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Sammanfattning:  

Uppsatsen, som tar avstamp i Ekonomistyrningsverkets kritik från 2008 och 2010, handlar om  

hur Försvarsmakten kan arbeta med processorientering för att möta Ekonomistyrningsverkets 

kritik avseende styrning och kontroll av organisationen. Intervjuer har genomförts med 

Högkvarterets analyschef på PlanEk och med kvaliteschefen på Södra Skånska Regementet P7 i 

Revingehed. Resultatet visar att det är stora skillnader mellan förbandet P7 och Högkvarterets syn 

på processorientering. Utbildning och en gemensam vision om processorienteringen kan vara 

nyckeln för att Försvarmakten ska vara en organisation som nyttjar processorienteringen på ett 

effektivt sätt 
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Abstract:  

The essay, which have The Swedish National Financial Management Authority criticism from 

2008 and 2010 as a starting- point, deals with the question how Swedish Armed Forces can adopt 

Business Process Orientation in order to respond to the criticism mentioned above. Interviews 

have been carried out at Armed Forces Headquarters (Head of Analysis at PlanEk) and South 

Skåne Regiment P7 (Quality Manager). The result of the study shows major differences between 

South Skåne Regiment and Armed Forces Headquarters referring to Business Process Orientation. 

Education and a common vision of what business process orientation is all about may be the key 

to how Swedish Armed Forces can use the Business Process Orientation to reach efficiency. 
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1. Inledning   

1.1 Bakgrund   

Den 15 maj 2008 lämnade Ekonomistyrningsverket(ESV) en rapport som kritiserade 

Försvarsmaktens (FM) styrning och kontroll av organisationen. Det framkom bland annat att det 

fanns oklarheter i roller och ansvar mellan olika organisatoriska enheter och befattningshavare i 

Högkvarteret (HKV), samt att planeringen och uppföljning görs i olika strukturer, vilket leder till 

svårigheter att sätta ihop uppföljningen till planeringen.
1
 Drygt två år senare har flertalet av de 

punkter som ESV tog upp i sin kritik varit uppe för diskussion i FM och några av de förslag som 

lämnades på förbättringar har även genomförts. Samtidigt riktas det ny kritik till FM i en rapport 

som kom den 30 september 2010
2
. Det som framfördes där var bland annat kritik till de 

överordnade cheferna i Högkvarteret samt att det är ”gradbeteckningarna” som styr vem som har 

det reella inflytandet: 

”ESV intryck är att överordnade chefer inom Högkvarteret inte alltid 

håller sig tillräckligt informerade och uppdaterade inom de områden 

de delegerar vidare. Det övergripande ansvaret kan inte 

vidaredelegeras och det krävs därför en kontinuerlig uppföljning av 

den delegerade verksamhetens resultat.”
3
 

 

”Processorienteringen försvåras av att Försvarsmakten traditionellt 

är en hierarkisk organisation, där militära gradbeteckningar i 

linjeorganisationen påverkar kommunikationsvägarna och frågan om 

vem som har reellt inflytande.”
4
 

 

Problem i styrningen är inte en företeelse som endast finns i Försvarsmakten utan förekommer 

även i små-, stora-, vinstdrivande- och statliga organisationer. Det organisationerna har 

gemensamt är att de är under ständig förändring och utveckling. Det kan handla om allt från 

                                                 
1
 Ekonomistyrningsverket.2010. Utveckling av försvarsmaktens interna styrning och kontroll 2010:28.s.12 

2
 Ibid.   

3
 Ibid. s.8 

4
 Ibid. s.21 
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personalbyte till nya strategiska och operativa mål. En av de förändringar som aktuell just nu i 

FM är införandet av PRIO- systemet som ska vara i full drift 2013
5
.  

 

”Prio ska så långt som möjligt förverkliga en integrerad lösning för 

Försvarsmaktens resurs- och ekonomiledningssystem. Det ska ske 

inom områdena HR (personal), ekonomi, logistik och därtill kopplad 

ledning och styrning.”
6
 

 

Kritik som riktats mot projektet är bland annat att införandet bygger på gamla uppgifter samt att 

systemet redan kommer att vara är omodernt när det kommer i drift. Annan kritik är att det är för 

teknikorienterat och att de som ska arbeta i systemet är oförberedda
7
.  

 

Det ESV belyste i rapporterna från 2008 och 2010 är komplexiteten i de ställda uppgifterna och 

kraven på målformulering, planering, beslutsfattande och kontroll såväl nationellt som 

internationellt. Om styrningen inte fungerar på nationell nivå i Sverige blir det svårt att få 

effektiva och slagkraftiga förband utomlands. Det är här mitt intresse för ämnet och 

problematiken börjar.  

 

I Försvarsmakten sker det ständigt nya förändringar gällande personal, material, strategiska och 

operativa mål. Det är Högkvarteret (HKV) som har krav på sig att följa med i utvecklingen och 

styra sina medarbetare, det vill säga få officerare, civilanställda och soldater/sjömän, att göra det 

som är bäst för organisationens framtida utveckling och mål, som ställs av regleringsbrevet. Jag 

har valt att skriva mitt arbete om organisation och styrning i Försvarsmakten då jag är intresserad 

av att undersöka hur Försvarsmakten kan arbeta med att möta ESV:s kritik avseende styrning och 

kontroll av organisationen. I slutändan handlar det om att få en fungerande verksamhet både 

nationellt och internationellt. 

 

                                                 
5
 http://www.forsvarsmakten.se/sv/Om-Forsvarsmakten/Ekonomi-och-planering/Projekt-Prio/ den 23 Maj 2011 

6
 http://www.forsvarsmakten.se/sv/Om-Forsvarsmakten/Ekonomi-och-planering/Projekt-Prio/Mal-med-Prio/ den 20 

april 2011 kl.10.25 
7
 http://www.va.se/nyheter/2010/04/12/miljardrullningen/. den 20 april 2011 kl.10.22 

http://www.forsvarsmakten.se/sv/Om-Forsvarsmakten/Ekonomi-och-planering/Projekt-Prio/
http://www.forsvarsmakten.se/sv/Om-Forsvarsmakten/Ekonomi-och-planering/Projekt-Prio/Mal-med-Prio/
http://www.va.se/nyheter/2010/04/12/miljardrullningen/
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2. Problemformulering, syfte och avgränsningar 

2.1 Problemformulering  

I artikeln ”Styrning mot ett nytt insatsförsvar”
8
, intervjuas dåvarande ÖB:s

9
 chefscontroller Björn 

Ekstedt.  I artikeln berättar han att Försvarsmakten ska införa en ny ekonomimodell, där resultatet 

av verksamheten ska stå i fokus. Det är inte endast en ny ekonomimodell som ska införas utan det 

är förändringar som genomsyrar allt i de fyra olika styrområdena kultur- och ledarskapsstyrning, 

organisationsstyrning, ekonomistyrning och strategiskstyrning. Björn Ekstedt förklarar att denna 

förändring måste äga rum för att FM ska kunna gå från att vara en stabil organisation till att bli en 

mer flexibel och dynamisk organisation som är anpassad efter hur världen ser ut idag. Han 

förklarar även att förändringarna i ekonomistyrningen gör att det inte går att arbeta i en hierarkisk 

funktionsorganisation, där det finns risk för stuprörstänk
10

 , längre och att FM istället ska arbeta 

processorienterat.   

 

Några av de stora förändringar som också äger rum just nu är omställningen från ett värnplikts-

försvar till ett yrkesförsvar som ska till största delen vara i drift 2013
11

 samt införandet av PRIO 

som ska vara i drift 2013
12

. Det är HKV som har krav på sig att förbanden gör rätt saker och att 

deras planering ligger i linje med HKV:s uppsatta mål. 

 

Som jag nämnde i bakgrunden har Försvarsmakten fått kritik att det är ”gradbeteckningarna” som 

avgör vem som har det reella inflytandet i kommunikationsvägarna, vilket är en del av den styr-

process som ska finnas i organisationen.  ESV belyser också att det delegeras för mycket 

uppgifter utan kontroll och att cheferna är för dåligt insatta i de delegerade uppgifterna. När 

problem med delegering inträffar leder det till att styrningskedjan bryts. Uppsatsen, som tar 

avstamp i Ekonomistyrningsverkets kritik, kommer att handla om på vilket sätt som 

                                                 
8
 Montgomery P, 2006. Akademin för styrning i staten,  

9
 Överbefälhavare 

10
 Stuprörstänk: Ser bara vad den egna funktionen kan och har för behov. Med andra ord ser ej vad sidofunktionen 

har för behov eller vad de gör. Enligt Analyschefen 
11

 http://www.forsvarsmakten.se/sv/Om-Forsvarsmakten/Ekonomi-och-planering/  
12

 http://www.forsvarsmakten.se/sv/Om-Forsvarsmakten/Ekonomi-och-planering/Projekt-Prio/  

http://www.forsvarsmakten.se/sv/Om-Forsvarsmakten/Ekonomi-och-planering/
http://www.forsvarsmakten.se/sv/Om-Forsvarsmakten/Ekonomi-och-planering/Projekt-Prio/
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Försvarsmakten kan arbeta med processorientering för att möta ESV:s kritik avseende styrning 

och kontroll av organisationen. 

 

Då FM är en stor organisation och då jag inte avser att undersöka hela organisationen har jag valt 

att avgränsa min studie till att omfatta Högkvarteret och ett utvalt förband. Det är HKV som 

bestämmer hur organisationen FM ska se ut, hur organisationen i sin helhet ska ledas och styras. 

Det är Högkvarteret som har fått kritiken från ESV, men den omfattar hela organisationen 

Försvarsmakten. För att se hur processorienteringen fungerar ut i verksamheten har jag valt ett 

förband, P7. Jag återkommer med en diskussion kring urval i metodkapitlet, men vill redan här 

förtydliga det så att frågeställningarna blir så tydliga som möjligt. 

 

Uppsatsens huvudfråga/problemformulering: 

 

 På vilket sätt kan Försvarsmakten arbeta med processorientering för att möta 

ekonomistyrningsverkets kritik avseende styrning och kontroll av organisationen? 

 

Jag använder organisationsbegreppet Försvarsmakten i uppsatsens huvudfråga eftersom det är i 

Försvarsmakten som helhet som processorienteringen ska fungera. Alla organisatoriska enheter i 

Försvarsmakten ska arbeta processinriktat. Jag kommer att arbeta med huvudfrågan genom att 

bryta ner den i de 6 delfrågor som anges nedan. I delfrågorna använder jag de organisatoriska 

enheter som studien belyser, alltså Högkvarteret och P7. 

