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En jämförande studie mellan Försvarsmaktens
verksamhetsledningssystem och Balanced Scorecard -

från Projekt Rv till tillämpning av H SVAR
Sammandrag

Under 1990-talet ökade Regeringens krav på redovisning från myndigheterna. För att mot-
svara dessa krav startades inom Försvarsmakten Projekt Resultatredovisning, Projekt Rv, som
hade till uppgift att utarbeta en ny modell för verksamhetsledning. Projekt Rv resulterade i
Handbok för styrning, värdering, analys och redovisning av Försvarsmaktens verksamhet,
H SVAR.

Samtidigt som Projekt Rv genomfördes presenterades en modell för verksamhetsledning i
USA som benämndes Balanced Scorecard. Den byggde på principen att uppföljning och styr-
ning skulle ske mot organisationens vision. Mått för att följa upp detta skulle balanseras inom
fyra områden: finansiellt-, kund-, process- och lärandefokus. Dessa fokuseringar innebar
också att balans fanns mellan dåtid, nutid och framtid.

Denna uppsats jämför Försvarsmaktens verksamhetsledningssystem med Balanced Score-
card. Utgångspunkt har varit Projekt Rv, H SVAR och en fallstudie vid två regementen om-
fattande tillämpningen av H SVAR.

Författaren visar att det finns vissa brister i Försvarsmaktens verksamhetsledningsmodell.
För att komma tillrätta med dessa kan en väg vara att tillämpa den modell som Balanced
Scorecard står för som grundläggande princip för Försvarsmaktens ledningssystem för
förbandsverksamheten.

Nyckelord

Verksamhetsledning, Projekt Rv, H SVAR, Balanced Scorecard, balanserat styrkort,
resultatvärdering, resultatredovisning



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS
ChP 99-01
Mj Pär Zakariasson 2001-05-14 19 100:1007

Sida I (IV)

Abstract

A comparative study between the Swedish Armed Forces management system

and the Balanced Scorecard – from the Actual Statement of Control Project to

application of H SVAR.

During the 90’s the Governments demands of account from the public admini-

stration authorities increased. To withstand these demands from the Armed

Forces the Actual Statement of Control Project was started which had the task

to work out a new model for the Armed Forces management. The project re-

sulted in the Manual for Control, Valuation, Analysis and Account of the

Armed Forces, H SVAR.

At the same time that the Actual Statement of Control Project was ongoing a

model for management, which was named the Balanced Scorecard, was pre-

sented in the USA. It was built on the fundamental that follow-up and man-

agement should take place with the organization’s vision in focus. Measure-

ments for this should be balanced in four fields: financially-, customer-, pro-

cess- and learning focus. These focuses would also involve balance in the time

dimension yesterday, today and tomorrow.

This thesis compares the Swedish Armed Forces management system with

the Balanced Scorecard. The starting-point has been the Actual Statement of

Control Project, the Manual for Control, Valuation, Analysis and Account of

the Armed Forces, H SVAR, and a case study at two regiments concerning the

actual application of H SVAR.

The author shows that some deficiencies in the Swedish Armed Forces

management system could be taken care of through a initiation of the Balanced

Scorecard as a fundament for the Armed Forces system for management.
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1 Inledning

Under mina år inom försvarsmakten har jag blivit allt mer medveten om

behovet av att kunna mäta det vi gör. Jag har fått klart för mig att det inte

räcker med att utföra saker på ett bra och godkänt sätt utan vi måste även

kunna påvisa att det är så.

Jag har också under min studietid vid Försvarshögskolan fått insyn i

statsmakternas krav på en förbättrad styrning av, inte enbart Försvarsmakten,

utan samtliga förvaltningsmyndigheter. Jag har dessutom på ett mer tydligt sätt

fått klart för mig hur Försvarsmaktens styrning är uppbyggd för att kunna svara

upp mot dessa krav.

Om det är så att Försvarsmakten har följt de riktlinjer som givits när det

gäller hur styrningen och rapporteringen skall fungera varför får då myndighe-

ten fortsatt kritik? Är det något grundläggande fel i Försvarsmaktens lednings-

system?

Samtidigt som Försvarsmakten utarbetade sitt ledningssystem för förbands-

produktionen så växte det fram en modell, med ursprunget i USA, som

benämns Balanced Scorecard1. Jag kommer att, i det arbete som redovisas i

denna uppsats, försöka skapa en bild av försvarsmaktens ledningssystem,

kopplat till både den interna styrningen och de krav som statsmakterna ställer,

och jämföra den med Balanced Scorecard. Det finns andra statliga myndigheter

som valt den modellen. Kanske skulle även Försvarsmakten ha valt den, eller

har de gjort det men bytt namn på modellen?

1.1 Bakgrund

Under slutet av 1900 – talet har den offentligt finansierade verksamheten i Sve-

rige gått igenom en stor förändring vad det gäller styrning. Krav ställdes på en

effektivare resurshushållning och större möjligheter att kunna omprioritera i de

offentliga utgifterna. För att kunna nå dit infördes mål- och resultatstyrning i

                                                
1 Modellen Balanced Scorecard kommer omväxlande benämnas modell, teori och metod i
denna uppsats.
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den statliga budgetprocessen. Syftet var att skapa bättre förutsättningar för att

analysera och utvärdera resultaten i offentlig verksamhet.2

Inledningsvis handlade återrapporteringsskyldigheten, som förvaltnings-

myndigheterna hade, nästan enbart om produktivitetsmätning. Efterhand har

detta utökats till att även omfatta kvalitetsredovisningar.

För att kunna tillgodose kraven som ställdes så tillsatte Förvarsmakten en

projektgrupp som hade till uppgift att utarbeta ett förslag på hur denna resultat-

redovisning skulle ske.3 Projektet fick namnet Projekt Rv och resultatet av

gruppens arbete blev Handbok för styrning, värdering, analys och redovisning

av Försvarsmaktens verksamhet  – H SVAR.

1.2 Problemdiskussion

Trots att Försvarsmakten har infört det nya verksamhetsledningssystemet får

den fortsatt kritik för sin rapportering till regeringen från flera skilda håll.

Kritiken har kommit från Högkvarterets egen internrevision, Riksre-

visionsverket och Finansministern med flera. Att kritiken uppstått har sitt

ursprung i den allmänna utvecklingen inom statsförvaltningen och styrningen

av myndigheterna. Genom införandet av mål- och resultatstyrningen, och den

successiva förändringen av densamma, har det ställts nya och större krav på

rapporteringen. Det är alltså den allmänna utvecklingen av regeringens styrning

och kritiken mot Försvarsmakten specifikt som har varit upphovet till det

förändrade ledningssystemet som infördes med H SVAR.

Vilken effekt har införandet av H SVAR gett? Har den förväntade

förbättringen av styrningen skett även för Försvarsmaktens interna styrning och

om det inte är så, vad är det då som inte fungerar som det var tänkt? Skulle det

verksamhetsledningssystem som tillämpas inom Försvarsmakten utvecklas så

att dessa brister kan täckas upp? Hur skulle en sådan förbättring av systemet

kunna se ut? Genom att jämföra Försvarsmaktens verksamhetsledningssystem

                                                
2 Ds 1995:6, ELMA – Åtgärder för att stärka resultatstyrningen (Stockholm:
Finansdepartementet, 1995), s.9.
3 Försvarsmakten, Handbok för styrning, värdering, analys och redovisning av
Försvarsmaktens verksamhet – H SVAR (u.o., 1998), Förord.
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med en modell som utger sig för att kunna åtgärda problemen och på så sätt

hitta likheterna dem emellan så kan en grund för utveckling läggas.

Utveckling av Försvarsmaktens nya verksamhetsledningsmodell skedde

parallellt med utvecklingen av Balanced Scorecard som i dag används både

inom den privata och inom den offentliga sektorn. Vad har det systemet för

fördelar och vilka är de utmärkande dragen i det?

1.3 Syfte

Det övergripande syftet med denna uppsats är att undersöka vilka brister det

finns i Försvarsmaktens verksamhetsledningssystem och om dessa kan åtgärdas

genom att införa Balanced Scorecard.

Genom att studera intentionerna i bakgrundsarbetet till H SVAR, det vill

säga Projekt Rv, H SVAR:s intentioner och hur H SVAR tillämpas kommer jag

att undersöka hur väl den modellen fungerar inom Försvarsmakten i dag. Om

den inte fungerar som det är tänkt, kan då Balanced Scorecard förbättra

Försvarsmaktens verksamhetsledningssystem? De frågor jag avser att försöka

besvara under dessa övergripande ramfrågorna i problemdiskussionen är:

1. Kom Projekt Rv:s intentioner fram i H SVAR?

2. Har intentionerna från Projekt Rv och H SVAR fått effekt vid förbanden?

3. Vilka likheter finns det mellan Försvarsmaktens verksamhetsledning och

teorin Balanced Scorecard?

Om det är så att min forskning visar på att det finns brister i den nuvarande

verksamhetsledningsmodellen inom Försvarsmakten som skulle kunna täckas

upp av Balanced Scorecard så kommer jag även att besvara följande frågor:

4. Vilka förutsättningar finns det för att införa Balanced Scorecard inom För-

svarsmakten?

5. Vad behöver Försvarsmaktens verksamhetsledningssystem kompletteras

med om det finns förutsättningarna för ett införande?
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1.4 Tidigare forskning

Vid Försvarshögskolans Chefsprogram har tidigare elever skrivit examensar-

beten som behandlar det området som jag har valt. För att försöka bygga vidare

på tidigare forskning har mitt ämnesval tagit avstamp i två av dem.

Ronny Eryd har i sin uppsats Tillämpning av handbok för styrning, värde-

ring, analys och redovisning av Försvarsmaktens verksamhet (H SVAR) – en

utvärdering.4 studerat vilka effekter H SVAR inneburit för Försvarsmakten.

Genom en fallstudie av två förband visar han att H SVAR har resulterat i en

enhetlig form för återrapportering till uppdragsgivaren. Hans studie visar dess-

utom på att det finns skillnader i sättet att använda H SVAR beroende på om

man finns i den intäkts- eller den anslagsfinansierade delen av Försvarsmakten.

Magnus Jörgel har i sin uppsats Hur skall Försvarsmakten kunna synliggöra

sitt Intellektuella Kapital 5 studerat hur Försvarsmakten skulle kunna synlig-

göra sitt Intellektuella Kapital. Hans studier bygger på en variant av Balanced

Scorecard6 med fokusering just på det intellektuella kapitalet. Magnus Jörgel

pekar på att Försvarsmakten skulle ha mycket att vinna på en redovisning av

det intellektuella kapitalet och att detta även är möjligt att genomföra inom

Försvarsmakten. Den största bristen han pekar på är att de värden som behövs

för en sådan redovisning inte följs upp i dag.

Min målsättning utifrån dessa uppsatser har då blivit att se om det går att

bygga Balanced Scorecard på det verksamhetsledningssystem som vi i dag har

inom Försvarsmakten.

1.5 Materialbeskrivning

Det material jag använt kan delas in i tre områden där jag i vart och ett har valt

att utgå från en eller flera huvudkällor. Dessa är valda utifrån bedömningen att

de har både hög reliabilitet och hög validitet.

                                                
4 Ronny Eryd, Tillämpning av handbok för styrning, värdering, analys och redovisning av
Försvarsmaktens verksamhet (H SVAR) – en utvärdering, (Enskild uppsats, FHS, 2000)
5 Magnus Jörgel, Hur skall Försvarsmakten kunna synliggöra sitt Intellektuella Kapital?,
(Enskild uppsats, FHS 2000)
6 Skandias modell som de har döpt till Skandia Navigator.
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För den rent vetenskapliga uppbyggnaden av min uppsats har jag valt Inge-

man Arbnor och Björn Bjerkes Företagsekonomisk metodlära7 som utgångs-

punkt. Boken beskriver mycket ingående hur vetenskapsteori och metod hänger

ihop inom det företagsekonomiska området. Som komplement till den har jag

använt Heine Andersens Vetenskapsteori och metodlära. En introduktion.8

Båda dessa böcker är allmänt använda som metodlitteratur vid flertalet av Sve-

riges universitet.

Teorikapitlet i min uppsats bygger, till mindre del, på Arbnor och Bjerke för

det allmänna teoriresonemanget och, till huvuddel, på Robert S. Kaplan och

David P. Nortons The Balanced Scorecard – Från strategi till handling9.

Mycket är skrivet om balanserade styrkort men Kaplan och Nortons bok är den

första som tog det samlade greppet om ämnesområdet. Av den anledningen får

den utgöra min huvudsakliga källa för denna del.

I det som utgör det empiriska kapitlet i uppsatsen har jag som metodlittera-

tur använt mig av Sharan B Merriams Fallstudien som forskningsmetod.10 För

utformandet av undersökningsmetodik, och som grund för genomförandet av

intervjuerna, använder jag Steinar Kvales Den kvalitativa forskningsinter-

vjun.11 Den empiriska delen kan betraktas som tredelad med bakgrundsbeskriv-

ning, undersökning av Projekt Rv/H SVAR och en fallstudie av tillämpningen

m.m. av H SVAR.

Bakgrundsbeskrivningen till den empiriska delen bygger i huvudsak på of-

fentligt tryck gjorda av Statens offentliga utredningar, Riksrevisionsverket och

Ekonomistyrningsverket. Tillförlitligheten i dessa anser jag vara hög.

Den andra delen i uppsatsens empiriska del, studien av Projekt Rv, bygger i

huvudsak på det materiel bestående av fem pärmar som sammanställts av sek-

                                                
7 Ingeman Arbnor och Björn Bjerke, Företagsekonomisk metodlära  (Lund: Studentlitteratur,
1994)
8 Heine Andersen, (red.), Vetenskapsteori och metodlära - En introduktion  (Lund:
Studentlitteratur, 1994)
9 Robert S. Kaplan och David P. Norton, The Balanced Scorecard  – från strategi till handling,
svensk översättning Pär Svensson (Göteborg: ISL Förlag AB, 1999)
10 Sharan B Merriam, Fallstudien som forskningsmetod , (Lund: Studentlitteratur, 1994)
11 Steinar Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun, (Lund: Studentlitteratur, 1997)
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reteraren i projektet.12 Materialet i pärmarna sträcker sig allt ifrån order från

ÖB till minnesanteckningar av projektmedlemmar. I de inregistrerade hand-

lingarna samt i de protokoll som justerats måste tillförlitligheten anses som

hög. Det samma gäller även det utbildningsmateriel som använts vid utbildning

av Försvarsmaktens personal. I minnesanteckningar och arbetspapper får dock

tillförlitligheten anses som lägre beroende på den enskilde personens minne

och tolkning. Totalt sett bedömer jag ändå att dessa handlingar har ett berätti-

gande i min forskning eftersom äkthets-, oberoende- och samtidighetskraven är

väl uppfyllda.

Den tredje delen utgörs av intervjuer där både reliabiliteten och validiteten

får anses vara hög. Framtagandet av intervjuunderlaget, genomförandet av in-

tervjuerna samt utskrifter och analys är gjord av mig själv. Validiteten i inter-

vjupersonernas svar har jag försökt förbättra genom att låta dem vara anonyma.

1.6 Avgränsningar

Även om det i litteraturen finns flera teorier och metoder om hur ledningssy-

stem skall se ut och utarbetas så kommer jag i min studie enbart att jämföra det

arbete som Försvarsmaktens Projekt Rv kom fram till med Balanced Score-

card. Bakgrunden till detta är att denna är modern, arbetet att utforma det som

till slut blev Balanced Scorecard började 1990, och av den anledningen borde

ha kunnat ta till sig erfarenheter från tidigare förbättringsprogram inom olika

organisationer. Dessutom har den rönt stort intresse inom olika svenska myn-

digheter under de senaste åren, några har även börjat tillämpa modellen. 13

I den fallstudie jag genomför har jag begränsat mig till två undersöknings-

objekt. Det har jag gjort av två anledningar. För det första så vill jag följa den

forskningstradition med att studera två typer av förband med olika kärnverk-

samhet som påbörjats av Ronny Eryd.14 För det andra så är det en naturlig följd

av systemsynsättets uppbyggnad att informationssamlingen sker ur ett fåtal

                                                
12 Pärmarna förvaras normalt på Högkvarteret vid Strategiledningens Controlleravdelning men
har under arbetet med denna uppsats tillåtits att tillfälligt förvaras hos författaren.
13 ESV 2000:16, Styrkortet i praktiken. Så använder myndigheterna Balanced Scorecard,
(Stockholm: Ekonomistyrningsverket, 2000), s. 6.
14 Eryd, s. 42.
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praktikfall, men att dessa normalt studeras desto djupare.15 Detta har också lett

till valet av antal intervjupersoner, fyra per förband. Jag har valt personer i

regementsledningen, utom högsta chefsnivån, samt även DUC till regements-

chefen. Detta val baserar sig på dels min erfarenhet om var arbetet med resul-

tatredovisning sker samt även inledande resonemang med ett par av intervju-

personerna. Vid båda regementena har en person vardera inte kunnat ställa upp

på intervju vid den tiden som jag avsatte för denna del av arbetet. Jag bedömer

dock inte denna begränsning som allvarlig eftersom jag fått så fylliga svar av

de övriga som också till viss del tjänstgjort i de befattningar där intervjuperso-

nerna inte kunnat ställa upp.

När det gäller vilka styrdokument som Försvarsmakten använder sig av så

har jag valt att avgränsa mig till de som är de som tillämpas vid förbanden. H

SVAR kommer ut i ny utgåva under 2001 för tillämpning vid planeringen av

verksamheten för 2002. I denna presenteras resultatet av en översyn av verk-

samhetsledningssystemet vilket innebär att Högkvarteret har dragit slutsatser

av genomförd verksamhet.

1.7 Uppsatsens disposition

I det första kapitlet beskriver jag bakgrunden till att denna uppsats kommit till,

syftet och min målsättning med arbetet. Målsättningen preciserar jag med ett

antal frågeställningar som jag skall ge svar på. Utöver detta så har jag även

beskrivit tidigare forskning inom området och det material i övrigt jag studerat.

Kapitel två avhandlar mitt ställningstagande till det vetenskapliga arbetet

och mitt synsätt. Jag har valt att betrakta Försvarsmaktens verksamhetsled-

ningssystem utifrån ett systemsynsätt som är det vanligast förekommande inom

den skandinaviska företagsekonomiska världen. I detta kapitel beskriver jag

även det tillvägagångssätt, metodiska procedurer och metodik, som jag använt

mig av under arbetet.

Det tredje kapitlet avhandlar den teoretiska referensramen Balanced Score-

card. Utöver detta har jag även studerat teorier i ett vidare perspektiv och be-

                                                
15 Arbnor och Bjerke, s. 371.
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skriver därför den allmänna systemteorin som yttre ram och en teori om den

värdeladdade systemmodellen för att kunna systembeskriva de delsystem i or-

ganisationen Försvarsmakten som jag studerat.

Kapitel fyra är fyrdelat och inleds med en historisk beskrivning av mål- och

resultatstyrningens framväxt i syfte att förklara en av anledningarna till att nya

styrsystem vuxit fram inom de statliga myndigheterna i allmänhet och För-

svarsmakten i synnerhet. Därefter beskrivs Projekt Rv:s arbete utifrån projek-

tets delredovisningar samt övrigt tillgängligt material från arbetet. Denna

granskning av Projekt Rv har jag gjort för att finna de bakomliggande anled-

ningarna till H SVAR:s utformning, och då också Försvarsmaktens ledningssy-

stem för förbandsverksamheten. H SVAR beskrivs då i nästkommande del av

kapitlet. H SVAR kan ses som en teori som jämförs med teorin om Balanced

Scorecard.

I den sista delen i kapitel fyra presenterar jag resultatet av en empirisk un-

dersökning av hur H SVAR tillämpas inom Försvarsmakten med syftet att få

svar på om de teorier som legat till grund för Projekt Rv kan återfinnas i prak-

tisk tillämpning. I denna fallstudie avser jag också att söka svar på om det finns

likheter med, eller behov av, Balanced Scorecard.

I kapitel fem jämför och diskuterar jag resultatet från de empiriska under-

sökningarna med de två metoderna H SVAR och Balanced Scorecard. Jämfö-

relse sker dels mellan de två metoderna och dels mellan hur H SVAR tillämpas

inom Försvarsmakten och Balanced Scorecard. I detta kapitel redovisar jag de

slutsatser jag kommit fram till.

Det sjätte och avslutande kapitlet innehåller en sammanfattning och en re-

dovisning om mitt arbete uppnått sitt syfte och belyst de frågeställningar som

jag angav i min problemdiskussion. Jag redovisar även förslag på framtida

forskning som jag under arbetets gång sett som intressant.
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2 Metod

I ett arbete som detta är jag av uppfattningen att man måste till viss del för-

enkla och schematisera det man studerar. Det är inte praktiskt genomförbart att

ta hänsyn till alla de parametrar som har, eller kunnat ha, påverkat det under-

sökta området. Detta resonemang har varit en utgångspunkt för mitt metodval.

För att det skall vara möjligt att kritiskt granska, ta ställning till och värdera

det som jag för fram i min uppsats anser jag att det är viktigt att förstå den

ståndpunkt i förhållande till det vetenskapliga arbetet som jag har använt mig

av.

Figur 1. Den röda tråden i den kunskapsutvecklande processen16

Genom hela det vetenskapliga arbetet leder en röd tråd så till vida att den

grundläggande föreställningen om hur världen, eller ett system, fungerar leder

till en viss typ av paradigm17 som beskriver de grundläggande filosofiska före-

ställningarna av betydelse för praktisk forskning18. Kopplat till detta leder i sin

tur paradigmet till en viss typ av metodsynsätt. Hur jag som kunskapssökare

                                                
16 Arbnor och Bjerke, s. 31.
17 Ett paradigm är ett system av antaganden och tankemönster som är allmänt erkända inom ett
vetenskapligt område efter Thomas Kuhns benämning på det mönster som styr vetenskapligt
tänkande. Ett paradigm anger implicit hur forskningsobjektet skall förstås, vilka teorier,
metoder och observationer som är relevanta och riktiga samt kriterier för god vetenskap.
Forskningen utifrån ett paradigm bildar en tradition, där teoriutveckling och även
uppfattningen av yttervärlden är styrd av de problem paradigmet anger som centrala.
Nationalencyklopedin 2000-12-07. http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O275266
18 Arbnor och Bjerke, s. 31.
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väljer att angripa det valda problemet blir mitt arbetsparadigm och styr således

också mitt undersökningsområde. Figur 1 visar på detta förhållande samt

kopplingen till vetenskapsteori och metodlära. Vetenskapsteorin skall alltså ses

som en teori om andra teorier.19

2.1 Vetenskapligt paradigm

Ett paradigm består av en verklighetsuppfattning, en vetenskapsuppfattning, ett

vetenskapsideal och en estetisk/estetetisk del. Inom varje paradigm råder det en

övergripande enighet om hur dessa fyra områden betraktas.

Jag har i denna uppsats utgått ifrån ett vetenskapligt paradigm som grundar

sig på förklarande kunskap, positivism20. Jag har i mina litteraturstudier funnit

att det paradigmet beskriver verkligheten som ömsesidigt beroende fält av in-

formation. Detta stämmer väl överens med hur jag betraktar min forskning och

mitt valda forskningsområde.

Eftersom jag i min undersökning kommer att studera både skrivna doku-

ment och genomföra intervjuer kommer mitt förhållningssätt i detta samman-

hang att basera sig på kontextuell analys och en kunskapande ambition att av-

bilda kontexter i termer av information. 21 Min jämförelse ligger alltså i för-

hållandet mellan olika utsagor, inte i att värdera varför en viss person uttryckt

sig på ett särskilt sätt.

