondenter ser en direkt 
koppling mellan resultatet från krigsförbandsvärderingen och organisationens 
lärande och utveckling. Det finns dock två möjliga förklaringar som lindrar 
denna kritik. För det första kan det finnas en metodologisk förklaring där 
                                                 
63 Kaplan, R. S. och Norton, D. P. The Balanced Scorecard, s. 51. 
64 Del av citat (R-1). 
65 Del av citat (R-8). 
66 Bruzelius, L. H. och Skärvad, P-H. Integrerad organisationslära, s. 408. 
67 Del av citat (I-2). 
68 Kaplan, R. S. och Norton, D. P. The Balanced Scorecard, s. 119. 
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intervjuupplägget påverkat respondenternas utsagor. För det andra genomsyras 
mycket av Försvarsmaktens verksamhet av lärande och utveckling och det kan 
därför vara svårt att särskilja detta perspektiv från den vardagliga 
verksamheten. Trots dessa tänkbara förklaringar förefaller det ändå finnas ett 
behov av att tydligare ta tillvara resultaten från värderingen och låta denna 
påverka utvecklingen av insatsförbanden i större utsträckning än vad som sker 
idag. 

 
Sammantaget leder dessa betraktelser av empirin ur de fyra BSC-

perspektiven fram till att jag kan besvara de frågeställningar jag inledningsvis 
formulerat. Svaren presenteras i nästa kapitel; Slutsatser och svar. 

 

6 Slutsatser och svar 
I kapitlet summerar jag det som framkommit i tidigare analys och svarar 

på uppsatsens frågeställningar. 
 
Inledningsvis formulerade jag upp en huvudfrågeställning för arbetet. 

Denna huvudfrågeställning bröts sedan ner till två delfrågeställningar som 
tjänat som ledstång under hela arbetets gång. Jag inleder med svaren på de två 
delfrågeställningarna för att sedan adressera huvudfrågeställningen. 

 
  Upplever organisationen att värderingssystemet fyller sin funktion 

idag och hur används resultatet i organisationen? 
 
Med vissa undantag anser de respondenter som i arbetet representerar 

organisationen att den nuvarande krigsförbandsvärderingen har stora brister 
och behöver förändras. Det nuvarande systemet fyller således inte sin funktion 
på ett tillfredställande sätt. 

Resultatet används som underlag i Försvarsmaktens årsredovisning, till 
att göra prioriteringar i materielanskaffningsprocessen och som ett viktigt 
verktyg i krigsförbandsdialogen. Återkopplingen till krigsförbanden är alltför 
svag och därför brister förtroendet för hur resultatet används. 

 
 Hur skulle en mer utvecklad värderingsmodell kunna se ut? 

 
En utvecklad modell skulle behöva ha relevanta målsättningar som också 

är dynamiska och snabbt anpassningsbara för att återspegla den situation och 
den hotmiljö som förbanden skall verka i. Det praktiska genomförandet bör 
ske som en kombination av krigsförbandschefens egen bedömning och en 
extern, nationell bedömning. Resultatet och hur detta utnyttjas måste redovisas 
för krigsförbandscheferna så att förtroende för processen skapas och 
vidmakthålls. Hur en utvecklad modell skulle kunna se ut utvecklas vidare 
under rubriken 7.3 Förslag till förändringar. 
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Vad är då resultatet av hela denna undersökning? Vad är svaret på 
huvudfrågeställningen: 

 
 Duger vårt nuvarande sätt att värdera krigsförband för 

morgondagens insatta insatsförsvar? 
 
Sammantaget leder svaren från delfrågeställningarna fram till att den 

övergripande frågeställningens svar blir: Nej, med nuvarande utformning av 
krigsförbandsvärderingen kan inte det insatta insatsförsvaret på ett 
tillfredsställande sätt värderas. En förändring av målsättningar, praktiskt 
genomförande och slutligen uppföljning och redovisning av vidtagna åtgärder 
krävs för att det insatta insatsförsvaret skall utvecklas och Försvarsmakten 
skall åstadkomma det säkerhetspolitiska verktyg som regeringen önskar. 