 

 1. Hur arbetar Högkvarteret med processorientering för att Försvarsmakten ska bli en 

flexibel och dynamisk organisation med fokus på verksamheten?  

 

 2. Hur arbetar P7 med processorientering utifrån Högkvarterets riktlinjer? 

 

 3. Hur upplever Högkvarteret problemet med vem som har det reella inflytandet? 
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 4. Hur upplever P7 problemet med vem som har det reella inflytandet? 

 

 5. Hur upplever Högkvarteret problemet med att det delegeras mycket uppgifter utan 

kontroll?  

 

 6. Hur upplever P7 problemet med att det delegeras för mycket uppgifter utan kontroll 

från Högkvarteret och hur påverkar det den långsiktiga planeringen? 

 

 

2.2 Syfte 

 

Uppsatsens syfte är att undersöka och diskutera hur Försvarsmakten i form av 

organisationsenheterna Högkvarteret och P7 kan arbeta med processorientering och styrning för 

att möta Ekonomistyrningsverkets kritik avseende styrning och kontroll av organisationen 

Försvarsmakten. Jag kommer inte att kunna göra några generaliseringar utifrån min studie utan 

resultatet får ses utifrån den begränsande del av organisationen som studien utgör. 

Ett delsyfte är också att ge förslag på vad som är viktigt att fokusera på i utvecklingsarbetet 

avseende processorientering och får ses som en indikation utifrån ett mindre sammanhang. 

 

 

2.3 Avgränsningar 

Den del jag kommer att beröra gällande styrning är ekonomistyrning. Försvarsmakten är som sagt 

en stor organisation och jag kommer inte att gå in på helheten i organisationen. Jag berör endast 

organisationsenheterna Högkvarteret och förbandet P7. Högkvarteret arbetar med riktlinjer för att 

hela organisationen Försvarsmakten ska kunna fungera. Jag kommer inte att gå in på PRIO 

systemets införande och ta med fördelar eller nackdelar under införandet av det systemet. Jag 

kommer heller inte gå djupare in på BasOrg 13 eller Insats Organisationen 14. 
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3. Teoretisk referensram 

I detta kapitel ger jag läsaren de teoretiska utgångspunkter jag har haft när jag samlade in min 

empiriska data. Inledningsvis kommer jag att beskriva begreppet styrning för att därefter beskriva 

processorientering och tre grundläggande organisationsformer.  Slutligen redogör jag för en 

metod för effektiv styrning av organisationer. Mitt val av teori för att nå effektiv styrning är 

Henry Mintzberg
13

 med grund i att hans sex olika grundläggande sätt att styra och samordna en 

organisation. Jag anser att de är anpassningsbara till Försvarsmaktens organisation. Jag gjorde ett 

aktivt val då jag valde bort Henri Fayol, som också är tongivande inom området, då jag anser att 

hans utbildningssteg för att nå en effektiv organisation inte är anpassningsbar till den förändring 

Försvarsmakten genomför.
14

 

 

3.1 Tidigare forskning 

Forskning som genomförts inom området är bland annat en kandidatuppsats,  

”Försvarbar och balanserad styrning av Marinbasen - en fallstudie om mål, mått och Balanserat 

Styrkort vid ett förband i Försvarsmakten.”
15

 Syftet med den uppsatsen var att undersöka om 

målformuleringar och mått i Försvarsmaktens mål- och återrapporteringskedja återspeglar logiska 

samband, som är spårbara från Regeringens ställda krav ned till förbandsnivå och tillbaka. 

Författarna ville även undersöka om balanserat styrkort kan vara ett användbart verktyg för 

marinbasen, i syfte att förbättra resultatstyrningen. Gemensamma beröringspunkter med mitt 

arbete är att måtten som används för återrapportering av produktionsmålen är för trubbiga och 

otillräckligt definierade för att vara ett tillräckligt bra beslutsunderlag vid de precisa 

avvägningarna. Ytterligare en beröringspunkt är att systemet för återrapportering av strategiska 

mål inte gick att hitta. Författarna kom fram till att balanserat styrkort kan vara ett användbart 

verktyg för att integrera de strategiska målen i styrsystemet och som ett stöd vid framtagningen 

av valida mått för produktionsmålen. 

                                                 
13

Bruzelius L H., Skärvad P-H, 2008, Integrerad organisationslära s.389,390  
14

Stewart C, Martin K, Tyrone P, 2007, Ledning & Organisation, s.36  
15

Arve, S., Holmström, M., 2008. Försvarbar och balanserad styrning av Marinbasen - en fallstudie om mål, mått 

och Balanserat Styrkort vid ett förband i Försvarsmakten. Växjö Universitet.  
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3.2 Styrning  

Styrning är en central del i alla organisationer och om man inte klarar av att styra organisationen 

blir resultatet en ineffektiv organisation där medarbetare och mål drar åt olika håll.  

Styrning är att påverka medarbetarnas agerande och beteende i organisationen. Målet att uppnå är 

perfekt styrning, vilket kan ses näst intill omöjligt då det finns väldigt många parametrar som 

organisationen själv inte kan påverka. Därför nöjer man sig ofta med en tillräckligt bra styrning.
16

  

För att uppnå en tillräckligt god styrning genomgår organisationen en process med fyra stycken 

delprocesser: målformulering, planering, beslut och kontroll. I målformulering ställs den 

övergripande uppgift, som är den primära grunden, vilken organisationen vilar på. Uppgiften kan 

uttryckas som mission, vision, affärsidé eller övergripande mål.
17

 När den övergripande uppgiften 

är ställd konkretiseras den ställda uppgiften i flera mätbara mål som både kan vara ekonomiska 

men även icke-ekonomiska mål i form av en tryggare arbetsplats, bättre miljö och utveckling av 

nya produkter.
18

 

 

De fyra olika processerna bildar en kedja, (se figur 3:1)
19

. I målformulering fastställs uppgifter 

och de mål som organisationen ska följa utvecklas. Målen blir sedan utgångspunkter i 

planeringsprocessen. Därefter kommer beslutsprocessen och slutligen genomförs den så kallade 

kontrollprocessen. Information och resultat som framkommer i kontrollprocessen återförs till den 

process där det kan ske en utveckling i form av justering av mål, ny planering och nya beslut.
20

  

 

 

 

Figur 3:1. Styrprocessen och dess delprocesser.
21

 

                                                 
16

Bruzelius, L H., Skärvad P-H, 2008, Integrerad organisationslära s.384,385 
17

Ibid., s.135 
18

Ibid. s.146 
19

Ibid. s.386 
20

Ibid. s.385 
21

Ibid s.386 

 

Målformulering 

 

Planering 

 

Beslutsfattande  

 

Kontroll 
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3.3 Processorientering  

När det pratas om en organisation beskrivs den vanligast som en hierarkisk organisation där varje 

avdelning eller en funktion syns tydligt. Detta leder till att organisationen är uppbyggd av en 

hierarki med avdelningar där varje avdelning har sin specialisering, det vill säga en 

funktionsorganisation.
22

 Nackdelen med det hierarkiska systemet är att det inte går att se 

organisationens produkter (produkter = varor och tjänster) och det går heller inte att se kunder, 

leverantörer eller arbetsflödet som producerar produkterna. När det ska jobbas på tvären mellan 

olika avdelningar blir resultatet ett ineffektivt samarbete där varje avdelning är koncentrerat på 

sin funktion. För att motverka de negativa effekterna skapades en ny organisationsform - 

processorientering.
23

 Processorienteringens utgångspunkt är att det ska finnas en helhetssyn på 

organisationen och de tvärfunktionella flödena ska ersätta funktionstänkandet. Det innebär att 

fokus ska flyttas till aktivitetskedjor i stället för att ligga på de färdiga produkterna.
24

  

 

Det finns fem stycken egenskaper för att urskilja processer.
25

 

 Har en början och ett slut 

 Har en kund och en leverantör 

 Har ett bestämt syfte 

 Består av ett nätverk av aktiviteter som tillsammans beskriver ett flöde 

 Skapar kundnytta 

 

3.3.1 Processer 

Processer kategoriseras med hänsyn till vilket syfte de har. Huvudprocessen
26

 är den process som 

har till uppgift att uppfylla kundens behov och förädla produkten. Stödprocessen ska förse 

huvudprocessen med de resurser som kan behövas, exempelvis personalrekryteringen.  

                                                 
22

Bakka J F, Fivelsdal E, Lindkvist L, 2006, Organisationsteori: Struktur – Kultur - Processer s.54 
23

Rentzhog O, 1998, En grund för morgondagens organisationer. s.17,18 
24

Ibid. s.16,17 
25

Ibid. s.26-30 
26

Andra namn som används är; nyckelprocess, kärnprocess och operativprocess.  
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Den tredje processen är ledningsprocessen där syftet är att planera, styra och följa upp 

organisationens processer.
27

 En process kan brytas ner i mindre delar, delprocesser, aktiviteter 

och arbetsmoment. Hur en process bryts ner beror helt på dess omfattning. Vanligast är att en 

huvudprocess består av olika delprocesser där varje del levererar olika komponenter som behövs 

under förädlingskedjan. 
28

   

3.3.2 Processledning  

För att processorienteringen ständigt ska förbättras och utvecklas har arbetssättet processledning 

utformats till att ha i uppgift att: tilldela ansvar, observera, leda och kontinuerligt förbättra 

processer.  Förbättringsarbete är något som alla processer måste arbeta med och det görs i fyra 

steg.
29

 

1. Organisera för att förbättra. Utse en processägare och en processförbättringsgrupp. 

2. Förstå processen. Processen måste kartläggas, gränssnitten ska definieras och arbetsflödet 

ska dokumenteras.  

3. Observera processen. Att definiera nyckelfaktorer och utföra regelbundna mätningar är 

det bästa sättet att observera processen på.  

4. Förbättra processen. Förbättring av processen fås när informationen och mätningarna 

analyseras.  