Utmärkande för detta paradigm är att verkligheten anses bestå av ständigt

förändrade former och aktiviteter som är i relation till varandra. En förändring i

en variabel någonstans påverkar hela systemet vilket kräver anpassning i detta

nätverk. Detta innebär att även en organisation utvecklas i takt med denna på-

verkan från miljön runtomkring den. Medlemmarna i organisationen anpassar

sig kontinuerligt till informationen från miljön och denna information betraktas

                                                
19 Andersen, s. 21.
20 Positivismen är en filosofi som begränsar kunskapens uppgift till konstaterandet av fakta och
faktiska förhållandens relationer till uppställandet av empiriska lagar för dessa; särskilt om den
franske filosofen Comtes filosofi och samhällsetik. Svenska Akademiens ordbok, 2000-12-07.
http://g3.spraakdata.gu.se/saob/
21 Arbnor och Bjerke, s. 44
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i forskning i sitt kontextuella22 beroende. I studierna av en organisation utifrån

detta paradigm så blir principen om negativ feedback central. Detta stämmer

väl överens med min forskningsansats eftersom detta innebär att en organisa-

tions drivkraft och förändringsbenägenhet styrs av information om uppnådda

resultat. Om skillnader mellan uppnådda resultat och organisationens målsätt-

ning visar sig kan beslut fattas om förändringar.23

2.2 Metodsynsätt

Jag kommer att använda mig av systemsynsättet för att studera mitt valda

forskningsområde. Detta är det idag dominerande synsättet i skandinaviskt fö-

retagsekonomiskt tänkande och bygger på att verkligheten har skapats så att

helheten avviker från summan av delarna.24 En synergieffekt kommer att upp-

nås genom att relationerna mellan de i systemet ingående delarna förutsätts

påverka varandra. Detta behöver dock inte nödvändigtvis leda till förbättringar

utan effekten kan även bli negativ. Någon gradering mellan vad som påverkar

mest går inte att göra utan det viktiga är att förstå att systemsynsättet förklarar

eller förstår delarna utifrån helhetens egenskaper.

För att förtydliga detta gör jag en beskrivning av hur jag sett på det område

som min studie har betraktat. Resultatet, det vill säga vad Projekt Rv slutligen

utarbetade (H SVAR), och den grund till detta, vilken syn på metoder och

system för resultatvärdering som Försvarsmakten hade, är beroende på flera

var för sig påverkande faktorer. Här ingår de olika individerna, kulturen inom

Försvarsmakten och på respektive arbetsställe, synen i litteraturen och hur

statsmakterna ser på det, både uppgiftsställande och återrapporteringsmässigt.25

Systemsynsättets relation till paradigmet kan förklaras genom att beskriva

vad det står för i förhållande till de fyra tidigare beskrivna områdena som para-

digmet består av. 26

                                                
22 Kontextuell betyder det språkliga sammanhang som ett ord eller yttrande ingår i.
Nationalencyklopedin 2000-12-07, http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=229447
23 Arbnor och Bjerke, s. 48.
24 Arbnor och Bjerke, s. 66.
25 Arbnor och Bjerke, s. 67.
26 Arbnor och Bjerke, s. 162 – 163.
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Verklighetsuppfattningen är en beskrivning av hur den företagsekonomiska

verkligheten i grunden ser ut. Systemsynsättet betraktar den som systematiskt

uppbyggd och att den innehåller såväl objektiva som subjektiva aspekter. De

subjektiva aspekterna kan göras objektivt tillgängliga och beskrivas som sy-

stemiska.

Företagsekonomin som vetenskap betraktas i vetenskapsuppfattningen

pragmatiskt27. Det viktiga är att få någon nytta med forskningen, inte att fastna

i invecklade vetenskapliga resonemang.

Min ambition som kunskapare28, alltså mitt vetenskapsideal, är att med fö-

retagsekonomin som vetenskap skapa bättre systembilder av den företagseko-

nomiska verkligheten. Detta görs genom att undersöka indikator – effekt sam-

band och att nå en bättre förklaring och förståelse av hur olika typer av system

beter sig under olika yttre och inre omständigheter.

Den etiska och estetiska aspekten av relationen till paradigmen är att sy-

stemsynsättet ser det som viktigt att ta hänsyn till förhållandet mellan olika

delar av organisationen och dess omvärld. Eventuella konsekvenser av den

kunskap som skapas skall tas i beaktande.

2.3 Arbetsparadigm

Arbetsparadigmet är bryggan mellan det av mig valda systemsynsättet och mitt

undersökningsområde. Det består av metodik och metodiska procedurer och är

alltså en beskrivning av hur jag avser att genomföra mitt arbete. Jag har valt att

dela upp det i metodik och datainsamling.

2.3.1 Metodik

Den inledande delen i mitt arbete har varit att studera metoden Balanced Sco-

recard utifrån ett teoriperspektiv. Jag har studerat modellen för att strukturera

och förenkla för att på så sätt få fram de mest avgörande parametrarna för att

                                                
27 Pragmatism står för den kunskapsteoretiska riktning som likställer kunskapsvärdet med den
praktiska nyttan. Arbnor och Bjerke, s. 134.
28 Uttrycket kunskapare används i Företagsekonomisk metodlära  för att beskriva en person
som medvetet bedriver kunskapsutveckling. Arbnor och Bjerke, s. 21.
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lyckas med modellen. Dessa parametrar tar jag sedan med till den avslutande

jämförelsen med Försvarsmaktens styrmodell.

Därefter kommer jag att göra en studie av Projektgruppen Rv och dess ar-

bete. Denna del är en historiebeskrivning som framförallt är intressant utifrån

de spår den lämnat efter sig. Det vill säga H SVAR och ändringarna i För-

svarsmaktens ledningssystem. Jag kommer också att försöka hitta det som se-

dan inte kom med i H SVAR för att på så sätt se om det var intentioner eller

idéer som försvann på vägen. Nästa del i mitt arbete är att studera H SVAR för

att, liksom i studierna av Balanced Scorecard, finna de utmärkande dragen i

modellen. Denna analys kommer att ligga till grund för jämförelsen med Ba-

lanced Scorecard men också i fallstudien av hur H SVAR tillämpas på för-

bandsnivå.

I en fallstudie kommer jag att undersöka hur H SVAR tillämpas på för-

bandsnivån. Fallstudien som vetenskaplig metod används för att systematiskt

studera en företeelse och som jag kommer att använda i denna deskriptiva del

av min forskning. Jag avser här att närmast kunna förklara hur H SVAR tilläm-

pas, inte förstå varför den tillämpas på ett visst sätt. Genom att välja ett förband

med, i huvudsak, förbandsproduktion som kärnverksamhet och ett med stöd-

produktion så kan även studierna visa på om det föreligger någon skillnad

mellan de två förbandstyperna. Beskrivningen av den empiriska delen kommer

att göras ur ett kvalitativt perspektiv.

2.3.2 Datainsamling

Både primär- och sekundärkällor kommer att utnyttjas i mitt arbete. Som pri-

märinformation betraktar jag det underlag jag studerat avseende Projekt Rv, H

SVAR och intervjuerna i fallstudien. Sekundärinformationen har jag hämtat

från de böcker som jag studerat för bakgrundsinformationen samt metod- och

teoridelarna.

Kritik har framförts mot mitt vetenskapliga paradigm, positivismen, att den

inte tillåter en kvalitativ forskning på det sätt som genomförs med intervjuer.

Jag anser att pragmatismen, som är en viktig del av min valda väg, särskilt ut-
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trycker nyttan med att välja den lämpligaste vägen för att nå målet med forsk-

ningen. 29

Intervjuerna kommer i fallstudien att genomföras som delvis strukturerade

med öppna svarsalternativ. 30 Med delvis strukturerad menar jag att jag har ett

antal i förväg förberedda frågor som jag kommer att ställa men ordningen på

dem, eller om jag ställer ytterligare frågor, är avhängigt av hur intervjun ut-

vecklar sig. Öppna svarsalternativ är att intervjuobjektet får svara fritt. Motivet

till den typen av intervjuer är att det ger mig större möjligheter att få informa-

tion om sådant som jag inte haft kännedom om, det vill säga att jag kan svara

upp mot respondentens upplevelser, minnesbilder och nya angreppsvinklar som

jag inte kunnat förutse.31

Den kvalitativa forskningsintervju som jag genomfört baserar sig på en in-

tervjuguide, enligt bilaga 1, med några intervjurubriker och därunder intervju-

frågor. För att få intervjupersonerna att tala så fritt som möjligt har jag valt att i

möjligaste mån iaktta ett konfidentiellt förhållningssätt till min återgivning av

intervjuerna. Intervjupersonerna har också informerats om denna anonymitet

innan intervjustart. Inför intervjuerna har jag valt att inte delge intervjufrågorna

utan enbart informerat om syfte, metod och övergripande inriktning. Genom att

inte delge frågorna i förväg har jag undvikit att intervjuerna fått karaktären av

enkäter. Varje intervju tog cirka en timme och har spelats in på band och där-

efter skrivits ut i sin helhet. Eftersom intervjuerna endast har varit delvis

strukturerade, intervjupersonerna har fått tala förhållandevis fritt, så har utta-

landena därefter sorterats in under frågorna i intervjuguiden. 32

Syftet med min fallstudie är inte i första hand att enbart studera hur resultat-

redovisning genomförs vid två olika regementen utan också som bakgrundsma-

terial för jämförelsen mellan Försvarsmaktens verksamhetsledningsmodell och

                                                
29 Kvale, s.62 – 64.
30 Rolf Ejvegård, Vetenskaplig metod, (Lund: Studentlitteratur, 1996), s. 46 – 48.
31 Merriam, s. 87.
32 Tekniken bygger på Kvale, s.32 ff.
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Balanced Scorecard. Jag kommer alltså att använda intervjuerna för att belysa

de diskuterade fenomenen i mitt resonemang. 33

I redovisningen av fallstudien redovisas intervjuerna undre tre rubriker som

är kopplade till syftet med fallstudien:

• Hur Projekt Rv: s grundtankar har fallit ut i praktisk tillämpning.

• Hur Försvarsmaktens metod för resultatstyrning, H SVAR, tillämpas.

• Likheter mellan Försvarsmaktens metod för resultatstyrning i praktisk till-

lämpning och Balanced Scorecard.

2.3.3 Metod för analys

Min ambition har varit att samtidigt som jag har genomfört jämförelsen mellan

Balanced Scorecard och Försvarsmaktens modell för verksamhetsledning ge-

nom deduktion så har jag även försökt se om det är några systemfaktorer som

styrt Projekt Rv till sitt resultat.34

Genom att här använda mig av deduktion kommer de slutsatser jag har dra-

git att leda till förklaringar som påvisar varför Försvarsmaktens ledningsmodell

och H SVAR har fått den utformning de fått.35

Analysmodellen beskrivs utförligt i kapitel 5.1 Analysmodell.

                                                
33 Kvale, s. 94 – 95.
34 Arbnor och Bjerke, s. 316.
35 Andersen, s.103.
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3 Teoretisk utgångspunkt

Mitt arbete har tre teoretiska utgångspunkter. Den första teorin är den allmänna

systemteorin som ligger som en yttre ram. Jag kommer att betrakta den del av

försvarsmakten, det vill säga Försvarsmaktens verksamhetsledningssystem,

som ett delsystem utifrån teorin om den värdeladdade systemmodellen. Teorin

om Balanced Scorecard kommer att vara utgångspunkten för hur ett lednings-

system kan utformas och utgångspunkten för jämförelsen med Försvarsmak-

tens verksamhetsledningssystem.

Figur 2 Teorisammanhang36

Figur 2 visar på hur jag ser på förhållandet mellan de tre teorierna och där Pro-

jekt Rv skall ses som hemmahörande i den innersta rutan.

Den allmänna systemteorin kan betraktas som ett paradigm för utarbetandet

av teorier inom systemsynsättet.37 Den mest kände företrädaren för detta para-

digm var den österrikiske biologen Ludwig von Bertalanffy som i sin bok Per-

spectives of General System Theory framförde att Den allmänna systemteorin

skulle ses som en ny vetenskaplig disciplin. I korthet bygger teorin på att de

lagar som är relevanta för organisationer bygger på egenskaper som:

                                                
36 Författarens egen modell.
37 Arbnor och Bjerke, s. 152.
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• strävan efter jämvikt

• finalitet38

• informations- och energiutbyten med omvärlden i avsikt att bibehålla (och

utveckla) strukturen

Den värdeladdade systemmodellen kan ses som ett resultat av utvecklingen

av den allmänna systemteorin.39 Den moderna systemteorin beskriver organisa-

tioner mer som sociala företeelser som både har inlärningsförmåga och kultur.

Organisationerna är kreativa, kan skapa mening för dess medlemmar och förut-

sätts kunna bestämma sitt eget beteende. Det innebär också att de har en för-

måga att kunna utveckla sig själva och mogna. Studierna av dessa organisatio-

ner sker oftare som praktiskt sökande av kunskap ute i näringslivet vilket gör

att man beskriver systemen i de sociala företeelsernas egna termer.

Figur 3. Ett företag sett som ett system40

                                                
38 Finalitet betyder ändamålsbestämdhet. Termen förekommer inom filosofi och vetenskapste-
ori, framför allt i samband med diskussioner av finala orsaker och förklaringar. Som finala
orsaker (ändamålsorsaker) betraktas faktorer som styr ett skeende med avsikt att förverkliga ett
bestämt önskemål. Förklaringar i termer av ändamålsorsaker kallas också teleologiska. Natio-
nalencyklopedin 2000-12-07, http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=169577
39 Detta kan ses som ett exempel på pragmatismen inom systemsynsättet. Istället för att stelt
hålla sig till tidigare givna ramar så lånar man betraktelsesätt och idéer från aktörssynsättet.
40 Arbnor och Bjerke, s. 166.
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Ett exempel på hur den moderna systemteorin betraktar företag eller organisa-

tioner som system kan ses i figur 3.

Ett system som har utbyte med sin miljö utnyttjar principen om negativ

feedback utan att för den skull förändra sin struktur.41 Det använder en del av

sin energi för att känna av sitt eget läge och korrigera sin egen kurs mot sina i

förväg bestämda mål. Om det använder sig av positiv feedback har det också

förmågan att förändra sin egen struktur i avsikt att bemästra nya krav från

miljön. Systemet förstärker avvikelser mellan mål och tillstånd och kan alltså

växa eller krympa, det har då en förmåga till inlärning.

Om man också tar med kulturen i systemet som en påverkande faktor så ser

man att detta ofta fungerar som ett filter genom vilket olika föreställningar och

ambitioner sorteras. Systemet betraktas i den värdeladdade systemmodellen

som:

• öppet

• lärande

• strukturförändrande

• individberoende42

3.1 Balanced Scorecard

Tankarna bakom Balanced Scorecard är egentligen inget nytt. Många före-

tagsledare har styrt sina företag utifrån de idéer som nu ligger till grund för

Balanced Scorecard. I Sverige var Jan Carlzon en stjärna på företagsledarhim-

len under 70-, och början av 80- talet. Han beskriver sitt sätt att leda Linjeflyg

och SAS i boken Riv pyramiderna!43. Många av de tankar som 10 år senare

presenteras i boken om Balanced Scorecard tar Carlzon upp.

                                                
41 Redogörelsen i detta stycke baserar sig på Arbnor och Bjerke, s. 138 – 142.
42 Förmågan och intresset hos de individer som ingår i systemet för att delta i lärande och
strukturförändring.
43 Jan Carlzon i samarbete med Tomas Lagerström, Riv pyramiderna: en bok om den nya
människan, chefen och ledaren, (Stockholm: Bonniers, 1986)
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Några citat som exempel på Jan Carlzons idéer om ledarskap:

Strategin är ett viktigt stöd i de många små- besluten, men den är

också till god hjälp vid de riktigt stora, svåra besluten. 44

När en människa i frihet får ta ansvar frigörs resurser som annars

inte är tillgängliga.45

En människa som inte har information kan inte ta ansvar. En män-

niska som har information kan inte undgå sitt ansvar.46

Killarna måste få veta om de lyckas, De måste få kvittens på sitt

ansvarstagande. Det behövs ett mätsystem, som visar hur många

gånger de eventuellt missar sitt mål. --- Denna mätning blir också

ett instrument för deras överordnade att ge beröm och kritik så att

verksamheten kan utvecklas vidare.47

Det nya med Balanced Scorecard är istället att någon har satt sig ned och ana-

lyserat hur ett antal framgångsrika företag styrs. Dessa idéer har sedan syste-

matiserat och presenterats som en teori och en metod att styra organisationer,

oavsett om det är stora multinationella företagskoncerner, statliga företag eller

små ideella organisationer.

3.1.1 Bakgrund

Författarna till The Balanced Scorecard har valt att beskriva tankarna bakom

bokens idéer med en liknelse där du kommer in i cockpiten på ett modernt

flygplan och upptäcker att det bara finns ett enda instrument där.

                                                
44 Carlzon, s. 89.
45 Carlzon, s. 5.
46 Carlzon, s. 5.
47 Carlzon, s. 150.
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Skulle du följa med på flygningen efter att ha haft följande samtal med piloten?

Fråga: Det är med förvåning jag konstaterar att ni flyger planet med

bara ett enda instrument. Vad mäter det?

Svar: Hastigheten. Den här flygningen skall jag jobba intensivt med

hastigheten.

Fråga: Så bra då. Hastigheten är säkert viktig. Men när det gäller

höjden då? Vore det inte bra med en höjdmätare?

Svar: Jag sysslade med höjden på de senaste flygningarna, så jag

känner mig rätt bra på det nu. Nu måste jag koncentrera mig på att

hålla rätt hastighet i luften.

Fråga: Jag ser att ni inte ens har en bränslemätare. Vore det inte bra

att ha en sådan?

Svar: Jo, bränslet är viktigt, men jag kan inte koncentrera mig på

allt för många saker samtidigt – som jag sade, den här flygningen

koncentrerar jag mig på hastigheten. När jag väl behärskar hastig-

heten och höjden tänker jag träna bränsleförbrukningen under några

flygningar.48

Denna liknelse hade Nolan Norton Institute som utgångspunkt 1990 då de

sponsrade en ettårig studie, med flera företag inblandade, som hette Measuring

Performance in the Organization of the Future. Bakgrunden till studien var

misstanken om att de befintliga metoderna för resultatmätning, som huvudsak-

ligen baserades på finansiella redovisningsmått, hade spelat ut sin roll. Delta-

garna i studien var företrädare för ett dussin företag49 som menade att de sum-

mariska måtten på ekonomiska resultat hämmade organisationernas möjlig-

heter att alstra framtida ekonomiskt mervärde.

                                                
48 Kaplan och Norton, s. 11.
49 Företagen var Advanced Micro Devices, American Standard, Apple Computer, Bell South,
CIGNA, Conner Peripherals, Cray Research, DuPont, Electronic Data Systems, General
Electric, Hewlett-Packard och Shell Canada.
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Arbetet började med fallstudier där gruppen studerade olika innovativa me-

toder att mäta resultat. Ett av företagen, Analog Devices, hade redan ett system

som baserade sig på ett scorecard. Efter en utveckling av det med flera idéer

som kom fram under arbetet så genomfördes ett flertal försök med dessa. Det

hela ledde till att gruppen presenterade ett ”Balanced Scorecard” i december

1990 med de fyra klart avskiljbara parametrarna: ekonomi, kund, process samt

lärande.50 Namnet avspeglade också balansen mellan:

• kort- och långsiktiga målsättningar

• finansiella och ickefinansiella mått

• utfallsmått och drivande mått

• externa och interna prestationsperspektiv.51

Nästa utvecklingsfas i arbetet med scorecardet handlade om att det inte enbart

skulle vara ett mätsystem. Utvecklingen av scorecardets tillämpning drevs av

ett par ledare52 som ville använda scorecardet för att, förutom mäta, även kom-

municera och formera sina organisationer till nya strategier. Detta ledde till att

scorecardet därefter kopplades till företagets strategi.53 I studierna av företag

som höll på att införa nya mätsystem upptäcktes att de flesta av dem inte gjorde

denna koppling. De försökte förbättra de befintliga processerna i termer av

lägre kostnader, högre kvalitet och kortare ledtider. De såg inte vikten av att

identifiera de processer som måste utföras exceptionellt bra för att organisatio-

nens strategi skulle kunna lyckas.54

Det tredje steget i utvecklingen av Balanced Scorecard bygger på erfaren-

heterna från att innovativa företagsledare använde det inte bara för att mäta

samt förtydliga och förmedla en strategi, utan även för att styra strategin. Det

                                                
50 Detta presenterades i en artikel ”The Balanced Scorecard – Measures That Drive
Performance” i Harvard Business Review (januari - februari 1992).
51 Kaplan och Norton, s. 7.
52 Norman Chambers, VD för Rockwater, och Larry Brady, vice VD för FMC Corporation.
53 Vikten av att välja styrtal baserade på strategin presenterades i Harvard Business Review,
”Putting the Balanced Scorecard to Work”, publicerad i september – oktober 1993.
54 Kaplan och Norton, s. 8.
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hade alltså utvecklats till ett centralt managementsystem. Ledningarna i de fö-

retag som kommit längst använde nu Balanced Scorecard som sitt främsta

verktyg i sina viktigaste managementprocesser: målformulering på individ- och

teamnivå, löner, resursfördelning, budgetering och planering samt strategisk

feedback och kompetensutveckling.55

Det tredje steget är inte det sista, även om det är så långt som de inledande

teorierna sträcker sig, utan fortsatt utveckling pågår.56 Antalet företag, och ty-

per av organisationer, som använder Balanced Scorecard ökar hela tiden och

nya tillämpningar ses.57

Instrumenten en företagsledare behöver för att navigera sitt företag kan ses i

den inledande liknelsen med pilotens instrument. Det är lika svårt att leda ett

företag i en komplex organisation som att flyga ett flygplan. Konkurrensen i

informationssamhället kräver en helt ny sorts konkurrensförmåga där företa-

gens förmåga att mobilisera och utnyttja sina immateriella resurser har blivit

mycket mer avgörande än förmågan att investera i och förvalta fysiska till-

gångar. De immateriella tillgångarna ger organisationen möjlighet att:

• ”utveckla kundrelationer som främjar existerande kunders lojalitet och som

gör det möjligt att serva nya kundsegment och marknader effektivt

• lansera innovativa produkter och tjänster som efterfrågas av målgrupperna

• producera skräddarsydda produkter och tjänster av hög kvalitet till en låg

kostnad och med kort produktionstid

• stärka medarbetarnas kompetens och motivation så att processkompeten-

sen, kvaliteten och ledtiderna kontinuerligt förbättras

• öka bruket av informationsteknologi, databaser och system”58

                                                
55 Detta presenterades av författarna i en tredje artikel om Balanced Scorecard, ”Using the
Balanced Scorecard as a Strategic Management System” i Harvard Business Review, januari –
februari 1996.
56 Kaplan och Norton har beskrivit det fortsatta arbetet i The Strategy Focused Organization:
How Balanced Scorecard companies thrive in the new business environment (Boston,
Massachusetts, USA: Harvard Business School Press, 2001)
57 Kaplan och Norton, s. 9.
58 Kaplan och Norton, s. 13.
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Den nya operativa miljö som informationssamhället har skapat är tvärfunktio-

nellt, kopplingarna är närmare till kunder och leverantörer, och det har till-

kommit en ny kundsegmentering genom behovet av att erbjuda skräddarsydda

varor och tjänster utan kostnadsökningar, marknad har blivit global, behovet av

innovationer har ökat genom kortare livscykler och slutligen har betraktelsen

av människan som kunskapsarbetare tillkommit.59

Medarbetarna måste betraktas som problemlösare och inte en rörlig kostnad.

Alla måste lämna ett kunskaps- och informationstillskott, de skall tänka, lösa

problem och säkra kvaliteten. Avgörande för informationssamhällets företag är

att investera i, leda och utnyttja varje medarbetares kunnande.

Under årens lopp har organisationer försökt byta skepnad genom olika för-

bättringsprogram:60

• Total Quality Management

• Just-In-Time-baserade produktions- och distributionssystem

• Tidbaserad konkurrens

• Resurssnål produktion/resurssnål organisation

• Kundorienterade företag

• Aktivitetsbaserad kostnadsstyrning

• ”Empowerment”61

• Reengineering

Dessa förbättringsprogram är dock inte oanvändbara, de har vart och ett sina

förespråkare, men de har dock oftast gett nedslående resultat genom att de är

fragmenterade, inte kopplade till företagens strategi och heller inte alltid har

klart uttryckta finansiella mål.

Den traditionella redovisningsmodellen med enbart finansiella redovis-

ningar skulle vara användbar om det var så att det var möjligt att sätta ett kor-

                                                
59 Kaplan och Norton, s. 13 – 15.
60 Kaplan och Norton, s. 15 – 16.
61 Att vara bemyndigad att göra någonting. Även känslan av självsäkerhet genom att kunna
kontrollera sitt liv och att hävda sin rätt. Ingrida Leimanis, språklärare FHS, 2001-03-20.
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rekt värde på företagets intellektuella tillgångar. Eftersom detta inte är realis-

tiskt måste en ny metod till för att värdera detta – Balanced Scorecard. Balan-

ced Scorecard skall ses som en syntes som skapats utifrån kollisionen mellan

att bygga upp en långsiktig konkurrensförmåga och den statiska redovisnings-

modellens fokusering på faktiskt utfall. Scorecardet kompletterar de historiska

finansiella styrtalen med de faktorer som påverkar det framtida resultatet, dessa

nya målsättningar och styrtal härleds ur organisationens vision och strategi.