 

7 Diskussion 
Detta kapitel bygger på de resultat som jag kommit fram till tidigare. 

Inledningsvis redovisar jag översiktligt hur NATO genomför motsvarande 
process för att därefter utveckla mina personliga reflektioner, åsikter samt 
förslag till förändringar. Avslutningsvis jämför jag likheter mellan den 
militära planeringsmodellen GOP och Balanced Scorecard. 

 

7.1 Varför är detta viktigt 
När jag inledningsvis gjorde liknelsen med att köra bil med helt nedisade 

rutor hade jag i åtanke att det faktiskt finns människor som skrapar fram ett 
litet hål i rimfrosten på framrutan, tar ett djupt andetag och kör iväg ut i 
trafiken. Dessa människor blir naturligtvis en fara för både sig själva och sina 
medtrafikanter. Sådana bilförare har en i dubbel bemärkelse mycket begränsad 
omvärldsuppfattning. 

För att vi inte skall köra omkring i omvärlden med ett begränsat synfält, 
till fara för både oss själva och våra allierade vid en internationell insats, krävs 
att vi har en genomarbetad metod att värdera vår förmåga och att vi kan se de 
eventuella brister och faror som finns. Dagens system når inte upp till detta. Vi 
måste utveckla krigsförbandsvärderingsinstrumentet. Jag återkommer till hur 
under rubriken 7.3 Förslag till förändringar, men jag vill först ge en bild av 
hur andra gör för att värdera sina krigsförband. 

 

7.2 Hur gör andra 
Motsvarigheten till vår krigsförbandsvärdering kallas inom NATO med 

ett övergripande namn för Tactical Evaluation, TACEVAL. Det praktiska 
utförandet genomförs av ett utvärderingsteam bestående av särskilt utbildade 
inspektörer från de olika NATO-medlemsländerna. Chefen för utvärderings-
teamet får inte vara av samma nationalitet som det utvärderade förbandet. 
NATO genomför värdering med enskilda förbandsenheter som motsvarar vår 
krigsförbandsvärdering. Den betygssätts med ett system som inte är helt olikt 
vårt eget. Den stora skillnaden är att förmågan bedöms vid en kontrollövning 
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där bedömarna inte kommer från det utvärderade förbandet utan i många fall 
till och med är av en annan nationalitet. 

 
Målsättningen med TACEVAL är att validera, bedöma och betygssätta 

förband i samverkan med respektive nation. Man skall upptäcka brister och 
föreslå förbättringar. Fokus är, som namnet antyder, taktisk nivå och förbands-
enheter. Man avgränsar utvärderingen till det förband som är anmält till 
styrkeregistret och är således mer att jämföra med vår krigsförbandsvärdering 
än den helhetsbedömning som görs i en den mer övergripande 
insatsorganisationsvärderingen. 

 

7.3 Förslag till förändringar 
Under arbetets gång har jag identifierat ett antal områden som antingen 

behöver förbättras eller helt förändras. Dessa områden presenteras nedan utan 
inbördes prioritering. Mina förslag skall inte ses som färdiga lösningar, detta 
har inte varit möjligt att åstadkomma i detta arbete, utan skall snarare ses som 
inlägg i debatten kring hur en förbättrad värdering av våra krigsförband skulle 
kunna se ut. Denna debatt pågår nu och flera respondenter har påtalat att vi nu 
står inför en omfattande förändring av värderingen och att detta arbete skulle 
kunna bidra med användbara slutsatser. 
  

Jämförelse med utländsk värderingsfilosofi 
Inledningsvis ställde jag mig frågande till hur vi kan delta i internationella 
insatser, sida vid sida med andra nationers förband utan att vi värderats på 
samma sätt. Vad detta har för betydelse kan man säkert fråga sig, men jag 
anser det är viktigt att vi i internationell samverkan väl känner till hur egna och 
andra länders förband kan lösa de uppgifter vi ställs inför. Denna syn delas av 
flera respondenter och finns också dokumenterad i bland annat utkastet till 
luftstridsdoktrinen: ”Kunskap om och deltagande i TACEVAL-processen ökar 
våra möjligheter till effektiv utveckling”69 Som tidigare konstaterats finns ett 
motstånd till att vi deltar fullt ut i en internationell värderingsprocess. Jag ser 
ändå ett stort värde i att vi värderas enligt samma metoder och med ett visst 
utländskt deltagande. Det är först då man verkligen kan hitta de brister som vi 
själva blivit blinda för och som skulle kunna få negativa återverkningar på hur 
en samordnad internationell insats genomförs. Vissa respondenter uttrycker 
oro för att andra länder skall få information om vilka svagheter svenska 
förband har. Det måste enligt min åsikt vara bättre att dessa svagheter 
framkommer vid en värdering än att de blottas under en stridssituation. 