 

För att kunna leda och utveckla huvudprocesser ställs det stora krav på förändringar inom sex 

olika nyckelområden.
30

  

1. Utveckla en gemensam vision för vad organisationen vill åstadkomma med processarbetet 

2. Definiera organisationens kärnprocesser 

3. Organisera för processledning 

4. Skapa förståelse för processerna 

5. Analysera och förbättra processerna 

6. Processynsättet ska genomsyra hela organisationen 

                                                 
27

Rentzhog O, 1998, En grund för morgondagens organisationer. s.31,32   
28

Ibid.s.31-33 
29

Dicander, A, 1998, Att lyckas med processledning. s.115 
30

Rentzhog O, 1998, En grund för morgondagens organisationer. s.38  
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Admin 

Funktionsledare Funktionsledare 

 

Funktionsledare 

 
Funktionsledare 

 

Funktionsledare 

 

Personal Reparation Ekonomi Marknad Produktion 

Figur: 2:4: Funktionsorganisation 

3.3.3 Förbättring av processer 

Processförbättringen är en förlängning av analysen där det finns möjlighet att förverkliga 

möjligheter till förbättring. Innan arbetet påbörjas måste förbättringsmöjligheterna identifieras. 

Exempel på olika förbättringspunkter:
31

  

 Eliminera byråkrati och ta bort onödiga administrativa rutiner och pappersarbete 

 Ta bort samma aktiviteter som äger rum i olika delar av processen 

 Förenkling - gör processerna så enkla som möjligt 

 Standardisera och få alla i processen att göra på samma sätt 

3.4 Organisationsformer  

I funktionsorganisationen delas uppgifterna upp i olika ansvarsområde med en funktionsledare i 

varje område. Det skapas en specialisering inom varje ansvarsområde/division. De olika 

områdena kan vara ekonomi, marknad eller personal.(se figur 2:4
32

) Ovanför funktionsledarna 

koordinerar och leder admin
33

 verksamheten med hjälp av det som funktionsledarna rapporterar 

vidare upp till admin. Det sker inte någon kommunikation mellan funktionsledarna, vilket leder 

till att all samordning sker via admin och han/hon hamnar på en maktposition och får en tydlig 

överblick av arbetet som sker i de olika avdelningarna.
34

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                 
31

Rentzhog O, 1998, En grund för morgondagens organisationer. s.123,124 
32

Bakka J F, Fivelsdal E, Lindkvist L, 2006, Organisationsteori: Struktur-Kultur-Processer s.54 
33

Admin förkortning för Administratör 
34

Bakka J F, Fivelsdal E, Lindkvist L, 2006, Organisationsteori: Struktur-Kultur-Processer s.54 
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Nackdelar enligt Robey och Child
35

 med funktionsorganisation är att det skapar skillnader mellan 

avdelningarna, det kan ta lång tid att lösa konflikter och det kan även vara svårt att lokalisera 

resultatansvaret. Fördelarna är att det underlättar yrkesmässiga identiteter och karriärvägar, det 

blir lättare att leda och administrera. Det kan tillåta maximal specialisering inom yrket och det 

finns andra avdelningar där det finns expertis att tillgå.  

 

Produktionsorganisationen är tillämpbar när organisationen har tydliga skillnader mellan 

produktgrupper samt när det sker snabba förändringar i konkurrensförhållanden och 

teknologier.
36

 Produktionsgrupperna som skapas i organisationen innehåller samtliga delar som 

behövs för att gruppen ska nå de uppsatta mål som formuleras av admin och dess stab.(se figur 

2:5
37

) Stabens funktion är att utforma organisationen strategi och kommande mål, som sedan 

beslutas av admin. 

 

  

 

 

                                                 
35

 Bakka J F, Fivelsdal E, Lindkvist L, 2006, Organisationsteori: Struktur-Kultur-Processer. s.54 
36

 Ibid. s.55 
37

 Ibid.s.55 

Stab 

Personal 

Utbildning 
Planering 

Kontroll 

Finansiering 

Admin 

Produktgrupp 1 
 

Inköp 
Ekonomi 

Personal 

Försäljning 
Transport 

 

Produktgrupp 2  

 

Inköp 
Ekonomi 

Personal 

Försäljning 
Transport 

  

Produktgrupp 3 
 

Inköp 
Ekonomi 

Personal 

Försäljning 
Transport 

 

Figur 2:5: Produktorganisation  
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Nackdelarna enligt Robey och Child
38

 är att det kan dubbelarbetas mellan de olika avdelningarna. 

Organisationsformen minskar den yrkesmässiga specialiseringen och kan leda till en negativ 

konkurrens mellan avdelningarna och det finns risk för suboptimering
39

. Fördelarna är att det blir 

enklare med koordinering och att det blir enklare att genomföra tillväxt utan att förlora styrningen 

under tiden. Det blir tydligare resultatansvar och beslutsbefogenheter flyttas närmare problemen. 

 

3.5 Mintzbergs sätt att nå en effektiv organisation 

Mintzberg urskiljer sex grundläggande sätt att styra och samordna en organisation.
40

 

 

 Ömsesidig anpassning 

Styrning och samordning sker ofta på ett informellt sätt mellan medarbetare och enheter i 

organisationen, genom direkt och ömsesidig kommunikation. 

Denna form av styrning är mest vanlig i mindre organisationer och används både vid 

enkla problem och vid mer komplexa problemsituationer.  

 

 Direktstyrning  

Här styr och samordnar ledaren arbetet med att besluta vad som ska göras vid varje 

beslutstilfälle och vidarebefordrar detta till medarbetarna med hjälp av order och 

instruktioner. Detta är möjligt om ledaren har full överblick av situationen och tar ansvar 

för vad som är levererat och vad som ska levereras.  

 

 Standardisering av arbetsprocess  

Här programmeras beslut och handlingar i förväg. Det kan vara allt ifrån vilka frågor 

personalen ska ställa vid ett kundbesök till hur en dörr ska monteras.  

 

                                                 
38

 Bakka J F, Fivelsdal E, Lindkvist L, 2006, Organisationsteori: Struktur-Kultur-Processer. s.56 
39

 ”Suboptimering inom företagsekonomin ett förhållande som uppstår när man vid försök att nå bästa resultat för en 

underavdelning misslyckas med att nå bästa resultat för helheten.” http://www.ne.se/suboptimering .15 april 2011 

kl:14:39 
40

 Bruzelius L H., Skärvad P-H, 2008, Integrerad organisationslära s.389,390 

http://www.ne.se/suboptimering
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 Standardisering av output  

Här specificeras ett resultat eller mål på organisationen istället för att sätta upp hur ett 

visst målresultat ska nås. Detta sätt att styra en organisation brukar även kallas 

målstyrning eller resultatstyrning och det ställer krav på ledningens tydlighet. Målen 

måste vara mätbara, kunskapen måste finnas om vilka eller vilket mål som skall uppnås 

och slutligen måste resultaten gå att påverkas av medarbetarna då det är deras handlingar 

som leder upp till målen.  

 

Risken med målstyrning är att det kan leda till snedstyrning och det fås då mätningarna 

inte uppfyller samtliga krav nedan:  

- De måste överensstämma med organisationens mål  

- Upprepade mätningar ska ge samma resultat 

- Mätningarna ska vara objektiva 

- Mätningarna ska genomföras vid rätt tillfälle  

- Mätningarna måste gå att förstå 

 

 Standardisering av kunskaper och färdigheter 

Innebär att medarbetare utbildas i förväg till att genomföra en viss typ av arbetsuppgift, 

vilket leder till att medarbetare inte behöver kommunicera med varandra då de är 

utbildade till sin specifika uppgift. Arbetaren löser sin uppgift för att sedan lämna över 

den till någon annan medarbetare eller kund.  

 

 Standardisering av normer 

Här styrs och samordnas organisationens arbetare genom ett gemensamt normsystem som 

kan jämföras med en organisationskultur. Det kan vara allt från gemensam syn på kvalitet 

eller syn på öppenhet och ansvar.  
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3.6 Ekonomistyrning 

”Med ekonomistyrning menas metoder och rutiner som ger 

företagsledningen möjlighet att planera och följa upp företagets 

lönsamhet och finansiering.”
41

 

 

För att kunna lyckas med en verksamhet måste organisationen ha en verksamhetsidé/affärsidé 

som kläs med olika mål och en strategi för att uppnå dessa, detta kallas för strategisk planering. 

När uppsatta mål nås genomförs det med ekonomistyrning och det innefattar allt som görs i 

organisationen för att styra, planera, kontrollera, få information och följa upp verksamheten 

ekonomiskt
42

. Grunden för att den ekonomiska styrningen skall fungera är redovisning. 

Anledningen till det är att det är utifrån redovisningen som planering inför framtida förändringar 

och uppföljningar sker. Redovisningen kan bestå av flera olika delar; kalkylering, budgetering, 

finansiering och rapporter.
43

    

 

3.7 Effektivitet 

Effektivitet är något som alla organisationer strävar efter och det hänger ihop med produktivitet. 

Om en organisation når sina mål fast med en väldigt hög kostnad anses inte den organisationen 

effektiv. För att lyckas med effektiviteten måste det genomföras kontroller och uppföljning, även 

på de förändringar som genomförts för att se om de gav något resultat.
44

  

”Produktiviteten - prestationen/kostnaden dvs. göra saker rätt.”
45

  

”Effektiviteten – värde, nytta/kostnaden dvs. göra rätt saker.”
46

  

 

                                                 
41

 Holmblad Brunsson, K, 2005, Ekonomistyrning - om mått, makt och människor. s.23 
42

 Holmström N, 2001, Företagsekonomi – från begrepp till beslut. s.115 
43

 Ibid.s.116 
44

 Holmblad Brunsson, K, 2005,  Ekonomistyrning - om mått, makt och människor. s.28 
45

 Ibid  
46

 Ibid 
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4. Metod 

4.1 Metoddiskussion och tillvägagångssätt  

Jag har använt mig av Ekonomistyrningsverkets rapport 
47

 som utgångspunkt i min uppsats. Det 

innebär att det redan från början blev tydligt att jag skulle genomföra intervjuer på Högkvarteret.  

Analyschefen på Högkvarteret kom jag i kontakt med när jag skickade ett mail till personer i den 

referensgrupp från Försvarsmakten som står med i ESV:s rapport.
48

 Mailkontakten resulterade i 

att flera personer från gruppen var eniga om att det var Analyschefen som är den person som bäst 

skulle kunna svara på frågorna. Analyschefen har mandat att uttala sig för Försvarsmaktens 

räkning och är som jag bedömer det en mycket trovärdig källa i min studie. Jag tog kontakt med 

Analyschefen och bokade en tid för intervju. Vid själva intervjun spelade jag in hela samtalet 

samt att jag använde mig av ett intervjuunderlag.
49

 En dag innan intervjun hade jag e-postat min 

problemformulering och mina frågor. 