Målsättningen och styrtalen betraktar resultatet ur fyra olika perspektiv: finan-

siellt, kund, process och lärande, vilka utgör ramarna för Balanced Scorecard

enligt figur 4.62

Genom att presentera Balanced Scorecard som det görs i figur 4 ser man

också förhållandet mellan de olika tidsperspektiv som modellen bygger på. Det

finansiella perspektivet bygger på vad som redan har hänt. Process- och kund-

perspektiven inriktar sig på den verksamhet som pågår för tillfället medan lä-

randeperspektivet är framtidsinriktat och handlar om att bygga inför framtiden.

                                                
62 Kaplan och Norton, s. 17.
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Figur 4. Överföring av strategi till operativa termer63

3.1.2 Balanced Scorecard som managementsystem

Många företag har redan kombinerat finansiella och ickefinansiella mått i sina

resultatmätningar, så vad är då det nya med ”balanserade” styrtal? Balanced

Scorecard inordnar båda typerna av styrtal i informationssystemen på alla ni-

våer i organisationen. ”Personalen i frontlinjen måste förstå de finansiella kon-

sekvenserna av sina beslut och handlingar.”64 Balanced Scorecard översätter

affärsidén och strategin till gripbara målsättningar och styrtal, balansen består i

den balansen mellan externa styrtal, riktade utåt mot aktieägare och kunder,

och interna styrtal, för de viktigaste processerna, innovationsförmågan, lärande

och tillväxt. Styrtalen balanseras mellan utfallsmått – resultatet av nedlagda

                                                
63 Efter Kaplan och Norton, s. 18.
64 Kaplan och Norton, s. 19.
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insatser – och mått som har betydelse för den framtida prestationen. Dessa sist-

nämnda mått benämns drivande mått. Dessutom finns det en balans mellan

objektiva, lätt mätbara utfallsmått och subjektiva, något godtyckliga mått.65 De

företag som använder scorecardet som strategiskt managementsystem, se figur

5, för att orientera sin strategi på lång sikt använder det starka fokus som sco-

recardet bidrar med för några viktiga managementprocesser:

1. förtydliga och omvandla visionen och strategin

2. kommunicera och koppla samman strategiska målsättningar och styrtal

3. planera, sätta upp målsättningar och samordna strategiska initiativ

4. stärka strategisk feedback och lärande

Figur 5. Balanced Scorecard som strategisk handlingsmodell66

                                                
65 Kaplan och Norton, s. 19.
66 Kaplan och Norton, s. 20.
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Framtagandet av scorecardet tas fram av en grupp högre chefer som ett lag-

projekt vilket gör att det skapas en bild av företaget som alla varit med om att

utforma.67 Det gäller alltså att förtydliga och omvandla visionen och strategin.

Scorecardets mål blir ledningsgruppens gemensamma ansvarsområde och

främjar därigenom enighet och lagarbete bland alla chefer.

De styrtal och strategiska målsättningar som sätts upp i scorecardet skall fö-

ras ut i organisationen på så många sätt som möjligt. Detta är en nödvändighet

för att alla medarbetare skall förstå vilka mål som är viktiga om organisatio-

nens strategi skall lyckas. En del organisationer har brutit ned de mer abstrakta

strategiska styrtalen på affärsenhetsnivå till konkreta styrtal på operativ nivå.

På det sättet kan medarbetarna, när de förstått de övergripande målsättningarna,

sätta upp lokala målsättningar som stämmer överens med de övergripande.68

Störst effekt av Balanced Scorecard uppnås om man sätter upp målsätt-

ningar med styrtal som skall uppnås på tre till fem års sikt. Detta gör att sco-

recardet används som drivande kraft i den organisatoriska förändringen.

Genom att sätta upp mål i en planerings- och målformuleringsprocess kan

organisationen:69

• kvantifiera de långsiktiga resultat den vill uppnå

• identifiera de mekanismer och skaffa de resurser som krävs för att förverk-

liga de önskade resultaten

• upprätta kortsiktiga delmål för de finansiella och ickefinansiella styrtalen i

scorecardet

Processen att stärka strategisk feedback och kompetensutveckling är särskilt

viktig eftersom den knyter Balanced Scorecardet till företagets strategiska

                                                
67 En USA färgad bild av vad ”alla” innebär. Bör kunna tolkas som att chefer på varje nivå där
BSC tas fram samarbetar om detta.
68 Kaplan och Norton, s. 22.
69 Kaplan och Norton, s. 23.
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kompetenstillväxt. Denna process är den mest nyskapande och betydelsefulla i

hela Balanced Scorecard konceptet.70

Den strategiska inlärningsprocessen börjar med den första processen – för-

tydliga och omvandla visionen och strategin. Denna vision skall vara gemen-

sam och något som hela organisationen vill förverkliga. Att använda sig av

styrtal är ett sätt att göra det enklare att omvandla komplicerade och ofta lud-

diga koncept till en mer konkret form som företagsledningen kan enas kring.

Den andra processen – kommunicera och koppla samman strategiska mål-

sättningar och styrtal – får personalen att agera i enlighet med organisationens

målsättning. Genom att betona orsaks – verkansförhållandet vid upprättandet

av scorecardet främjas ett dynamiskt processtänkande. Individerna förstår hur

saker och ting hänger ihop, hur deras arbete påverkar andras insatser och ytterst

hela organisationen.

I den tredje processen – planera, sätta upp mål och harmonisera strategiska

initiativ – definieras specifika, kvantitativa mått fördelade på olika resultat och

drivande mått. Eftersom en jämförelse mellan de önskade målsättningarna med

de för tillfället aktuella uppnådda nivåerna så synliggörs det prestationsgap

som skall fyllas genom de strategiska initiativen. Genom detta så mäter man

inte enbart förändringarna genom Balanced Scorecard, scorecardet driver dess-

utom på förändringarna.

De tre första processerna är mycket viktiga när en vision skall implemente-

ras men de är i sig själva otillräckliga. Genom denna fjärde process – stärk

strategisk feedback och kompetensutveckling – kan organisationen få kunskap

om det är så att den beslutade strategin är livskraftig och framgångsrik. Kaplan

och Norton kallar detta för en ”double-loop-process”. Den skall ses i förhål-

lande till en ”single-loop-process” som beskriver hur cheferna får information

om deras beslutade strategi genomförs enligt planen. Denna ”single-loop-pro-

cess” bygger på att visionen och strategin förmedlas och förankras samt att

medarbetarna därigenom strävar mot den långsiktiga strategiska målsättningen.

Den innebär dock inte att medarbetarna ifrågasätter målet i sig eller om meto-

                                                
70 Texten i de kommande styckena bygger på Kaplan och Norton, s. 22 – 26.
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den att nå målet fortfarande är den mest lämpliga. Alla avvikelse från det pla-

nerade målet ses som felaktigheter och korrigeras då för att organisationen

skall vara på rätt spår. ”Double-loop-process” ger alltså cheferna information

så att de kan ifrågasätta om de grundläggande antagandena fortfarande gäller.

Grunden i Balanced Scorecard blir att företagen eller organisationerna når

framgång genom att:

• investera i och förvalta sina immateriella tillgångar

• erbjuda ett flexibelt, snabbt anpassningsbart och kvalitetsmedvetet utbud av

varor och tjänster som kan skräddarsys för utvalda kundsegment

• kompetensutveckla sina medarbetare, bygga upp en särklassig informa-

tionsteknologi och skapa harmoniserade rutiner inom organisationen – allt

för att kunna vara innovativa och förbättra produkter, tjänster och processer

När företagen lyckats med de ovanstående punkterna så klarar den traditionella

redovisningsmodellen inte av att sporra till eller mäta framgången. Balanced

Scorecard är ett sätt att klara av detta genom att modellen går att använda till

mer än bara ett mätsystem och den verkliga styrkan visar sig först när det för-

vandlas till ett managementsystem. Modellen går då att använda för att:

• förtydliga och skapa enighet kring en strategi

• föra ut strategin i hela organisationen

• harmonisera avdelningars och individers mål

• koppla strategiska målsättningar till långsiktiga mål och årsbudgetar

• identifiera och harmonisera strategiska initiativ

• utföra periodiska och systematiska initiativ

• utföra periodiska och systematiska strategiska analyser

• hämta feedback för att öka kunskapen om och förbättra strategin
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”Balanced Scorecard fyller den lucka som finns i de flesta managementsystem

– bristen på en systematisk process som kan implementera och skaffa feedback

om en strategi.”71

Ett Balanced Scorecard skall beskriva företagets strategi. Anledningen till

detta är att:

• scorecardet beskriver en vision för framtiden som skapar en gemensam

förståelse

• genom att Scorecardet förmedlar denna strategi genom en uppsättning styr-

tal så kan de anställda se hur deras ansträngningar bidrar till att de strate-

giska målen nås

• förändringsaktiviteterna koncentreras så att rätt fokus används

Organisationens Scorecard knyts till strategin genom principerna om orsaks-

verkan samband, utfallsmått och drivande mått samt koppling till de finansiella

målen. Sambandet mellan orsak och verkan ses i figur 6. Orsaksverkan är

grunden för att måtten skall vara logiskt kopplade till varandra. Dessa mått,

utfalls- och drivande-, blir alltså sammankopplade genom detta orsaksverkans

samband. Utfallsmåtten uttrycker strategins mål och visar om insatserna leder

till önskat resultat. De drivande måtten är föregripande och signalerar till me-

darbetarna vad de bör göra i dag för att kunna skapa värden inför framtiden.

Båda typerna av mått måste finnas med. Genom att dessa är knutna till var-

andra så undviks att lokala förbättringsprogram genomförs som i sig själva är

bra men inte leder till att de för företaget viktigaste målen nås.72

                                                
71 Kaplan och Norton, s. 27.
72 Kaplan och Norton, s. 139 – 142.



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS
ChP 99-01
Mj Pär Zakariasson 2001-05-14 19 100:1007

Sida 31 (102)

Figur 6. Orsaks – verkan sambandet73

I beskrivningen av Balanced Scorecard föreslås fyra perspektiv. I de undersök-

ningar som ligger till grund för teorin har de inte funnit något företag som ar-

betat med färre än fyra perspektiv men däremot kan det beroende på bransch-

villkor behövas något eller några fler perspektiv. De fyra perspektiven skall

således inte ses som ett bestämt antal utan mer som en mall utifrån Kaplan och

Nortons erfarenheter.

I en del företag har det ibland kommit fram en oro för att alla intressenter

inte får plats i scorecardet. Då är det viktigt att man ser det utifrån hur teorin

om scorecardet är uppbyggd. Alla intressenter har inte automatiskt rätt till en

plats eftersom det endast är de viktigaste utfallande mått och drivande mått

som skapar konkurrensfördelar och genombrott för organisationen. Att medar-

betarna inte tas upp som ett särskilt perspektiv, vilket varit en vanlig oro, för-

svaras av att de kommer in i lärandeperspektivet.74

                                                
73 Kaplan och Norton, s. 37.
74 Kaplan och Norton, s. 40 – 41.
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Vid valet av vilken nivå ett Balanced Scorecard skall användas så föreslås att

en affärsenhet som bedriver initiativ över hela förädlingskedjan är den optimala

nivån. Den typen av affärsenhet har egna produkter och kunder, mark-

nadsförings- och distributionskanaler samt produktionsanläggningar men vikti-

gast av allt en väldefinierad strategi. Att ha ett Balanced Scorecard på koncern-

nivå kan vara svårt om det inte är så att företaget är väl ”nischat" och inte så

diversifierat som de flesta koncerner är i dag. 75

Ett Balanced Scorecard som är utarbetat för en nivå i ett företag, till exem-

pel en affärsenhet, får sedan ligga till grund för underavdelningarnas Score-

card. Underavdelningens affärsidé och strategi kan då härledas ur den överord-

nade nivåns. Genom att bryta ned det på detta sätt så kommer även underav-

delningarna sträva mot de övergripande målen. Vad som är avgörande för om

det skall finnas ett Scorecard på en avdelning eller funktionsenhet är om de har,

eller borde ha, en affärsidé, en strategi, kunder (externa eller interna) och om

de har interna processer med vilkas hjälp den kan förverkliga sin strategi. 76

Antalet styrtal som ett Balanced Scorecard bör innehålla är inte på något sätt

låst, men det finns vissa riktlinjer man bör hålla sig till. Det måste i ett företag

finnas både operativa och strategiska styrtal. Att företagsledningen koncentre-

rar sig på de strategiska innebär inte att man kan ta bort de operativa, det be-

hövs kanske hundratals operativa mått för att kunna veta att företaget gör rätt

saker rätt men dessa borgar inte för framgång i framtiden. Självklart följs även

dessa mått upp och rektioner på avvikande värden måste ske. Balanced Score-

card ersätter alltså inte företagets dagliga mätsystem utan scorecardets mått är

till för att rikta uppmärksamheten på hur arbetet leder mot strategin.

Antalet styrtal bör ligga mellan 16 – 25 stycken. Var och ett av de fyra per-

spektiven i ett Balanced Scorecard kan kräva mellan fyra och sju separata

styrtal men det viktiga är att dessa är sammanlänkade genom ett nät av orsaks-

verkan samband. Om styrtalen uppfattas som oberoende mått så är redan tio

stycken för mycket.77

                                                
75 Kaplan och Norton, s. 41 – 42.
76 Kaplan och Norton, s. 42.
77 Kaplan och Norton, s. 152 – 153.
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3.1.3 Det finansiella perspektivet

De finansiella målsättningarna måste uppfylla syftena att definiera det eko-

nomiska resultat som strategin förväntas leda till och att de fungerar som

högsta referens för målsättningarna och styrtalen i de andra perspektiven. De

ekonomiska styrtalen blir då överordnade de andra styrtalen genom att alla

styrtal skall ingå i en orsakskedja som ytterst syftar till att uppnå ett bättre

ekonomiskt resultat. Som figur 6 tidigare visat så ger detta sammanhang en

bild av hur strategin börjar med de långsiktiga finansiella målen vilka sedan

knyts till den kedja av förbättringar som de ekonomiska processerna, kunderna,

de interna processerna, medarbetarna och systemen måste genomgå för att de

långsiktiga ekonomiska resultaten skall bli verklighet.

Finansiella styrtal såsom ökad omsättning, sänkta kostnader och högre kva-

litet, ökat utnyttjande och minskad risk erbjuder de nödvändiga kopplingarna

mellan samtliga perspektiv. 78

Att koppla finansiella styrtal till affärsenhetens strategi

Man kan kategorisera företag i tre stadier utifrån deras livscykel, växa, mogna

och skörda. I växa återfinns tillväxtföretag, i mogna de företag som har en fi-

nansiell målsättning som har med lönsamhet att göra och slutligen i skörda

finns de företag som är nära slutet på sin ekonomiska livslängd.

Det finns tre strategier som påverkar affärsstrategin: omsättningens tillväxt och

mix, kostnadssänkning/produktivitetsökning och resursutnyttjande/invester-

ingsstrategi.79

                                                
78 Kaplan och Norton, s. 51.
79 Kaplan och Norton, s. 54 – 62.



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS
ChP 99-01
Mj Pär Zakariasson 2001-05-14 19 100:1007

Sida 34 (102)

Omsättningens tillväxt och mix

• mäts vanligast genom procentuell tillväxt och marknadsandelar

• sker genom:

– nya produkter

– nya tillämpningar

– nya kunder och marknader

– nya relationer

– ny varu- och tjänstemix

– ny prisstrategi

Kostnadssänkning/Produktivitetsökning

• uppnås genom att:

– öka omsättningens produktivitet

– minska styckkostnaderna

– förbättra kanalmixen

– sänka driftskostnaderna

Resursutnyttjande/Investeringsstrategi

• uppnås genom att förbättra:

– kassacykeln

– förbättra resursutnyttjandet

3.1.4 Kundperspektivet

I detta perspektiv handlar det om att identifiera de kund- och marknadssegment

som företaget valt att konkurrera om. Detta görs för att man lättare skall kunna

samordna sina viktigaste kundmått – tillfredsställelse, återköpsbenägenhet,

värvning och lönsamhet. Under scorecardets kundperspektiv omvandlas den

vision, affärsidé och strategi till konkreta mål för kunder och marknadsseg-

ment, mål som sedan förs ut i organisationen.

När väl marknadssegmenten är identifierade och valda kan företagen sätta

upp målsättningar och styrtal för dessa. Oftast väljs två former av styrtal, dels

utfallsmått som definierar vad som vill uppnås, till exempel kundtillfredsstäl-
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lelse, dels drivande mått som är de bakomliggande faktorer som påverkar ut-

fallsmåttet.80

Utfallsmått för kundperspektivet

Utfallsmåtten för kundperspektivet är generella och författarna tar upp fem:81

• Marknadsandel

Särskilt viktigt att följa upp kunder som man har långsiktiga relationer till.

• Återköpsbenägenhet

Att behålla de kunder man redan har.

• Kundvärvning

Följ upp ett antal nya kunder i förhållande till intresseanmälningar eller re-

klamkostnader.

• Kundtillfredsställelse

Återköpsbenägenheten och kundvärvningen är helt beroende av att man

lyckas här.

• Kundlönsamhet

Genom aktivitetsbaserade kostnadssystem kan man följa upp lönsamheten,

det räcker inte med att kunderna är nöjda, de måste vara lönsamma. Detta

styrtal motverkar en överdriven kundfokusering.

De fem styrtalen ovan kan inordnas i en orsakskedja enligt figur 7.

                                                
80 Kaplan och Norton, s. 65.
81 Kaplan och Norton, s. 68 – 72.
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Marknadsandel Visar den andel som företaget har av en viss marknad
(mätt i antal kunder, intäkter eller såld volym).

Kundvärvning Mäter, i absoluta eller relativa termer, den takt varmed
affärsenheten lockar till sig nya kunder.

Återköpsbenägenhet Anger, i absoluta eller relativa termer, den takt varmed
affärsenheten bibehåller och underhåller sina kundrelatio-
ner.

Kundtillfredsställelse Mäter kundernas tillfredsställelse enligt vissa givna presta-
tionskriterier i värdeerbjudandet.

Kundlönsamhet Mäter nettovinsten från en viss kund eller genom ett seg-
ment med avdrag för de specifika kostnader som krävs för
att serva kunden i fråga.

Figur 7. Kundperspektivet – viktiga utfallsmått82

Mätning av värdeerbjudandet

Värdeerbjudande är ett nyckelbegrepp inom kundperspektivet. Det avser de

egenskaper som det säljande företaget tillhandahåller genom sina produkter

och tjänster för att skapa lojalitet och tillfredsställelse hos sina kunder. I likhet

med de allmänna styrtalen inom kundperspektivet ovan så har författarna defi-

nierat tre kategorier som återkommer inom alla branscher.83 Dessa mått bör ses

som drivande mått genom att det är genom dessa som önskade resultat i ut-

fallsmåtten ovan kan uppnås. Förhållandet mellan de drivande måtten visas i

figur 8.

                                                
82 Kaplan och Norton, s. 69.
83 Kaplan och Norton, s. 73 – 76.
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• Varans eller tjänstens egenskaper

Är intressant eftersom olika typer av kunder är beredda att betala olika för

funktion, pris, kvalitet, funktion och tid.

• Kundrelationer

Mäter leveransen av produkten/tjänsten till kunden. Reaktions- och leve-

ranstid samt kundens upplevelse av att handla hos företaget.

• Image

Imagen och ryktet speglar de immateriella faktorer som lockar kunden till

företaget och vilka kan ge en kundlojalitet som sträcker sig mycket längre

än vad produkten eller tjänstens verkliga egenskaper ger.

Figur 8. Värde erbjudandet84

3.1.5 Processperspektivet

I detta perspektiv identifieras de processer som är viktigast för att man skall nå

målen i det finansiella perspektivet och i kundperspektivet. Det är naturligt att

genomföra denna perspektivanalys efter de två tidigare eftersom företaget då

koncentrerar sig på de viktigaste processerna. Författarna rekommenderar att

man inte inriktar sig på att försöka förbättra de befintliga processerna inom

företaget, en stor nackdel med traditionella system för resultatmätning är just

detta, utan att man tar ett nytt grepp. I Balanced Scorecard börjar man med att

rita upp en fullständig intern förädlingskedja som börjar med innovationspro-

cessen (identifierar nuvarande och framtida kunders behov och utvecklar lös-

ningar på dem), fortsätter med supplyprocessen (genererar de befintliga va-

                                                
84 Kaplan och Norton, s. 75.
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rorna och tjänsterna till befintliga kunder) och slutar med eftermarknadsproces-

sen (vilken erbjuder tjänster efter köpet som ökar det värde kunden får ut av

varan eller tjänsten). Genom att härleda målen och styrtalen för processper-

spektivet ur de konkreta strategier som har tillkommit för att uppfylla aktie-

ägarnas och kundernas förväntningar avslöjas ofta helt nya processer som fö-

retaget måste bli bra på.85

Mätningar av processerna kan ske i processtidsmått, processkvalitet och

processkostnader. Processtidsmåttet utvecklades för tillverkningsföretag men

är minst lika tillämpbart i tjänsteföretag. Det handlar om att eliminera spilltid.

Mätning av processkvaliteten kopplas till de olika kvalitetsprogram som nästan

alla företag har infört i dag. Mätningar är ett viktigt inslag i dessa vilket gör att

nästan alla företag redan känner till många av de mått som används för pro-

cesskvalitetsmätningen. I tjänsteföretag är dess mätningar särskilt viktiga i de

interna processerna eftersom defekter i dessa kan i så stor utsträckning kan

påverka kostnader, rektionsförmåga och kundtillfredsställelse. Det viktiga är att

mäta andelen produkter som inte uppfyller kundernas krav efter varje avslutat

steg i processen och inte som kvaliteten på de utgående delarna efter att de ge-

nomgått flera granskningar och reparationer. Risk finns för att processernas

kostnadsdimension hamnar i skymundan när man koncentrerar sig på process-

tiden och processkvaliteten. För att klara av att följa upp dessa kostnader så

förordar Kaplan och Norton att man använder sig av ABC-analys 86. Genom

detta kan man utveckla kostnadsmått som tillsammans med de två tidigare an-

givna mäter tre viktiga aspekter av de viktigaste interna processerna. I ett före-

tag som använder sig av kontinuerliga förbättringar av sina processer, till ex-

empel TQM, kan de tre parametrarna visa om de uppsatta målen är på väg att

nås.87

                                                
85 Kaplan och Norton, s. 91 – 92.
86 Aktivitets baserad kostnadsanalys, utarbetad av Kaplan och Norton.
87 Kaplan och Norton, s. 111 – 118.
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3.1.6 Lärandeperspektivet

De målsättningar som sätts upp i de tre tidigare perspektiven identifierar vad

företaget måste behärska fullt ut för att kunna nå ett dramatiskt förbättrat re-

sultat. I lärandeperspektivet så tillhandahåller målsättningarna den infrastruktur

som är nödvändig för att de tre andra perspektivens ambitiösa målsättningar

skall kunna nås. Lärandeperspektivet innehåller målsättningar som främjar or-

ganisationens lärande och tillväxt.

”De negativa effekterna av att inte utveckla medarbetarna, systemen och

processerna visar sig inte på kort sikt.”88 Detta gör att det är svårt att motivera

investeringar inom lärandeperspektivet när man enbart värderar verksamheten

utifrån finansiella perspektiv när det finns möjlighet att åstadkomma vinstök-

ningar, även om de är marginella och kortsiktiga.

