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Sammanfattning 
Kandidatuppsats i företagsekonomi, Ekonomihögskolan vid Växjö universitet, 
ekonomistyrning, FE 4223, VT 2008  
 
Författare:   Susanne Arve och Mikael Holmström 
Handledare:  Elin Funck 
 
Titel: Försvarbar och balanserad styrning av Marinbasen  
 
Bakgrund: De senaste decennierna har reformeringstrenden New Public Management 
påverkat ekonomistyrningen i offentlig sektor. Statens styrning av sina myndigheter är 
påverkad av denna trend och den till Regeringen nyligen lämnade s.k. styrutredningen 
vittnar om att detta är ett aktuellt och angeläget ämne. Det gäller inte minst styrningen 
av Försvarsmakten som den senaste tiden tilldragit sig ett stort intresse i massmedia. 
Försvarsmakten är en stor och komplex myndighet och de senaste årens ändrade 
inriktning har ställt stora krav på den interna styrningen.  
 
Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka om målformuleringar och mått i 
Försvarsmaktens mål- och återrapporteringskedja återspeglar logiska samband som är 
spårbara hela vägen från Regeringens ställda krav ned till förbandsnivå och åter. Vi 
undersöker också huruvida Balanserat Styrkort kan vara ett användbart verktyg för 
Marinbasen i en strävan att förbättra resultatstyrningen.   
 
Avgränsningar: Uppsatsen omfattar endast ett förband inom Försvarsmakten, 
Marinbasen. Försvarshögkvarteret utgör kopplingen mellan förbanden och Regeringen. 
Därför har även Högkvarteret berörts i undersökningen.  
 
Metod: För att uppnå syftet med vår underökning har vi valt fallstudien som metod. 
Vårt empiriska material består av interna dokument och fyra kvalitativa intervjuer med 
tre personer på Marinbasen och en person på Högkvarteret.  
 
Resultat, slutsatser: Vi har i vår undersökning funnit två typer av mål, strategiska mål 
och produktionsmål som löper i parallella spår. Målen är inte motstridiga men heller 
inte integrerade. Spårbarheten i de båda målkedjorna anses vara tillfyllest. Den stora 
mängden produktionsmål komplicerar dock spårbarheten. Måtten som används för 
återrapportering av produktionsmålen är för grova och otillräckligt definierade för att 
vara ett tillräckligt bra beslutsunderlag vid precisa avvägningar. System för 
återrapportering av strategiska mål har ej återfunnits. Vi anser att Balanserat Styrkort 
kan vara ett användbart verktyg för att integrera de strategiska målen i styrsystemet och 
på så sätt få en samordnad styrning mot dessa mål samt vid framtagningen av valida 
mått för produktionsmålen. 
 
Förslag till fortsatt forskning: Försvarsmaktens tydliga internationella fokus och dess 
samarbete med NATO kombinerat med ämnesvalet i denna uppsats har väglett oss till 
frågeställningen: Hur används NATO:s modell för resultatstyrning och hur skulle den 
kunna fungera ihop med den standard som används för verksamhetsledning inom den 
svenska Försvarsmakten? 
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1. Inledning  

I inledningen ger vi läsaren bakgrunden till varför vi har valt vårt ämne och ger 
samtidigt denne en möjlighet till en första inblick i det valda ämnet. Vi behandlar 
därefter vår problemdiskussion och anger vårt syfte med uppsatsen. Avslutningsvis 
anges våra avgränsningar och fokus. 
 

1.1 Bakgrund 

I november 2007 lämnade utredaren Sten Heckscher in den så kallade styrutredningen 

till Regeringen. Utredningen innehåller förslag till hur Regeringen bättre ska kunna 

styra sina myndigheter. Bl. a. föreslår utredaren att myndigheterna själva ska få besluta 

om verksamheten det närmaste året.1  

 

Att statens styrning är ett angeläget, komplicerat och i vissa delar ett mycket 

kontroversiellt område bekräftas bl.a. genom Riksrevisionens uttalande om utredningen. 

Riksrevisor Eva Lindström säger den 17 februari 2008 till TT: 

”Det är absolut en demokratisk fråga. Vi som skattebetalare ska få valuta för 
pengarna, få de tjänster som pengarna syftar till, veta att de går till det som 
det är meningen att de ska gå till. Men vi anser att de här förslagen försvårar 
styrningen och ger större otydlighet.”2 
 

Styrningen av Försvarsmakten sker enligt Grönlund och Modell genom att Riksdagen 

och Regeringen använder sig av flera olika styrformer. Inriktnings- och produktionsmål 

är angivna för verksamheten och det är ytterst Riksdagen som fattar beslut om 

Försvarsmaktens organisation.3 

 

I nedanstående citat uttrycker Försvarsdepartementet sina synpunkter om 

Försvarsmaktens framtida inriktning som låg till grund för försvarsbeslutet 2004 och 

som innebar en kraftigt förändrad verksamhetsinriktning samt en omfattande 

omorganisation av Försvarsmakten: 

”Det militära försvaret dimensioneras inte enbart av kraven på att hävda vår 
integritet och bidra till internationell fred och säkerhet, utan också av vår 
vilja att upprätthålla en grundläggande försvarsförmåga och kompetens. 
Utvecklingen av det militära försvaret från ett mobiliserande 
invasionsförsvar med omfattande kvalitativa brister, till ett användbart och 
tillgängligt insatsförsvar, är viktig och måste fortsätta. Att ha fungerande 
förband - inte förvaltningsorganisation, försvarsmateriel eller personal i sig - 

                                                
1 SOU 2007:75  Att styra staten - regeringens styrning av sin förvaltning, s.11 
2 Svenska Dagbladet, 2008-02-17, Riksrevisionen ryter till 
3 Grönlund & Modell (2006) Effektivitet och styrning av statliga myndigheter, s.177 
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är den bästa grunden för utvecklingsförmågan på sikt och för att möta 
framtida hot.”4 

 

Under senare delen av 2007 och under våren 2008 har den massmediala debatten dock 

inte haft Försvarsmaktens utveckling i fokus utan den har företrädesvis avhandlat 

omständigheter kring Försvarsmaktens ansträngda ekonomi. Budgetunderskott och 

åtstramningar av ekonomin är aktuella och omdiskuterade ämnen. Det har bl.a. varit 

tydligt att Försvarsministern och Försvarsmaktens högkvarter har haft olika 

uppfattningar om hur resurserna skall fördelas inom anslaget. Dessutom har det i media 

rapporterats om felberäkningar som leder till hastigt vidtagna åtgärder såsom inställda 

övningar, minskning av värnpliktsutbildning, minskad flygtid för JAS 39 etc. När 

Dagens Nyheter toppar förstasidan med rubriken ”Försvaret har nära två officerare per 

soldat”5 så inser vi att samhällsmedborgarna lätt bildar sig en uppfattning om hur 

ekonomistyrningen inom Försvarsmakten fungerar. Ett realistiskt och sannolikt 

antagande är att denna uppfattning inte är speciellt ljus och särdeles smickrande för 

myndigheten. 