 

Jag bestämde tidigt att jag skulle studera både Högkvarteret och förbandsnivån, alltså både den 

organisationsenhet där styrningarna kommer ifrån och längst ut i verksamheten. Frågan var då 

om jag skulle välja ett eller flera förband? Om jag valde ett speciellt förband skulle jag kunna 

genomföra en kvalitativ intervju på samma sätt som jag valt att göra på HKV. Om jag valde fler 

skulle jag kanske ställa frågorna via en enkät. Jag valde ett förband utifrån att jag ville göra en 

liknande intervju med den som jag gjorde på HKV.  

 

Valet av Södra Skånska Regementet P7 i Revingehed blev naturligt då det är ett förband jag 

känner till och har närhet till. P7 är också ett förband som har mycket verksamhet i gång. Min 

första tanke var att jag skulle välja att göra intervjun med förbandets ekonomichef som jag tog 

kontakt med. Det visade sig att ekonomichefen inte kunde vara på plats då intervjun skulle 

genomföras och då beslutade han att kvalitetschefen fick gå in i hans ställe.  

                                                 
47

 Ekonomistyrningsverket.2010. Utveckling av försvarsmaktens interna styrning och kontroll 2010:28 
48

 Ekonomistyrningsverket.2010. Utveckling av försvarsmaktens interna styrning och kontroll 2010:28 
49

 Bilaga.1  
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I och med att ekonomichefen inte kunde genomföra den planerade intervjun genomförde jag en 

telefonintervju med Kvalitetschefen. Jag e-postade min problemformulering några dagar innan 

intervjun. Under intervjun använde jag mig av samma intervjuunderlag som med Analyschefen 

på HKV. 

 

Jag tycker att det för trovärdighetens skull är viktigt att betona vilken position de intervjuade har 

och vilka mandat de har i organisationen. Jag har därför också valt att benämna dess som 

Analyschefen respektive Kvalitetschefen i resultat och analyskapitel. Jag har valt att genomföra 

en kvalitativ intervju med Analyschefen och Kvalitetschefen. Jag vill gå på djupet med mina 

frågor och har använt mig av en kvalitativ intervjuteknik.
50

 Som jag nämnt tidigare har jag utgått 

från samma intervjuunderlag, men med den skillnaden att frågorna jag ställde till de intervjuade 

är olika i den bemärkelsen att de ska beskriva hur det upplevs på den nivå man befinner sig på i 

organisationen Försvarsmakten. 

  

För att få större tillförlitlighet på undersökningen hade det varit bra att intervjuat fler individer på 

både P7 och Högkvarteret. Jag tycker dock att jag har intervjuat personer som har mandat att 

uttala sig för Högkvarterets/ Försvarsmaktens och P7:s räkning. För att få en tydligare bild om de 

problem ESV lyfter fram är utbredda i Försvarsmakten hade det varit lämpligt att intervjua 

samtliga ekonomichefer på samtliga förband. Jag ser det som omöjligt i min uppsats då jag har 

begränsat med tid för att klara av att skapa mig en sådan uppfattning och därför valde jag att gå 

på djupet med ett förband. Fördelen med att göra en kvalitativa kvalitativ djupintervju har varit 

att jag har fått mycket information från och haft en möjlighet att diskutera de svar som jag fått.  

4.2 Etik 

Jag har valt att följa de fyra allmänna huvudkraven i individskyddskravet som är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.
51

  

Jag har säkerställt att de personer jag intervjuade är medvetna om att det var en frivillig intervju 

och vad syftet med uppsatsen är. Jag kontrollerade även samtycke till att få citera de intervjuade. 

                                                 
50

 Repstad P, 1999, Närhet och distans Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap 
51

 Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Vetenskapsrådet, 2002 sid.6  
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5. Resultat 

Resultatet kommer att bestå av två delar; intervju med Analyschefen på PlanEk
52

 och intervju 

med Kvalitetschef på P7 Södra Skånska Regementet. För att presentera empirin kommer jag att 

använda mig av Ekonomistyrningsverkets rapport
53

 därifrån har jag plockat ut berörda delar och 

ställt frågor till de intervjuade. De citat som är hämtade från Ekonomistyrningsverkets rapport är 

försedda med noter. Övriga citat kommer från Analyschefen alternativt Kvalitetschefen. 

 

5.1 Intervju med Analyschefen 

5.1.1 Ekonomimodellen 

Analyschefen på HKV berättar att ekonomimodellen kan sammanfattas i att det är en vision att 

göra allt standardiserat och att alla räknar på samma sätt för att få ihop t.ex. hyresekonomi på 

förbandsproduktion, materielproduktionen och att det går att få ihop det så att helheten syns. 

Detta ställer krav på hur räknandet av en kalkyl ska gå till och att alla gör på samma sätt, vilket 

gör det möjligt att få in alla delar av Försvarsmakten i en sammantagen plan och se helheten 

bättre än förut. Med denna information kan det ske en avvägning av planerna. Den 

resultatbaserade avvägningen handlar i första hand om att titta på vad Försvarsmakten ska 

leverera för något, det som brukar kallas för produkter och vad är det som är efterfrågat.  

När detta har genomförts syns det hur det påverkar hela planen, ekonomin samt vad det kräver för 

resurser. Det blir utgångspunkter för hur Försvarsmakten inriktas och utvecklas. 

Ekonomimodellen är basen för styrning i Försvarsmakten, hur PRIO är uppsatt samt hur CPU-

processen
54

 ska tillämpa ekonomimodellen.   

 

 

                                                 
52

 PlanEk förkortning av Planering och Ekonomiavdelning 
53

 Ekonomistyrningsverket.2010. Utveckling av försvarsmaktens interna styrning och kontroll 2010:28 
54

 CPU-processen förkortning för Centrala Planerings- och Uppföljningsprocessen 
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5.1.2 CPU-Processen  

Analyschefen beskriver att CPU-processen ska integrera och hålla ihop hela Försvarsmakten och 

styra med en helhetssyn. CPU-processen består av 5 delprocesser.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5:1. Arbetsmodell av CPU-processen på Högkvarteret.
55 

 

I den första delen genomförs det en inriktning, vilket innebär att det inriktas vilka förmågor som 

Försvarsmakten ska ha. När detta genomförs är det inte bara Försvarsmakten som tittar på detta 

utan det kommer även krav från Regering och Riksdag. Nästa steg är planering, där det avstäms 

vilka behov som finns och hur nuläget ser ut. Kraven på förband och andra produkter i form av 

personal och materiel sammanställs och beräknas i standardiserade produktkalkyler. Här måste 

det ske en avvägning, för det kostar oftast för mycket när alla har önskat vad de vill ha. Oftast vill 

alla ha för mycket och då måste det successivt vägas av och prioriteras bort olika saker. I detta 

arbete har ledningsstaben ett stort avvägningsansvar och Överbefälhavaren (ÖB) är den som 

                                                 
55

 Bilden är från Analyschefen Högkvarteret.  
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ytterst gör avvägningarna. ÖB bestämmer vilka resultat som ska uppnås och vad det får kosta. 

Underlaget lämnas till Regeringen och blir ett stöd i Försvarsmaktens arbete med inriktning och 

planering. Nästa steg i CPU-processen är genomförandet där ÖB ger sina uppdrag till sina direkt 

underställda chefer ex. Chefen Prod, Chefen Insats, Chefen Ledningsstaben och Chefen Must. 

 

De direktunderställda cheferna har ett mer detaljerat verksamhetsuppdrag som behandlas i en 

annan process. ÖB stämmer av det han har fått av Regeringen, i form av krav, mål och pengar i 

det så kallade regleringsbrevet, mot sina chefers planering för nästkommande år och delar ut 

uppgifter och pengar till respektive chef. I regleringsbrevet finns också det strategiska 

styrdokumentet där ÖB styr förändringsmodellen, det vill säga vad det är Försvarsmakten ska 

förändra och utvecklas. Efter ett årsskifte har planen blivit verklighet och då behöver FM 

genomföra uppföljning för att se hur det går.  

 

CPU-processen jobbar på högsta nivå och följer upp hur Chefen Prod och Chefen Insats lyckas. 

Det är resultaten hur ekonomin utvecklas totalt i Försvarsmakten dvs. en årsredovisning och 

delårsrapporter som produceras.  

 

Den sista delen i CPU-processen är analys där syftet är att fånga upp alla erfarenheter av det 

genomförda året och återmata det till nästa planeringsvarv.  

Analyschefen är tydlig med att analys är något som sker i alla delprocesser och att det görs för att 

kunna ta fram Försvarsmaktens utvecklingsplan och årsredovisningar. Den strukturerade 

återmatningen som ligger sist i processen är för att skapa en lärandeprocess.  

 

För ett par år sedan beslutades det om en förordning om internstyrning och kontroll som medför 

ett krav på riskanalys, vilket går ut på att ÖB som myndighetschef måste vara medveten om att 

aktivt hantera risker i verksamheten. Detta skall sippra ner i hela verksamheten – alla chefer från 

central nivå till lokal nivå ska vara medvetna. Analyschefen berättar att många av stegen i CPU-

processen görs parallellt. Framförallt är uppföljning något som ständigt äger rum och FM är 

ständigt i ett läge där de följer upp verksamheten. Planeringsbiten är också en del som ständigt 

pågår. 
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Ett förklarande exempel: 

Vi utgår från 2011. I januari 2009 började arbetet med att skapa inriktningarna för 2011 och 

framåt. Därefter genomfördes en planering FMUP
56

 2011. Planeringsarbetet håller nästan på ett 

helt år och i februari eller mars 2010 skickades budgetunderlaget för 2011. I detta redovisas vad 

FM vill göra under 2011 och vad det kommer att kosta. När det har skickats in måste man vänta 

på regleringsbrevet i slutet på 2010 och i det står det vad för resurser och uppgifter FM ska ha 

under 2011. Det är då ÖBU
57

 fastställs för 2011 och vid årsskiftet 2010-2011 genomförs det en 

uppföljning och när 2011 är klart genomförs det en särskild analys. 

 

5.1.3 Prognoser och spridningen av CPU-processen   

”Även prognoser följs upp på detta sätt. Dessa byggs upp underifrån genom att varje förband, 

skola och centrum varje månad gör en egen prognos som fastställs av förbandschefen och 

rapporteras till produktionsledningen Förband på Högkvarteret
58

”  

 

Analyschefen upplever att det fungerar bra och beskriver att det finns en ganska omfattande 

rapporteringskedja, där i princip alla från kompanichefs nivå och uppåt faktiskt är med och 

rapporterar. All denna information slås ihop och skickas uppåt. Det finns en viss risk för filtrering 

längs vägen,vilket måste finnas med i beräkningarna. Filtrering försämrar resultatet även om 

flödesmodellen är bra förklarar Analyschefen. 