Tre huvudkategorier inom lärandeperspektivet har kunnat urskiljas efter-

hand genom att upprätta Balanced Scorecards för ett antal företag, både inom

tillverknings- och tjänstesidan:

• medarbetarnas kompetens

• informationssystemens prestanda

• motivation, ”empowerment” och den gemensamma inriktningen

Medarbetarnas kompetens

Drivkraften för att kunna få tillstånd förbättrad kundtillfredsställelse och hur

processer kan förbättras måste i allt större utsträckning komma från de medar-

betare som jobbar närmast de interna processerna och kunderna. Det är deras

idéer som skall få komma till tals.89

Övergången till att medarbetarna själva skall vara med och förverkliga or-

ganisationens mål måste ske genom en omskolning av dem. Det handlar om att

deras intellekt och färdigheter skall kunna utnyttjas för detta ändamål.90

                                                
88 Kaplan och Norton, s. 119.
89 Kaplan och Norton, s. 120.
90 Kaplan och Norton, s. 120.
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Ytterst beror alltså förmågan att nå högt satta finansiella mål, kund- och interna

processmål på organisationens förmåga till lärande och tillväxt. Detta lärande

och tillväxt kan stimuleras genom insatser riktade mot i först hand me-

darbetarna, systemen och den organisatoriska samordningen. Eftersom strate-

gier för att kunna nå dessa höga målsättningar och goda prestationerna i all-

mänhet kräver betydande investeringar i medarbetare, system och processer så

bör följaktligen målsättning och styrtal för dessa prestationshöjande variabler

ingå i ett Balanced Scorecard.91

Utfallsmått för medarbetarna

Personalmål kan härledas ur tre styrtal som sedan kompletteras med situations-

specifika drivande mått. De tre styrtalen är för medarbetarna är :92

• personaltillfredsställelse

• personallojalitet

• personalens produktivitet

Det första styrtalet bygger på att nöjda medarbetare är en förutsättning för att

kunna få en ökad produktivitet, lyhördhet, kvalitet och kundservice. För att

företaget skall kunna nå en hög kundtillfredsställelse så krävs det att de betjä-

nas av nöjda medarbetare. Exempel på frågor att ta med vid mätningar av per-

sonaltillfredsställelsen är:

• möjlighet att fatta beslut

• uppmärksammande av goda arbetsinsatser

• tillgången till relevant information för att kunna utföra jobbet väl

• aktiv uppmuntran att vara kreativ och använda fantasin

• graden av stöd från stabsfunktioner

• generell tillfredsställelse med företaget

                                                
91 Kaplan och Norton, s. 136 – 137.
92 Kaplan och Norton, s. 121 – 124.
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Personallojaliteten brukar mätas som omsättningshastigheten bland nyckelper-

sonerna på företaget. Idén bakom detta mått är att företaget gör långsiktiga in-

vesteringar i sin personal och att de som slutar urholkar företagets intellektuella

kapital.

Det tredje styrtalet, personalens produktivitet, är ett mått på den samman-

lagda effekten av arbetet med att stärka medarbetarnas kompetens och moral,

främja innovationer, förbättra de interna processerna och att tillfredsställa kun-

derna. Ett vanligt mått här är att mäta det i omsättning per anställd men då

måste detta vägas upp av andra mått på finansiell framgång så att det inte är en

upplevd produktivitetsökning som nås på ett för företaget olämpligt sätt.93

Kompetensutveckling av medarbetarna

Genom att de flesta organisationer som upprättar Balanced Scorecard och ar-

betar efter dem upptäcker att medarbetarna måste ta större ansvar för att målen

skall nås. Det gör oftast behovet av kompetensutveckling tydligt. I stället för att

bara reagera på kundernas behov så måste de förutses. Denna klyfta mellan de

framtida behoven och den aktuella kompetensen är ofta stor och för att fylla

den så beslutar företaget om strategiska initiativ.94

Informationssystemens prestanda

En förutsättning för att kunna arbeta effektivt är att medarbetarna har god in-

formation vad gäller kunder, processer, och de finansiella följderna av olik be-

slut.95

De som arbetar i den operativa verksamheten behöver snabb, punktlig och

korrekt feedback om den vara eller tjänst som just levererats. Det är endast

genom att ha tillgång till sådan feedback som medarbetarna kan förväntas

stödja förbättringsprogram där det systematiskt eliminerar defekter och pressar

kostnaderna, tiden och spillet. Avancerade informationssystem är ett krav om

                                                
93 Kaplan och Norton, s. 123 – 124.
94 Kaplan och Norton, s. 125.
95 Kaplan och Norton, s. 126.
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medarbetarna skall kunna förbättra processerna, oavsett om det är kontinuerligt

via TQM eller från grunden via reengineering. 96

Motivation, ”empowerment” och samsyn

Även om de anställda har tillgång till den information och de besitter den kom-

petens de behöver så kommer de inte att bidra till organisationens framgång om

de inte är motiverade att verka för detta eller att de saknar friheten att fatta

egna beslut. Mätning av motivation och ”empowerment” kan ske på olika sätt.

Vanligt är att mäta antalet förslag till förbättringar per anställd som sedan

kompletteras med antalet genomförda förslag. Då får man dessutom fram ett

mått på kvaliteten på förslagen. Uppföljningen av förslagen från företagsled-

ningens sida är här naturligtvis viktig eftersom medarbetarna annars inte upp-

lever att det är någon idé att lämna förslag. Av den anledningen är det lämpligt

att:

• offentliggöra lyckade förslag för att öka processens synlighet och trovär-

dighet

• förklara fördelarna med de genomförda förslagen och visa vilka förbätt-

ringar som uppnåtts

• införa nya belöningar för de förslag som genomförts

Varje förslag som genomförs måste sedan följas upp så att förbättringarna

åskådliggörs. Det är då lämpligt att mäta antalet framgångsrikt genomförda

förslag och hur förbättringarna sker i de viktigaste processerna. Genom detta

får man en god bild av om de anställda aktivt deltar i förbättringsarbetet.97

När det gäller styrtal för samordningen, eller samsynen, så handlar det om

att se hur väl ett genomförande av Balanced Scorecard lyckats. Varje affärsom-

råde eller underenhet får bryta ned Scorecardet för att hitta styrtal för sin egen

verksamhet.98

                                                
96 Kaplan och Norton, s. 128.
97 Kaplan och Norton, s. 128 – 130.
98 Kaplan och Norton, s. 131.
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3.1.7 Balanced Scorecard i icke vinstdrivande organisationer

Det är inte bara för vinstdrivande företag som Balanced Scorecard kan tillföra

motivation, ansvarstagande och leda verksamheten mot visionen. Inom statliga

företag förtydligar scorecardet deras existensberättigande, vilket måste vara att

serva kunderna och uppdragsgivarna, inte att hålla utgifterna inom budgetra-

marna. Dessutom talar scorecardet om för uppdragsgivarna och de egna me-

darbetarna vilka framgångsfaktorer som skall förverkliga deras verksamhetsidé

och strategiska mål. Scorecarden för de icke vinstdrivande företagen och de

statliga organisationerna är ofta väldigt lika de privata företagens. Exempel

från denna typ av organisationer visar att Balanced Scorecard kan omvandla

deras visioner, verksamhetsidéer och strategier till konkreta målsättningar och

styrtal. 99

I de statliga organisationerna är oftast det finansiella perspektivet ett hinder.

Framgången bör istället mätas i hur effektivt de tillgodoser sina uppdragsgiva-

res behov. Eftersom de budgeterade ramarna är något som organisationen

måste hålla sig inom så finns naturligtvis det perspektivet kvar men fram-

gången får inte mätas i hur väl man följer budgeten. En total överensstämmelse

mellan budget och utfall säger ingenting om hur effektivt arbetet är utfört och

en utgiftssänkning behöver heller inte innebära att man arbetat

framgångsrikt.100 Den tradition och kultur som finns inom den offentliga

verksamheten kan dock komma att göra ett införande av Balanced Scorecard

svårare än det är inom den privata sektorn.

                                                
99 Kaplan och Norton, s. 176 – 177.
100 Kaplan och Norton, s. 168.
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4 Styrningen av, och inom, Försvarsmakten

Den förändring som skett i Försvarsmaktens styrning bör inte betraktas isolerat

utan det är lämpligt att ha klart för sig hela den utveckling som skett i stats-

makternas styrning under sista delen av 1900 – talet, det vill säga mål- och

resultatstyrningens framväxt.

4.1 Mål- och resultatstyrningens framväxt

Regeringen styr riket bland annat genom ett antal centrala förvaltningsmyndig-

heter varav Försvarsmakten är en. 101 Förvaltningsmyndigheternas102 uppgift är

att fullgöra de uppgifter inom den offentliga förvaltningen som regeringen

ålägger dem.

Under huvuddelen av 1900 – talet har inte regeringen haft någon möjlighet

att följa upp den verksamhet som bedrevs vid myndigheterna. Intresset för

detta var inte heller så stort utan styrningen bestod i huvudsak av ett budgetar-

bete som mynnade ut i en budget med hög detaljeringsgrad utan att det gick att

utläsa varför medlen anslogs.103 Varje myndighet lämnade årligen in ett bud-

getförslag som inte inbjöd till någon vidare diskussion och riksdag och reger-

ing utgick ifrån att det som var planerat och beslutat också var det som genom-

fördes.104

4.1.1 1960 - talet

I början av 1960 – talet väcktes det kritik över hur skattebetalarnas pengar an-

vändes. Framförallt kritiserades det dåvarande budgetsystemet som sades leda

till onödiga utgifter och felinvesteringar. Statskontoret fick uppdraget att till-

sammans med Riksrevisionsverket, RRV, utreda om den amerikanska model-

len med programbudgetering var möjlig att införa även i Sverige. Denna Pro-

                                                
101 Regeringsformen 1 kap 6 § och 11 kap 6 §.
102 En förvaltningsmyndighet är en självständig organisatorisk enhet inom den statliga eller
kommunala förvaltningen. I allmänt språkbruk används begreppet myndighet även om detta
även omfattar domstolarna. Jag kommer fortsättningsvis i min uppsats att använda uttrycket
myndighet enbart i betydelsen av förvaltningsmyndighet.
103 SOU 1997:15, Det svåra samspelet (Stockholm: Finansdepartementet, 1997), s. 15.
104 Ds 1995:6, s. 8.
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grambudgetsutredning kom med ett förslag som innebar att verksamhetens re-

sultat skulle preciseras i termer av mål, effekter och prestationer, medan re-

sursuppoffringarna skulle jämföras i kostnadstermer. Program var den ända-

målsinriktade indelningen av verksamheten. Grundtanken med hela program-

budgeteringen var att man skulle kunna delegera frågor till myndigheterna utan

att statens inflytande över verksamheten minskade. Man ville synkronisera

kontroll och redovisning, budgetering och planering. Budgetdialogen skulle då

avhandla all den information som behövde ske mellan statsmakterna och myn-

digheterna.105

Försöken med programbudgeteringen lades ner efter cirka tio år. I utvärde-

ringarna efteråt kom det fram att myndigheterna upplevde att rollfördelningen

mellan myndigheterna och departementen hade blivit klarare och att detaljre-

gleringen hade minskat. Däremot hade inte myndigheterna klarat av att kon-

struera något användbart sätt att presentera vad som skulle åstadkommas. Ingen

myndighet hade lämnat förslag om nya vägar att nå mål och inte heller föresla-

git en finansiering av en ny uppgift genom att skära ned på någon gammal.

Utvärderingens slutsatser var nedslående. Detta tonades dock ned i rapporterna

och RRV fick fortsätta utvecklingen av programbudgeteringen. 106

4.1.2 1970 – talet

För att se över det statliga budgetsystemet tillsattes en utredning, Budgetutred-

ningen. Det förslag den lämnade i slutet på 1973 innehöll mycket av vad Pro-

grambudgetutredningen hade föreslagit.

Utredningen ansåg att riksdag och regering ägnade sig för mycket åt detalj-

frågor medan myndigheterna själva fick allt för stort utrymme att fatta de över-

gripande besluten. Utredningen ansåg att staten skulle ansvara för målinrikt-

ningen och överlåta åt myndigheterna att välja hur dessa mål skulle uppnås. I

förslaget låg att statsbudgeten skulle delas in i 23 sektorer.107 Budgeteringen

skulle samordnas med en systematisk planering för att öka de politiska besluts-

                                                
105 SOU 1997:15, s. 20 ff.
106 SOU 1997:15, s. 24 ff.
107 Jämför med dagens 27 utgiftsområden.
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fattarnas handlingsfrihet. Denna planering skulle redovisas i 10 – 20 åriga per-

spektivstudier, femåriga sektorsstudier, fyraåriga verksamhetsplaner och ett-

åriga särskilda budgetdirektiv. En årlig rullning och redovisning av verksam-

hetsplanerna skulle ske. Förslagen fick ett positivt bemötande från förvalt-

ningen medan förslaget om programbudgetering på statsmaktsnivå avvisades

av regeringen. Även denna utredning resulterade i fortsatt utredning. 108

Regeringens avvisande hållning till programbudgeteringen hade till stor del

sitt ursprung i den på den tiden vedertagna gränsdragningen mellan departe-

menten och myndigheterna. En ny utredning, Förvaltningsutredningen, visade

på att den nya regeringsformen från 1974 hade undanröjt detta problem. Spär-

ren mot programbudgetering var undanröjd och regeringens möjligheter att

styra hade ökat.

4.1.3 1980 – talet

Nästa utredning som påbörjades var Verksledningskommitténs. Denna hade

liksom Förvaltningsutredningen målbilden att stärka den politiska styrningen,

av förvaltningen, i demokratins namn. Kommitténs förslag mynnade ut i dels

krav på klarare arbetsfördelningen mellan departement och verk dels att myn-

digheternas återrapportering skulle förbättras.109

Utifrån att Verksledningskommittén förde fram att kraven på myndigheter-

nas återrapportering skulle ökas kan den beskrivas som initiativtagare till re-

sultatstyrningen. 110 Dock var inte kommitténs förslag särskilt preciserade och

man använde sig inte heller av begreppet mål- och resultatstyrning. 111

Verksledningskommitténs förslag behandlades i Verksledningspropositio-

nen som antogs av riksdagen 1987. ”Grundbudskapet var att regeringen skulle

både styra mer och mindre. Mer genom att tydligare ange målet för olika verk-

samheter. Mindre genom att överlåta verkställandet till förvaltningen.”112 Från

                                                
108 SOU 1997:15, s. 27 ff.
109 SOU 1997:15, s. 35 f.
110 Utöver de ökade kraven på redovisning av myndigheternas verksamhet så formulerade
kommittén grunddragen för den treåriga budgetprocessen.
111 SOU 1997:15, s. 39.
112 SOU 1997:15, s. 40.
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den tidpunkten började resultatstyrning tillämpas, även om det ofta har visat sig

att det råder oklarhet om den precisa innebörden av begreppet.113

Mål- och resultatstyrning blev därefter ett begrepp. Begreppet var däremot

inte så enkelt som det först kan tyckas. Målet delades upp i fem olika sorters

mål. Inriktningsmål, resultatmål, effektmål, produktionsmål och internt pro-

duktionsmål. 114 Resultatet kunde å sin sida betyda antingen myndighetens pre-

stationer eller effekter. Denna svårighet att förstå mål- och resultatstyrningen

har lett till att mycket arbete har lagts ned på att få ut den tänkta effekten ur det

nya systemet. Bland annat tillsattes ELMA – gruppen för att stärka resultat-

styrningen.

4.1.4 1990 – talet

Redan i början av 90-talet uppmärksammades att det fanns svårigheter med att

styra genom mål- och resultatstyrning. Tyngdpunkten sköts över från måldelen

till resultatdelen vilket innebar att en stor del av syftet med den nya styrmo-

dellen förfelades. Framförallt var det RRV som riktade denna kritik mot re-

gleringsbrevens verksamhetsdelar. Kravet på resultatvärderingens innehåll pre-

ciserades i 1993 års Förordning om myndigheters årsredovisning och anslags-

framställan. I den gavs uppgiften till myndigheterna att själva ta fram de mät-

metoder och resultatmått som de ville använda för att redovisa sitt resultat. Re-

dovisningen av resultatet skulle ske med avseende på volym, intäkter, kostna-

der och kvalitet och jämföras med verksamhetsmålen. 115

Att målformuleringen inte fungerade tillfredsställande var den allmänna

synpunkten både från myndigheterna och departementen, både bland tjänste-

män och bland politiker. Ett statsråd uttalade sig på följande sätt:

Kan ni komma på något enda område där de där målformulering-

arna har haft någon faktisk betydelse? Till skillnad från sådana här

                                                
113 SOU 1997:15, s. 53.
114 SOU 1997:15, s. 58 ff.
115 Finansdepartementet, SFS nr: 1993:134, Förordning om myndigheternas årsredovisning
och anslagsframställan
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allmänna saker som att man säger att vi anslår så här och så här

mycket till försvaret. Och då är det ju klart att man får anpassa sig

efter den kostymen och lägga ner regementen och så vidare – det är

ju en sorts målbeskrivning. Men alltså hela det där… att ta det på

allvar.116

Ett av problemen var ytterligare att det var allt för allmänt hållna styrningar för

hur resultatredovisningen skulle ske. 1996 kom Förordning om myndigheter-

nas årsredovisning m.m. som ersatte den från 1993. I den lyfts regleringsbre-

ven fram som det viktigaste styrdokumentet. Från och med nu skulle myndig-

heterna redovisa och kommentera verksamhetens resultat i förhållande till de

mål och i enlighet med de krav på återrapportering som regeringen anger i re-

gleringsbreven. 117

Genom resultatredovisningens grundtanke med att detaljstyrningens skall

minska borde mer tid ha kunna läggas åt de strategiska besluten och det lång-

siktiga genomförandet. Mycket beroende på att de ekonomiadministrativa be-

stämmelserna, kopplat till återrapporteringen, så har många detaljregler till-

kommit som riktar sig mot myndigheternas redovisnings och planeringsverk-

samhet. Detta innebar att redovisningsverksamheten började ta mycket tid och

resurser i anspråk. Flera myndigheter byggde upp stora administrativa enheter

för att kunna möta de nya redovisningskraven. I Det svåra samspelet. Resultat-

styrningens framväxt och problematik  visas det tydligt på att det ointresse som

finns för resultatredovisningarna hotar att urholka systemet. På myndighetsnivå

ställs frågan: ”Till vilken nytta redovisar vi det här?” och i utredningen visas

det att de inrapporterade värdena inte behandlas på ett tillfredsställande sätt.118

Erfarenheten har visat att departementen inte klarar av att leva upp till de

krav som resultatstyrningen ställer. Att departementen inte har lyckats formu-

lera tillräckligt tydliga mål gör att den information som myndigheterna rap-

                                                
116 SOU 1997:15, s. 139.
117 Finansdepartementet, SFS nr: 1996:882, Förordning om myndigheternas årsredovisning
m.m.
118 SOU 1997:15, s. 197 ff.
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porterar in inte används för den övergripande styrningen. Istället används den

för endast marginell styrning. Främst är det två problem med styrmetoden som

lett till detta.119 Det ena är att det anses svårt att ange relevanta mätmetoder och

resultatmått av den art som systemet kräver. Detta leder till att myndigheterna

ofta redovisar på ett sådant sätt att en fokusering sker på kvantitet och produk-

tivitet medan siffrorna inte säger mycket om kvalitet och effektivitet. Det andra

problemet är att myndigheterna själva är de som redovisar sin egen verksam-

het. Detta leder till att de inte alltid är tillräckligt kritiskt granskande av sin

egen verksamhet. I stället för förslag på neddragningar och besparingar kraft-

samlas det på att motivera den budget man föreslår i någon form av självbeva-

relsedrift.

4.2 Projekt Rv

I detta kapitel kommer jag att beskriva det arbete som genomfördes inom pro-

jekt Rv under i huvudsak 1997. Kapitlet är den första, av tre, som utreder För-

svarsmaktens ledningssystem. Detta är alltså förarbetet till handboken H

SVAR.

4.2.1 Inledning

På grund av att Riksrevisionsverket under början av 90 – talet hade haft in-

vändningar mot Försvarsmaktens redovisning så startades ett projekt som be-

nämndes Q- Rv. Detta var ett delprojekt i det tidigare startade Q- projektet som

hade målsättningen att utarbeta ett kvalitetssystem för hela Försvarsmakten.

Projekt Q- Rv presenterade sin modell för resultatvärdering vid ÖB lednings-

konferens hösten 1996. Efter detta gav ÖB order om att en särskild projekt-

grupp för resultatvärdering skulle organiseras vilken blev Projekt Rv. 120 Vid

denna tidpunkt beslutade också ÖB att den av Q- Rv inslagna vägen var den

som Projekt Rv skulle fortsätta på och att den skulle genomföras i Försvars-

makten.

                                                
119 SOU 1997:15, s. 191 – 193.
120 FM Order 1996-12-09, 23 250:73654, Utveckling av FM produktionsledningssystem med
genomförande av resultatvärdering.
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Projekt Rv fick då målbilden att förändra ledningssystemet för förbandsverk-

samheten så att det kunde uppfylla statsmakternas krav på återredovisning.

Dessa krav innebar att resultatet skulle redovisas:

• mot uppställda mål

• i förhållande till avdelade ekonomiska resurser

Dessutom skall Försvarsmakten redovisa och visa att:

• resurserna utnyttjas på bästa sätt

• produktiviteten kontinuerligt förbättras

Slutligen så skall:

• en rättvisande redovisning ske

Bakgrunden till de både projekten Q- Rv och Projekt Rv framväxt är väl be-

skriven i tidigare forskning121 varför jag i huvudsak kommer att koncentrerar

mig på 1997 som var Projekt Rv:s huvudsakliga arbetsår. Ur de mötesanteck-

ningar, order och utbildningsmateriel kommer jag att i detta kapitel försöka

fånga upp de grundtankar som så småningom kom till uttryck i H SVAR men

även de idéer som kom upp och lades åt sidan eller försvann på vägen fram.

Jag har valt att studera projektet i tre tidsperioder. Starttidpunkten är ÖB or-

der för organisation av Projekt Rv, därefter har jag valt de tre, av Projekt Rv

utskickade lägesbeskrivningarna 122 enligt figur 10. Längre fram i detta kapitel

kommer jag att redovisa vad som ur Projekt Rv blev H SVAR.

                                                
121 Eryd
122 Dessa sändes till Försvarsmakten samtliga förband, skolor och staber enbart i syfte att
orientera om arbetsläget. Alla anvisningar gick via respektive ledning i syfte att endast ha en
orderväg. FM Information 1997-04-14, 23 386:65132, Lägesinformation angående projekt
Resultatvärdering .
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Figur 9. Periodindelning av Projekt Rv.

Projekt Rv:s skedes indelning av arbetet var sexdelad:

• skede 1: Start till och med 1996-12-31

• skede 2: 97-01-01—97-03-31

• skede 3: 97-04-01—97-05-15

• skede 4: 97-05-16—97-08-15

• skede 5: 97-08-16—97-12-31

• skede 6: 98-01-01—99-04-01

Att jag istället valt lägesrapporterna som indelning beror på att det inte finns

några dokument som beskriver hur arbetet har fortskridit vid respektive skedes

slut. I de dokument där arbete genomförts kopplat till Projekt Rv:s skeden

kommer jag att i det fortsatta arbetet att koppla skede 1 och 2 till perioden

1996-12-09—1997-04-14, skede 3 och 4 till perioden 1997-04-15—1997-07-

10 och skede 5 till perioden 1997-07-11—1997-12-18. Skede 6 kommer jag

endast att beröra i samband med min beskrivning av H SVAR om det är nöd-

vändigt för att ytterligare belysa införandet av bokens tillämpning. Projektet Rv
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avslutades 1998-06-30 i och med överlämnandet av TOEM/Utbildningsmål till

linjeorganisationen vilken därefter fick driva arbetet vidare.123

För varje period, utom den första där jag även beskriver projektets

ingångsvärden och organisation, beskriver jag inledningsvis hur projektet har

utvecklats under perioden. Detta gör jag genom en sammanfattning av läges-

rapporterna vid de ovan angivna tillfällena där arbetsläget för de olika grup-

perna redovisas. Därefter gör jag en studie av de arbetsdokument, order, ut-

bildningsmateriel och anteckningar som är kvarlämnade efter projektets avslu-

tande. Studien och beskrivningarna har främst som uppgift att se om det var

några förslag eller idéer som inte togs med i det fortsatta arbete samt även för-

söka hitta bakgrunden till den valda vägen.

4.2.2 Perioden 1996-12-09—1997-04-14

4.2.2.1 Uppstart och organisation

ÖB order 1996-12-09 utgjorde starten för Projekt Rv:s arbete. I den klarades de

övergripande tidsramarna ut där en utvidgad försöksverksamhet124 skulle

genomföras inom hela Försvarsmakten från och med 1997-01-01. Införande i

sin helhet av resultatvärdering skulle i sin helhet ske från och med verksam-

hetsåret 1998.