 

Vi, som författare till denna uppsats, arbetar båda två med ekonomistyrning i den 

offentliga sektorn och har av den senaste tidens debatt om Försvarsmakten och 

uttalande från Riksrevisionen blivit intresserade av att göra en närmare studie av 

ekonomistyrningen i Försvarsmakten.  

 

1.2 Problemdiskussion 

Försvarsdepartementet konstaterar att det militära försvaret som verksamhetsområde 

inte så lätt låter sig jämföras med annan statlig verksamhet. Försvarsmaktens varierade 

verksamhet som omfattar alltifrån väpnad strid till stöd för humanitära insatser på andra 

sidan jordklotet anses därtill vara för stor. Dessutom kompliceras detta förhållande av 

att ”det militära försvaret är den yttersta garanten för vårt lands suveränitet och 

demokratiska system”.6 Försvarsdepartementet påpekar att de senaste årens ändrade 

inriktning av Försvarsmakten ytterligare har bidragit till att staten behöver andra 

styrmedel än praxis för denna myndighet i jämförelse med de myndigheter som verkar i 

betydligt stabilare förvaltningsförhållanden. Styrningen av Försvarsmakten måste därför 

                                                
4Försvarsdepartementet DS 2004:30, Försvar för en ny tid  
5 Dagens Nyheter, 2008-03-10 
6 SOU 2005:92 Styrningen av försvaret, s.39 
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kunna anpassas efter de speciella förutsättningar som myndigheten arbetar under. I detta 

sammanhang förespråkar inte Försvarsdepartementet mer omfattande och detaljerad 

styrning utan snarare en mer målmedveten användning av de befintliga 

styrinstrumenten.7 

Detta ger en tydlig bild av den komplexitet som kännetecknar dagens Försvarsmakt. 

Denna komplexitet kombinerat med de senaste årens ändrade inriktning av 

Försvarsmakten ställer stora och delvis nya krav på den interna styrningen.  

 

Ovanstående resonemang leder oss in på Agevalls beskrivning av New Public 

Management (NPM) som är ett paraplybegrepp omfattandes den förvaltningspolitik som 

skall ses som den mest naturliga lösningen på de flesta av dagens offentliga problem 

och som i allt högre grad vunnit popularitet bland våra politiker. Begreppet 

kännetecknas av att den privata sektorn i allt väsentligt tjänar som förebild för den 

offentliga förvaltningen.8 Agevall omnämner bl.a. att mål- och resultatstyrning är en av 

de vanligast förekommande ingredienserna i NPM och att den politiska 

detaljregleringen allt oftare överges till förmån för ett mera decentraliserat 

beslutsfattande i organisationen.9 

 

Vi ser implementeringen av Ekonomistyrningsmodellen FEM (Försvarsmaktens 

Ekonomi Modell) i Försvarsmakten som en naturlig följd av denna förvaltningspolitik. 

Modellen förespråkar styrning genom målformuleringar, resultat av produkteffekter och 

uppföljning/analys av produkter och användningen av den anses motverka 

detaljstyrning av resurser och regler. Fokus får då i allt väsentligt anses ha skiftat 

karaktär från att tidigare ha tydliggjort hur verksamheten bedrivits till att i stället mera 

principiellt redogöra för vad den åstadkommer.10 

 

I AG FEM slutrapport anges det att modellen syftar till att komplettera den finansiella 

styrningen med verktyg för resultatstyrning d.v.s. styrning mot hög effektivitet och 

produktivitet. I samma rapport anges det också att modellen utgår från flera olika 

                                                
7 SOU 2005:92 Styrningen av försvaret, s. 39-40 
8 Agevall  (2005) Välfärdens organisering och demokratin – en analys av New Public Management, s.11 
9 Agevall  (2005) Välfärdens organisering och demokratin – en analys av New Public Management, s.23-
24 
10 Försvarsmakten (2008) Handbok ekonomi, s.23 
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perspektiv.11 I detta avseende ser vi likheter med Kaplan & Nortons modell Balanserat 

Styrkort som just syftar till att komplettera de finansiella måtten med icke-finansiella 

mått genom att mäta verksamheten ur flera perspektiv.12 

 

Mått hör ihop med mätning och Kaplan & Norton menar att en organisations mätsystem 

starkt påverkar beteendet hos människorna i organisationen. Därför, menar Kaplan & 

Norton, måste organisationens mätsystem ha en stark koppling till strategin.13 Modellen 

Balanserat Styrkort hjälper till att föra ut organisationens strategi och ska användas som 

ett system för kommunikation, information och lärande, inte för kontroll.14 

 

Grönlund & Modell påpekar att ”Balanserat Styrkort har vunnit relativt snabb spridning 

inom olika delar av den offentliga sektorn”. Vidare anser de att målstyrningen kan 

förbättras med hjälp av Balanserat Styrkort och att det därmed kan ”lösa problemet med 

en alltför omfattande och fragmenterad resultatrapportering endast löst kopplad till 

strategier och mål samtidigt som en snäv finansiellt inriktad styrning undviks”.15 

Författarna stödjer dessutom införandet av modellen i den offentliga förvaltningen 

eftersom de anser att modellen skall ses som en möjlighet att skapa positiva läroeffekter 

och att införandet kan verka förnyande på de redan befintliga styrsystemen.16  

 

Den snabba spridningen inom den offentliga sektorn tolkar vi som en positiv och 

angelägen trend. Detta konstaterade faktum samt påståendet om att modellen kan 

förbättra målstyrningen, skapa positiva läroeffekter och verka förnyande för de 

befintliga styrsystemen har varit fyra avgörande skäl till att vi valt Balanserat Styrkort 

som modell i vår undersökning. 

 

Med utgångspunkt i ovanstående resonemang om organisationens komplexitet och krav 

på resultatstyrning kommer vi att närmare undersöka hur kopplingarna, i de 

”kedjor”som finns i organisationen för kommunikation av mål och måluppfyllelse, ser 

ut. Vi kommer att följa hur Försvarsmakten bryter ner Regeringens övergripande mål 

till mål som används inom Marinbasen. Detta sammanhang kallar vi för målkedja. 
                                                
11 Persson  (2006) Arbetsgruppen Försvarets Ekonomimodell (AG FEM) Slutrapport, s. 14    
12 Kaplan & Norton (1999) The Balanced Scorecard – Från strategi till handling, s. 7 
13 Kaplan & Norton (1999) The Balanced Scorecard – Från strategi till handling, s. 29 
14 Kaplan & Norton (1999) The Balanced Scorecard – Från strategi till handling, s. 32 
15 Grönlund & Modell (2006) Effektivitet och styrning i statliga myndigheter, s.26 
16 Grönlund & Modell (2006) Effektivitet och styrning i statliga myndigheter, s.253 
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Omvänt så kallar vi den väg som rapporteringen färdas, från Marinbasen tillbaka till 

Regeringen, för återrapporteringskedjan. Genom att studera hur mål och 

återrapportering ser ut på förbandsnivå hoppas vi kunna visa om det finns en 

spårbarhet i mål- och återrapporteringskedjan, d.v.s. möjlighet att härleda de nedbrutna 

målen från de ursprungliga mål som Regeringen ställde. Utifrån Grönlund & Modells 

påstående om att modellen Balanserat Styrkort kan förbättra målstyrningen vill vi även 

pröva om denna modell kan bidra till att förbättra resultatstyrningen inom ett förband. 