 

”Vi har stor delaktighet i rapporteringen och det inbjuder till att man 

ska få en klar och aktuell bild i högkvarteret. Fast samtidigt passerar 

det många stadier och det innebär att det finns risk för filtrering.”   

 

 

                                                 
56

 Försvarsmaktens utvecklingsplan 
57

Överbefälhavarens uppgift  
58

Ekonomistyrningsverket.2010. Utveckling av försvarsmaktens interna styrning och kontroll 2010:28sid 20 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2011-08-19 

Andreas Jönsson 

SA VT11 
 

 

 25 

”ESV:s intervjuer visar dock att bilden av hur processen är tänkt att fungera inte är tydlig i 

organisationen. Eller som en respondent uttrycker det ”CPU-processen låter bra teoretiskt, men 

är i praktiken obefintlig.” Flera av de intervjuade är skeptiska till att processen inte samordnar 

all styrning och uppföljning inom Försvarsmakten.
59

” 

 

Analyschefen förklarar att det var många som inte hade en klar bild av och var insatta i CPU-

processen när ESV genomförde rapporten och att i dagsläget är fler som är insatta och förstår 

processen. Anledningen till förståelsen är att HKV har utbildat sin personal och att det finns 

dokumenterade tillvägagångssätt. Kontentan är att HKV har kommit längre i sin utbildning och 

utveckling. Han beskriver att det fortfarande finns problem med spridningen.   

 

”Vi har ett problem att faktiskt göra som vi har beskrivit, det är 

lättare sagt än gjort att göra en sån stor förändring som det innebär.” 

 

Analyschefen menar på att det har byggts en ekonomimodell som bygger på att alla ska göra på 

princip samma sätt och alla ska förstå varandra. Allt för att ÖB och den högsta ledningen skall 

kunna styra med den eftersträvade helhetssynen. Om de inte lyckas göra på samma sätt i 

organisationen blir svaret att:  

 ”[…] det fungerar inte annars.” 

 

Försvarsmakten har beslutat att använda PRIO systemet och arbeta processorienterat.  

Analyschefen menar att förändringen av ekonomistyrningen mest handlar om ekonomimodellen 

och att CPU-processen är en del av förändringen. På frågan om det är förankrat på förbanden att 

alla måste göra likadant enligt ekonomimodellen svarar analyschefen: 

”Ekonomimodellen är väl förankrad både på Högkvarteret och på 

förbanden. De har verkligen varit med i förändringen, inte minst 

ekonomicheferna.” 
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Tittar man på CPU-processen, som den är idag, är den inte förankrad enligt Analyschefen. 

Anledningen till det är att den inte har blivit använd i praktiken som det var tänkt. Framför allt 

har den inte blivit använd med stöd av PRIO. Det är först när PRIO utnyttjas fullt ut som den 

kommer att bli helt förankrad och det går att se nyttan med den. 

 

På frågan om förändringen går för snabbt och att den långsiktiga planeringen går förlorad på 

HKV beskriver analyschefen att förbanden har kommit längre i två olika avseenden, dels i 

användning av PRIO och dels i processorienteringen.  

 

”Jag kan inte se att förändringen går tillräckligt snabbt, utan jag ser 

nog snarare att blir inte vi snabbare på Högkvarteret då har 

förbanden sprungit ifrån oss och styr sig själva.” 

 

5.1.4 Delegering  

”ESV:s intryck är att det inom Högkvarteret finns ett problem med att överordnade chefer inte 

alltid håller sig tillräckligt informerade och uppdaterade inom de områden de delegerar vidare. 

Som en intervjuad uttryckte det: ”Någon-annan-ismen är väl utbredd. Ledande 

befattningshavare löser problem genom att delegera till någon annan.
60

” 

 

Analyschefen beskriver att det finns både chefer som intresserar sig i för mycket detaljer och inte 

delegerar vidare, men också att det finns chefer som inte är tillräckligt insatta i problematiken.  

  

Det som tidigare var en ledningsprocess har gjorts till två olika processer, CPU och PPU. CPU-

processen går från ÖB till exempelvis chefen Prod. Från chefen Prod till förbanden har det 

skapats en process som heter PPU
61

. Detta kan innebära en risk att det inom CPU-processen 

stannar på för hög nivå och inte har tillräcklig kontroll över Chefen Prod till förbanden.  
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På frågan om ledningsstaben ska gå längre med att följa upp och kontrollera svarar Analyschefen 

följande: 

”Jag personligen tycker att vi på ledningsstaben i CPU-processen ska 

gå längre än vi brukar göra framför allt följa upp och kontrollera 

genomförande och inte riktigt stanna på så grov nivå som vi gör just 

nu. Det finns kolleger som tycker tvärt om att vi måste hålla oss på 

den här höge nivån, för annars ser vi inte helheten och då jaga alla 

detaljer.” 

 

5.1.5 Det reella inflytandet 

”Processorienteringen försvåras av att Försvarsmakten traditionellt är en hierarkisk 

organisation, där militära gradbeteckningar i linjeorganisationen påverkar 

kommunikationsvägarna och frågan om vem som har reellt inflytande. Processorienteringen 

påverkas också av att antalet hierarkiska nivåer är betydande. Processorienterat arbete är 

särskilt problematiskt i de fall processer skär mellan ledningarna och staberna i 

Högkvarteret.
62

” 

 

Det finns enligt Analyschefen stora problem med processorienteringen som hänger ihop med den 

tydliga hierarkiska organisation som Försvarsmakten är. En anledning till att det har blivit så som 

ESV pekar på i citatet ovan är att det processorienterade arbetet går över olika ledningslinjer och 

att det tidigare fanns en process som hette Ledningsprocessen som omfattade alla 

ledningspunkter. Ledningsprocessen delades upp i två delar av den anledningen att det blev för 

svår att hålla den i en del. CPU-processen tillkom och när delningen genomfördes blev det 

enklare att bestämma i den hierarkiska organisationen. Analyschefen menar att detta kan ses som 

rationellt och att det inte går att låtsas som att Försvarsmakten inte är en hierarkisk organisation. 
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”Och är det så att många chefer och medarbetare vill ha processer 

som överrensstämmer så långt det är möjligt med vår organisation, då 

kanske vi måste ha det. Även om det inte är rätt tänkt processmässigt, 

det är en lång process tror jag att få ett renodlat processtänk. Det är 

nog ett långt arbete kvar.” 

 

Analyschefen tror att en möjlig lösning på problemet är att det måste börja jobbas med det 

uppifrån i högsta ledningen på Högkvarteret där problemet finns. För att Försvarsmaktens ledning 

ska kunna se nyttan och bli processorienterade kommer det att krävas hårt jobb och ett aktivt 

ledarskap. Många chefer kommer kanske att känna sig väldigt obekväma i att börja jobba i det 

nya systemet, vilket kanske leder till att chefer och anställda slutar eller att de inte förstår hur de 

ska jobba och vem det är som bestämmer.  

 

”Om man tittar på olika processer så har jag sett att CPU-processer 

och ledningsprocesser som involverar generaler och överstar, har 

svårast att bli processorienterade och avvika från dehär 

organisatoriskatänket. Men att andra processer som inte har så 

mycket generaler eller överstar ta t.ex. transportprocessen är mer 

renodlat flöde. Man får väl låta det ta lite tid och man ska inte blunda 

för det arv vi har av tydlig hierarki i Försvarsmakten.” 
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5.1.6 Stuprörstänk 

”Av PlanEks 30-tal anställda innehar nio personer en chefsbefattning. Det betyder i genomsnitt 

cirka fyra anställda per chef. ESV ifrågasätter effektiviteten i en organisation med en så pass 

hög chefstäthet och därmed så många enheter.”
 63

 

 

Ekonomistyrningsverket nämnde i sin rapport att det kan föreligga risker med att ha många 

chefer i en och samma avdelning och på frågan om den risken finns på PlanEk berättar 

Analyschefen att PlanEk består av olika ansvarsområden. I varje ansvarsområde finns ett behov 

av en chef. De jobbar väldigt mycket ihop mellan ansvarsområdena och då finns det en risk att 

det blir en stuprörseffekt.  Det är en omorganisation på gång på PlanEk. Genom att slå ihop olika 

sektioner ska det bli färre chefer. 

 

Analyschefen berättar att anledningen till att det är så många chefer på PlanEk är en 

rekommendation av ESV. Det handlar om att stärka möjligheterna för civila att göra karriär i 

Försvarsmakten och för att lyfta fram de civila kunskaperna samt att skapa större respekt för 

ekonomiområdet. Ekonomistaben skapades 2007, som ett medvetet val, och då fick Analyschefen 

och några andra civila fick möjligheten att bli chefer. Det finns i dagsläget några tjänster på 

överstenivå som är civila chefer. Det är inte bara på PlanEk som det finns många chefer utan i det 

gäller i hela HKV och det bjuder in till stuprörstänk, revirtänk och bristande helhet berättar 

Analyschefen.  

 

”Vi är medvetna om att det är ett problem och vi omorganiserar oss 

för att bli något färre chefer. Men sen finns det också det här behovet 

av att faktiskt kunna rekrytera och då måste man ha chefstjänster. Vi 

är väldigt medvetna om det här och försöker aktivt prata och jobba 

ihop mellan sektionerna.” 
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5.1.7 Förbättrade planeringsmöjligheter åt förbanden 

Analyschefen beskriver att det hade underlättat arbetet om HKV hade jobbat i samma format som 

förbanden gör sin detaljplanering. Det skulle bli lättare att se vad det finns för tankar kring vad 

förbandet ska göra i ett senare skede. Förbanden skulle även få det lättare att ta till sig PlanEk 

planering och då har Högkvarteret lättare att få stöd av dem. När processorienteringen har 

kommit längre ex. PRIO kommer förbanden och HKV att jobba i samma plan i samma process. 

När PlanEk gör planeringen för Försvarsmakten är förbanden med och planerar. Planeringen har 

blivit mer integrerad. På frågan hur problemlösningen fungerar då problemen hamnar utanför 

styrningskedjan svarar Analyschefen: 

 

”Om vi då tar ett problem till exempel om vi inte skulle få ihop vårt 

arbetssätt mellan CPU-processen på högsta nivå och PPU-processen 

som har direkt kontakt med förbandens planering. Om vi inte får ihop 

det riktigt så löser vi det nog genom ömsesidig anpassning.” 