Oavsett om vi skall använda oss av utländsk hjälp för att värdera våra 
förband så bör vi adaptera den modell som används inom NATO. 
Krigsförbandschefens egen bedömning av förmågan skall kompletteras med en 
extern värdering och validering för att identifiera möjligheter och utmaningar. 

                                                 
69 Försvarsmakten, Doktrin för luftoperationer (Stockholm, Försvarsmakten, 2004), s. 212. 
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Värdering och validering  

En viss begreppsförvirring har uppstått vid flera intervjuer. Begreppen 
värdering och validering används synonymt vilket inte är korrekt i alla 
sammanhang. Detta arbete har till största delen fokuserat på den värdering som 
genomförs i samband med krigsförbandsvärderingen. Denna bygger på en 
intellektuell bedömning av vilka förmågor ett förband har. 

Validering däremot syftar i första hand på en till viss del intellektuell, 
men framför allt en praktisk kontroll av att ett förband kan klara av de 
uppgifter som det kommer att ställas inför. En slags validering genomförs av 
bland andra Operativa insatsledningen i form av beredskapskontroller och 
förbandsbesök. 

Den tidigare nämnda TACEVAL-processen är en blandning av dessa två, 
men till karaktären är den mer av en validering. Den verksamhet som mest 
liknar TACEVAL är den valideringsövning av SWAFRAP JAS 3970 som 
genomfördes av Flygtaktiska kommandot hösten 2003. 

Jag menar att vi bör integrera dessa processer så att krigsförbands-
värderingen blir mer än en intellektuell bedömning. En sådan kan inte 
identifiera brister på samma sätt som en validering enligt NATO-modell. 

 
Återkoppling av åtgärder 

Flera respondenter är tveksamma till hur resultatet från värderingen 
används. Detta får naturligtvis påverkan på engagemanget för hur dagens 
värdering genomförs. Hur värderingsinstrumentet än ser ut måste en 
återkoppling till krigsförbandscheferna göras så att förtroendet återupprättas 
och att ledningen visar intresse för hur slutresultatet blir. 

I linje med detta finns synen på krigsförbanden och ledningens förståelse 
för denna kärnverksamhet. En respondent säger:  

”Många gånger har inte ledningen varit medveten om vad vi har haft för 
begränsningar. Man har aldrig fört en diskussion och en dialog om det, och 
det är det som är farligt, för till slut styr förbandet över ledningen om man inte 
har med ledningen i verksamheten.”71 

 
Detta förhållande måste förändras. Skeppet ska styras av kaptenen och 

inte maskinchefen. För att detta skall fungera krävs att kommunikationen är 
öppen både uppåt och neråt i organisationen. Ledningsnivåerna mellan 
krigsförband och högsta ledningen måste förstå och vara delaktiga i 
kärnverksamheten som är att producera och leda insatta krigsförband. 

 
Tydliga och flexibla målsättningar 

För att bedöma om vi har det rätta virket måste vi veta vad vi skall göra. 
Grunden till att en värdering kan ge ett användbart resultat är att det finns 
tydliga och relevanta målsättningar. Respondenterna ger uttryck för att detta 
inte är fallet idag. En förändrad struktur i förbandsmålsättningarna och 
framförallt en snabbare uppdatering krävs. En större missionsspecifik 
revidering måste göras för att målsättningarna skall stödja en värdering snarare 