Våra huvudsakliga frågeställningar är därmed följande: 

 

• Hur ser spårbarheten ut i Försvarsmaktens mål- och 

återrapporteringskedja?  

• Hur kan modellen Balanserat Styrkort vara ett verktyg för att förbättra 

resultatstyrningen inom Marinbasen? 

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om målformuleringar och mått i 

Försvarsmaktens mål- och återrapporteringskedja återspeglar logiska samband som är 

spårbara hela vägen från Regeringens ställda krav ned till förbandsnivå. Vidare vill vi 

undersöka huruvida Balanserat Styrkort kan vara ett användbart verktyg för Marinbasen 

i en strävan att förbättra resultatstyrningen.  

 

1.4 Avgränsningar och fokus 

Med hänsyn tagen till framförallt tillgänglig tid har vi valt att avgränsa vår uppsats till 

att endast omfatta ett förband inom Försvarsmakten, Marinbasen. I de delar där vi spårar 

kopplingar i mål- och återrapporteringskedjan har vi även involverat närmast högre nivå 

i organisationen, Högkvarteret.  I de delar då studien har krävt en högre detaljeringsgrad 

än att belysa Marinbasen som ett förband så har vi valt att fokusera på en av 

Marinbasens enheter; Grundutbildningsbataljonen (GU-bat.).  
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2. Metod  

I metodkapitlet skall läsaren få förståelse för det valda tillvägagångssättet. Vi redogör 
därför i denna del för den vetenskapliga metod som ligger till grund för vår studie samt 
det praktiska tillvägagångssättet. Vi vill på detta sätt ge en så hög trovärdighet som 
möjligt till uppsatsen och bringa klarhet i vårt syfte med studien. 
 

2.1 Metodval 

För att producera kunskap behöver vi arbeta på ett strukturerat sätt när vi samlar in, 

bearbetar och sammanfattar information så att resultatet blir kunskap. Andersen 

använder begreppet samhällsvetenskaplig metod som ett samlingsbegrepp för de 

tillvägagångssätt som är lämpliga att använda vid kunskapsproduktion om samhället, 

dess institutioner, organisationer, grupper och individer.17 

 

Vilket tillvägagångssätt, d.v.s. metodval, som passar bäst för den aktuella 

undersökningen beror på många förhållanden. För varje forskare är det därför viktigt att 

klargöra vilken typ av undersökning han ska genomföra bl.a. med utgångspunkt från 

syfte, uppläggning, metod för datainsamling och omfattning.18  

 

För att komma fram till ett konkret tillvägagångssätt för undersökningen har vi först gått 

igenom faktorer som tillgänglig tid, lämpliga datakällor och insamlingsmetoder. 

Därefter har vi valt det tillvägagångssätt som vi har ansett ge flest fördelar. 

 

Vår undersökning har omfattat en undersökningsenhet (Marinbasen) inom en 

organisation (Försvarsmakten). Syftet har varit att besvara frågor som ”hur” och 

”varför”. Försvarsmakten är en komplex organisation med många egenskaper och 

variabler. Vår kontroll över det undersökta har varit ringa. Dessa kriterier stämmer väl 

in på Yin´s kriterier för fallstudien som lämplig undersökningsmetod nämligen a) 

besvarar frågor som hur och varför, b) undersökaren har liten kontroll över händelserna 

och c) fokus ligger på samtida fenomen inom ett sammanhang i det verkliga livet.19  

 

Andersen menar att fallstudien är särskilt lämplig när det gäller undersökningar av 

sociala delsystem, d.v.s. institutioner och organisationer, eftersom sådana 

                                                
17 Andersen (1998) Den uppenbara verkligheten – Val av samhällsvetenskaplig metod, s.13 
18 Lundahl-Skärvad (1982) Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, s.63 
19 Yin (2003) Case Study Research – Design and Methods, s.1 
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undersökningar ofta har ett handlingsinriktat/förändrande syfte när det gäller en eller 

flera konkreta organisationer.20 Vår undersökning av Marinbasen syftar bl.a. till att 

undersöka huruvida Balanserat Styrkort kan vara ett hjälpmedel för att förbättra 

organisationens resultatstyrning. Alltså passar även Andersens argument för fallstudie 

som undersökningsmetod in på vår undersökning. 

 

Marinbasen är ett avgränsat system som står i fokus för vår undersökning. Att 

undersökningen just avser ett avgränsat system är enligt Merriam en avgörande faktor 

som gör att fallstudien lämpar sig väl som metod. ”Detta avgränsade eller definierade 

system väljs för att det är viktigt och intressant eller för att det utgör någon form av 

hypotes.”21 

 

Vidare anser Merriam att fallstudiens unika styrka är dess förmåga att hantera många 

olika typer av empiriskt material (dokument, artefakter, intervjuer och observationer).22  

Även Backman menar att fallstudier är särskilt tillämpliga i utvärderingar, där 

studieobjekten ofta är mycket komplexa som t.ex. när man söker förklara, förstå eller 

beskriva stora företeelser, organisationer eller system, som inte enkelt låter sig 

undersökas med annan metodik.23 Yin beskriver fallstudien som en allomfattande metod 

som täcker allt ifrån designlogik och datainsamling till särskilda tillvägagångssätt vid 

dataanalys.24 

 

Med utgångspunkt i ovanstående resonemang har vi valt fallstudien eller, som den 

också kallas, praktikfallsmetoden för genomförandet av vår undersökning. 

 

2.2 Val av fallstudieobjekt 

Marinbasen med huvudsäte i Karlskrona är ett av Försvarsmaktens fem-sex största 

förband med hänsyn tagen till omsättnings- och personalvolym. Marinbasen som 

organisation består av 9 enheter/DUC (Direkt Underställda Chefer med tillhörande 

organisation). Marinbasens verksamhet är mångfacetterad och av mycket skiftande 

karaktär och vi anser därför att den kan ge oss tillräckligt underlag för denna uppsats. 

                                                
20 Andersen (1998) Den uppenbara verkligheten – Val av samhällsvetenskaplig metod, s.128f 
21 Merriam (1994) Fallstudien som forskningsmetod, s.24 
22 Merriam (1994) Fallstudien som forskningsmetod, s.23 
23 Backman (1998) Rapporter och Uppsatser, s.49 
24 Yin (2003) Case Study Research – Design and Methods, s.14 
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Att vi har valt just Marinbasen beror delvis även på att en av oss är anställd vid 

Marinbasen samt att vi båda är bosatta i Karlskrona. Vi har på så sätt enklare kunnat få 

tillgång till interna dokument och framförallt har det varit en fördel vid valet av 

intervjupersoner eftersom organisationen är bekant för oss och det därmed har varit 

lättare att hitta rätt personer med en gång. Antagligen har denna kännedom om 

organisationen också underlättat när det har gällt att få tillgång till intervjupersoner.  Vi 

anser dessutom att möjligheten till fysiska studiebesök och personliga intervjuer på ort 

och ställe har varit en stor fördel.  