 

5.1.8 Jobbar med kritiken 

Försvarsmakten jobbar på flera sätt enligt Analyschefen, bland annat genom införandet av 

ekonomimodellen och PRIO. Försvarsmakten gjorde en egen utredning parallellt med den 

utredning som ESV genomförde. Utredningen innehöll de saker som Försvarsmakten skulle bli 

bättre på. Resultatet blev att de saker som ESV hade påpekat och de saker som Försvarsmakten 

själva hade upptäckt att de måste bli bättre på överensstämde ganska väl med varandra. ESV tog 

upp 15 stycken förbättringspunkter och Försvarsmakten tog upp 25 stycken förbättringspunkter. 

Försvarsmakten genomförde sin utredning genom ett direktiv till de olika delarna i HKV, där 

olika punkter skulle undersökas och där svaret skulle bestå av konstruktiva förslag. Förslagen 

analyserades och presenterades för Försvarsmaktsledningen. Ekonomidirektören fattade därefter 

beslut om vilka åtgärder som skulle genomföras.   

 

”Den viktigaste och största förändringen har varit ekonomimodellen 

och PRIO.” 
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5.2 Intervju med Kvalitetschefen   

5.2.1 Förbandens bild av CPU-processen 

”ESV:s intervjuer visar dock att bilden av hur processen är tänkt att fungera inte är tydlig i 

organisationen. Eller som en respondent uttrycker det ”CPU-processen låter bra teoretiskt, men 

är i praktiken obefintlig.” Flera av de intervjuade är skeptiska till att processen inte samordnar 

all styrning och uppföljning inom Försvarsmakten.”
64

 

 

Kvalitetschefen berättar att det som ESV lägger fram stämmer ganska bra överens med att bilden 

av hur processen är tänkt att fungera inte är tydlig. Det fanns en större tydlighet när de tydliga 

instruktioner som var på väg att växa fram under Tellus
65

 perioden fanns. Dessa instruktioner 

försvann när PRIO infördes.  Kvalitetschefen tycker att tydliga instruktioner är en förutsättning 

för att få en bra och tydlig bild på hur processen ska fungera.  

 

När det skapas ett nytt system krävs det att en arbetsordning formas, så att de anställda vet vad de 

ska göra när de arbetar med processen och PRIO. En sådan arbetsordning finns inte utformad till 

det nya systemet och den gamla arbetsordningen stämmer i många fall inte överens med det nya 

systemet berättar Kvalitetschefen.  

 

”Men jag skulle säga att var det dåligt innan så är det sämre nu.” 

 

På frågan om förändringen har gått för fort och om Högkvarteret inte sett till P7 behov förklarar 

Kvalitetschefen att det inte är hastigheten i förändringen som har gått för fort, utan att det är 

metoden och nyttjandet av resurser i införandet som ligger bakom friktionerna. Det han pekar på 

är att när Högkvarteret tryckte igång PRIO-projektet skulle det ha funnits ett mer handgripligt 

stöd. Ett exempel kan vara att två anställda inom PRIO-projektet kan lokala utgöra stöd på plats 

på förbandet. Då hade de kunnat jobba vidare med utvecklingen av projektet samt sitta i ett rum 

bredvid förbandets ekonomichef och utgöra ett handgripligt stöd i uppbyggandet av PRIO på 
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förbandet. Förutom att de hade kunnat hjälpa till med de tekniska bitarna i PRIO hade de också 

kunna varit ett stöd för att kunna få det integrerat i ledningsprocessen på förbandet.  

 

På frågan om utbildning kan vara nyckeln till framgång blev svaret. 

”Ja det är mycket som talar för att det är en viktig del.”  

 

5.2.2 Prognoser av förbanden 

”Även prognoser följs upp på detta sätt. Dessa byggs upp underifrån genom att varje förband, 

skola och centrum varje månad gör en egen prognos som fastställs av förbandschefen och 

rapporteras till produktionsledningen Förband på Högkvarteret.”
66

 

 

Kvalitetschefens uppfattning är att P7 hade kommit ganska långt tidigare innan införandet av 

PRIO och att det gamla systemet nästan fungerade innan införandet av PRIO. Det gamla systemet 

att göra prognoser fungerade bättre för att det fanns utarbetade rutiner för hur prognoserna skulle 

byggas upp med hjälp av Tellus som stödsystem.  

 

”Men min uppfattning nu, i och med införandet av PRIO är att hela 

det systemet har havererat och i dag är jag oerhört tveksam till att det 

överhuvudtaget genomförs några prognoser nerifrån.” 

 

5.2.3 Bristande kontroll och uppföljning  

”ESV intryck är att det inom Högkvarteret finns ett problem med att överordnade chefer inte 

alltid håller sig tillräckligt informerade och uppdaterade inom de områden de delegerar vidare. 

Som en intervjuad uttryckte det: ”Någon-annan-ismen är väl utbredd. Ledande befattningshavare 

löser problem genom att delegera till någon annan.”
67
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Kvalitetschefen berättar att det ska finnas en linje mellan P7 och HKV. Den kontakten ska vara 

Prod Förband, men trots det kommer det uppgifter och andra saker från funktionerna som 

försöker styra från HKV direkt till sina funktionsföreträdare på förbandet.  

 

”Detta är ett problem som vi har dragits med ganska länge i 

Försvarsmakten och det verkar vara omöjligt att göra något åt detta.” 

 

Problemet blir att effekterna av att flera olika distanser på Högkvarteret lämnar styrningar och 

arbetsuppgifter till förbanden inte syns på Högkvarteret. HKV har ingen uppfattning om hur 

mycket uppgifter de lägger på förbandet. Effekterna syns enbart ute på förbandet.  

 

”Vilka glädjen och sorger som förbanden har med att lösa alla sina 

uppgifter är min uppfattning att det finns ingen riktig bild av det i 

Högkvarteret riktigt. I alla fall inte i förväg men möjligen i 

efterskott.” 

 

En möjlig lösning till problemet är, enligt Kvalitetschefen, att det måste jobbas internt på HKV 

med att vara tydlig med att det endast ska vara en lina in och ut till förbanden  

 

Som svar på frågan om det blir problem med ekonomin svarar Kvalitetschefen;  

 

”Det kan ju bli det, för att alla uppgifter kostar att utföra på något 

sett. Får vi ny uppgift och inte mer resurser så måste vi lösa någon 

annan uppgift med lägre kvalité för och ha tid att göra den här nya.” 

 

När uppgifter kommer från olika håll finns det en viss risk att resultatstyrningens spårbarhet 

påverkas negativt och att det finns stora fallgropar i att uppgifter blir belastade med fel kostnader. 

Trots detta försöker förbanden att redovisa på bästa sätt och även belasta arbetet som det inte 

finns en riktigt ställd uppgift till. Det kan till exempel handla om frågor från HKV. 
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Kvalitetschefen berättar att man från HKV ibland tror att förbanden ska genomföra uppgifter helt 

utan professionella resurser och att resultatet av det blir att det blir lekmän som sysslar med 

frågorna. Kvalitetschefen tror att det kan bli förändring när det påvisas för HKV.  

5.2.4 Det reella inflytandet och bristande processorientering  

”Processorienteringen försvåras av att Försvarsmakten traditionellt är en hierarkisk 

organisation, där militära gradbeteckningar i linjeorganisationen påverkar 

kommunikationsvägarna och frågan om vem som har reellt inflytande. Processorienteringen 

påverkas också av att antalet hierarkiska nivåer är betydande. Processorienterat arbete är 

särskilt problematiskt i de fall processer skär mellan ledningarna och staberna i 

Högkvarteret.”
68

 

 

Kvalitetschefen påstår att ESV inte riktigt har klart för sig att det inte är ”gradbeteckningarna” 

som har den stora rollen som de vill påvisa, utan det är nog snarare handlar om brister i 

kunskaper hos officerarna inom processorientering som är begränsningen. 

 

Tidigare fanns det en enhet på HKV, LedS VHU
69

 som bestod av två människor som gav stöd till 

förbanden. Efter påtryckningar till Håkan Syrén
70

 om att avdelningen behövde bli större 

anställdes det ytterligare åtta personer. I samma stund som det anställdes åtta personerna slutade 

de tidigare två som jobbade inom avdelningen. När detta skedde slutade avdelningen med att 

stödja förbandet och i dagsläget ges det inget stöd till förbandet angående 

verksamhetsledningssystem och avdelningen har tydligt meddelat att förbandet inte ska jobba 

med processorientering.  

 

”Jag vet att de säger att förbandsnivån är en alldeles för låg nivå för 

att de ska överhuvudtaget ska intressera sig. Utan processanalyser 

och processtyrning är något som sker på HKV och ingenting som sker 

på förbanden och i min värld är det fullständigt snömos.” 
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Det går även att se i det första förslaget till BasOrg 13
71

 där de hade tagit bort kvalitetschef och 

controller på lokal nivå berättar Kvalitetschefen. Dessutom menar han att förbanden i högsta grad 

kan ha nytta av processorientering så att de kan analysera sina processer och genomföra 

riskanalyser och få igång ett kvalitetsstyrningsarbete med avvikelsehantering.  Uppfattningen är 

dock att HKV är ointresserade av att det ska arbetas med sådana saker som avvikelsehantering 

och ständiga förbättringar förtydligar Kvalitetschefen.  

 

”Vi har till och med kvalitetschefer och controllers ute på förbanden 

som har försökt att få HKV att hålla träffar, nätverksträffar och 

utbildning och så vidare men man har helt stängt butiken” 

 

Ett resultat av detta blir att förbandscheferna kan göra den analoga slutsatsen att detta inte är 

något som det ska arbetas med berättar Kvalitetschefen. Han tror trots allt att förbandscheferna 

gör den bedömningen att det är viktigt och att det är något som bör utvecklas, men att problemet 

är att det tas för lite kontakt mellan HKV och förbandet.  

 

5.2.5 Den långsiktiga planeringen 

Kvalitetschefen beskriver läget som att det i dagsläget inte bedrivs någon långsiktig planering 

utan att det planeras ett år i taget för att man ska klara av arbetet med många stora utredningar
72

 

samt med omställningen till anställda soldater. 

  

”Hela grundvalen i hela Försvarsmaktens verksamhet har ruckats. Så 

att det snarare är de saker som påverkar oss idag.”  

 

På frågan om planeringen hade blivit bättre om P7 hade haft en riktig controller, som kan arbeta 

med uppföljning och har möjligheten till att analysera svarar Kvalitetschefen:  
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”Hade den processen varit tydligare så hade den utgjort någon form 

utav stabilitet, men i och med att den också är otydlig så blir det också 

ytterligare en osäkerhetsfaktor bland många andra.” 