                                                 
70 Flygvapnets internationella insatsförband med JAS 39. 
71 Del av citat (I-4). 
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än att begränsa den. Samtidigt finns en farhåga att vi skapar speciella förband 
för internationell tjänst och en annan förbandstyp för nationellt bruk. Detta 
anser jag med flera vara förkastligt. Följande uttalande ger uttryck för denna 
syn. ”Det får inte bli två spår. Det ska inte vara två spår i framtiden. Det 
spelar ingen roll att vi har ett registerförband, hela insatsorganisationen skall 
kunna göra detta.”72 

För att hantera problematiken krävs en god förståelse för hur de 
övergripande strategiska målsättningarna bryts ned hela vägen till enskilt 
krigsförband. Lösningen tror jag är den tidigare nämnda ÖB:s strategiska karta 
som på ett pedagogiskt sätt förmedlar bilden av hur allt hänger ihop. Ur denna 
kan man sedan ta fram förbandsmålsättningar som tydligt hänger ihop med 
Försvarsmaktens huvudmålsättning. 

 
Ett förslag till hur detta pedagogiskt skall kunna genomföras lämnar jag 

nedan under rubriken En pedagogisk modelljämförelse? 
 

7.4 En pedagogisk modelljämförelse? 
Skälet till att jag valde att betrakta dagens värderingsprocess ur ett 

Balanced Scorecard perspektiv är att man i Försvarsmaktens högsta ledning 
arbetar med att implementera modellen för att strukturera de strategiska 
målsättningarna för Försvarsmaktens utveckling och förändring. Det finns en 
farhåga att det kommer att bli svårt att pedagogiskt förklara modellen för de 
anställda. Samtidigt som jag beskriver i resonemangen under 7.3 Förslag till 
förändringar, så finns ett behov av tydliga målsättningar och riktlinjer för alla 
ledningsnivåer. 

 
Jag tar här en medveten risk att splittra uppsatsens fokus genom att 

presentera modelljämförelsen nedan. Denna risk motiveras med att empirin 
och min analys av den pekar på behovet av en mycket tydligare struktur för 
hur målsättningar skall brytas ned hela vägen från Försvarsmaktens 
övergripande uppdrag ända ner till enskilda förbandsenheter. Lösningen anser 
jag vara den modell man använder framgångsrikt i norska försvaret. I Norge 
har man redan infört Balanced Scorecard på bred front och erfarenheterna 
därifrån är goda. En förklaring till detta dök upp i samband med en intervju 
med övlt Truls Gustavsen. Jag tycker det är viktigt att förmedla denna bild 
eftersom det förslag till förändring som jag tidigare presenterat, bygger på att 
de strategiska målen bryts ner på ett korrekt sätt annars faller hela idén med att 
värdera krigsförbanden. 

 
Grunden för att införandet av Balanced Scorecard har varit så 

framgångsrikt i Norge är att det har stora likheter med den planeringsmodell 
som används inom NATO. Man kan då använda samma management-
perspektiv både i fred och i krig. Detta upplever jag som ett utmärkt sätt att 
skapa gemensam förståelse för att freds- och krigsorganisationen inte är två 
separata delar utan att de hänger ihop som Yin och Yang. 

                                                 
72 Del av citat (L-16). 
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Numera använder vi i Sverige också den planeringsmodell som kallas 
Guidelines for Operational Planning, GOP. Jag kommer därför att beskriva 
dessa likheter som kan tyckas banala, men som jag tror kan ge en större 
förståelse för hur Balanced Scorecard och särskilt den strategiska kartan skall 
användas. 

 
Guidelines for Operational Planning, GOP 

Grunderna i GOP kan förklaras i nedanstående bild. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5 Modell av Guidelines for Operational Planning (GOP) 
 

 
För att nå målsättningen med en militär operation krävs att ett antal olika 

stridskrafter samverkar. I figuren ovan får den översta delen symbolisera hur 
fyra olika stridskrafter samarbetar för att nå ett gemensamt mål (CoG 1). På de 
olika handlingslinjerna finns ett antal avgörande punkter (AP). En sådan 
avgörande punkt skulle kunna vara att flygstridskrafterna skall etablera en 
flygförbudszon, detta blir nu flygets målsättning (CoG 2) som presenteras i 
mitten av figuren. 
För att flygförbudszonen skall kunna upprättas krävs att ett antal avgörande 
punkter på den taktiska nivån nås. Detta kan vara att det finns övervakning av 
luftrummet. Denna övervakning blir då en målsättning  
(CoG 3) för den lägre taktiska nivå som i sin tur får ett antal avgörande 
punkter. Detta visas i den nedersta delen av figuren. 
 