Vi har under hela uppsatsens skrivprocess varit medvetna om att 

anställningsförhållandet vid den undersökta organisationen kan innebära att skevheter 

förekommer. Denna medvetenhet har gjort att vi har varit extra uppmärksamma i de 

frågor där objektiviteten skulle kunna ifrågasättas och därför ”bollat” dessa frågor extra 

noggrant emellan oss för att eliminera påverkansgraden av ev. subjektiva 

föreställningar. Vi anser därför att ev. skevheter får anses vara försumbara i 

sammanhanget. 

 

2.3 Design av fallstudien 

Design av en undersökning är den logiska serie som förbinder empiriska data med 

studiens initiala undersökningsfråga och, till sist, med dess slutsatser eller som Yin 

mera vardagligt uttrycker det ”en logisk plan för att ta sig härifrån till dit”.25 Yin menar 

att planen är ett bra hjälpmedel för att undvika en situation där bevisen inte adresserar 

till den initiala undersökningsfrågan. 

 

2.3.1 Litteraturstudier 

För att kunna göra relevanta fältstudier är det, enligt Yin absolut nödvändigt att först 

bygga upp en förståelse, eller teori, för det ämne som fallstudien gäller.26 Eftersom vår 

undersökning handlar om ekonomistyrning i en statlig myndighet, Försvarsmakten, har 

vi studerat området i litteratur som behandlar offentlig styrning och New Public 

Management. Vi har också studerat skrifter utgivna av Ekonomistyrningsverket (ESV), 

Verket för förvaltningsutveckling (VERVA), Finans- och Försvarsdepartementet, 

Statens offentliga utredningar (SOU) samt interna dokument och handböcker inom 
                                                
25 Yin (2003) Case Study Research – Design and Methods, s.20 
26 Yin (2003) Case Study Research – Design and Methods, s. 28 
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Försvarsmakten. Exempel på Försvarsmaktsinterna dokument är dokumentation kring 

Försvarsmaktens ekonomimodell FEM och verksamhetsledningssystem VHL samt 

Försvarsmaktens Handbok Ekonomi 2008. 

 

Litteraturen har tillhandahållits via Sjöstridsskolans bibliotek i Karlskrona och via 

Blekinge Tekniska Högskolas bibliotek i Karlskrona och Ronneby. Vi har även hämtat 

elektronisk litteratur via webbsökningar i olika databaser. De databaser som vi 

företrädesvis har sökt information från är via Växjö Universitet, Stockholms 

Universitet, Blekinge Tekniska Högskola, Ekonomistyrningsverket och 

www.regeringen.se. De sökord som vi har använt har i huvudsak varit 

”Försvarsmakten”, ”Balanced Scorecard”, ”Balanserat Styrkort”, ”Strategy”, 

”Resultatstyrning” och ”New Public Management”. De försvarsmaktsinterna 

dokumenten har hämtats från www.mil.se samt från Marinbasens elektroniska arkiv. 

 

I vår strävan att skriva ett läsvärt metodkapitel så har vi utöver den obligatoriska 

kurslitteraturen för metodkursen försökt hitta någon/några författare som i praktiken har 

skrivit läsvärda metoddelar. Vi har inspirerats av Erlingsdottir som i sin avhandling 

”Förförande idéer - kvalitetssäkring i hälso- och sjukvården”27 har skrivit ett 

metodavsnitt som på ett mycket vardagligt och lättillgängligt sätt guidar läsaren genom 

metoddelen.  

Vidare har vi studerat teori kring Balanserat Styrkort i syfte att pröva om denna teori 

kan innebära en förbättrad resultatstyrning inom Marinbasen. 

 

Vi har gjort sökningar i uppsatsarkiv via webben för att se om något liknande finns 

beskrivet sedan tidigare. Resultatet av sökningarna visar att det finns relativt mycket 

skrivet om offentlig verksamhet och Balanserat Styrkort men forskningen ur ett 

Försvarsmaktsperspektiv är betydligt mindre omskriven. Forskning som tangerar vårt 

område är Pär Zakariassons C-uppsats vid Försvarshögskolans Managementinstitution 

”En jämförande studie mellan Försvarsmaktens veksamhetsledningssystem och 

Balanced Scorecard – från Projekt Rv till tillämpning av H SVAR”.28 Uppsatsen är en 

fallstudie som omfattar två regementen där Zakariasson redovisar att det finns vissa 

                                                
27 Erlingsdottir (1999) Förförande idéer - kvalitetssäkring i hälso- och sjukvården, s. 37-53 
28 Zakariasson (2001) En jämförande studie mellan Försvarsmaktens veksamhetsledningssystem och 
Balanced Scorecard – från Projekt Rv till tillämpning av H SVAR 
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brister i Försvarsmaktens verksamhetsledningsmodell och att tillämpning av Balanced 

Scorecard kan vara lösningen på detta problem.   

Vi har också funnit pilotstudien ”Styrning, effektivitet och ansvar vid Försvarsmakten” 
som är genomförd av Anders Grönlund och Matti Skoog vid Stockholms universitet. 

Pilotprojektets övergripande syfte var att belysa: ”Hur kan förändrade effektivitetskrav 

som ställs på Försvarsmakten översättas i myndighetens interna styrprocesser, med 

särskilt fokus på utkrävandet av ansvar utifrån ett medborgarperspektiv?” Författarna 

anger bl.a. i sina tentativa slutsatser att ”det går att skönja ett antal ”växlingsstationer” 

där styr- och mätproblematiken aktualiseras såväl inom Försvarsmakten och 

uppdragsgivaren som mellan dem” samt att ”den ekonomiska ”spårbarheten” är av olika 

karaktär och status vid de olika ”växlingsstationerna”, men ofta av bristfällig karaktär 

p.g.a. exempelvis otydliga mål och lokala rutiner.”29
 

 

 2.3.2 Datainsamling 

Vår datainsamling startade med en översiktlig genomgång av Försvarsmaktsinterna 

dokument, handböcker och rapporter från 2007. Detta var en förberedelse för att få en 

grundkunskap om interna processer och rutiner inför de intervjuer som vi senare 

genomförde. Efter genomförda intervjuer har vi trängt djupare in i dokumenten för att 

hitta relevant information som har kopplats ihop med information från intervjuerna. De 

dokument som vi har lagt störst vikt vid är Marinbasens Produktionsorder 2007, 

årsredovisning 2007 Försvarsmakten resp. Marinbasen och Försvarsmaktens Handbok 

Ekonomi 2008 (H Ek). Insamlade data är framförallt av kvalitativ art, d.v.s. de kan inte 

summeras i tal. 