 

5.2.6 Problematiken med processorientering 

På frågan hur problemlösningen går till när problem hamnar utanför styrningskedjan svarar 

Kvalitetschefen: 

”Vissa områden direktstyrs från HKV, det har blivit mer och mer 

central styrning i och med PRIO, vilket inte alltid är bra. ” 

 

Kvalitetschefen förklarar att förbanden arbetar mer och mer intuitivt då det inte finns någon 

systematik eller något dokumenterat arbetssätt och att begreppet process har blivit ett slagord som 

inte får lov att användas i de dokument som skapas. När analysdelen dessutom helt har försvunnit 

det blir väldigt svårt att anpassa organisationen till processorientering och det blir svårt att se om 

jobbas horisontellt eller lodrätt. Det som sker är intuitivt arbete förklarar Kvalitetschefen.  

 

När författaren berättar att han har varit kontakt med Analyschefen på Högkvarteret som menar 

att förbanden har kommit längre när det gäller processorientering och användningen av PRIO 

systemet i allmänhet blir reaktionen från Kvalitetschefen är att han inte alls känner igen det som 

Analyschefen nämner. Kvalitetschefen menar att Analyschefen har för höga tankar om förbandets 

nivå när det gäller processorienteringen och PRIO. Den bilden som Kvalitetschefen beskriver är 

att trycket är väldigt stort från HKV att de ska sluta med processorienteringen.  

 

”Så jag är inte alls säker på att han har rätt bild på hur det verkligen 

ser ut. Jag skulle vilja påstå att allt går mot motsatt håll, att vi mer 

och mer går mot en centraliserad ledning och fortsätter det såhär så 

behöver vi inga förbandschefer längre.” 
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5.2.7 Stuprörseffekt 

Kvalitetschefen tycker att den upplevda effekten av stuprörseffekt har ökat i och med G- 

indelningen av staben
73

 som han anser är tänkt att fungera i en fältstab, vilket han inte tycker är 

samma sak som att ha den indelningen i fredstid hemma på förbandet. Av den anledningen att 

förutsättningarna är helt annorlunda och att man måste anpassa ledningsfunktionerna efter den 

uppgift som har tilldelats . På frågan hur en möjlig lösning skulle se ut svarar kvalitetschefen: 

 

”För mig, hur en stab på ett förband ska organiseras, finns det bara 

en väg att gå och det är att klara ut vad fasiken det är vi gör. Vad har 

vi för inputs, hur behandlar vi den inputen för att få den outputen som 

förväntas. Vilka huvudprocesser har vi och vilka stöd processer har vi 

och när man har klarlagt det så bygger man en organisation som 

stödjer hur vi arbetar istället för att skapa en organisation och sen 

försöker arbeta så gott vi kan inom den organisationen” 

 

                                                 
73

 NATO indelning av staben 
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6. Analys och diskussion  

Jag kommer att analysera delfrågorna först för att slutligen analysera och diskutera kring min 

huvudfråga.  

6.1 Flexibel och dynamisk organisation  

 

Den första delen i analysen utgår från de två första delfrågorna. 

 

 Hur arbetar Högkvarteret med processorientering för att Försvarsmakten ska bli en 

flexibel och dynamisk organisation med fokus på verksamheten?  

 

 Hur arbetar P7 med processorientering utifrån Högkvarterets riktlinjer? 

 

Kvalitetschefen har uppfattat det som att P7 inte ska jobba med processorientering, att prognos-

verksamheten har avstannat och att det inte finns någon arbetsordning skriven. Analyschefen har 

en annan bild av detta och menar att det finns ett bra utvecklat prognossystem som sträcker sig 

ända ner till kompanichefsnivå och att förbanden snart kommer att styra sig själva. Analyschefen 

menar att förbanden har kommit betydligt längre i processorienteringen och i användningen av 

PRIO systemet.  Det är tydliga skillnader på hur de ser på processorienteringen i Försvarsmakten 

vilket är lite problematiskt, av den anledningen att i teorin enligt Rentzhog
74

 för att förbättra 

processerna måste det finnas en standardisering så att alla i processen gör samma sak. 

Mintzberg
75

 menar att standardisering handlar om att standardisera arbetsprocessen, output, 

normer samt en standardisering av kunskaper och färdigheter. Både Analyschefen och 

Kvalitetschefen ser att en lösning på problemet kan vara utbildning, vilket utifrån Mintzbergs 

teori handlar om att medarbetare utbildas i förväg till att genomföra en viss typ av arbetsuppgift, 

vilket leder till att medarbetare inte behöver kommunicera med varandra i så stor utsträckning då 

de är utbildade till sin specifika uppgift. Arbetaren löser sin uppgift för att sedan lämna över den 

till någon annan medarbetare eller kund.  
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 Kvalitetschefen påpekar också tydligt att det inte är hastigheten i införandet som har varit fel 

utan snarare metoden. Det han istället hade velat se är stöd från Högkvarteret, utbildning och en 

möjlighet till att utveckla arbetsordningarna innan införandet drogs igång med full kraft. Enligt 

Mintzberg bör således Högkvarteret hitta metoder för att standardisera arbetsprocessen så att det 

framgår vilka rutiner som hela Försvarsmakten ska arbeta utifrån. I standardiseringen av det som 

kallas output säger teorin, enligt Mintzberg, att om det ska kunna uppfyllas några krav måste 

vissa kriterier uppfyllas om det ska vara möjligt att utveckla och leda processorienteringen. Det 

första är att det måste finnas en gemensam vision för vad organisationen vill åstadkomma med 

processarbetet enligt Rentzhog.  

  

I och med att utbildning är en av de standardiseringar som krävs handlar det om att sprida 

processorienteringens nytta och kunna visa på den nya flexibla och dynamiska Försvarsmakten 

med verksamheten i fokus. Det kan vara en lång väg att gå, då det är stora skillnader mellan P7 

och Högkvarteret enligt Kvalitetschefen och Analyschefen. I dagsläget arbetar Försvarsmakten på 

bred front med att utbilda personalen både på Högkvarteret och på förbandet. De stora 

skillnaderna kan göra att utbildningsprocessen blir längre och mer kostsam för Försvarsmakten 

som organisation och som helhet.  

 

6.2  Det reella inflytandet  

I den här delen av analysen tas delfråga 3 och 4 upp. 

 

 Hur upplever Högkvarteret problemet med vem som har det reella inflytandet? 

 

Analyschefen upplever stora problem med vem som har det reella inflytandet och att det hänger 

mycket ihop med att den övergripande organisationen Försvarsmakten traditionellt sett är en 

hierarkisk organisation, samt att de väljer att ha processer som överensstämmer med den 

traditionellt hierarkiska organisationen, för att folk ska trivas och stanna kvar på sin arbetsplats. 

Detta går helt emot teorierna, enligt Rentzhog
76

, att när det ska utvecklas huvudprocesser så 
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måste organisationen organiseras för processledning och processynsättet måste genomsyra hela 

organisationen.  

 

 Hur upplever P7 problemet med vem som har det reella inflytandet? 

 

På P7 finns det ett snarlikt problem med det reella inflytandet enligt Kvalitetschefen och att det är 

utbildningsståndpunkten och inte ”gradbeteckningarna” som är problemet. Det är stödet från 

Högkvarteret som är problemet då det inte finns någon arbetsordning skriven på förbandet. För 

att en process ska fungera, måste processen förstås av medarbetarna. Ett sätt att genomföra det 

enligt Rentzhog är att processen måste kartläggas, att gränssnitten måste definieras och att 

arbetsflödet ska dokumenteras. Detta går också in i Mintzberg
77

 teorier om att det krävs en 

standardisering av kunskaper, färdigheter och arbetsprocesser. Att det inte fungerar på förbandet 

är ett troligt resultat av att processtänket inte genomsyras av hela organisationen. Teorierna kan 

ligga till grund för hur Försvarsmaktens kan arbeta med förbättringsarbete, med var det reella 

inflytandet finns, både centralt på HKV och lokalt på P7. 

 

6.3 Delegering av uppgifter 

I analysens tredjedel utgår jag från delfråga 5 och 6. 

 

 Hur upplever Högkvarteret problemet med att det delegeras mycket uppgifter utan 

kontroll?  

 

 Hur upplever P7 problemet med att det delegeras för mycket uppgifter utan kontroll från 

Högkvarteret och hur påverkar det den långsiktiga planeringen? 

 

Analyschefen tycks se problem i båda ändar att det finns både chefer som intresserar sig för lite 

och för mycket i detaljer. Det finns dock ingen tydlig bild över problemet på Högkvarteret.   

                                                 
77
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På P7 upplever Kvalitetschefen problemet som stort då det tilldelas uppgifter till förbandet, inte 

bara från Prod Förband utan även från funktionscheferna på Högkvarteret till funktions-

företrädarna på förbandet. Detta leder till att Högkvarteret tappar kontrollen över hur många 

uppgifter som har tilldelats förbandet enligt Kvalitetschefen. Enligt Rentzhog
78

 måste det skapas 

en helhetssyn för att processorienteringen ska fungera och då kan inte enskilda funktioner lägga 

in uppgifter till förbanden, på det sättet som den gamla funktionsorganisationen var uppbyggd.  

Funktionsorganisationens nackdelar är just att det kan vara svårt att lokalisera resultatansvaret
79

.  

En möjlig lösning som Kvalitetschefen lägger fram är att Högkvarteret måste vara tydliga internt 

och jobba med problemet så att det endast blir en lina ut till förbandet.  

 

En grundförutsättning för styrning är att ledningen ska få organisationen att dra åt samma håll, 

vilket blir svårt när funktionscheferna på HKV tilldelar uppgifter till P7 vid sidan av HKV:s 

styrningskedja. När det gäller den långsiktiga planeringen ser Kvalitetschefen att det hade varit 

ett stöd att ha en fungerande processorientering. Som den ser ut idag utgör den inget stöd då där 

inte finns någon klar arbetsordning.   

 

6.4 Ekonomistyrningsverkets kritik   

Då har jag kommit till uppsatsens huvudfråga och där jag nu ska ”knyta ihop” analysen. 

 

 På vilket sätt kan Försvarsmakten arbeta med processorientering för att möta 

ekonomistyrningsverkets kritik avseende styrning och kontroll av organisationen? 

 

Försvarsmakten, som övergripande organisation, jobbar på bred front med att möta 

Ekonomistyrningsverket kritik, det görs främst genom införandet av den nya ekonomistyrningen, 

med processorienteringen och införandet av PRIO. 