Som grund för det fortsatta arbetet låg Förordning (1996:882) om myndig-

heternas årsredovisning m.m. Som grundläggande för att kunna tillämpa mål-

och resultatstyrning så angav Projekt Rv att en väl fungerande måluppföljning

och utvärdering måste finnas. Resultatredovisningens uppföljning och utvärde-

ring av produktionen skulle omfatta:125

• produktivitet och kvalitet i produktionen

• värdering av årets produktion

                                                
123 FM Information 1997-12-18, 23 380:75734, Lägesinformation angående projekt
resultatvärdering , Bilaga 1 s. 1.
124 Ett försök med resultatvärdering i Projekt Q-Rv hade genomförts under 95/1996 på 53
förband och skolor inom Försvarsmakten. Resultaten hade varit positiva.
125 FM Order 1996-12-09, s. 2.
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• värdering av den totala försvarsförmågan eller effekten

Ytterligare riktlinjer som angavs i ÖB order var:

• värdering av produktionen skulle fokusera på kvalitets- och kostnadsresul-

tat

• värdering av fysiska produktionsförutsättningar och processkvalitet skulle

ske genom grundorganisationsvärdering, GROV126

• produktionsuppföljningen skulle ske genom uppföljning av kostnads- och

kvalitetsläge

• resultatet av produktionen skulle redovisas som prestationer127 i form av

krigsförband eller tjänster

Centralt var värderingen av produktionen. Den skulle ge underlag dels till

krigsförbandsvärdering och för att beskriva årets resultat och dels till att ge

underlag för produktivitets- och kvalitetsutveckling. Syftet med det sistnämnda

var att bli effektivare och förbättra den interna styrningen. 128

Utifrån dessa inledande riktlinjer organiserades Projekt Rv enligt figur 10.

Inledningsvis med arbetsuppgifterna för utformande av TOEM och KROV i

utvecklingsgrupp Styrning men denna grupp delades snart upp i tre separata

arbetsgrupper: utvecklingsgrupp Uppdrag, arbetsgrupp TOEM/Utbildningsmål

och arbetsgrupp KROV-Q.

                                                
126 Utvecklingen av GROV drivs inom Försvarsmaktens Q-projekt.
127 En prestation är ett genomfört arbete och uppstår när en uppgift i ett uppdrag har
genomförts.
128 FM Order 1996-12-09, s. 2 – 3.
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Figur 10. Projektorganisation129

I och med organisationen i Projekt Rv så upplöstes Projekt Q-Rv och medlem-

marna i den överfördes till den nya projektgruppen. Projektgruppernas arbets-

uppgifter framgår av bilaga 2130. Arbetet i projektet bedrevs huvudsakligen i tre

utvecklingsgrupper, Styrning (som delades i tre senare), Ekonomimodell och

Analys vilket gör att jag i mitt arbete har koncentrerat mig på dessa fem grup-

per samt, utifrån dess samordningsroll, dessutom arbetsgrupp Samordning

ADB.

Lägesinformation angående Projekt Rv 1997-04-14131

Informationen inleds med att påpeka att det finns en hel del frågetecken som

inte är uträtade. Det beskrivs som naturligt med hänsyn till den valda metoden

                                                
129 Projekt Rv, Projektorganisation, (u.o., 1997-01-09).
130 Projekt Rv, Projektorganisation, (u.o., 1997-01-09).
131 FM Information, 1997-04-14, 23 386:65132, Lägesinformation angående projekt
Resultatvärdering.
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att ha ett genomförande parallellt med utveckling av modellen. Flera av fråge-

tecknen förväntas inte rätas ut förrän de första uppdragsförslagen är skrivna

och de första resultatvärderingarna genomförda för 1997. Sammantaget be-

skrivs dock läget som gott inför det fortsatta arbetet.

Utvecklingsgrupp uppdrag

Gruppen har utarbetat förslag på hur uppdragen skall formaliseras och formate-

ras. De lämnar dock öppet för den slutliga utformningen kan skilja mellan för-

svarsgrensledningarna med hänsyn till olika behov.

Arbetsgrupp TOEM/Utbildningsmål

En generell mall för hur TOEM 132 skall utformas har tagits fram. För varje typ-

förband skall en kravprofil för produktionen i fredstid fastställas. Denna krav-

profil skall vara kopplad till TOEM för just det typförbandet.

Arbete har påbörjats i utformning av utbildningsmål för typkompanier

kopplade till målsättningarna i TOEM. Dessa målsättningar skall på sikt inde-

las i fem nivåer även om armén tills vidare tillåts använda den inarbetade tre-

gradiga skalan. 133

Arbetsgrupp KROV-Q

Ingenting nämns i informationen om denna arbetsgrupps arbete.

Utvecklingsgrupp ekonomimodell

Ambitionen är att ta fram en ekonomimodell som stödjer resultatvärderingen.

Att det dittillsvarande ekonomisystemet inte duger är en av erfarenheterna från

det nu avslutade projektet Q-Rv.

Med ekonomimodell avses dels budgeterings- och redovisningsplan och

dels principer för kostnadsfördelning. För det förstnämnda har två nya begrepp

                                                
132 Benämning på förbandsmålsättning för krigsförband (Taktisk Organisatorisk Ekonomisk
Målsättning).
133 Armén har använder sig av den tregradiga skalan för duglighetsmodellen. Till denna skall
en översättningstabell, anpassad till krigsförbandsvärderingens femgradiga, tas fram.
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införts från och med 1997-04-01, uppdragsförslag och uppdrag. Ingen infor-

mation ges om kostnadsfördelningens principer men gruppen anger att enligt

tidsplanen skall arbetet vara klart 1997-09-30.

Arbetsgruppen arbetar främst inom tre områden:

• vilka begrepp som skall användas

• innehåll i de dimensioner som begreppen representeras

• principer för kostnadsfördelning

Utvecklingsgrupp analys

Gruppen har tagit fram en program- och produktionsmall som underlag för

årsredovisning till ÖB.

De prestationstyper som skall föreslås för ÖB för tillämpning från och med

1997 är framtagna och i detta arbetet ingår även produktionsredovisning i form

av volymer, styckkostnader och produktivitetsmått.

Arbetsgrupp samordning ADB

Gruppen pekar på att det under en tid utarbetats flera olika system med likar-

tade mål. Målsättningen är nu att samordna dessa så att det endast finns ett sy-

stem för varje mål. Gruppen arbetar mot att TELLUS skall bli ett Försvars-

maktsgemensamt system för produktionsledning, det vill säga styrning, mät-

ning och värdering. För budgetering föreslås att ett system i Windows-miljö

skall utvecklas för successivt införande under 1998 och 1999.

Det misstroende, från förbandsnivån, som gruppen upplever när det gäller

tidredovisning försöker de få bort genom att påpeka att personalkostnaderna

uppgår i stort till femtio procent av förbandens produktionskostnader. Då inser

man att tidredovisning måste ingå i värderingen. Målsättningen är att LSS skall

överta kravspecifikationen som nu ligger på TELLUS och inarbeta funktio-

nerna i LSS TID.
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Övrigt

ÖB nyckeltal är fastställda för 1997 och skall utvecklas tillsammans med pro-

jekt Rv. Dessa nyckeltal skall, tillsammans med föreslagna prestationstyper

utgöra stöd och volymmått inom Rv- modellen. Dessa skall vara underlag för

vilka mått som Försvarsmakten skall använda internt och externt. Vilka nyck-

eltal som Försvarsmakten avser att använda i Årsredovisningarna till Reger-

ingen skall lämnas till Försvarsdepartementet 97-08-15.

En avgörande försöksfråga som tas upp i informationen är den om den före-

slagna ”Rv- matrisen” är lämplig att använda för resultatvärdering eller om det

finns bättre eller enklare strukturer.

Granskning av övriga dokument från perioden

FM verkstäder har flera års erfarenhet av uppföljning och värdering med hjälp

av olika nyckeltal. Det som skiljer sig från den väg som projekt Rv är på väg in

i är att man inte anser att Rv-matrisen är någon bra form för uppföljning på

kort sikt. Där har man istället tagit fram ett eget styrkort som är offensivt och

sätter fokus på mått som genererar bra resultat. Tankemodellen bakom detta

styrkort är att utgå från verksamhetsidén, därefter formulera strategin för att

leva upp till verksamhetsidén, i nästa steg att ta fram framgångsfaktorerna och

slutligen formulera nyckeltal som speglar framgångsfaktorerna.134

4.2.3 Perioden 1997-04-15—1997-07-10

Lägesinformation angående Projekt Rv 1997-07-10135

Centralt anordnad utbildning med hela 136 Försvarsmakten är genomförd vilken

bedöms ha gett ett bra resultat genom de enkäter som genomförts. Under ut-

bildningen har några punkter diskuterats, ett antal förändringar föreslagits och

erfarenheter dragits:

                                                
134 Projekt Rv, Analysgruppen, 1997-03-14, Minnesanteckningar från Arbetsinternat Rv,
Analysgruppen 1997-03-11—03-13.
135 FM Information, 1997-07-10, 23 386:69340, Lägesinformation angående projekt
Resultatvärdering.
136 Totalt drygt 900 deltagare varav 500 från Försvarsmaktens samtliga förband och skolor.
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• motiven för Rv uppfattas inte som helt självklara, farhågor finns för att det

kommer att bli ett utökat administrativt arbete

• behov av att utveckla ADB-stödet

• frågetecken finns för hur långt ned i organisationen som värderingsarbetet

skall bedrivas

• Q- skalorna är accepterade, dock så måste en avdömning ske huruvida även

armén skall styras in mot den femgradiga skalan när det gäller PersQ, avse-

ende TjQ- skalan för materielunderhållstjänsten kommer beslut tas under

hösten om eventuell alternativ skala

• svårighet att se hur värderingsresultat skall kunna adderas uppåt i uppdrags-

kedjan

• överkapacitet föreslås hanteras genom att man skapar särskilda uppdrag för

överkapacitet eller återtagandeförmåga

Rv- modellen innehåller förutom Rv- matrisen även punkterna verksamhets-

analys och effektanalys. Vad som skall ingå i dessa kommer projektgruppen att

återkomma till under hösten –97. I informationen beskrivs verksamhetsanaly-

sen vara en belysning av varför prestationen ser ut som den gör samt beskriva

produktivitetsutvecklingen av den beskrivna prestationen. Effektanalysen skall

belysa hur prestationen har påverkat eller bedöms påverka effekter, oftast avse-

ende krigsdugligheten.

Det förs fram att uppdragen bör ha någon form av effektmål. Fördelen med

detta skulle vara att underlätta effektvärderingen och att inrikta produktionen

med ett tydligt syfte. Kriterierna för vad som skall vara ett godkänt genomfört

uppdrag skulle i så fall skärpas. Nackdelen med detta resonemang är att effek-

ten måste kunna vara identifierbar inom uppdragets tidsram, vilket bedöms

kunna vara problem. Metoden för effektutvärdering måste alltså utvecklas.
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Utvecklingsgrupp uppdrag

Gruppen konstaterar att trots den information som gått ut 1997-04-14 samt den

utbildning som genomförts så varierar direktiven för kodning mellan försvars-

grenarna. Detta har inneburit att dubbelkodning och dubbel information i upp-

dragen. För innevarande år kan det rättas till när uppdragsförslagen omvandlas

till uppdrag men inför kommande år skall detta vara åtgärdat innan uppdrags-

förslagen lämnas.

Ett av de absoluta kraven är att LPL skall ha ansvar och möjlighet att

genomföra produktionen på det mest optimala sättet med hänsyn till lokala

förutsättningar. Risk finns för att det inte blir så om samtliga uppdrag skall

härledas till överordnade uppdrag genom hela uppdragskedjan. Alternativ för

att komma tillrätta med detta kommer att prövas mot försöksförbanden under

hösten. Dessutom har det visat sig att de flesta LPL har tilldelats ett för stort

antal uppdrag. Projektgruppen vill att antalet uppdrag skall vara få och svara på

frågan vad som skall göras medan uppgifterna är hur det skall göras.

Arbetsgrupp TOEM/Utbildningsmål

All värnpliktsutbildning skall värderas med hjälp av Utbildningsmål för typ-

förband. Dessa skall utgöras av kravprofiler, för ingående huvuduppgifter och

övriga uppgifter, och definiera ett visst värde på PersQ. Armén tillåts alltså

tillsvidare använda sig av omräkningsskalor från Duglighetsmodellen.

För individuell utbildning av officerare, civilanställda och värnpliktiga får

undantag göras från PersQ regeln av CPL.

Arbetsgrupp KROV-Q

Fårösunds Marinbrigad skall genomföra KFV enligt förhandsutgåva av H

KROV. Beslut om utvidgade försök skall tas efter att det inledande utvärderats

under september.
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Utvecklingsgrupp ekonomimodell

Gruppen har fortsatt att arbeta inom de tre tidigare områdena. I figur 11 redovi-

sas de begrepp som beslutats för försök.

Figur 11. Begreppsmodell 1997-07-10137

Förändringar som föreslås i denna begreppsmodell är bland annat begreppet

aktivitet. Syftet att byta från planeringselement, PEL, är att försök hitta begrepp

som är naturliga för Försvarsmaktens produktion.

Ur modellen går också att utläsa att uppdrag och prestationstyper är cen-

trala. Uppdragen är länken mellan central och lokal nivå där central nivå skall

ansvara för kopplingen till program, programresurs och verksamhet. Lokal nivå

ansvarar för övriga kopplingar enligt figur 11. Prestationstyperna är de

mätpunkter som blir bas för att mäta produktivitetsutvecklingen över tiden. De

skall även användas för jämförelser.

När det gäller principer för kostnadsfördelning så arbetar en särskild grupp

med detta som har besökt ett antal förband för att ta del av kunskap och erfa-

renheter samt diskutera olika alternativ. Detta kommer att följas upp under

                                                
137 FM Information, 1997-07-10, 23 386:69340, Lägesinformation angående projekt
Resultatvärdering.
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september med ett antal seminarier med bland annat försöksförbanden. Ett

möte med referensgruppen skall också genomföras. Arbetet med ekonomimo-

dellen bedöms alltjämt vara klart 97-09-30.

Utvecklingsgrupp analys

Gruppens arbete kommer under sommaren att koncentreras till att utveckla en

analysmall för Försvarsmaktens olika nivåer. Mallen skall utarbetas med ut-

gångspunkt från regleringsbrevets krav på återredovisning, Försvarsmaktens

interna krav på styrning och uppföljning samt behov av erfarenhetsunderlag

inför planering och budgetering. Målsättningen är att mallen skall kunna pre-

senteras under oktober och gälla från och med 1998.

De formaliserade analyser som kommer att genomföras har som mål att

bygga upp en erfarenhetsbank, något som kommer att ta ett antal år, som skall

kunna hämtas i en analysbank. Tyngdpunkten skall då kunna läggas på analys

istället för planering och budgetering.

Det utkast till analysmall som redovisas i informationen är i sin struktur

tvådelat. Den första delen är redovisning av årets förväntade eller erhållna ef-

fekter samt den andra resultatredovisning av genomförda uppdrag per program.

Redovisning av årets förväntade eller erhållna effekter är i sin tur tvådelat

där den första delen är redovisning av vilka effekter årets produktion fått, eller

förvänts få på krigsorganisationen. I detta skall KFV, TaVä och OpVä vägas

in. I den andra delen redovisas ”övriga effekter” såsom effektbidrag till grund-

organisationen. För varje effekt bör det finnas effektmål uppsatta.

I resultatredovisning av genomförda uppdrag per program redovisas upp-

dragen (prestationer) med huvud-, stöd- och volymmått vilket resultat som

uppnåtts. Ytterligare redovisning är totalkostnader för relevanta prestationsty-

per, till exempel grundutbildning av en viss förbandstyp. Utfall över de tre se-

naste åren redovisas samt en produktivitetsredovisning.

Arbetsgrupp samordning ADB

Beslut är fattat att TELLUS skall realiseras förutom den del, TELLUS tid, som

skall övergå till LSS tid. LSS tid skall driftsättas enligt tidigare.
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Det nya systemet för budgetering har nu startats i ett projekt som benämns FM

PUB, FM Planering av Uppdrag och budgetering, och har då tagit över de tidi-

gare projekten Ag Budgetmodul och PROKOST.

Granskning av övriga dokument från perioden

Under perioden har det förts resonemang om de olika Q-skalorna. Utöver

PersQ, MtrlQ, AnlQ samt TjQ har även mätning/värdering av utveckling, ad-

ministration, målsättning, information, MAL, beredskap, internationell verk-

samhet och operativt förmåga varit föreslagna för egna Q-skalor.

4.2.4 Perioden 1997-07-11—1997-12-18

Lägesinformation angående Projekt Rv 1997-12-18138

Projektet har nu kommit så långt att förslagen för metoder och modeller för

resultatredovisning skall föredras för ÖB. Förslagen innebär också en modifie-

ring av produktionsledningssystemet.

Ambitionsnivån i införandet ligger fast med att under 1998 fullfölja de på-

började försöken och att resultatvärdering skall ske i full skala 1999.

Försvarsdepartementet har under hösten informerat HKV om att Försvars-

makten framledes skall styras i verksamhetsområden och inte som tidigare i

program. Den förändringen skall ske från och med budgetunderlaget för 1999.

Inriktningen är att verksamhetsområdena skall vara:

• förbandsverksamhet

• beredskap

• incidentinsatser

• internationella insatser

• stödåtgärder till samhället

• investeringar

                                                
138 FM Information, 1997-12-18, 23 380:75734, Lägesinformation angående projekt
Resultatvärdering.
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I övrigt så anges det fortsatta arbetet för projekt Rv vara att besluta vilka

prestationsområden som skall användas samt deras nedbrytningar. Beslut om

detta skall tas i god tid innan utskick av PProdU 1999.

Utbildning med förbanden kommer att genomföras under februari-mars

1998 och skall avhandla TELLUS, FM PUB, H KROV och uppdragsförslag

inför 1999 samt tidredovisning.

Utvecklingsgrupp uppdrag

Gruppen har nu utarbetat ett förslag som uppfyller kraven på att uppdragen kan

hållas ihop över budgetårsskifte samtidigt som anslagsförbrukningen kan redo-

visas per budgetår. För uppdrag över ett budgetårsskifte tilldelas resurser för

första kalenderåret samtidigt som resurser planeras för uppdragets fortsättning.

Förslaget till uppdragsmall är en förenklad modell av de förslag som kommit in

under försöken.

Varje uppdrag skall kunna identifieras från central nivå till genomförande-

nivå. Detta åstadkoms genom en uppdragsidentitet som sätts när uppdragsför-

slagen omvandlas till uppdrag. Uppdragen kopplas endast till ett verksamhets-

område respektive förbandstyp men det kan innehålla flera uppgifter. Upp-

byggnaden blir då så att uppdragen byggs underifrån genom att kom-

pani/avdelningsnivå utformar sina uppgifter som i sin tur sammanställs på ba-

taljons-/enhetsnivå. Detta blir då ett av förbandets uppdragsförslag.

Arbetsgrupp TOEM/Utbildningsmål

Beslutat är att TOEM skall utvecklas till utbildningsmål för respektive typför-

band och sändas ut 1998-03-31139 så att dessa kan användas för planeringen för

98/99 samt för utvärdering av 97/98. På längre sikt bör utbildningsmålen inar-

betas i ordinarie styrdokument för produktionen.

                                                
139 För ytstrids-, ubåts- och minkrigsförband, helikopterförband, samt FöMusC och ATC
förband är datumet 1998-06-30 och för fallskärmsjägarförband 1998-09-30.
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Arbetsgrupp KROV-Q

En ny modell för krigsorganisationsvärdering är fastställd och en handbok, H

KROV kommer att ges ut under januari 1998.

Utvecklingsgrupp ekonomimodell

En plan för hur målet, att alla förband och skolor skall ha samma modell för

kostnadsfördelning samt att alla kostnader skall fördelas till rätt prestation,

skall nås kommer att utarbetas i början av 1998.

Den begreppsmodell som presenterades i informationen 1997-07-10 har

omarbetats, främst beroende på den nya styrningen i verksamhetsområden. Den

nya begreppsmodellen presenteras i figur 12 där det även framgår att knytning

skall ske till uppgift och inte som i det förra förslaget till uppdrag. Denna

koppling skall ske i form av att när uppdraget ges skall uppdragsgivaren ange

vilken finansieringsform samt till vilket verksamhetsområde, förbandstyp och

prestationsområde som uppgifterna skall kopplas till.

Figur 12. Begreppsmodell 1997-12-18140

                                                
140 FM Information, 1997-12-18, 23 380:75734, Lägesinformation angående projekt
Resultatvärdering
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När det gäller principerna för kostnadsfördelning så redovisar gruppen i vissa

fall förslag för hur detta skall gå till, dock är ingenting fastställt. Grunden är att

alla kostnader skall fördelas på slutprestationer. Att det blir en komplicerad

metod som kommer att kräva mycket arbete är helt klart, och erkänns av grup-

pen, men de ser det som att det mest omfattande arbetet krävs i ett initialt

skede. När de olika verksamheterna och därtill hörande kostnader är identifie-

rade och åsatta ett pris så skall det endast vara en insats av administrativ ka-

raktär att följa modellen. I figur 13 visas en generell modell för hur de

kostnader som uppstår vid genomförandet av en viss verksamhet skall fördelas

för att i slutändan belasta rätt slutprestation.

Figur 13. Kostnadsfördelningens sammanhang141

Utvecklingsgrupp analys

En analysmall är nu utarbetad som skall användas för att redovisa den verk-

samhet som är slutförd under året. Till årsredovisningen skall även redovisning

av icke avslutade uppdrag ske avseende förbrukade resurser, prognos mot upp-

dragets slut vid väsentlig avvikelse mot uppdrag och prognos avseende kvali-

tetsmålet vid avvikelse mot uppdrag.

                                                
141 FM Information, 1997-12-18, 23 380:75734, Lägesinformation angående projekt
Resultatvärdering
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Redovisningen för avslutade uppdrag sker både i kvalitets- och kostnads-

termer. Syftet är att man i verksamheten skall sträva efter att hushålla med re-

surserna. De krav på redovisningar som finns i mallen är central nivås. De re-

dovisningar som förbands-/skolchef har behov av utöver detta behöver inte

redovisas till högre chef. Analysmallen delas in i följande avsnitt:

• resultatredovisning av genomförda uppdrag inom respektive verksamhets-

område

• produktivitetsredovisning

• redovisning av årets erhållna eller förväntade effekter

• särskild redovisning

• konsekvenser för kommande år

Tre olika typer av mått för uppföljning redovisas. Den första är mått för upp-

följning av prestationstyper och andra särskilt utvalda prestationer. Denna ka-

tegori av mått fastställs av central nivå. Kravet på uppföljning av prestationer

delas in i två ambitionsnivåer. På den lägsta ambitionsnivån skall man för varje

prestation redovisa totalkostnaden (kostnadshuvudmått) och totalkvalitet (kva-

litetshuvudmått). På den högsta nivån skall dessutom utvalda stödmått, både

kostnads- och kvalitetsstödmått, samt volymuppgifter redovisas. De flesta upp-

drag skall ha den lägsta ambitionsnivån i redovisningen.

Motiven till urvalet för vilka prestationstyper och andra särskilt utvalda pre-

stationer som kräver särskild uppföljning och högre ambitionsnivå i redovis-

ningen kan vara att:

• särskild uppföljning krävs från regeringen

• prestationerna ingår i FM primärverksamhet, det vill säga förbandsproduk-

tionen

• måttet är intressant ur produktivitetsmätningssynpunkt

• prestationen är av externt intresse

• prestationen utgör en stor anslagspost
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Den andra kategorin av mått för uppföljning är ÖB nyckeltal. Dessa är gene-

rella och är till för att följa upp några viktiga kostnadsdrivande faktorer i verk-

samheten. Dessa blir i den nya analysmallen obligatoriska att redovisa från

lokal nivå en gång per år. Redovisningen av dessa skall ske per produktionsen-

het och inte prestation eftersom de har till uppgift att vara processindikatorer.

Den tredje kategorin återfinns i en måttbank. Måttbanken är ett register av

mått som föreslagits av någon i organisationen undre projektets gång. Dessa

mått är inte till för att redovisas till central nivå utan skall ses som en idébank

för att kunna följa upp prestationer på lokal nivå om det finns behov av fördju-

pad uppföljning av någon prestation.

Arbetsgrupp samordning ADB

Projektledningen har valt att realisera FM PUB med RRV/ESK som leverantör.