 

För att belysa problemet ur olika perspektiv har vi gjort personliga intervjuer med tre 

utvalda befattningshavare på olika nivåer inom Marinbasen samt telefonintervju med en 

befattningshavare på Högkvarteret. Intervjupersonerna har kontaktats i förväg för 

bokning av lämplig tid och lokal. Det har varit vissa svårigheter att hitta intervjutider 

p.g.a. att intervjupersonerna har haft många andra möten och resor under samma period. 

Behovet av struktur i intervjun styr vilken intervjuform som är lämplig. Vi har valt den 

metod som Yin kallar den fokuserade intervjun.30 Intervjuerna har utgått från ett antal i 

förväg formulerade frågeställningar men vi har samtidigt varit öppna för att ställa 

                                                
29 Grönlund & Skoog (2004) Styrning, effektivitet och ansvar vid Försvarsmakten, s.2 
30 Yin (2003) Case Study Research – Design and Methods, s. 90 
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följdfrågor för att få fram så djup information som möjligt. Vårt frågeformulär finns i 

bilaga 1. 

 

2.4 Kvalitet i fallstudien 

För att säkerställa kvalitet i vår fallstudie har vi gjort de fyra kontroller som Yin 

beskriver – begreppsvaliditet, intern validitet, extern validitet och reliabilitet.31 

 

2.4.1 Begreppsvaliditet 

Begreppsvaliditet handlar om att få så stor spridning som möjligt på datakällor, etablera 

beviskedjor och att ha nyckelpersoner som granskar fallstudierapporten. Vi har hämtat 

information från intervjuer, olika typer av dokument och arkivmaterial som t.ex. 

uppdragsförslag, produktionsorder, delårs- och årsrapport.  

 

Våra intervjupersoner är väl insatta i de områden som våra frågeställningar handlar om 

och sitter i ledande ställning. Vi har varit väl medvetna om de speciella problem som 

det kan innebära att intervjua personer i ledande ställning. Vi har exempelvis varit extra 

observanta på att samtalet har fokuserats mot våra frågeställningar och inte mot det som 

intervjupersonen råkar vara intresserad av. 

 

Vår handledare har stått för granskning och återkoppling under arbetets gång. 

 

2.4.2 Intern validitet 

Vi har använt våra insamlade data för att bygga upp förklaringar till våra 

frågeställningar. Påståenden hämtade ur teorin har jämförts med våra upptäckter utifrån 

flera olika aspekter. Dessa jämförelser har, i en iterativ process, successivt byggt upp 

våra slutsatser. Genom att hela tiden koppla våra insamlade data till teoretiska 

påståenden hoppas vi kunna uppnå en hög intern validitet i undersökningen. 

 

2.4.3 Extern validitet 

Andersen anser att extern validitet i en fallstudie handlar om i vilken grad 

undersökningens slutsatser är generaliserbara på andra fall. Det gäller att sortera upp 

undersökningsresultaten så att de som är specifika för det studerade fallet skiljs från de 

                                                
31 Yin (2003) Case Study Research – Design and Methods, s. 34-39 
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som är generella. Ju fler fall som undersöks desto giltigare är den generaliserade 

kunskapen.32 Vår undersökning av Marinbasen är en enfallsstudie, d.v.s. endast en enhet 

har undersökts. Detta innebär att vi måste vara försiktiga med att generalisera. Vad vi 

däremot hoppas på är att vår undersökning kan bidra till andra liknande studier som på 

sikt kan göra kunskapen generaliserbar. 

 

2.4.4 Reliabilitet 

Enligt Yin skall en undersökning med god reliabilitet kunna upprepas av en annan 

forskare med samma resultat.33 Detta betyder att undersökningen måste göras 

strukturerat och noggrant för att undvika slumpmässiga fel.  

 

För att hålla ordning på undersökningen har vi använt oss av dagbok och tidplan där vi 

har antecknat alla viktiga händelser under hela processen. Insamlade data har 

dokumenterats noggrant så att ingen information har tappats bort på vägen. 

 

Intervjuerna med personal på Marinbasen har genomförts som personliga intervjuer i 

särskilt bokade möteslokaler för att utesluta störningar under själva intervjun. 

Intervjupersonen på Högkvarteret i Stockholm har intervjuats m.h.a. högtalartelefon i 

samma konferensrum som våra övriga intervjuer har genomförts. Våra intervjupersoner 

har före intervjun fått en kort introduktion till vad vår undersökning handlar om samt en 

presentation av oss. För att intervjupersonerna inte skulle känna osäkerhet över vår 

tolkning av den information som framkom under intervjun har vi varit noga med att tala 

om att de skulle få möjlighet att läsa vårt manus och göra eventuella korrigeringar innan 

vi lämnade in uppsatsen. Den person som arbetar som förbandshandläggare vid 

Högkvarteret har efter intervjutillfället understrukit att de uttalanden som hon har gjort i 

uppsatsen skall ses som hennes strikt personliga och skall därmed ej tolkas vara 

generella synpunkter från Försvarsmaktsledningen. Efter godkännande från 

intervjupersonerna har intervjuerna spelats in som digitala ljudfiler och vi har även fört 

vissa stödanteckningar under intervjuerna. Under intervjuerna har vi turats om att ställa 

frågor utifrån vårt frågeformulär samt olika fördjupande följdfrågor som har kommit 

upp under intervjuerna. Kort efter intervjuerna har vi gått igenom ljudupptagningarna 

och våra stödanteckningar och gjort en sammanställning. Därefter har vi infogat 

                                                
32 Andersen (1998) Den uppenbara verkligheten – Val av samhällsvetenskaplig metod, s.133 
33 Yin (2003) Case Study Research – Design and Methods, s. 39 
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intervjumaterialet i det övriga empiriska materialet. I god tid före inlämnandet av 

uppsatsen har våra respondenter sedan fått ta del av hela empirikapitlet för att göra ev. 

korrigeringar av sina uttalanden. På så sätt har vi kunnat undvika risken för 

feltolkningar. 
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3. Teoretisk referensram 

I denna del av uppsatsen ger vi läsaren en förståelse för vilka teoretiska utgångspunkter 
vi har haft för att samla in våra empiriska data. Vi redogör inledningsvis för begreppet 
New Public Management och skriver om teorin kring traditionell ekonomistyrning. Vi 
belyser därefter ekonomistyrningen ur ett offentligt perspektiv med därtill hörande mål 
och mått. Avslutningsvis beskriver vi teorin och tillämpningen av Balanserat Styrkort. 
 

3.1 Ekonomistyrning           

De omfattande förändringar som skett avseende styrningen av den offentliga sektorn 

under den senaste tjugoårsperioden skall enligt Grönlund och Modell ses som en 

konsekvens av ett antal genomgripande reformer i ett flertal länder.  New Public 

Management (NPM) är det begrepp som i litteraturen normalt sett sammanfattar den 

ovan nämnda globala reformeringstrenden av den offentliga sektorn.34 

 

Grundidéerna i NPM är enligt Almqvist att de äldre och traditionella styrformerna som 

har varit dominerande i den offentliga sektorn successivt skall bytas ut mot styrformer 

som har mera företagslika egenskaper. Han poängterar i detta sammanhang bl.a. tydlig 

målformulering och noggrann uppföljning av måluppfyllelse som viktiga egenskaper. 