De avgörande punkterna är alltså intimt sammankopplade med 
målsättningarna för respektive krigföringsnivå. En analys av vilka avgörande 
punkter som kommer att bidra mest till att nå målet måste göras för att man 
inte skall ägna resurser på mindre viktiga AP. 

Avgörande punkter 

CoG
1
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Den strategiska kartan 

Grunden för att överhuvudtaget genomföra värdering och validering av 
krigs- och insatsförband är att det finns relevanta målsättningar att mäta mot. 
Relevanta målsättningar får vi genom att bryta ner regeringens uppdrag ända 
ner till förbandsnivån. Verktyget för detta är BSC och den strategiska kartan. 
Samtidigt är den strategiska kartan bara ett sätt att presentera hur mål-
sättningarna på de olika nivåerna hänger samman. För att kartan skall få ett 
innehåll krävs, precis som vid operationell planering, ett omfattande arbete för 
att innehållet skall bli optimalt. Därför kompletteras kartan med ett dokument 
där en verbal kommentar till varje delmål presenteras. Dessutom visar 
erfarenheter från Norge, att ansvarsfördelningen av delmålen till enskilda 
befattningshavare är mycket tydlig. Risken kan annars vara att en process-
organiserad matrisorganisation, som det nya Högkvarteret kommer att bli, på 
ett olyckligt sätt delar upp ansvaret på flera olika befattningshavare. 

 
Norton och Kaplans tankar om hur man bryter ned övergripande 

målsättningar till konkreta mätbara mål på lägre nivåer, har stora likheter med 
den militära teorimodell som tidigare beskrivits. På samma sätt som i GOP 
tvingas man fokusera på de områden som är viktiga idag vilka sedan leder till 
framgång i morgondagen.73 Metoden, synsättet, genomförandet och resultatet 
är näst intill identiska mellan de båda modellerna. Detta borde kunna utnyttjas 
för att underlätta förståelsen för och införandet av Balanced Scorecard och den 
strategiska kartan i Försvarsmakten. 

 

7.5 Sammanfattning diskussion 
Jag anser att resultatuppföljning i form av krigsförbandsvärdering är ett 

viktigt instrument för att utveckla Försvarsmaktens kärnverksamhet. Dagens 
värderingssystem har överlevt sig självt och behöver förbättras. Följande 
områden anser jag vara särskilt viktiga. 

Med ett insatt insatsförsvar kommer vi sannolikt nästan alltid att 
samarbeta med andra länders militära enheter. Att vi känner våra egna och 
andras förmåga att agera i en stridsmiljö blir då avgörande för att nå framgång. 
De flesta av våra samarbetspartners använder NATO:s modell för att värdera 
förband. Detta bör vi också göra, även och vi som alliansfria tvingas till vissa 
anpassningar. 

Dagens värdering bygger till stor del på en intellektuell bedömning som 
genomförs av krigsförbandschefen själv. Denna värdering bör kompletteras 
med en extern värdering som genomförs av ett nationellt team med tillfälligt 
utländsk deltagande. 

Engagemanget för värderingar hos de olika ledningsnivåerna måste öka 
och resultatet måste redovisas tillbaks till förbandscheferna så att förtroendet 
för processen återupprättas. Viktiga erfarenheter som dras i värderingen får 
inte läggas i byrålådan. 

Slutligen kan en värdering bara genomföras om det finns relevanta 
målsättningar att värdera mot. Dagens situationer och miljöer där våra 
                                                 
73 Olve et al. Balanced Scorecard i svensk praktik, s. 21. 
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insatsförband skall sättas in är mycket dynamiska. Detta måste matchas av lika 
flexibla förbandsmålsättningar som snabbt kan anpassas till den miljö som 
förbanden skall verka. En avgörande faktor tror jag kommer att bli hur väl 
ÖB:s strategiska karta kan implementeras i organisationen. En hjälp att 
pedagogiskt genomföra detta kan vara en gemensam syn på management i fred 
och krig. Den modelljämförelse som jag beskrivit kan underlätta införandet av 
Balanced Scorecard i Försvarsmakten. 