För LSS TID har provdrift startats och driftssättning i övrigt beräknas ske en-

ligt plan. TELLUS kommer att provas under våren 1998 på fyra förband.

Granskning av övriga dokument från perioden

En av utgångspunkterna vid val av vilka mått som skall användas är princi-

perna om Balanced Scorecard. Balanced Scorecard beskrivs utifrån de fyra

perspektiven där Rv-modellen uppfattas som om den beaktar kundperspektivet

och det finansiella perspektivet samt även till viss del det interna processper-

spektivet. Vid framtagandet av lämpliga mått till respektive prestationsområde

bör man ha styrkortets perspektiv i bakhuvudet. När det gäller innovationsför-

mågan och nytänkandet bedöms det ligga på en mer övergripande nivå än

Prestationsområdeskartan. 142

I samma handling som teorierna om Balanced Scorecard presenteras förs det

också ett resonemang och förslag avseende antalet mått. Det får inte bli för

många eftersom det då tenderar att bli ”information overflow”. 7 – 12 kan vara

ett lagom antal för rapporteringen till Regeringen medan det för FM interna

styrning anses behövas fler. Att klargöra vilka mått som skall rapporteras är en

                                                
142 Projekt Rv, Arbetspapper, 1997-10-09, Prestationsområden med tillhörande mått.
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viktig del av arbetet med att ta fram mått. Alla prestationer kan dock inte redo-

visas med sina tillhörande mått av olika slag.

4.3 H SVAR

I detta kapitel kommer jag att beskriva innehållet i den handbok, H SVAR143,

som blev resultatet av projekt Rv:s arbete. Kapitlet är det andra, av tre, som

utreder Försvarsmaktens ledningssystem. Kapitlet ligger till grund dels för att

utreda hur Projekt Rv:s grundtankar föll ut i realiteten och dels som underlag

för nästa kapitel där tillämpningen av H SVAR utreds.

4.3.1 Inledning

H SVAR:s grundläggande målbild är den samma som presenterades för Projekt

Rv. På grund av detta krävs det att det måste finnas ett administrativt system

som kan hantera detta. Styrningen genom uppdrag skapar den möjligheten om

det administrativa systemet stödjer detta vilket också medger en förändring i

tyngdpunkten i ledningen från planering till genomförande, uppföljning och

analys.

H SVAR är, tillsammans med Förordningen med instruktion för Försvars-

makten, Försvarsmaktens föreskrifter om verksamhet vid Försvarsmakten och

Förled, det grundläggande styrdokumentet för verksamhetsledning inom För-

svarsmakten.

4.3.2 Regeringens styrning

Mål- och resultatstyrning är den form som regeringen valt att styra Försvars-

makten med. Detta innebär att Försvarsmakten har frihet att själv välja hur den

skall uppnå de mål som regeringen anger i regleringsbreven. Resurstilldel-

ningen sker genom en tilldelning av en ekonomisk ram. Eftersom styrningen

sker på detta sätt så är det viktigt att Försvarsmakten kan redovisa hur resur-

serna förbrukats.

                                                
143 Redogörelsen i detta kapitel bygger i sin helhet på Handbok för styrning, värdering, analys
och redovisning av Försvarsmaktens verksamhet, H SVAR.
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För Försvarsmakten så är det verksamhetens resultat centralt. Här anges

tydligt skillnaden mellan mål och medel i privat respektive offentlig verksam-

het. I figur 15 visas denna skillnad där målet i privat verksamhet är vinsten som

räknas i pengar och i offentlig verksamhet den service eller nytta och som ses

som den verksamhet som genomförs.

Sektor Mål Medel

Offentlig sektor Verksamhet
(service/nytta)

Pengar
(resurser)

Privat sektor Pengar
(vinst)

Verksamhet
(produktion)

Figur 14. Mål och medel i den offentliga och den privata sektorn144

Uppnått resultat ställs i resultatredovisningen mot de mål som ställts upp av

regeringen. Denna styrning sker i termer av krav på förmågor som krigsorgani-

sationen skall klara av och att det finns en mot dessa förmågor svarande krigs-

organisation. På grundorganisationen ställs krav på produktivitet, effektivitet

och kvalitet. I resultatredovisningen skall dessutom finnas en beskrivning av

hur Försvarsmaktens prestationer har utvecklats avseende volymer, intäkter

kostnader och kvalitet. De olika delarna som ingår i redovisningen framgår av

figur 15 nedan.

                                                
144 H SVAR, s. 1.
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Figur 15. Principer för mål- och resultatstyrning samt resultatvärdering145

I figur 15 återfinns de begrepp som regeringen använder sig av i styrningen.

Resultatvärderingen görs över hela skalan där det börjar längst till vänster i

figuren och resurser tilldelas. Därefter genomförs det verksamhet som efter

genomfört arbete benämns prestation och som får en viss effekt. Detta är då

kopplat till det mål som regeringen ställt upp.

4.3.3 Styrning inom Försvarsmakten

Inom Försvarsmakten styrs verksamheten med tidigare nämnda uppdrag. Dessa

uttrycks i termer av mål och resultat. Mål- och resultatstyrning används alltså

även inom Försvarsmakten.

Verksamheten styrs genom att successivt fastställa delmål mot de långsik-

tiga målen. Mot dessa delmål prövas sedan graden av måluppfyllnad och verk-

samhetens resultat värderas i kvalitet, kvantitet och ekonomiskt utfall. Övergri-

pande för den övergripande verksamhetsstyrningen är att tyngdpunkten skall

ligga på genomförande och uppföljning samt resultatvärdering. Resultatvärde-

ringen skall sedan ligga till grund för kommande verksamhet. Att analysera

produktivitetsutvecklingen är grunden för all verksamhetsutveckling. Ansvaret

för att produktiviteten utvecklas positivt är varje förband och skola ansvariga

för. De som genomför verksamhet är också ansvariga för resultatet.

Vad som skall genomföras anges i uppdrag medan hur det skall genomföras

normalt avgörs av de förband och skolor som får uppdragen. Vad som genom-

                                                
145 H SVAR, s. 2.

Effektivitet

Resurser Verksamhet Prestation Effekt Mål

Produktivitet
Kvalitet
Kostnad

Resultatvärdering
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förts redovisas dels per verksamhet och för Försvarsmakten total, dels för

krigsorganisationens förbandstyper. Hur det genomförts mäts och redovisas i

form av produktivitet och kvalitet.

I framtagandet av uppdragen anges alltid kvalitetskrav men också ekono-

miska krav kan anges. De senare kan användas för att sätta mål för produktivi-

tetsutvecklingen. Målen för verksamheten fastställs alltid efter samverkan med

de berörda krigsförbandscheferna.

4.3.4 Planering och budgetering

Verksamheten i Försvarsmakten består av olika processer där varje process har

en uppdragsgivare. Denna uppdragsgivare är alltså kund. Varje process har sitt

mål beskrivet i ett uppdrag som effektmål. Varje uppdrag är i sin tur uppdelat i

en eller flera uppgifter som i sin tur också har kvalitetskrav åsatta.

Planeringen genomförs på så sätt att varje förband och skola utarbetar upp-

dragsförslag som grundar sig på Högkvarterets verksamhetsinriktning, prelimi-

nära uppdrag, tilldelade ekonomiska ramar och uppnått resultat enligt tidigare

redovisningar. Uppdragen fastställs efter dialog och blir då ramen för vilken

verksamhet som skall bedrivas. Ingen verksamhet som inte är angiven i upp-

drag skall genomföras. Om behov finns att tillföra nya uppdrag, eller uppgifter,

under pågående verksamhetsår skall Högkvarteret fastställa dessa.

Kostnaderna för den verksamhet som skall genomföras för en tidsperiod be-

skrivs i en budget. Strukturen för denna budget skall ske på en relevant detalje-

ringsnivå för förbandets eller skolans behov av besluts- eller styrinformation

samt verksamhetens betydelse och omfattning. En minskad detaljeringsgrad är

efterstävad.

4.3.5 Resultatvärdering

Genomförd verksamhet leder till resultat i form av prestationer som sammanta-

get leder till bestående effekter. Båda dessa värderas genom prestationsvärde-

ring respektive effektvärdering. För prestationsvärderingen är det viktigaste

målet att redovisa produktivitetsutvecklingen.
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Syftet med resultatvärderingen är att ge underlag för krigsförbandsvärde-

ringen och som underlag för redovisningen till regeringen. Dessutom syftar den

till att ge ansvariga chefer underlag för analys av sin egen verksamhets pro-

duktivitet och effektivitet som grund för den egna kvalitets- och verksamhets-

utvecklingen. För att kunna följa upp processerna genomförs en grundorgani-

sationsvärdering (GROV).

Produktivitetsmåttet får inte betraktas skilt från sitt sammanhang. Hänsyn

måste tas till uppnått resultat i prestationerna och vilka effekter dessa gett. Lik-

artade prestationer skall följas upp år från år avseende produktivitetsutveckling

men det är alltid analysen av produktiviteten som är viktigast, inte måttet i sig.

Effektivitet är svårt att värdera eftersom det är svårt att beräkna kostnaderna

för en viss effekt. Av den anledningen måste komplettering ofta ske med andra

mått.

Resultatet av genomförda uppdrag redovisas enligt en beordrad modell för

resultatvärdering där redovisning av kostnad och kvalitet, verksamhetsanalys

och effektanalys ingår. Innehållet i dessa beskrivs närmare nedan.

Kostnad och kvalitet

Resultatet värderas i två dimensioner. Kostnadsresultat och kvalitetsresultat.

Kostnadsresultatet redovisar kostnaden för den prestation som åstadkommits.

För att koppla kostnaden med kvaliteten används kvalitetsresultat. Detta resul-

tat anges i en femgradig skala för fyra olika områden. Personell kvalitet

(PersQ), materiell kvalitet (MtrlQ), anläggningskvalitet (AnlQ) och tjänstekva-

litet (TjQ). Huvudmått som redovisas är alltså totalkostnaden och kvalitetsni-

vån. För att tydliggöra resultaten används stöd- och volymmått.

Verksamhetsanalys/Processanalys

Redovisning sker av hur uppdraget genomförts och huvudmåtten uppnåtts. Här

anges särskilt om det finns en förbättringspotential genom att, till exempel,

ändra förutsättningarna för verksamheten. Produktivitetsutveckling skall redo-

visas där det är möjligt.
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Effektanalys

Med effekt menas verkan av genomförd verksamhet i förhållande till om man

inte gjort någonting. Analys av detta görs om det i uppdraget angetts krav på

effekter och att detta kan värderas av uppdragsmottagaren.

4.3.6 Resultatredovisning och analys av genomförd verksamhet

Syftet med resultatredovisningen är att Högkvarteret skall kunna följa upp pro-

duktivitets- och kvalitetsredovisningen över tiden samt att kunna jämföra mel-

lan olika enheter. Resultatredovisningens underlag kommer från resultatvärde-

ringen och kompletteras bland annat med försvarsmaktsspecifika nyckeltal.

Dessa är indelade i dels resultatmått som används för att värdera prestationerna

i ett uppdrag, dels ÖB nyckeltal för en mer generell uppföljning. De nyckeltal

som H SVAR tar upp redovisas i bilaga 3.

4.4 Tillämpning av H SVAR

Under denna rubrik kommer jag att beskriva en fallstudie som jag genomfört

för att skapa mig en bild av hur H SVAR tillämpas ute i organisationen.

Kapitlet är den tredje, och sista, som utreder Försvarsmaktens ledningssystem.

Förutom att utreda hur H SVAR tillämpas så söker jag även efter om Projekt

Rv:s grundtankar fått genomslag.

4.4.1 Inledning

Fallstudien är genomförd vid två regementen med olika kärnverksamhet. Ett

underhållsregemente, med huvudsaklig verksamhet att leda och samordna för-

nödenhetsförsörjning och teknisk tjänst, och ett pansarförband, med huvudsak-

lig verksamhet att grundutbilda värnpliktiga till krigsorganisationen.

Underhållsregementet kan ses som en organisation som är i det sista stadiet

av sin levnadscykel. Förbandet skall snart läggas ned genom införandet av den

nya FORGUS organisationen146.

                                                
146 Försvarsmaktens underhållstjänst och stödverksamhet (FORGUS), en ny organisation med
uppgift att lämna stöd till Försvarsmaktens samtliga organisationsenheter som skall upprättas
från och med 2002-01-01. http://www.forgus.mil.se/dokument/skriv0301.pdf, 2001-03-27.
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Pansarregementet är då istället i mångt och mycket i början av sin levnads-

cykel. Genom omstruktureringen, med bland annat förbandsnedläggelser, så

tillfördes regementet många nya uppgifter.

4.4.2 Intervjuer med personal vid Underhållsregementet

Försvarsmaktens styrmetod

Underhållsregementet är både intäkts- och anslagsfinansierat. De anslagsfinan-

sierade uppdragen kommer från Högkvarteret och ställs till regementsstaben.

Staben i sin tur omvandlar dessa så att de blir ”kunder” till sina egna DUC så

att dessa alltid kan agera i ett kund - leverantörsförhållande. Hos dessa DUC,

det vill säga de förråd och verkstäder, som levererar tjänster, så ses mål- och

resultatstyrningen inte som något problem. De uppdrag som ges till dessa DUC

kan övergripande ses som ”producera de tjänster som någon är intresserad att

köpa”. Styrningen av dessa sker alltså genom en målstyrning med långt driven

delegering ut i organisationen. Detta beror till stor del på att varje lokal enhet

har sina egna speciella förutsättningar för produktionen. Uppföljning sker se-

dan i huvudsak genom uppföljning med nyckeltal av mer eller mindre finansi-

ell karaktär, till exempel produktiv tid kontra omkostnadstid. Ambitionen att

även styra genom de nyckeltalen finns men är ännu inte fullt utvecklade. Det

blir istället de dialoger som förs mellan kund och leverantör, normalt utbild-

ningsförband och förråd eller verkstad, som styr verksamheten.

Problemet med intäktsfinansieringen anges i intervjuerna vara att Högkvar-

teret inte har förståelse för vad det innebär att vara efterfrågestyrd. Finns det en

kund som vill köpa en tjänst av regementet så skall personal anställas för att se

till att den går att producera, dessutom billigare än eventuella konkurrenter.

Finns däremot inte efterfrågan så skall verksamheten avvecklas. I den modellen

ligger att Högkvarteret inte skall ge personalramar, åtminstone inte avseende

civil personal, vilket de inte klarar av att hålla sig ifrån, utan går in och petar i

detaljer. Konsekvensen av detta blir att det inte går att upprätthålla ett förtroen-

defullt samarbete med kunderna eftersom de efterfrågade tjänsterna inte kan

levereras. Om Underhållsregementet har kommit överens om att producera ett
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visst antal timmar till ett utbildningsförband så skall de ju göra det. Högkvarte-

ret borde istället, enligt intervjupersonerna, reducera kundens anslag om det

anses som för dyrt.

Högkvarteret ser inte de konsekvenser som tillfälliga reduceringar, som görs

i anslagen till de förband som är kunder, får för Underhållsregementet genom

minskade beställningar. Överlag så drabbas Underhållsregementet kraftigt av

de snabba omkastningar som sker eftersom omställning av produktionen inte

kan gå lika fort. En tillfällig minskning av antalet värnpliktiga ett år innebär

inte att personalstyrkan på förrådet kan sägas upp eftersom Högkvarterets

meddelade inriktning är en återgång året därpå. Om sedan inte ökningen kom-

mer så står förrådet med överkapacitet. Det som uppfattas som besvärande i

HKV styrning är att det saknas en långsiktighet som kan skapa grund för en

bättre planering. Reduceringar som påverkar produktionen för Underhållsre-

gementet bör göras två år i förväg eftersom huvuddelen av kostnaderna annars

kvarstår.

Andra exempel på kort framförhållning är att det kan komma order om att

genomföra icke budgeterad verksamhet. Eftersom den intäktsfinansierade verk-

samheten skall ge täckningsbidrag för hela verksamheten blir det problem. Att

genomföra ”kompetensutveckling civil personal” under en dag ”kostar” med

1000 anställda drygt 3 miljoner kronor i form av icke debiterbar tid. Vid an-

mälan till Högkvarteret anger de att det ”får tas som omkostnader” men efter-

som priserna för tjänster sätts en gång per år så kan det inte balanseras.

Ingen av intervjupersonerna på Underhållsregementet kunde säga att de såg

några förändringar före respektive efter införandet av H SVAR och Rv-model-

len. H SVAR uppfattas som om den är en handbok anpassad för den anslagsfi-

nansierade verksamheten vid utbildningsförbanden. Som exempel anges att de

förbanden har en personalram som de skall upprätthålla till varje pris medan

Underhållsregementet har personalen som ett sätt att upprätthålla en hög pro-

duktivitet.

Uppföljningen av verksamheten sker med nyckeltal vilket har använts under

många år och har bedömts som ett bra sätt att följa upp den interna verksam-

heten.
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När det gäller den långsiktiga inriktningen av Försvarsmakten så återspeglas

detta till viss del i de uppdrag som Underhållsregementet får. Kopplingen är

dock inte självklar eftersom endast en av intervjupersonerna anser det är en

någorlunda tydlig koppling. Anledningen till att kopplingarna inte ses beror på

de stora skillnader i vad de anser är Försvarsmaktens vision och målbild. Ingen

av dem upplever den som tydlig och heller ingen drivkraft. För att den skall

fungera som motor bör den ge svar på ”vart är Försvarsmakten på väg?” och

därefter bör mål presenteras för hur man skall nå dit för att slutligen genom en

verksamhetsidé tala om hur vi skall göra för att nå målen.

Den koppling till Försvarsmaktens vision som kunde ses var att ”smalare

men vassare” hade inneburit att det getts uppdrag om avveckling av materiel.

Detta sågs som en realisering av visionen. När det gäller verksamheten kopplat

till kunderna och visionen var det tillförseln av ny materiel som var någotsånär

tydlig. Där är det dock så att ny materiel alltid tillförts, även innan FM skulle

börja minska organisationen.

Resultatvärdering enligt H SVAR

Försvarsmaktens modell för resultatvärdering uppfattas som en i grunden bra

modell. Att värdera det vi gör är bra men det måste ses som en långsiktig pro-

cess. En av intervjupersonerna uttryckte det som att vi är bättre på att värdera

och följa upp vår verksamhet i dag än för 10 – 15 år sedan. Vi kommer att var

ännu bättre om ytterligare 10 – 15 år och även om inte ambitionen nås fullt ut

på en gång så är modellen i sig pådrivande.

När det gäller de värden som rapporteras till högkvarteret ställer sig dock

alla intervjupersoner frågande till vad de egentligen används till. Uppfattningen

är att regementet skickar in för mycket information till Högkvarteret så att det

som egentligen är viktigt drunknar i mängden.

De nyckeltal som Högkvarteret begär in ses inte som tillräckliga för att

kontrollera måluppfyllelsen i uppdragen. Ingen av de intervjuade har upplevt

att det skett någon styrning utifrån eller återkoppling till de inrapporterade

mätningarna. En allmän uppfattning är att det är få som är insatt i underhålls-

tjänsten vilket gör att det blir begränsad styrning jämfört med hur man uppfat-
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tar att utbildningsförbanden styrs. Av tradition har särskilt den rena underhålls-

sidan styrts mycket med skrivelser.

Uppföljning och utveckling vid eget förband

Produktivitetsutvecklingen är positiv vid Underhållsregementet. Tydligast kan

det ses om man betraktar införlivandet av materielenheterna, med sina förråd,

in i Underhållsregementet 1997. De kom då från en rent anslagsfinansierad

värld med organisationer som var väldigt personalstarka på ledningsnivån. Un-

der de åren som gått har personalen minskat, särskilt då ledningssidan eftersom

de vill öka sin produktivitet. Uppföljningen av detta har skett med de produk-

tionsrelaterade nyckeltalen.

Ett system som används vid verkstäderna är operationskoder. Systemet be-

står i att man har tagit fram erfarenhetsvärden för vissa arbeten. När arbetet

startar stämplar man tid och kan på så sätt följa upp arbete hela tiden. Fördelen

med systemet är att det är lätt att planera produktionen för tidsperioder upp till

en månad samt dessutom göra reservdelsbeställningar så att de finns på plats då

arbetet skall starta. Systemet med operationskoder är dock inte helt oomtvistat

eftersom en enskild mekaniker får blotta sig om han jobbar långsammare än

normaltiden. Gör han det på halva tiden så förkortar han på sikt normaltiden

vilket påverkar de mekaniker som inte arbetar lika snabbt.

För den egna övergripande styrningen av verksamheten finns en vision och

en verksamhetsidé. Visionen är formulerad ungefär som ”Kunderna skall tycka

att vi är en självklar partner, vi är det bästa alternativet” och ur den har verk-

samhetsidén ”tre K” fötts. Kompetens, Kostnadseffektivitet och Kvalitet. För

att uppnå kompetens har regementet satsat mycket på kompetensutveckling av

alla medarbetare. Att få medarbetarna kostnadseffektiva har varit ett stort ar-

bete. Kostnadseffektiviteten, mer än bara kostnadsmedvetenhet, innebär att alla

skall göra jobbet på ett effektivt och resurssnålt sätt. För att kunna säkerställa

kvaliteten har flera av verkstäderna genomgått kvalitetscertifiering enligt ISO

9001 och 9002.

När det gäller verksamhetsledningssystem så har regementet satsat på att ut-

arbeta ett utifrån Försvarsmaktens GROV. Det arbetet har kommit långt och
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erfarenheterna överförs nu till FORGUS. FMS GROV är en standard för verk-

samhetsledningssystem, en slags kvalitetssäkring, som tar ganska mycket kraft

att utarbeta, Underhållsregementet har därför satsat så att det finns personal

som får jobba heltid med detta under uppbyggnaden.

För uppföljningen av den interna verksamheten har fem egna nyckeltal

tagits fram, som de följer upp verksamheten vid förråd och verkstäder med.

Dessa har i sin tur egna nyckeltal för att följa upp sin egen verksamhet.

Nyckeltalen tas fram i dialog både inom staben och på förråd och verkstä-

der. På verkstäderna ser de mest på direkt utfall i tid, produktiv tid och om-

kostnadstid. Huvuddelen av nyckeltalen är av finansiell art. TjänsteQ följs inte

upp. Redovisning av utfallen på de olika nyckeltalen sker månadsvis för varje

verksamhetsställe. Analys av dessa sker dock endast inför varje kvartalsrapport

vilket som upplevs som alltför sällan. Detta är en återgång från tidigare genom-

förande då analys skedde månatligen och det bara var att sammanställa värdena

inför kvartalsrapporterna. Förändringen ses som en direkt följd av att rege-

mentet är på väg att läggas ned, eller åtminstone ombildas.

Som kunder ses HKV, GRO och KRI, för stabens del och för förråden och

verkstäderna är det förbanden, staber och skolor ute i garnisonsorterna. Det ses

som svårt att följa upp hur väl de levererade tjänsterna uppfyller kundernas

behov. I första hand för att beställarkompetensen är begränsad, för HKV:s del

så innebär det att de endast ställer kravet att anslagen inte får överskridas. Upp-

följning av kundtillfredsställelse sker ute på verksamhetsställena och följs inte

upp av regementsstaben. På verkstäderna genomförs dialog veckovis med kun-

derna för att se hur långt de beställda uppgifterna fortskridit och på förråden

görs motsvarande dialog en gång i månaden.

Underhållsregementet har i samband med införandet av det nya verksam-

hetsledningssystemet genomfört en processanalys för att ta fram huvudproces-

serna. Utifrån detta har processägare identifierats som då har ansvar för att

följa upp sina egna processer. Uppföljning av hur det går sker genom avvikel-

serapportering som är spritt i organisationen. Den som har fått sig tillsänd en

avvikelserapport skall inom en vecka ha åtgärdat detta samt svarat den som

skickade in rapporten. Dessa rapporter kommer både inifrån regementet såväl
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som utifrån. Avvikelserapporterna tas sedan som en grund för ständiga förbätt-

ringar.

Uppföljning för att utveckla personalen görs inte i staben utan endast på de

lokala enheterna. Eftersom det är så snabb utveckling, speciellt inom verk-

stadssidan, så följs det upp väldigt noggrant och diarieförs i LSS P/A. Det finns

dock inga nyckeltal eller andra mätningar för kompetensutvecklingen utan det

styrs i huvudsak av behoven ute i organisationen.