Fokus bör dessutom enligt Almqvist flyttas från ett ”inputperspektiv” till ett 

”outputperspektiv”. Den konkreta innebörden av detta blir att det blir viktigare att se till 

vad som skall uppnås med verksamheten än hur det skall uppnås.35  

 

Detta förändrade synsätt leder till ett ökat behov av ekonomistyrning inom den 

offentliga sektorn. Att begreppet ekonomistyrning är ett populärt begrepp att definiera 

råder det inga som helst tvivel om. Uppsjön av definitioner i litteraturen får oss att tänka 

på talesättet – Kärt barn har många namn – översatt i detta sammanhang till – Kärt 

begrepp har många definitioner.  

 

Ekonomistyrning definieras av Anthony & Govindarajan som en process där 

organisationens ledning inspirerar sina anställda till att implementera organisationens 

strategier. För att lyckas med denna process måste ledningen, vid utformningen av 

                                                
34 Grönlund  & Modell (2006) Effektivitet och styrning i statliga myndigheter s.11 
35 Almqvist (2006) New public management - om konkurrensutsättning, kontrakt och kontroll, s.25-26 
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ekonomistyrsystemet, sträva efter att individernas mål överensstämmer med 

organisationens mål. Dessa mål kan vara både finansiella och icke-finansiella.36 

 

En annan vinkling på definitionen har Samuelson som definierar begreppet ”om målen 

är optimal resursanvändning ur samhällets perspektiv, är den adekvata termen 

ekonomistyrning”.37 

 

I offentlig verksamhet är syftet med ekonomistyrningen inte det lönsamhetstänkande 

som gäller för privata företag utan istället att uppnå de mål som medborgarna via 

politiskt valda representanter sätter upp. Därför har begreppet enligt ESV också en 

innebörd i termer av avsikt, medel och mål. Inom den svenska staten används begreppet 

ekonomisk styrning på följande sätt:  

”Här är ekonomin, resurserna, inte ett mål utan ett medel för att uppnå 
målen. Relationen mellan mål och medel är alltså -  i staten - den omvända 
mot den för det marknadsorienterade företaget.”38 

 

Begreppet ekonomisk styrning innefattar två delar i den offentliga verksamheten, 

finansiell styrning och resultatstyrning. Den finansiella styrningen inriktar sig på de 

resurser som används i verksamheten. Resultatstyrning inriktar sig på de prestationer 

och effekter som blir resultatet av verksamheten.39 Eftersom vi har valt att undersöka en 

del av en statlig myndighet där mål- och återrapporteringskedjan är en del av 

styrsystemet redogör vi i nästa avsnitt för begreppet resultatstyrning. 

 

3.2 Resultatstyrning 

Lindgren skriver att det infördes en statlig styrform i slutet av 1980-talet som 

inledningsvis i formella sammanhang omnämndes som målstyrning. Styrformen har 

gjort en ”namnresa” och historiskt sett även omnämnts som mål- och resultatstyrning. 

Idag är det formella begreppet om denna styrform, resultatstyrning.40  

 

 

 

                                                
36 Anthony & Govindarajan (2007) Management Control Systems, s.6-8 
37 Controllerhandboken - Samuelson (2004) Ekonomistyrning – en översikt, s.26 
38 ESV 2007:23 Resultat och styrning i statsförvaltningen, s.28 
39 ESV 2007:23 Resultat och styrning i statsförvaltningen, s.28 
40 Lindgren (2008) Utvärderingsmonstret, s.46 
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ESV definierar begreppet som:  

 ”Ett styrsystem som innebär att mål anges för en verksamhet, att 
resultatinformation tas fram systematiskt och att resultatet analyseras och 
bedöms mot uppställda mål. Kallas ibland för mål- och resultatstyrning.”41 

 

Brunsson nämner att några av huvudargumenten som användes vid introduktionen av 

styrformen var att det vid detta tillfälle sågs uppenbara möjligheter för den sittande 

Regeringen att avlastas i frågor som rörde detaljer och i stället kunde dessa 

resurskrävande frågor delegeras till de statliga myndigheterna. Regeringen skulle med 

denna metod i stället kunna fokusera på frågor av mera strategisk karaktär. Slutsatsen av 

detta var bl.a. att myndigheterna dels skulle få ett ökat ansvar men samtidigt också en 

ökad frihetsgrad.42 

 

Tillämpningen av resultatstyrning genomsyrar enligt Lindgren hela den offentliga 

sektorn. Styrformens ”grundbult” är de årliga regleringsbreven. Regeringen styr 

myndigheterna genom att i dessa regleringsbrev ange vilka mål som skall uppnås, hur 

mycket resurser som finns till förfogande samt vilken typ av information som skall ha 

återrapporterats efter verksamhetens genomförande.43 

  

Lindgren menar att målbaserad styrning är politikernas möjlighet att bedriva en 

resultatorienterad förvaltningspolitik. Förvaltningen verkställer uppsatta mål och får 

själva välja tillvägagångssätt för hur målen skall uppnås. Detta blir en vinna-vinna 

situation för de inblandade parterna eftersom politikernas ledning över förvaltningen 

stärks och förvaltningens effektivitet och kreativitet ökar.44 

 

3.3 Mål 

Det är svårt att finna någon entydig definition av begreppet mål. I ESV:s ordbok finner 

vi följande definition på mål: ”Ett mål beskriver ett önskat resultat eller tillstånd vid en 

viss framtida tidpunkt.”45 

VERVA anger flera olika försök till definition.46 Bl.a. refererar VERVA till Svensson 

att ett bra mål ”ska vara meningsfullt och tydligt samt beskriva ett väsentligt resultat”. 

                                                
41 ESV 2004:14 ESV:s ordbok om ekonomisk styrning i staten, s. 40 
42 Brunsson (2000) Det går inte att styra med resultat, s.236 
43 Lindgren,(2008) Utvärderingsmonstret, s.46 
44 Lindgren(2008) Utvärderingsmonstret, s.45-46 
45 ESV 2004:14 ESV:s ordbok om ekonomisk styrning i staten, s.28 
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Vidare skiljer han på olika typer av mål såsom allmänt formulerade inriktningsmål, 

effektmål som talar om vilka effekter som verksamheten ska ge samt produktionsmål 

som anger vad organisationen avser att göra.47 

 

Mål kan ha många funktioner enligt ESV. En av dessa funktioner är att mål kan 

användas av Riksdag och Regering som styrinstrument för att leda verksamheten i riket.  

En annan funktion som omnämns är att mål kan underlätta och bidra till en helhetssyn i 

organisationen men även skapa förståelse för enskilda individer i sammanhanget. Mål 

används dessutom som en motivationsfunktion och i andra sammanhang i kontrollsyfte. 

Målen måste dock vara formulerade på ett bra sätt för att kunna användas både i 

motivations- och kontrollsyfte.48 

 

SMART-kriterierna som är nämnda nedan är ett exempel på kriterier som kan användas 

som riktlinjer vid målformulering.49 

• Specifikt, dvs. alla som är involverade skall kunna se målet tydligt och konkret 

framför sig. 