 

7.6 Reflektion 
När jag reflekterar över det genomförda arbetet finns det ett antal vägval 

som visat sig vara mer eller mindre lyckade. Inom följande områden har 
sådana vägval gjorts som jag nu i retrospektiv vill kommentera. 

 
Språkbruk 

Jag formulerade tidigt en ambition för mitt arbete att det skulle vara 
lättläst och lättillgängligt. Min egen erfarenhet av andra uppsatser har varit att 
författarna ofta tappar bort läsarens intresse genom ett komplicerat språkval 
som gör det svårt att se budskapet bakom formatet. Risken med att välja ett 
språk som är enklare och mer populistiskt är att skarpheten och träffsäkerheten 
i formuleringar försämras. Genom att till exempel använda jagform kan också 
den vane läsaren av akademiska arbeten möjligen betrakta språket som torftigt 
och banalt. Detta har varit en kalkylerad risk som jag fortfarande anser vara ett 
riktigt val. Hur arbetet uppfattas kan bara du svara på, men jag anser att ett 
lättläst och vardagligt språk underlättar förståelsen för innehållet och därmed 
också syftet med att skriva överhuvudtaget. 

 
Metod 

Genom valet av kvalitativ undersökningsansats hoppades jag kunna 
undersöka den valda problemformuleringen med ett större djup och få med fler 
nyanser än vad som en kvantitativ undersökning skulle ha gett. Jag anser 
fortfarande att detta var ett lyckat val, men ett antal problem med metoden har 
gjorts sig till känna. Att genomföra intervjuer kräver stor skicklighet menar 
Kvale.74 Detta har jag blivit varse under arbetets gång. Nyckeln till framgång 
med en intervjuundersökning anser jag ligga i att noggrant planera intervju-
underlaget samt att om man inte är mycket erfaren intervjuare sedan hålla sig 
till detta underlag. Svårigheten jag upplevt är att tidsbristen vid intervjuer med 
upptagna respondenter inte tillåter en upprepning av tidigare berörda ämnes-
områden. Ofta överlappar svaren på frågorna varandra och man får svar på 
flera frågor samtidigt utan att ingången till frågan har kunnat preciseras på 
samma sätt mellan olika intervjuer. Detta gör arbetet med att analysera 
intervjuerna efteråt avsevärt mer komplicerat. 

Valet av metod anser jag vara rätt, men med erfarenheten av att 
genomföra intervjuer skulle jag ha formulerat frågeformuläret annorlunda och 
hårdare styrt respondenterna under intervjuerna. Detta är dock en balansgång 
mellan att skapa ett trevligt samtalsklimat för att få tillgång till en friare 
formuleringar och behovet av att enklare kunna bearbeta materialet efteråt. 
                                                 
74 Kvale, S. Den kvalitativa forskningsintervjun, s. 20. 
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Teori 

Valet av Balanced Scorecard som teori är vetenskapligt diskutabelt. 
Patel och Davidson menar att en teori skall utgöra en sammanhängande helhet 
med vilken vi kan förklara en så stor mängd data som möjligt. De definierar en 
teori som ett system av inbördes relaterade begrepp som tillsammans ger en 
bild av en företeelse.75 Med detta som utgångspunkt så anser jag inte att 
Balanced Scorecard är en teori. Det finns teorier som fungerar som en räkne-
maskin. Man stoppar in data, trycker på en knapp och ut kommer resultatet. En 
annan typ av teorier kan på sin höjd strukturera och belysa empirin på ett sätt 
som leder fram mot svaren på gåtans lösning. BSC är i detta fall definitivt av 
den senare typen. Detta var jag medveten om redan inledningsvis, men min 
ståndpunkt är att modellen ändå hjälpt mig att analysera empirin och på så sätt 
förklarat och förtydligat förhållandena kring krigsförbandsvärderings-
processen. Därigenom har Balanced Scorecard kommit att fungera på det sätt 
en teori enligt Rienecker skall fungera, nämligen till att förklara och besvara 
problemformuleringen.76 

 
Empiriredovisning 

Trots att jag valt att presentera endast en bråkdel av den empiri som 
inhämtats så blir volymen i uppsatsen relativ stor. Alternativet hade varit att 
jag sammanställt resultatet från intervjuerna och presenterat min tolkning. 
Anledningen till mitt val har varit att jag ville ge en bild av hur respondenterna 
uttryckt sig på ett så oförvanskat sätt som varit praktiskt möjligt. Jag anser att 
detta alternativ ger läsaren insikt i och förståelse för synen på värdering av 
krigsförband. 