 

                                                 
78
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Både införandet av PRIO och processorienteringen är något som Högkvarteret jobbar hårt med att 

få ut till förbanden. Det råder delade meningar om hur långt arbetet har kommit med införandet 

av PRIO och processorienteringen. På förbandsnivån, alltså P7, säger Kvalitetschefen att det inte 

finns någon tydlig arbetsordning.  När det gäller processorienteringen säger Analyschefen att de 

måste bli bättre för annars kommer förbanden att börja styra sig själva. P7 håller inte med om det 

resonemanget då de anser att de har fått styrningar att de inte ska arbeta processorienterat och att 

de har svårt att planera sin verksamhet längre fram i tiden än ett år. De här oklarheterna är något 

som Försvarsmakten måste ta tag i, då det är ett nyckelområde att ha en gemensam syn på vad 

organisationen vill åstadkomma med processarbetet, enligt Rentzhog
80

. 

 

Att leda med den helhetssynen som Analyschefen berättar att HKV vill ha så kommer PRIO i 

framtiden att vara en viktig del i uppföljningen och i kontrollen av förbanden. Systemet ger HKV 

möjlighet använda sig av Mintzbergs standardisering av output. Detta tillsammans med den 

tidigare nämnda teorin med nyckelområde och processarbetet kommer processorienteringen att ta 

ett stort steg framåt. Förändringsarbetet görs inte i en handvändning, speciellt inte då FM har en 

lång tradition av att vara en funktionsorienterad hierarkisk organisation. Enligt den tidigare ÖB 

controllern Björn Ekstedt kan det ta upp till tio år innan det nya systemet har blivit helt 

accepterat, då det handlar om en så djupgående omorganisation.
81

 Det som måste genomföras är 

att skapa en gemensam vision för vad organisationen vill åstadkomma med processorienteringen. 

Det gäller att ta fasta på Rentzhogs teori och tillsammans med den faller Mintzbergs
82

 teorier in 

där det handlar om att det måste ske standardisering av output, arbetsprocesser, normer och av 

kunskaper och färdigheter innan systemet kan bli effektivt. Det arbete som sker på Högkvarteret 

och P7 just nu är utbildning. Utbildning är något som både P7 och Högkvarteret vill ha i större 

utsträckning enligt Analyschefen och Kvalitetschefen. På Högkvarteret är det största problemet 

enligt mig att enskilda funktionschefer tilldelar uppgifter till förbandet istället för att gå rätt väg 

till förbandet och det leder till att uppföljningen blir lidande då Högkvarteret tappar greppet på 

vad förbandet jobbar med.  
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7. Slutdiskussion 
 

7.1 Avslutande diskussison 

 

Den kritik som riktas till Försvarsmakten från Ekonomistyrningsverket kommer i en tid då det är 

stora förändringar i Försvarsmakten och i omvärlden, vilket kan leda till att det kan vara 

utbildning som inte har hunnit nå ut till förbanden, i detta fall P7, eller internt på Högkvarteret. 

För att få de slagkraftiga förband som Försvarsmakten vill ha ställs det stora krav på 

Högkvarteret och på de olika förbanden att arbetet måste ske effektivt och vara produktivitets-

inriktat, det vill säga att genomföra uppföljning, kontroller och att enligt Holmblads teorier om 

produktivitet och effektivitet
83

 göra rätt saker på rätt sätt. 

 

De stora skillnaderna med processorienteringen mellan Högkvarteret och P7, som är det förband 

som är med i min undersökning, kan bero på att jag i uppsatsen endast har intervjuat en person på 

respektive nivå.  Det smala antalet intervjuade visar att det är väldigt tydliga skillnader med att nå 

ut med en vision om processarbetet som är själva nyckelområdet i processarbetet. Det kan ses 

som ett misslyckande från Högkvarterets sida 

 

Resultatet kan inte ses som signifikant på något sätt, men det är ändå en realitet för 

Försvarsmakten som organisation och som helhet. FM bör hantera skillnaderna mot P7.  

 

P7 är ett av 11 st Arméförband. Jag hade helst gjort intervjuer med samtliga 11 för att ha 

möjlighet att diskutera problematiken på ett signifikant sätt. Nu är den möjligheten starkt 

begränsad och jag kan bara uttala mig utifrån ett förband, alltså P7. I en större studie hade det 

varit intressant att genomföra studien utifrån Marinens 6 förband och de 5 Flygvapenförbanden.  

 

Nu valde jag att begränsa studien till P7 och utifrån min studie tycker jag att FM i form av HKV 

ska följa upp och se varför det blir så stora skillnader i processorienteringsarbetet mellan HKV 
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och P7. Det är en indikation på ett problem, som trots att det kommer från ett mindre 

sammanhang, bör tas på allvar. Ett delsyfte är att ge förslag på vad som är viktigt att fokusera på i 

utvecklingsarbetet avseende processorientering.  

 

Det första är enligt Mintzbergs teori att standardisera arbetsprocessen. Det andra är att, enligt 

Rentzhog, nå ut med visionen vad organisationen vill åstadkomma med processarbetet. Jag ser att 

dessa två kärnpunkter endast kan nås genom utökade utbildningsmöjligheter för personal inom 

Försvarsmakten. Dessa utbildningsmöjligheter kan ses som det kollektiva lärandet som Marianne 

Döös
84

 tar upp, att synergins mervärde blir mycket större än vad en person hade genomfört om 

han/hon hade fått tagit del av utbildningen.  

 

Döös förklarar att det handlar om ett kunnande som är gemensamt, att därifrån grunda handlings-

förmåga och kompetens.
85

 Det kollektiva lärandet är något som faller in i teorin att det 

nyckelområde som Försvarsmakten måste utveckla är en gemensam vision för vad organisationen 

vill åstadkomma med processarbetet.
86

 Detta kan tyckas båda vara ett för enkelt och ett för 

tillrättalagt svar på problematiken, men den indikation som min studie ger visar vad brister i detta 

kan innebära.   

 

7.2 Förslag till fortsatt forskning 

Fortsatt forskning handlar i det här fallet om att göra en mer grundläggande undersökning genom 

att studera fler förband. Att genomföra undersökningen på olika förband kan ge svar på om det är 

en lokal företeelse eller något som förekommer i hela Försvarsmakten. Det kan även vara 

intressant att studera mognadsgraden i organisationen i samband med införandet av en sådan här 

stor förändring och att studera det kollektiva lärandet i samband med införandet av ett nytt system 

i organisationen.  
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Bilaga 1- Intervjuunderlag         

Citaten i bilagan är samtliga tagna från Ekonomistrningsverket, 2010. Utveckling av 

försvarsmaktens interna styrning och kontroll 2010:28 

 

 

Namn:___________________________________________ 

Grad:____________________________________________ 

Personnr:_________________________________________ 

Bakgrund: __________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Nuvarande tjänst: ____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Antal år på nuvarande tjänst:__________ 

Planerad tjänsteplats om 3 år: ___________________________________________________  

CPU-processen: i den korta versionen: ____________________________________________ 

 

CPU- processen månadsuppföljning:  

”Även prognoser följs upp på detta sätt. Dessa byggs upp underifrån genom att 

varje förband, skola och centrum varje månad gör en egen prognos som fastställs 

av förbandschefen och rapporteras till produktionsledningen 

Förband på Högkvarteret:”  

Fråga: Hur upplevs detta fungera? 

”ESV:s intervjuer visar dock att bilden av hur processen är tänkt att fungera inte är 

tydlig i organisationen. Eller som en respondent uttrycker det ”CPU-processen 

låter bra teoretiskt, men är i praktiken obefintlig.” Flera av de intervjuade är 

skeptiska till att processen inte samordnar all styrning och uppföljning inom 

Försvarsmakten.” 

 

Fråga: Hur upplevs detta? 
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ESV:s bedömning är att:      

 

”PlanEk, med direkt involvering av ekonomidirektören som processledare bör ta 

huvudansvaret för de löpande uppföljningarna och rapporteringarna till 

Överbefälhavaren och generaldirektören.” 

Fråga: Hur ställer ni er till det? 

 

Delegering: 

”ESV intryck är att det inom Högkvarteret finns ett problem med att överordnade 

chefer inte alltid håller sig tillräckligt informerade och uppdaterade inom de 

områden de delegerar vidare. Som en intervjuad uttryckte det: ”Någon-annan-

ismen är väl utbredd. Ledande befattningshavare löser problem genom att delegera 

till någon annan.” 

 

Fråga: Hur upplevs detta? 

 

 

Gradbeteckningen styr reella inflytandet:  

 

”Processorienteringen försvåras av att Försvarsmakten traditionellt är en 

hierarkisk organisation, där militära gradbeteckningar i linjeorganisationen 

påverkar kommunikationsvägarna och frågan om vem som har reellt inflytande. 

Processorienteringen påverkas också av att antalet hierarkiska nivåer är 

betydande. Processorienterat arbete är särskilt problematiskt i de fall processer 

skär mellan ledningarna och staberna i Högkvarteret.” 

 

Fråga: Hur upplevs detta?  

Och tas det för lite kontakter på medarbetarnivå inom ramen för CPU-processen, mellan 

sektioner inom PlanEk eller mellan PlanEk och produktionsledningen? 

 

 

ESV ifrågasätter chefstätheten:  

”Av PlanEks 30-tal anställda innehar nio personer en chefsbefattning. Det betyder 

i genomsnitt cirka fyra anställda per chef. ESV ifrågasätter effektiviteten i en 

organisation med en så pass hög chefstäthet och därmed så många enheter.” 

 

Fråga: Hur upplevs detta?  
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Otydligt hur CPU-processen ska fungera:            

 

 

”ESV:s intervjuer visar dock att bilden av hur processen är tänkt att fungera inte är 

tydlig i organisationen. Eller som en respondent uttrycker det 

”CPU-processen låter bra teoretiskt, men är i praktiken obefintlig.” Flera av de 

intervjuade är skeptiska till att processen inte samordnar all styrning och 

uppföljning inom Försvarsmakten.” 

 

 

Fråga: Hur ser ni på det?  

 

Har sitt samtycke att namn står med i referenser och kan komma att citeras. 

 

Kan jag återkomma vid fler frågor? 

 

Den intervjuade vill ta del av den färdiga c-uppsatsen.  

 

Jag har tillåtelse att spela in intervjun och inspelning har ägt rum.  

 

 Finns det något mer som du kommer på och som har med det vi pratade om är det bara till 

att e-posta eller ringa. 

 