• Mätbart, dvs. att kunna avgöra till vilken grad målet är uppnått.  

• Accepterat, målet blir lättare att acceptera om det är dialogiserat med de som 

berörs. 

• Realistiskt, målet måste vara realistiskt att uppnå.  

• Tidssatt, dvs. tidsaspekterna på när resultatet skal vara uppnått måste framgå ur 

förutsättningarna. 

 

ESV påpekar i sin rapport att målen som används i resultatstyrningen inte alltid är 

”riktiga” mål. De är i stället utformade som åtgärdskrav eller som en avart med en 

blandning av mål och åtgärdskrav. Detta medför att verksamheten styrs på annat sätt än 

med renodlade mål vilket i sin tur leder till att det i sammanhanget inte går att prata om 

målstyrning och ej heller utföra erforderliga måluppfyllelseanalyser. Mängden mål gör 

det dessutom svårt för myndigheterna att urskilja vad som skall prioriteras vilket i sin 

                                                                                                                                          
46 VERVA 2007:12 Styrning för ökad effektivitet, s.139 
47 Svensson (1993) Målstyrning i praktiken 
48 ESV 2007:23 Resultat och styrning i statsförvaltningen, s.63-64 
49 ESV 2004:14 ESV:s ordbok om ekonomisk styrning i staten, s.43 
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tur påverkar styreffekten. Det positiva i sammanhanget för myndigheternas del är att 

deras handlingsfrihet ökar när styreffekten avtar.50 

Kortsiktigheten i resultatstyrningen kritiseras av ESV och det påpekas att det korta 

tidsperspektivet är en brist samtidigt som målen ofta saknar tidsangivelse för uppfyllelse 

vilket strider mot kriterierna för själva målformuleringen. Tidsbestämmelse av målet 

anses dessutom viktig för att åstadkomma relevant styreffekt i resultatstyrningen.51 

 

3.4 Mått  

Brunsson påpekar att det mäts mer och mer och att trenden i mätsammanhang går mot 

att använda sig av andra mått än pengar. Hon nämner som exempel mätningar av de 

anställdas personliga arbetstillfredsställelse och inbördes relationer på arbetsplatsen.52 

Brunsson diskuterar även kring måttens betydelse för beslutsfattarna och konstaterar 

bl.a. att måtten egentligen är till för folk som redan är i ledande ställning och innehar en 

form av maktposition. Hon konstaterar dessutom att likväl som måtten kan vara av 

övertygande karaktär för beslutsfattarna så kan de också vara av förvillande karaktär. I 

det förvillande avseendet så påpekar författaren på att mängden information kan göra 

beslutsfattarna rådvilla vilket i förlängningen leder till beslutssvårigheter. I detta 

avseende blir då måtten en försvagande faktor för beslutsfattarnas makt i stället för att 

ha ett stärkande syfte.53 

 

VERVA konstaterar att den alltmer ökade graden av detaljstyrning av myndigheterna 

tolkas till att främst bero på de ökade kraven i återrapporteringen. Dessutom påtalar 

VERVA att risken för målförskjutning, som i värsta fall kan leda till suboptimeringar, 

kan ske p.g.a. att återrapporteringsvariabler har blivit styrande och mål i sig. 

Återrapporteringen domineras dessutom av volymredovisningar av olika 

aktiviteter/prestationer vilket i sig inte redovisar något om själva resultatet.54 

 

 

 

 

                                                
50 ESV 2007:23 Resultat och styrning i statsförvaltningen, s.14-15 
51 ESV 2007:23 Resultat och styrning i statsförvaltningen, s.15 
52 Brunsson (2005) Ekonomistyrning- om mått, makt och människor, s.19 
53 Brunsson (2005) Ekonomistyrning- om mått, makt och människor, s.19-20 
54 VERVA 2007:12 Styrning för ökad effektivitet, s.183-184 
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Anthony & Govindarajan anser att fyra generella steg bör beaktas inför implementering 

av ett prestationsmätningssystem:  

”Definiera företagets strategi, definiera mått på strategi, integrera dessa mått 
i det befintliga ekonomistyrningssystemet och granska mått och resultat 
ofta.”55 

 

Ax et al. skriver också om ett antal riktlinjer som måste beaktas i samband med 

implementeringen för att mätningarna skall bli ändamålsenliga. Bl.a. nämns det att det 

är nödvändigt att prestationerna skall kunna härledas ur företagets strategi. Valda 

prestationsmål skall vara motiverande och kunna knytas till prestationsmåtten. Det är 

dessutom väsentligt att innebörden av prestationsmåtten är begripliga för samtliga som 

kommer i kontakt med dessa och att medarbetarna också skall ha möjlighet att påverka 

de prestationer som de har ansvaret för. Det är dessutom väsentligt med en bred 

information till alla inblandade avseende utfallet av prestationsmätningen.56 

 

De vanligaste bristerna vid traditionell funktionsbaserad mätning är enligt VERVA bl.a. 

att det är för stort fokus på input och finansiella aspekter. Dessutom bidrar inte måtten 

till någon kompetensutveckling eftersom de anses vara alltför historiska i sin karaktär 

och inte heller vara tillräckligt kvalificerade informationsbärare. Måtten anses också 

”bli alltför funktionsorienterande och internt avgränsade samt strukturerade efter den 

egna organisationens behov”. VERVA skriver dessutom att mängden information som 

genereras av måttsystemen blir svårhanterlig och det blir därmed svårt att urskilja 

väsentligheter i informationen. En hel del mått anses vara för summariska till karaktären 

och de anses också stimulera till felaktiga beteenden.57 

 

Lindgren anser att ur ett mätsammanhang är problematiskt att göra rättvisa jämförelser 

mellan enheter. Det allra allvarligaste är dock enligt Lindgren att det är mått som i 

realiteten styr praktiken när det egentligen borde vara ”professionella avgöranden”.58 

Hon påpekar dessutom att det är viktigt att använda valida mått för att mäta 

måluppfyllelse och understyrker att det finns en risk för att informationen blir 

missvisande om rätt saker inte mäts eller om dessa mäts på ett felaktigt sätt. Hon 

                                                
55 Anthony & Govindarajan (2007) Management Control Systems, s.467 
56 Ax et al (2005) Den nya ekonomistyrningen, s.580 
57 VERVA 2007:12 Styrning för ökad effektivitet, s.184-186 
58 Lindgren (2008) Utvärderingsmonstret, s.24-25 
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avslutar påpekandet med att konstatera att ”det engelska uttrycket ”garbage in, garbage 

out” gäller i allra högsta grad här också.”59 

 

3.5 Balanserat Styrkort 

3.5.1 Vad är ett styrkort och vad är dess syfte och kännetecken? 

Styrmodellen Balanced Scorecard lanserades av amerikanerna Robert Kaplan och 

David Norton i en artikel i Harvard Business Review 1992.60 I artikeln sammanfattar de 

sina upptäckter från en studie som utgick från misstanken om att de befintliga 

metoderna för resultatmätning, som huvudsakligen baserades på redovisningsmått, allt 

mer hade spelat ut sin roll.61 

 