 
Presentation av slutsatser 

Slutligen vill jag kort kommentera mitt eget lärande genom uppsats-
arbetet. Som en del i utbildningen vid Försvarshögskolans chefsprogram 
genomförs uppsatsarbete på C-nivå. Min utgångspunkt i genomförandet har 
varit att det är just en utbildning och att mina tidigare erfarenheter av 
vetenskapligt arbete är begränsade. Därför kan säkerligen kritik riktas mot det 
sätt som jag föreslår förändringar på. En mera modest hållning är brukligt när 
det gäller slutsatser från undersökningar på C-nivå. Jag har ändå valt att 
presentera ett antal konkreta slutsatser eftersom jag hoppas att arbetet kommer 
att bidra till den diskussion kring ämnesområdet som nu pågår. Min 
uppfattning är att konkretiserade uppfattningar bidrar på ett bättre sätt än en 
mer återhållsam och objektiv undersökning skulle göra. 

                                                 
75 Patel, R. och Davidson, B. Forskningsmetodikens grunder, s. 19. 
76 Rienecker, L. Problemformulering, s. 35. 
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7.7 Förslag på fortsatta studier 
 
 Att undersöka hur grundorganisationens processer stämmer överens 

med det nya insatta insatsförsvaret. 
Krigsorganisationen är den ena huvudbeståndsdelen i Försvarsmaktens 
verksamhet. Den grundorganisatoriska verksamheten som producerar 
krigsförbanden har jag i detta arbete avgränsat bort. En intressant 
fortsättning skulle vara att undersöka hur grundorganisationen svarar 
mot de krav som det nya insatta insatsförsvaret ställer. 
 

 Att undersöka hur en förbättrad uppföljning av krigsförbands-
produktionen skulle se ut. 
Den kontinuerliga uppföljning av verksamheten vid förbanden som 
diskuterats i detta arbete är en viktig del i att förebygga framtida 
ekonomiska ”svarta hål”. Detta kräver ett nytt sätt att följa upp 
verksamheten. Dagens mått där vi mäter flygtimmar och körmil är 
alldeles för trubbigt för att göra detta meningsfullt. Hur en förbättrad 
uppföljning skulle kunna se ut bedömer jag som mycket intressant. 
 

 Att undersöka hur det insatta insatsförsvarets förbandsmålsättningar 
bör utformas. 

Grunden till att vi kan genomföra en användbar krigsförbandsvärdering 
är, som jag tidigare kommenterat, förekomsten av relevanta 
målsättningar. Dagens värderingar genomförs mot förbands-
målsättningar eller TOEM. Hur dessa skall uttryckas och struktureras för 
att snabbt kunna anpassas efter en föränderlig omvärld är inte en enkel 
uppgift. JAS 39 divisionerna använder redan idag ett flexibelt TOEM, 
hur används detta och kan det utvecklas? Ett intressant område är därför 
att undersöka hur det insatta insatsförsvarets förbandsmålsättningar skall 
utformas. 
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Tid för intervju 
Jag studerar andra året vid Försvarshögskolans chefsprogram och skriver på 
min C-uppsats inom ämnesområdet värdering av krigsförband. Jag har 
önskemål om att få göra intervjuer med ett antal nyckelpersoner i processen. 
Du är en sådan och jag undrar om du har lust och möjlighet att ställa upp under 
ca 45 minuter. 
 
Min egen bakgrund inom flygsystemet har gjort att jag valt att följa 
värderingen av en flygdivision från krigsförbandschef till och med 
Högkvarterets sammanställning och analys. Min övergripande frågeställning 
är: 
 
 Duger vårt nuvarande sätt att värdera krigsförband när 

Försvarsmakten skall omstrukturera till ett ”insatt insatsförsvar”? 
 