Medarbetarnas motivation och engagemang följs inte upp på något särskilt

sätt utan det handlar om de signaler som uppfångas i det dagliga arbetet. Me-

darbetarenkäter har genomförts tidigare men trots den besvärliga situation som

regementet befinner sig i på grund av omstruktureringen så görs ingen särskild

uppföljning.

4.4.3 Intervjuer med personal vid Pansarregementet

Försvarsmaktens styrmetod

Mål- och resultatstyrningen borde vara så att uppdragsgivaren talar om vad han

förväntar sig genom att ge mål som är specifika, mätbara och tidsatta. Styr-

ningen sker genom målen och en dialog om vilka resurser som behövs för att

nå dessa mål. Återredovisning sker sedan i samma termer.

Den modell som beskrivs ovan är dock inte hur intervjupersonerna upplever

verkligheten. Högkvarteret styr med uppdrag i uppdragen och styr med ramar i

ramarna det vill säga hela tiden styr i detaljer. Mål- och resultatstyrningen är

alltså något som vi ännu inte nått fram till. Det finns dessutom andra faktorer

som påverkar och styr produktionen som inte stämmer överens med den inrikt-

ning som ges av Högkvarteret. Verksamhetsstyrande produktionsförutsätt-

ningar såsom tillgången på officerare, ekonomiska medel, utbildningstid som

man kan ta ut av de värnpliktiga och tillgången på organisationsbestämmande

materiel, till exempel stridsfordon, är de faktorer som styr verksamheten krafti-

gast just nu.

På Pansarregementet upplevs det inte som att det finns en övergripande

verksamhetsidé på högkvartersnivå när det gäller tilldelningen på resurser
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kontra uppdragen, det saknas en samsyn i och mellan ledningarna. Ett exempel

är ett uppdrag som regementet fått när det gäller försök med ett nytt system.

Uppdraget är, som vanligt, gett från Grundorganisationsledningen men efter

uppdragets påbörjande kommer direktiv från ekonomerna i HKV att resurser i

form av en särskild typ av vagnar skall plockas bort från regementet. Denna

reducering har skett genom att ett teknikkontor har styrt fördelningen av fordon

utan att se till helheten i regementets utbildning.

Som övergripande styrdokument för verksamheten ses DUF. För den över-

gripande verksamhetsledningen är ett förbandsspecifikt uppdragsverk under

utarbetande enligt FMS GROV. Kombinationen av de båda skall då kunna

styra verksamheten vid regementet. På regementet är det däremot så att det

hela tiden kommer nya order och direktiv från HKV och att det sker dialoger

om dessa fortlöpande eftersom det är ett så osäkert läge som det är för tillfället.

Ett exempel är att verksamhetsuppdragen för 2001 inte är fastställda nästan tre

månader in på verksamhetsåret. Av den anledningen känns de övergripande

styrdokumenten som passé. Det som efterfrågas är en långsiktig verksamhets-

inriktning, LVI. Den har inte getts ut ännu men ett arbete är påbörjat. Konse-

kvensen, som den uppfattas vid Pansarregementet, är att HKV inte har klart för

sig hur de verkliga produktionsförutsättningarna, avseende officerare, pengar,

fordon med mera, som krävs för att nå målen. Även om det är så att uppdragen

byggs underifrån så måste det finnas långsiktiga styrningar för antalet värn-

pliktiga, typ av förband som skall utbildas och en ram för hur mycket pengar

man kommer att tilldelas årligen.

Ingen av de tre intervjupersonerna kan se att det har blivit någon förbättring

i styrningen av verksamheten med införandet av Rv-modellen.

Vad som är ÖB:s övergripande vision för försvarsmakten anser de tre inter-

vjuade vara att fokus flyttas från nationell beredskap till internationella insat-

ser, smalare men vassare och anpassning och flexibilitet. Detta återspeglar sig

endast till viss del i de uppdrag som regementet får. Problemet med visionen är

att den upplevs som felbyggd. Den borde utgå från operativa idéer som genere-

rar visioner på alla nivåer utifrån den övergripande.
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Resultatvärdering enligt H SVAR

Försvarsmaktens system för resultatvärdering ses dels som ett sätt att redovisa

vad pengarna använts till och dels att redovisa uppfyllnad av målen med Q-

värden. För att sätta utbildningsmål så används de ur Rv-projektet fram-

sprungna utbildningsmålen som bygger på TOEM. Dessa uppfattas som bra

men problemet uppstår då man använder sig av, till exempel PersQ, värden på

högre nivåer än utbildningsbataljon och kompani. Genom att PersQ värdering-

arna är subjektiva så anses de inte kunna ge svar på frågan om vad förbanden

egentligen klarar av.

Uppföljningen i prestationstyper (typkompani) görs inte, trots uppmaningar

från HKV, men det gavs ingen förklaring till varför det inte kommit igång.

Förbandet genomför återredovisning enligt den i H SVAR angivna metoden

men generellt sett så har intervjupersonerna svårt att se vad HKV använder de

inrapporterade värdena till eftersom det inte sker någon återkoppling.

De resultatmått och nyckeltal som finns angivna i H SVAR anses inte vara

tillräckliga för att kontrollera måluppfyllelsen i uppdragen. Det har dock inte

tagits fram några egna nyckeltal eller andra mått för att följa upp verksamheten

internt på Pansarregementet. Detta förklaras med den nystart som förbandet

haft och det ses som naturligt att mått för uppföljning av verksamheten kom-

mer att tas fram under analysen av innevarande verksamhetsår, mått som är

anpassade till Pansarregementets produktion. Dessa nyckeltal kommer då att

användas för att följa upp produktiviteten och resultatet.

Uppföljning och utveckling vid eget förband

Produktivitetsutvecklingen vid Pansarregementet är bra om man tar in i be-

dömningen hur organisationen såg ut innan omstruktureringen. Att enbart göra

en bedömning på det knappa år som regementet funnits är inte möjligt. Att

produktiviteten ökat på förbandet som helhet beror på den minskade stabs-

funktionen totalt sett men eftersom det inte uppfattas som möjligt att jämföra

resultatet mellan åren så är en produktivitetsjämförelse mycket svår att göra i

alla fall. För att kunna göra detta saknar intervjupersonerna specifika, tidsatta

och mätbara mål som också är rimliga.
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För den långsiktiga styrningen av förbandet så har inte regementet någon egen

vision, det finns dock visioner på utbildningsbataljonsnivå: Det övergripande

styrdokumentet är ett beslut i stort som gäller huvudinriktningen av verksam-

heten till 2004. Arbetet med att ta fram en vision kommer att ske parallellt med

införandet av det nya verksamhetsledningssystemet enligt FMS GROV. Denna

vision kommer då att överlagra beslutet i stort. Införandet av det nya

verksamhetsledningssystemet uppfattas som ett sätt att kunna följa upp att ar-

betet går i riktning mot visioner och beslut i stort. Möjligheterna blir större att

mäta sådant som inte följs upp vid regementet i dag, till exempel vad det är

som görs. Systemet uppfattas dock inte som någon mirakelkur utan ett struktu-

rerat sätt att få tag, och grepp, på vad som är gjort redan tidigare. Målbilden är

med detta att få en syn på verksamheten som genomsyrar organisationen från

chef och ända längst ut. Ett sätt att arbeta som säkerställer kvaliteten i produk-

tionen.

Uppföljning av utfall kontra budget görs fortlöpande, månadsvis och kvar-

talsvis, och nu har också samtliga DUC börjat arbeta i TELLUS. Uppfölj-

ningen kvartalsvis ingår som en del i verksamhetsuppföljningen där fokus har

legat allt för mycket på enbart pengar.

Det råder en stor osäkerhet om vem eller vilka som är regementets kunder.

Eftersom förband produceras till insatsorganisationen är det en av de kunder

som ses tydligast. Det sker dock ingen uppföljning, enligt intervjupersonerna,

av hur väl deras krav motsvaras. Ingen dialog i detta sker för närvarande med

någon mottagare som skulle kunna ses som kund.

Uppföljning av de processer som finns på regementet sker kontinuerligt på

enklaste sätt genom de rapporteringar av genomförd verksamhet som görs i den

vanliga löpande verksamheten. Det är dock inte i någon strukturerad form och

heller inte styrt från regementsledningen. Nästa dimension i detta kommer att

ske i och med införandet av det nya verksamhetsledningssystemet.

Inom Pansarregementet har man påbörjat ett arbete för att klarlägga vilket

behov det finns av kompetenser. Detta arbete är ett första steg mot att göra en

kompetenskarta över personal och behov. Uppföljningen sköts av personalav-
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delningen och incitamenten till vilka behov som föreligger kommer i första

hand från utbildningsledarna.

Uppföljning av personalens engagemang och motivation genomförs inte på

något utpräglat systematiskt sätt. Uppföljningen sker istället genom de täta

kontakter som ledningen har med anställda och arbetstagarorganisationerna.

Det finns dock en viss systematik genom att frågorna tas upp på arbetsplatsträf-

far och ledningsgruppsmöten på olika nivåer. Som anledning till att man inte

genomfört några uppföljningar från personalenhetens sida anges tidsbrist och

behovet av att prioritera annat under detta första år.

Spridning av de mätningar som görs och de uppfattningar som fås på rege-

mentsstabsnivå och utbildningsledarnivå sprids inte medvetet utåt, och nedåt, i

organisationen utan används enbart för rapportering uppåt.

4.4.4 Jämförande analys av Underhållsregementet och Pansarre-

gementet

Försvarsmaktens styrmetod

Båda förbanden såg på mål- och resultatstyrningen likartat. Problemen de

upplevde med resultatstyrningen var också desamma – Högkvarterets detalj-

styrning. För Underhållsregementet innebar detaljstyrningen att det angavs

personalramar, något som inte stämmer överens med hur det är att vara efter-

frågestyrd. Underhållsregementet såg det som sin uppgift att själv minska eller

öka personalen utifrån de tjänster som efterfrågas av kunderna. Båda rege-

mentena upplevde att det inte är en samordnad styrning som kommer från

HKV utan att de olika styrningarna ofta kommer från olika delar i HKV, och

nu också Opil och ATK. Dessa order, direktiv och skrivelser står ofta i strid

med tidigare givna. En gemensam syn med ett långsiktigt perspektiv saknades

och båda förbanden angav att den tidigare långsiktiga verksamhetsidén, LVI, är

en förutsättning för att kunna genomföra verksamheten vid respektive rege-

mente. Dessutom är det så att när detaljstyrning sker på ett av förbanden kan

det påverka det andra indirekt. Framförallt så upplevde Underhållsregementet

detta som särskilt besvärande.
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För att kunna driva verksamheten mot långsiktiga mål så uppgav båda förban-

den att den vision och verksamhetsidé som finns för försvarsmakten är för

otydlig. Problemet för Underhållsregementet är inte lika stort som för Pansar-

regementet där det efterfrågas en tydligare målbild för att kunna ha en långsik-

tig styrning och egna visioner och målbilder som för Försvarsmakten mot ett

gemensamt mål.

Resultatvärdering enligt H SVAR

Modellen för resultatvärdering upplevs som i grunden en bra metod av båda

regementena. Framförallt handlar det om att man har fått igång en process för

att redovisa resultat och på så sätt får man bättre effektivitet och kvalitet i verk-

samheten. Däremot ansåg inte intervjupersonerna att de kunde påvisa att de fått

ett bättre underlag för styrningen av produktionen efter att H SVAR och Rv-

modellen har införts. På grund av att Q- värdena inte uppfattas som tillräckligt

precisa och dessutom är subjektiva så har heller inte förutsättningarna för att

kunna analysera genomförd produktion förändrats.

Rapportering sker enligt den i H SVAR beskrivna modellen, även om det

vid Pansarregementet inte rapporteras i prestationstyper. Bristerna ligger alltså

inte i rapporteringsmodellen utan att de värden som inrapporteras inte verkar

leda till någon analys på högkvartersnivå. De mått som används är inte heller

tillräckliga för att kunna följa upp sin egen verksamhet. Här är det stor skillnad

mellan Pansarregementet och Underhållsregementet där det senare har tagit

fram egna nyckeltal för att kunna genomföra intern uppföljning.

Uppföljning och utveckling vid eget förband

Produktivitetsutvecklingen har varit positiv på båda förbanden helt beroende på

den minskning av ledningsorganisation som skett. På Underhållsregementet är

denna minskning föranledd av de produktivitetsmätningar som görs medan det

på Pansarregementet är ett resultat av omstruktureringen. Någon ytterligare

faktor som påverkat, positivt eller negativt, kan inte Pansarregementet redogöra

för eftersom några mätningar inte har gjorts medan Underhållsregementet

framhåller sitt system med operationskoder.
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Båda regementena har en egen övergripande målbild där Underhållsregemen-

tets består av en vision och en verksamhetsidé och Pansarregementets av ett

beslut i stort för de kommande fyra åren. Båda förbanden ser det kommande

verksamhetsledningssystemet som ett sätt följa upp att verksamheten också går

i den övergripande riktningen.

Uppföljningen av processer är strukturerad vid Underhållsregementet, där

också en processkartläggning är genomförd, medan Pansarregementet ännu

inte identifierat sina processer. Däremot så följer de upp verksamheten, som ju

är ett antal processer, kontinuerligt men mindre strukturerat.

På Pansarregementet har man kommit lite längre med kartläggningen av be-

hovet av kompetenser. Båda regementena mäter dock inte kompetenser på nå-

got särskilt sätt utan låter nivån DUC ”styra” kompetensutvecklingen i huvud-

sak.

Medarbetarnas motivation och engagemang följs upp på liknande, mindre

strukturerade, sätt på båda förbanden genom kontinuerliga kontakter med me-

darbetarna och arbetstagarorganisationerna.

Utnyttjandet av de värderingar som görs används på olika sätt mellan för-

banden. Underhållsregementet som har tagit fram sin egna nyckeltal för upp-

följningen återför dessa i sammanställd form till deras DUC för vidare sprid-

ning medan Pansarregementet i första hand endast använder sina mätningar och

värderingar för rapportering uppåt.



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS
ChP 99-01
Mj Pär Zakariasson 2001-05-14 19 100:1007

Sida 86 (102)

5 Jämförelse mellan Balanced Scorecard och FM

styrmodell

5.1 Analysmodell

Analysmodellen bygger på att jag försöker hitta likheterna mellan Balanced

Scorecard och Försvarsmaktens managementsystem. Analysen genomförs ge-

nom att varje del i den empiriska undersökningen studeras genom ett filter be-

stående av faktorerna för ett framgångsrikt BSC. Detta innebär att jag först

granskar de intentioner som Projekt Rv hade, därefter H SVAR:s intentioner

och slutligen tillämpningen av H SVAR.

Ur teorin om Balanced Scorecard har jag tagit fram de resultat som metoden

förväntas ge för att se om FM metod ger dessa. Dessa önskade resultat presen-

teras längre fram under rubriken Verksamhetsledningssystemet.

Teorin om Balanced Scorecard byggs upp av att det skall vara balans mellan

de olika mått som följs upp och att det är den långsiktiga visionen som skall

vara styrande. Styrningen av företaget bygger på ett synsätt där helheten är det

viktiga, det är inte enbart de traditionella finansiella nyckeltalen som anger

kursen för företaget. Detta innebär alltså att det är ett framtidsinriktat ställ-

ningstagande. För att detta skall kunna fungera så måste verksamheten följas

upp och värderas ur fyra olika perspektiv vars olika styrtal skall kopplas till

strategin. Detta leder till att fortsättningen av min analys genomförs genom att

jag betraktar FM modell genom de fyra perspektiven som BSC föreslår.

Som avslutning i min analys har jag lyft fram några managementprocesser

som Balanced Scorecard har visat sig kunna förstärka. Hur väl fungerar dessa i

Försvarsmakten i dag och fanns det några intentioner att dessa skulle drivas på

det sätt som teorin om Balanced Scorecard föreslår?

5.1.1 Balansen

Balansen mellan de olika delarna i ett Balanserat Styrkort är centralt. I detta

första område studerar jag om balansen inom följande områden finns inom

Försvarsmaktens verksamhetsledning:
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• kort- och långsiktiga målsättningar

• finansiella och ickefinansiella mått

• utfallsmått och drivande mått

• externa och interna prestationsperspektiv

5.1.2 Det finansiella perspektivet

Här analyserar jag hur väl Försvarsmaktens styrmodell svarar upp dels mot

kravet på att kunna mäta hur väl man klarar av att hålla de budgeterade ra-

marna, dels hur effektivt FM klarar av att, på olika nivåer, mäta hur effektivt

man klarar av att tillgodose uppdragsgivarnas önskemål.

5.1.3 Kundperspektivet

Kundperspektivet handlar mycket om att kunna identifiera de kunder som man

har. Har FM försökt göra detta? Fanns det som intention i Projekt Rv och H

SVAR och hur uppfattas det på förbanden? De specifika mått som jag jämför

med här är:

• kundtillfredsställelse

• varan eller tjänstens egenskaper

• kundrelationer

• image

5.1.4 Processperspektivet

I detta perspektiv skall de processer som är viktigast identifieras. Detta bör

göras som en helt fristående analys av verksamheten och inte ett försök till

förbättring av de befintliga. De identifierade processerna ligger sedan till grund

för de styrtal som skall tas fram.

Viktigt är att i mätningen av processerna mäta efter varje avslutat steg i pro-

cesserna och inte enbart granska kvaliteten på den färdiga produkten.
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5.1.5 Lärandeperspektivet

I detta perspektiv studerar jag hur väl FM följer upp och utvecklar följande:

• medarbetarnas kompetens

• informationssystemens prestanda

• motivation, ”empowerment” och den gemensamma inriktningen

5.1.6 Managementsystemets effekter

Balanced Scorecard har visat sig bidra till att stärka några viktiga manage-

mentprocesser. Som avslutning i min analys försöker jag se hur väl följande

processer fungerar i Försvarsmakten:

• förtydliga och omvandla visionen och strategin

• kommunicera och koppla samman strategiska målsättningar och styrtal

• planera, sätta upp målsättningar och samordna strategiska initiativ

• stärka strategisk feedback och lärande

5.2 Diskussion

5.2.1 Balansen

Varken Projekt Rv eller H SVAR tar upp resonemang om balans mellan olika

områden som skall följas upp. Däremot så finns det en önskan från förbanden

att det skulle vara en mer balanserad syn på verksamhetsledningen. Framförallt

så uppfattas tyngdpunkten ligga alltför mycket på finansiell uppföljning.

Tanken på balans mellan kort- och långsiktiga målsättningar återfinns inte

någonstans utan det är regeringens krav på återredovisning som har fått vara

helt styrande. Långsiktigheten saknas på förbanden där framförallt de snabba

omkastningarna ställer till problem.

När det gäller finansiella och ickefinansiella mått så finns båda delarna med

genom hela undersökningen. De finansiella måtten har fått mycket stor bety-

delse vilket visar sig i de undersökningar som gjorts på förbanden. Projekt Rv:s

modell för ekonomisk uppföljning har blivit mycket detaljerad under arbetets
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gång och presenteras också så i H SVAR. Denna detaljeringsgrad upplevs på

förbanden som alltför hög. H SVAR:s beskrivna ambition att en minskad de-

taljering skall ge mer tyngd åt genomförande och analys återspeglas inte i de

riktlinjer som ges ut för den ekonomiska uppföljningen och det upplevs inte

heller så på förbanden. De ickefinansiella måtten bygger i huvudsak på Q-

skalan. Den uppfattas som ett bra steg mot en uppföljning men den är alltför

oprecis och godtycklig för att kunna ligga till grund för jämförelser mellan

olika prestationer.

Någon balans mellan utfallsmått och drivande mått finns det inte. I huvud-

sak så används enbart utfallsmått för att utvärdera genomförd verksamhet. Q-

kraven är endast en uppföljning av att målen uppnås. Däremot så fokuseras det

till stor del i H SVAR på produktiviteten. De mått som används för att följa

upp detta skulle mycket väl kunna användas som drivande mått men så sker

inte, varken på förbanden eller i Högkvarterets styrning. De drivande måtten

skall ta sikte på att föra verksamheten framåt mot visionen men eftersom det

saknas koppling däremellan så fyller de inte den funktionen.

Prestationsperspektiven varierar beroende på var i organisationen man be-

finner sig. Grunden för Projekt Rv var att återredovisningen till regeringen var

det viktigaste, det innebär alltså ett externt prestationsperspektiv. Förutom detta

lyfts även produktiviteten fram som viktig. Detta kan ses både som internt och

externt eftersom regeringen ställer krav på att produktiviteten skall utvecklas

kontinuerligt samtidigt som det är ett krav som åligger varje förbands- och

skolchef att utveckla produktiviteten i en positiv riktning. Ytterligare interna

prestationsperspektiv lyftes fram i arbetet med Projekt Rv, bland annat utarbe-

tades en måttbank som skulle ligga som grund för respektive verksamhetsstäl-

les fortsatta utveckling. Denna måttbank återfinns dock inte i H SVAR och

ingen av intervjupersonerna refererar heller till den. I detta fall är det en god

idé som fallit ifrån mellan projektet och fastställd handbok.

Intressant att se i studien är att Balanced Scorecard tas upp som modell vid

ett par tillfällen. Utifrån erfarenheter vid Försvarsmaktens verkstäder så föror-

das en modell av BSC och dessutom görs en jämförelse mellan Rv modellen

och BSC. I den jämförelsen lyfts det fram att kundperspektivet och det finansi-
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ella perspektivet är väl tillgodosedda, och till viss del processperspektivet, me-

dan bedömningen görs att lärandeperspektivet är något som ligger på en högre

nivå än Projekt Rv och Rv modellen.

Vad är det då som har gjort att de idéer om Balanced Scorecard som fördes

fram i Projekt Rv inte fått genomslag i H SVAR? I metodkapitlet redogörs för

den värdeladdade systemmodellen. Det är rimligt att se på Försvarsmaktens

verksamhetsledningssystem utifrån den, och även projektet Rv. Även om sy-

stemet är öppet och lärande så är det även individberoende. I detta fall måste

det ses som att detta arv, i form av tidigare sätt att styra, har fått leva kvar till

viss del.

5.2.2 Det finansiella perspektivet

Grunden för den omarbetade ekonomimodellen var inte att förbättra mätningen

av hur väl man inom Försvarsmakten klarade av att hålla de budgeterade ra-

marna. Även om införandet av mål- och resultatstyrning hade det syftet till viss

del så var det istället mer frågan om att kunna knyta den ekonomiska uppfölj-

ningen till resultatvärderingsmodellen. Denna koppling är intressant eftersom

det innebär att fokus ligger på att mäta hur effektivt Försvarsmakten klarar av

att tillgodose uppdragsgivarnas önskemål. Mätningen av detta är ju egentligen

det som Rv- modellen bygger på. Den traditionella ekonomiska redovisningen

med resultaträkning med mera är inte något som det går att klara sig ifrån.

Fortfarande är en rättvisande ekonomisk redovisning av största vikt eftersom

Försvarsmakten har detta krav på sig. Det handlar egentligen mer om att an-

vända tilldelade medel på ett så effektivt sätt som möjligt.

I Projekt Rv hade man utgångspunkten att kunna redovisa effektiviteten, och

även den tillförda effekten. Båda dessa delar stöder BSC bild av hur man som

icke vinstdrivande organisation skall hantera detta perspektiv. Denna grund-

tanke kommer även fram i H SVAR. Handboken är alltså tydlig inom detta

område men tillämpningen desto svårare.

Modellen med uppdrag och redovisning upplevs som bra på förbanden men

återigen så finns det tveksamheter om hur väl de rapporterade värdena talar om

vad de egentligen vill mäta. Att kunna presentera vilket resultat som egentligen
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uppnåddes upplevs som svårt beroende på att de styrtal som rapporteras in till

HKV upplevs alltför godtyckliga. Vid förbanden upplevs dessutom inte dessa

rapporter få någon återverkning i organisationen.

5.2.3 Kundperspektivet

Detta perspektiv är det där det skiljer sig mest markant mellan de två förbanden

som studerats i fallstudien. Underhållsregementet har en klar bild av vilka de-

ras kunder är och ser också på hur tjänsterna som de utför direkt påverkar

kundtillfredsställelsen. Motsvarande bild finns inte på Pansarregementet utan

det råder viss förvirring om vilka som är deras kunder. Detta klarar H SVAR ut

genom att ange att det är den som ger uppdraget, det vill säga Högkvarteret,

men också krigsförbandscheferna som är kunder.