Till denna frågeställning ställer jag två delfrågor: 
 
 Upplever organisationen att nuvarande system fyller sin funktion och 

hur används resultatet i organisationen? 
 Hur skulle en mer utvecklad värderingsmodell kunna se ut? 

 
Jag ser krigsorganisationsvärderingen som ett av de viktigaste sätten att följa 
upp att vi gör rätt saker på rätt sätt. När man jämför vår modell med hur man 
gör inom NATO upptäcker man snabbt att det finns avsevärda skillnader. I 
Försvarsmakten är det krigsförbandschefen själv som värderar sitt förband 
medan man inom NATO låter ett internationellt team göra denna bedömning. 
Det finns vissa initiativ med ambitionen att efterlikna en oberoende 
utvärdering, men detta är inte formaliserat ännu. 
 
I dokumentet FM strategi – ÖB strategiska karta beskrivs hur ett antal olika 
initiativ för att transformera Försvarsmakten skall fullföljas. Flera av 
punkterna handlar om hur vi skall utnyttja resurserna och öka fokus på det 
samlade slutresultatet av vår verksamhet. Detta är helt i linje med den 
utveckling som pågår inom andra företag och myndigheter. I Norge har 
Forsvaret redan infört den modell för verksamhetsstyrning som ÖB strategiska 
karta bygger på. En viktig del av detta strategiska synsätt är hur vi värderar att 
vi når upp till kraven som ställs på krigsförbanden. Jag har valt dig för att du 
sitter på en nyckelposition i krigsorganisationsvärderingen och skulle vilja 
höra dina åsikter kring ett antal frågeställningar. 
 
Jag kommer att inom kort kontakta dig angående en möjlig intervjutidpunkt. 
Kan du lämna besked redan nu så når du mig på e-post: 
ola.hoglund@fhs.mil.se eller telefon 0708-39 99 50. 
 
Med vänliga hälsningar 
Ola Höglund
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Frågeställningar för intervju angående krigsförbandsvärdering 
 
Nr Fråga Tema Svar 
11 På vilket sätt värderar du förmågan av ditt/dina krigsförband? Konkret: Hur mäter/bedömer du? 

Hur presenteras resultatet? (Du= din nivå) 
 

11b Hur ser underlaget ut som du använder för att göra din värdering?  
12 När du gör denna värdering, vilka mål värderar du mot och hur tydliga är de?  
13 Finns det andra informella sätt (än H KROV) att rapportera på? Om så beskriv hur.  
14 Vilken funktion fyller krigsförbandsvärderingen på din nivå?  
15 Hur använder du resultatet och hur använder mottagaren resultatet?  
16 Finns det en koppling mellan ekonomi, uppgifter och resultat som syns i värderingen av krigsförband?  
17 Anta att en justering av dina finansiella resurser genomförs. Brukar det samtidigt ges en förändring i de mål 

som skall uppnås?. 
 

18 Vilka är dina visioner just nu? Hur förmedlar du detta till dina underställda?  
19 Bidrar värderingssystemet till tvåstegslärande (double-loop learning) och i så fall hur? 

Förklara double loop learning vid behov. 

Nuläges-
beskrivning  

 

21 Ger resultatet av processen ett tillräckligt underlag för dina behov?  
22 Vilka krav ställer din mottagare på värderingen och är de nöjda med hur resultatet presenteras?  
23 Är den modell som vi nu använder för krigsförbandsvärdering är användbar också för det nya insatta 

insatsförsvaret? 

Värdering av 
nuläget 
  

31 I den utkast till luftkrigsdoktrinen står att ”Kunskap om och deltagande i TACEVAL-processen ökar våra 
möjligheter till effektiv utveckling” Hur ser du på detta? (Luftkrigsdoktrinen s 212) 

 

32 ÖB controller menar att vi skulle kunna använda en kontinuerlig taktisk prestationsmätning. Hur skulle 
detta se ut tror du? 

 

33 Om du själv fick utforma en modell för hur vi skall värdera förbandens förmåga. Hur skulle den se ut? 

Framtiden 

 
 