Det är lätt att förstå hur Underhållsregementet kan åskådliggöra kunder ef-

tersom de upplever sig leva i en i huvudsak efterfrågestyrd miljö, samtidigt

som arvet och kulturen inom den anslagsfinansierade verksamheten som be-

drivs vid Pansarregementet hämmar detta.

5.2.4 Processperspektivet

Redan i den inledande order som Projekt Rv fick från ÖB var processperspek-

tivet med som en del. Där angavs att processkvalitet skulle värderas genom en

Grundorganisationsvärdering, GROV. Ansvaret för utarbetande av GROV låg

inte på Projekt Rv utan inom den del av Q- projektet som Rv hade brutits loss

från. I H SVAR nämns det också i förbigående med en kommentar om att

GROV är under utarbetande. Nu har det gått drygt fyra år sedan ÖB:s initiala

order och på förbanden är GROV ännu inte infört. Både Underhållsregementet

och Pansarregementet lyfter upp GROV, och att bygga verksamhetsledningssy-

stem utifrån denna, som ett pågående arbete.

Projekt Rv anger vidare att ÖB:s generella nyckeltal skall användas som

processindikatorer och då följas upp år från år. På förbandsnivån har de inte

sett att dessa nyckeltal har använts för att följa upp processerna. De har inte

heller använts internt för att följa upp processerna.
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H SVAR beskriver all verksamhet i försvarsmakten som ett antal processer där

målet för dessa beskrivs i uppdragens effektmål. För att följa upp dessa så an-

ges verksamhetsanalysen som görs i resultatvärderingen vara denna process-

analys samtidigt som det på annan plats, som beskrivet ovan, anges att process-

analysen görs i GROV. För förbanden är detta tvetydigt och förvirrande. Un-

derhållsregementet har genomfört processkartläggning och processanalys me-

dan Pansarregementet väntar till införandet av det nya verksamhetsledningssy-

stemet enligt GROV.

5.2.5 Lärandeperspektivet

Medarbetarnas kompetens skall, enligt Projekt Rv, mätas i PersQ när det gäller

utbildning av yrkesofficerare och civilanställda. Det skall alltså genomföras på

samma sätt som när det gäller utbildning av värnpliktiga till krigsförbanden.

Den modellen återkommer inte tillräckligt tydligt i H SVAR och tillämpas inte

alls på förbanden. Värdering skall också, enligt Projekt Rv, ske som effektbi-

drag till grundorganisationen under rubriken övriga effekter.

På förbanden följs istället medarbetarnas kompetens upp genom, i huvud-

sak, personlig kännedom. Behov av kompetensutveckling kommer underifrån

utan någon övergripande långsiktig plan. Denna ostrukturerade utveckling do-

kumenteras dock på ett i huvudsak bra sätt genom det personaladministrativa

stödsystemet, LSS/PA.

Informationssystemens prestanda lades det stor vikt vid i Projekt Rv. Detta

ligger helt i linje med teorin om Balanced Scorecard där det är ett krav att ha

ett avancerat informationssystem om framförallt processerna skall kunna för-

bättras. Detta område fick en egen arbetsgrupp, Ag samordning ADB, som fick

till uppgift att samordna de system som fanns och var under utveckling. Re-

sultatet blev TELLUS och FM PUB. TELLUS är ett försvarsmaktsgemensamt

system för styrning, mätning och värdering och FM PUB detsamma men för

budgetering. Dessa system klarar idag av att hämta information från andra sy-

stem och sammanställer också information på koncernnivå. Detta innebär att

systemen, om de används optimalt, kan utgöra det i Balanced Scorecard efter-

frågade avancerade systemet. Hur det fungerar på förbanden har jag i mina
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studier inte kunnat få bekräftat eftersom mina valda förband ännu inte hade

driftssatt systemen fullt ut.

Vad det gäller motivation, ”empowerment” och den gemensamma inrikt-

ningen så sågs det, i det enda dokument som berörde detta, inom Projekt Rv

som liggandes utanför det område som projektet skulle arbeta med. Den enda

koppling som görs är den hänvisning till kommande GROV. Samma hänvis-

ning görs i H SVAR. Uppföljning av motivationen skedde inte för närvarande,

i någon strukturerad form, på något av förbanden. Däremot upplevde intervju-

personerna sig ha bra kontroll på hur situationen var genom de kontinuerliga

kontakterna som sker med medarbetarna.

Att få medarbetarna att känna sig delaktiga genom att ta tillvara deras idéer

har drivits inom Q- projektets ram under några år. Det ser jag som det behov av

”empowerment” som efterfrågas i Balanced Scorecard. I detta ligger mycket av

att offentliggöra lyckade förslag, belöna förslagslämnaren och följa upp försla-

gen. Trots att detta pågått under ett par år så återkopplade ingen av intervjuper-

sonerna till detta. Jag tolkar det som att det är svårt att se kopplingen mellan de

olika projekten inom verksamhetsledning som drivs inom Försvarsmakten.

Samordningen och samsynen i arbete ifrågasattes av intervjupersonerna.

Varken i Projekt Rv eller H SVAR lyfts behovet av att tydliggöra Försvars-

maktens vision fram. På förbanden finns det antingen beslut i stort och verk-

samhetsidé eller vision som är ledstjärnan för verksamheten. Kopplingen till

Försvarsmaktens övergripande vision uppfattades inte som tydlig. Ett efterfrå-

gat dokument på Pansarregementet var den långsiktiga verksamhetsinrikt-

ningen, LVI. Till viss del kan det vara en ledstjärna för att få förbandet att se

verksamheten i ett längre perspektiv.

5.2.6 Managementsystemets effekter

Jag har inte kunnat se att Försvarsmakten, egentligen Högkvarteret, har lyckats

förtydliga sin vision och strategi på ett sådant sätt som Balanced Scorecard

skulle kunna. Det har inte varit målsättningen i framtagandet av H SVAR men

efterfrågas på förbanden. Att däremot omvandla visionen och strategin till den

verksamhet som genomförs bör vara relativt enkelt. Jag har inte haft för avsikt
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att studera detta i mitt arbete, men eftersom det är Högkvarteret som fastställer

uppdragen så har de alla möjligheter att styra verksamheten i rätt riktning.

Uppdragsmodellen är alltså mycket lämplig för detta.

De övriga tre punkterna i analysmodellen faller på att Högkvarteret inte an-

vänder sig av styrtal som framtidsinriktade. Fokus har alltför mycket hamnat på

strikt finansiell uppföljning och produktivitetsuppföljning. Förutsättningarna

borde dock finnas med den nuvarande modellen som grund men det behövs ett

samordnande tag.

5.3 Slutsatser och svar på frågeställningarna

Projekt Rv hade som utgångsvärden att produktionen skulle följas upp och ut-

värderas årligen med fokus på produktivitet och kvalitet. Dessutom skulle den

tillförda effekten värderas. Dessa intentioner har fått genomslag i H SVAR

medan några förslag har försvunnit under projektets gång.

Inledningsvis drev Projekt Rv sitt arbete med målsättningen att det skulle

vara krav på effekter i varje uppdrag. Detta tonades ned eftersom det ansågs

svårt att ställa detta krav. Tanken att genom effektkraven skärpa kraven för att

genomförda uppdrag skulle vara godkända behölls dock och det betonades att

detta skulle utvecklas. Det har dock inte skett i H SVAR. I stället har kravet på

ständigt förbättrad produktivitet vuxit upp som överordnat. Om den föreslagna

vägen med en modell baserad på Balanced Scorecard hade valts hade detta

kunnat undvikas. Detta skulle dessutom ha kunnat beskriva sammanhanget från

Försvarsmaktens verksamhetsidé och målbild till genomförandet i organisatio-

nen.

I projekt Rv presenterades också en måttbank som skulle utgöra en idébank

för uppföljning på förbandsnivå. Denna återfinns inte i H SVAR men hade

kunnat vara det hjälpmedel som förbandscheferna behöver för uppföljning av

den egna verksamheten. Ett erfarenhetsutbyte mellan förbandschefer inom

detta område skulle kunna vara en god hjälp för ökad uppföljning på lokal nivå.

Det står också klart att vikten av att ta fram nyckeltal, eller styrtal, för uppfölj-

ning och styrning av verksamheten på förbands- och skolnivå inte har tydlig-

gjorts tillräckligt i H SVAR.
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De intentioner som Projekt Rv hade och som sedan presenterades i H SVAR

har fått effekt vid förbanden i fallstudien. Genom resultatredovisning upplever

båda förbanden att kvaliteten har ökat. Det har däremot inte förbättrats på det

sätt som anges i H SVAR, genom den nyckeltalsuppföljning som sker, utan det

är mer en indirekt påverkan genom ökad medvetenhet. När det gäller en av de

stora målsättningarna med att införa en ny verksamhetsledningsmodell, att

flytta tyngdpunkten från budgetering och planering till uppföljning och analys

så är inte uppfattningen att så skett. Framförallt kritiseras kostnadsfördel-

ningsmodellen för att vara alltför detaljerad och resurskrävande.

Enkelhet är ett viktigt begrepp för att få nya system att fungera. Försvars-

maktens system är varken enkelt eller lättförståeligt. För att nå dit måste de

administrativa stödsystemen vara tillräckligt avancerade och enkla att använda.

Genom att TELLUS och FM PUB nu börjar användas bedömer jag att detta

kommer att bli fallet.

Försvarsmaktens verksamhetsledningssystem och Balanced Scorecard är i

många stycken lika varandra. Det finns en grund för att använda både dri-

vande- och utfallsmått och dessutom TELLUS som administrativt stödsystem

för uppföljningen. De externa och interna prestationssystemen är under infö-

rande genom Q- projektet och GROV. Användningen av det finansiella syste-

met, som inte motsätter sig en fortsatt rättvisande ekonomisk redovisning, finns

i och med Rv- modellens Q- skala och effektvärdering.

Sammantaget så visar likheterna på att modellen med uppdrag är lämplig för

att styra verksamheten genom Balanced Scorecard.

De brister som nu finns i Försvarsmaktens verksamhetsledningssystem

handlar till stor del om avsaknaden av ett samlat grepp. På förbanden ser de

inte vilken nytta rapportering ger på Högkvartersnivå och inte heller helheten i

genomförandet av verksamheten. Användandet av Balanced Scorecard är ett

sätt att komma tillrätta med dessa problem.

Genom att likheterna är så stora, vilket presenterats ovan, så bör ett infö-

rande kunna gå relativt enkelt. Det som behöver förändras, eller kompletteras

med, är utifrån de slutsatser jag dragit följande.
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Inledningsvis bör det ske ett tydliggörande från Högkvarteret till förbanden

avseende vad dagens resultatrapportering används till och vilken nytta den får.

Det görs för att kunna få med den förbättringsbenägenhet som finns bland För-

svarsmaktens personal i dag.

ÖB:s vision och målbild måste omsättas till tydliga och gripbara termer. Hur

dessa skall uppnås skall presenteras i relevanta styrtal där minst de fyra per-

spektiven finansiellt, kund, process och lärande blir fokuserade. I detta arbete

bör produktivitetsfokuseringen nedtonas till förmån för effektivitetsökning.

Samordna arbetet med TELLUS, GROV och Balanced Scorecard som i dag

sker i Högkvarteret under en ledning.

6 Avslutande kommentarer

6.1 Sammanfattning

Statsmakternas styrning av de statliga förvaltningsmyndigheterna har under

senare delen av 1900-talet utvecklats i etapper till dagens mål- och resultatstyr-

ning. Denna styrform ställer stora krav på redovisningen från myndigheterna

till regeringen. Bland andra så har Försvarsmakten fått kritik för sitt sätt att

rapportera vilket ledde till att ett nytt verksamhetsledningssystem utarbetades

under 90-talet.

Samtidigt som Försvarsmakten utarbetade det nya sättet att leda förbands-

produktionen började en annan verksamhetsledningsmodell, Balanced Score-

card eller balanserat styrkort, att användas av fler och fler företag. Modellen

hade sitt ursprung i USA men fick tidigt fäste även i svenska företag. Under

senare delen av 90-talet har även några svenska myndigheter börjat använda

modellen vilket ger upphov till frågan om detta är något för Försvarsmakten

också?

Balanced Scorecard är ett verksamhetsledningssystem vars största styrka

ligger i att kunna omvandla en vision till genomförande. Föra att uppnå detta

fokuserar den på mål i olika tidsperspektiv. Det skall vara balans mellan de

långsiktiga och de kortsiktiga målen samtidigt som det är balans mellan de fyra

viktigaste perspektiven som modellen bygger på. Dessa perspektiv har även de
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en koppling i tid genom att man i det finansiella perspektivet mäter och värde-

rar vad som varit, det vill säga ekonomiskt resultat. I kund- respektive process-

perspektiven mäts och värderas förhållandet till kunderna respektive hur väl

processerna fungerar. Detta är en värdering av pågående verksamhet. Det sista

perspektivet, lärandeperspektivet, är det viktigaste i Balanced Scorecard. Det

fokuserar på framtiden och handlar, i huvudsak, om hur man tar vara på sina

medarbetare och deras inneboende förbättringskraft samt utvecklar dessa.

I denna uppsats studeras först Balanced Scorecard som teori för att hitta de

kärnpunkter som ligger till grund för ett lyckat genomförande av den som mo-

dell. Därefter görs en genomgång av det arbete, Projekt Rv, som ledde fram till

det grundläggande styrdokumentet för verksamhetsledning inom Försvarsmak-

ten – Handbok för styrning, värdering, analys och redovisning av Försvars-

maktens verksamhet, H SVAR. Denna studie av Projekt Rv har som syfte att

undersöka om intentionerna i det arbetet kom fram i H SVAR som studeras i

nästa del. I syfte att undersöka om intentionerna i H SVAR verkligen nått ut i

tillämpning på Försvarsmaktens förband presenteras därefter en fallstudie från

två förband.

Analys av resultaten från dessa studier av H SVAR har sedan skett genom

ett filter av de, från Balanced Scorecard, viktigaste faktorerna:

• balansen

• finansiellt perspektiv

• kundperspektiv

• processperspektiv

• lärandeperspektiv

• managementsystemets effekter

Likheter mellan systemen är att det finns ett inarbetat tänkande i termer av re-

sultatvärdering. Dessutom visar fallstudien att det finns ett uppdämt behov av

förbättring av det nuvarande systemet. Att värdera och utveckla sig genom
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ständiga förbättringar är en del av Försvarsmaktens naturliga sätt att genomföra

verksamhet. Detta skall behållas och utvecklas.

Försvarsmakten styr verksamheten genom en modell med uppdrag där mål

sätts upp med krav på resultat och redovisning. Den modellen har goda möjlig-

heter att utvecklas till en del av en styrning genom Balanced Scorecard.

Studien har visat att det finns en bra grund för att införa Balanced Scorecard

inom Försvarsmakten. En sådan modell skulle dessutom kunna komma tillrätta

med flera av de brister som finns i det nuvarande verksamhetsledningssyste-

met.

Utöver dessa ovanstående slutsatser pekar även uppsatsen på områden som

behöver utvecklas för att det skall gå att införa ett Balanced Scorecard. Fram-

förallt handlar det om att förtydliga och omsätta Försvarsmaktens vision och

målbild till tydliga och gripbara termer samt att balansera uppföljningen mellan

de kort- och långsiktiga målen. Denna balans måste naturligtvis också återfin-

nas mellan de fyra perspektiven i Balanced Scorecard. Ett annat viktigt område

är att samordna verksamheten med de stödsystem som är nödvändiga för en

riktig uppföljning.

6.2 Avslutande kommentarer och förslag på fortsatt

forskning

Jag har med min uppsats visat på att det är möjligt och också lämpligt att införa

Balanced Scorecard som verksamhetsledningssystem inom Försvarsmakten.

Att föra in ett sådant system måste dock göras efter hand. Jag tror inte att det

kommer att fungera om Högkvarteret beslutar om införande och tillämpning på

bredden utan att först ha visat på fördelarna. Den, i år, påbörjade uppföljningen

på ÖB nivå enlig Balanced Scorecard skulle kunna användas för att visa på

systemets fördelar. Genom att saluföra detta på ett lämpligt sätt kan intresset

väckas på förbanden och tillämpningen spridas genom det uppdämda behovet

av ett förbättrat verksamhetsledningssystem.

Grundat på ovanstående är förslag på framtida forskning hur ett införande

av Balanced Scorecard på bredden inom Försvarsmakten bör ske. Bland andra

skulle möjliga problemformuleringar kunna vara:
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• På vilket sätt kan de ledningar, avdelningar och sektioner som arbetar med

olika delar inom verksamhetsledningssystemet samt deras projekt samord-

nas?

• Kan tillräcklig information för att stödja Balanced Scorecard hämtas ur de

nuvarande stödsystemen?
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Intervjuer

Underhållsregementet

Projektledare VHL, 2001-03-06.

Chef planeringsavdelningen, 2001-03-08.

Chef genomförandeavdelningen, 2001-03-06.

Pansarregementet

Stabschefen, 2001-03-07.

Chef planeringsavdelningen, 2001-03-07.

Chef grundutbildningsbataljon, 2001-03-08.
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Intervjuunderlag

Inledning

1. Beskriv vad som är ditt förbands och din enhets huvudsakliga verksamhet.

2. Beskriv vad du gör i ditt arbete.

Försvarsmaktens styrmetod

3. Vad innebär mål- och resultatstyrning för dig?

4. Vilka föreskrifter, till exempel order och handböcker, anser du är de vikti-

gaste styrdokumenten för verksamhetsledningen vid ditt förband/enhet?

5. Anser du att följande har förändrats efter H SVAR tillkomst:

- resultatredovisningen och underlaget för styrning av produktionen

- förutsättningarna för att bättre kunna analysera genomförd produktion

- förhållandet mellan planering och genomförande/analys?

6. Vad i Försvarsmaktens vision/målbild för framtiden anser du vara mest

tydlig?

7. Anser du att detta återspeglas i de uppdrag ni får?

8. Hur tillämpas FM metod för mål- och resultatstyrning vid din en-

het/förband?

Resultatvärdering enligt H SVAR

9. Vad anser du är FM system för resultatvärdering?

10. Hur anser du att resultatvärderingen vid din enhet fungerar i jämförelse

med hur du tolkar H SVAR?

11. Anser du att de resultatmått och nyckeltal som anges i H SVAR tillräckliga

för att kontrollera måluppfyllelsen i uppdragen?

12. Finns det andra mått du skulle vilja ha med?

Uppföljning och utveckling vid eget förband

13. Hur anser du att produktivitetsutvecklingen är vid ditt förband/enhet? Hur

följs detta upp?
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14. Har ni någon egen vision eller målbild vid din enhet/förband? Om ni har

det, hur kontrollerar ni att ni arbetar mot denna?

15. Använder ni vid ditt förband andra nyckeltal/mått än de som HKV kräver

in?

16. På vilken nivå tas de egna nyckeltalen/måtten fram?

17. På vilket sätt och hur ofta redovisas de mätningar ni gör av de egna nyck-

eltalen?

18. Gör ni några uppföljningar av utfall kontra budget under pågående verk-

samhetsår utöver de anbefallda redovisningarna?

19. Vem eller vilka ser ni som era kunder? Följer ni upp hur väl ni uppfyller

deras krav och målsättningar? På vilket sätt?

20. Följer ni upp hur de olika processerna inom din enhet/förband fungerar?

Mäter ni det på något sätt?

21. Hur gör ni för att följa upp och utveckla personalen? Gäller detta både civil

och militär personal?

22. På vilket sätt följer ni upp personalens engagemang?

23. Sprids resultaten från de olika mätningarna i organisationen och, om så är

fallet, hur används dessa?

Avslutning

24. Finns det något ytterligare som du skulle vilja komplettera med?

25. Anser du att det vid ditt förband finns någon enhet som skulle kunna ytter-

ligare belysa området som intervjun har behandlat?
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Uppgifter till arbetsgrupperna i Projekt Rv

Grupp Uppgifter
Styrgrupp Utveckla strategiprogram för FM produktionsstyrning.

Led och samordna införandet i linjeorganisationen.
Referensgrp
Ledningsgrp
produktions-
utveckling

Samordna ag- och utvgrp.
Samordna införandet av resultatvärdering i ordinarie rutiner.
Led fortsatta försök under 1997.
Led införandet av förändringar efterhand.
Kontrollera införandet, analysera redovisningen i DÅR.
Utveckla nya dialogformer.

Projekt-
ledningsgrp

Led projektet och samordna arbetsgruppernas arbete.
Förbered föredragningarna för ÖB, C PLANS, C CONTR, PLANK, MIL.
Led Ledningsgrupp produtveckling och egna utvgrp/arbgrp.

Stabsgrupp Stöd ledningsgruppen i projektstaben. Utför dokumentation.
Samordna utskick av bestämmelser. Samordna underlag till
regelverket. Samordna dokumentation Rv i regelverken FörLed, H
PROD, H EK m.fl.

Expertgrupp
ekonomi-
styrning

Biträd projektledningen och utvgrp enligt avrop.
Biträd projektledningen med uppdragsförslag för anpassningar i
budget- och redovisningssystem.

Ag Sam-
ordning ADB

För ADB-system i FM som stödjer Uppdrag – Produktion – Resultat.
• Samordna för projekt Rv erforderliga förändringar.
• Utarbeta tidsplan för förändringar.
• Definiera avgränsningar mellan system och utveckling.
• Kontrollera samstämmighet i befintliga verksamhetsmodeller.
Samordna Projekt Rv och TELLUS.

Ag Sekretess Fortlöpande analysera sekretessgrad i uppdrag och redovisning, vid
behov föreslå åtgärder.

Ag Utbildning Utforma utbildningsprogram enligt kaskadmodellen.
Utbilda de centrala ledningarna och representanter för skolor och
förband.

Utvgrp
STYRNING
– Uppdrag
– KROV-Q
– TOEM

Föreslå uppdragsformuleringar i PProdU.
Anpassa uppdrag och resultatvärdering programvis.
Överse och föreslå skalsteg inkl. ekonomisk kalkyl/skalsteg.
Fortsätt utveckling av KROV-Q. (Övergick senare till Ag KROV-Q)
Samordna och föreslå detaljeringsgrad avseende TOEM i produktionen
1998. (Övergick senare till Ag TOEM/Utbildningsmål)

Utvgrp
EKONOMI-
MODELL

Utveckla redovisningsplanen.
Pröva lösningar för uppdragets införande i redovisningsplanen.
Skapa principer för kostnadsfördelning.
Säkra kopplingar till TELLUS och SIRIUS.

Utvgrp
ANALYS

Fortsätt utveckling av Rv.
Utveckla värderingsmodellen ”TjQ”.
Utveckla värderingsmodell InfoQ.
Definiera behov av information på olika nivåer.
Utveckla flerdimensionella nyckeltal.
Utveckla analysmetoder på olika nivåer.
Utveckla analysbank för indatering av förbandsvisa totalkostnader.
Utforma prestationstypkatalog för produktionsinsatser.

Ag TOEM,
utbmål
Ag KROV-Q
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Nyckeltal i Försvarsmakten

Försvarsmaktsspecifika resultatmått

Styckkostnader (snittkostnader per prestation)

• Totalkostnad per GU-dag vpl

• Totalkostnad per FU-dag vpl

• Kostnad per flygtimme och flygplanstyp

• Kostnad per gångtid (tim) och fartygstyp

• Månadskostnad per anställd observatör i utlandstjänst

Kostnadsproduktivitet (mängd prestationer per förbrukad krona)

• Antal GU-dagar per tkr

• Antal FU-dagar per tkr

• Antal flygtimmar per tkr

• Antal gångtimmar per tkr

• Antal observatörsmånader per snittmånadslön yoff

Produktivitetsmått

• Totalkostnad per utbildningstimme Hv-utbildning

• Arbetskostnad per direkt tid, kr/dir tim (gäller Försvarsmaktens verkstäder)

• Omkostnad per direkt tid, kr/dir tim (gäller Försvarsmaktens verkstäder)

• Arbetskostnad per direkt tid, kr/dir tim (gäller verkstads- och förrådsdrift

vid uhreg)

• Månadskostnad per anställd observatör i utlandstjänst
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ÖB generella nyckeltal för Försvarsmakten

• Antalet årsarbetare

• Personalkostnader

• Personalkostnadsutveckling

• Lönerelationer mellan män och kvinnor

• Extern personalomsättning

• Konsultkostnadsstruktur

• Timkostnadsutveckling