Balanserat Styrkort är en modell för styrning och utveckling och en metod för planering 

och uppföljning. Balanserat Styrkort är också en styrfilosofi, en grundläggande syn på 

hur ledning och medarbetare vill styra och utveckla en verksamhet. Styrkortets mål och 

mått ska ge en balanserad bild av verksamheten, därav kommer namnet Balanserat 

Styrkort.62 

 

Syftet med styrkortet är att styra verksamheten, d.v.s. att få de anställda att arbeta på ett 

sätt så att verksamhetens mål uppfylls så bra som möjligt. Styrkortet förväntas alltså 

påverka beteendet hos personalen. Detta förutsätter bland annat två saker: att styrkortet 

hänger ihop med organisationens mål och att ledningen skapar förutsättningar för att 

personalen verkligen tar intryck av styrkortet.63  

 

Anthony & Govindarajan anger att syftet med Balanserat Styrkort är att skapa en balans 

mellan olika strategiska åtgärder för att uppnå målöverensstämmelse. Det är också ett 

verktyg som hjälper företaget att bättre fokusera, förbättra sin kommunikation, sätta 

organisatoriska mål och ge feedback på strategier.64   

 

                                                
59 Lindgren (2008) Utvärderingsmonstret, s.63 
60 Kaplan & Norton (1992)The Balanced Scorecard – Measures That Drive Performance 
61 Kaplan & Norton (1999) The Balanced Scorecard – Från strategi till handling, s.7 
62 ESV 2006:11 Balanserat styrkort i statsförvaltningen, s.18 
63 ESV 2000:16 Styrkortet i praktiken (2000) 
64 Anthony & Govindarajan (2007) Management Control Systems, s.465 
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Olve et al pekar på tre faktorer som kännetecknar ett Balanserat Styrkort.65 För det 

första är styrkortet balanserat eftersom det ursprungligen utgår från fyra olika 

perspektiv: finansiellt perspektiv (igår), kundperspektiv (idag), processperspektiv (idag) 

och förnyelse- och utvecklingsperspektivet (imorgon) 

För det andra är styrkortet balanserat i den bemärkelsen att det visar både interna och 

externa aspekter av verksamheten. Olve et al betonar här vikten av att den interna 

uppfattningen om verksamhetens processer överensstämmer med de förväntningar som 

externa kunderna har på verksamheten.66 

Slutligen är perspektiven i styrkortet länkade till varandra genom orsak och verkan-

antaganden. En av styrkortets viktigaste funktioner är att tydliggöra länkarnas styrka, 

vilka tidsfördröjningar de drar med sig samt hur säkra länkarna är i mötet med extern 

konkurrens och omvärldsförändringar.67 

 

I nedanstående figur visas sambanden mellan organisationens vision, strategi och valda 

perspektiv eller fokusområden som de kallas i den här modellen.68    

 
Figur 1 ESV:s modell av Balanserat Styrkort 

 

3.5.2 Strategiska mål, startegiska kartor och framgångsfaktorer 

Olika studier har visat att mellan 70 och 90 % av alla organisationer misslyckas med att 

förverkliga sin strategi. Enligt Kaplan & Norton beror det i huvudsak på svårigheten att 

                                                
65 Olve et al (2003) Framgångsrikt styrkortsarbete, s.14 
66 Olve et al (2003) Framgångsrikt styrkortsarbete, s.14 
67 Olve et al (2003) Framgångsrikt styrkortsarbete, s.14 
68 ESV 2000:16 Styrkortet i praktiken, s.23 
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föra ut strategin i organisationen så att alla medarbetare förstår den.69  Författarna har 

sannolikt främst m.a.a. dessa påstådda svårigheter vidareutvecklat och gjort 

anpassningar av modellen sedan den introduceras. Vi konstaterar att den väsentligaste 

skillnaden är att modellens fokus har skiftat från att avhandlat mätningar och dess 

betydelse till att under 2000-talet mera tydligt fokusera på orsak-verkan-kedjor. I den 

nya modellutformningen har Kaplan & Norton valt att integrera organisationens 

strategiska mål i styrkortets olika perspektiv. Detta åskådliggörs i en visuell bild som 

kallas strategisk karta. Den strategiska kartan visar hur de strategiska målen inom varje 

perspektiv är kopplade till varandra genom ett orsak-verkan-samband för att slutligen nå 

det övergripande målet.70  

 

Olve et al rekommenderar att strategiska mål för varje perspektiv fastställs och att de 

avgörande framgångsfaktorerna därefter formuleras utifrån de strategiska målen.71 Att 

identifiera organisationens avgörande framgångsfaktorer är enligt ESV en av de 

viktigaste delarna i styrkortsarbetet. Det är dessa framgångsfaktorer som visar vad som 

ska prioriteras i verksamheten för att de strategiska målen ska kunna uppnås. Även när 

det gäller framgångsfaktorerna är det viktigt att se till att det finns naturliga samband 

och att det inte finns några faktorer som motverkar varandra.72 

 

3.5.3 Mål och mått 

När mål för måtten i styrkortet skall sättas är det viktigt att tänka på hur och av vem de 

sätts. Olve et al menar att målen måste sättas tillsammans med berörd personal för att de 

ska upplevas som utmanande och motiverande. I organisationer där personalen har fått 

vara med och sätta målen upplevs de mer som ambitionsnivåer som alla anstränger sig 

för att nå. Avvikelser från målen leder till åtgärder. Omvänt gäller att om målen har 

satts av t.ex. ekonomiavdelningen eller chefer på överordnad nivå upplevs de som 

kontroll- och övervakningssystem. Avvikelser kan i det här fallet lätt leda till 

hänvisningar till nivån på målen istället för att fokusera på åtgärd.73  

 

                                                
69 Kaplan & Norton (2004) Strategy maps: converting intangible assets into tangible outcomes, preface 
s.xi 
70 Kaplan & Norton (2004) Strategy maps: converting intangible assets into tangible outcomes, s.55 
71 Olve et al (1999) Balanced Scorecard i svensk praktik, s.71f 
72 ESV 2000:16 Styrkortet i praktiken, s.37 
73 Olve et al (2003) Framgångsrikt styrkortsarbete, s.196 
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För statliga myndigheter som får sina övergripande mål via Regeringens regleringsbrev 

är det enligt ESV viktigt att ”internt beskriva och kommunicera den koppling som finns 

mellan målen i regleringsbrevet och styrkortet”. Att förstå detta samband är enligt ESV 

avgörande för att myndigheten ska lyckas med sitt styrkortsarbete.74 

 

Ett av de svåraste momenten i samband med utveckling av styrkort är enligt Olve et al 

att finna lämpliga mått. För att måtten verkligen ska fungera som indikatorer på om 

organisationen är på väg i rätt riktning är det nödvändigt att måtten speglar 

organisationens avgörande framgångsfaktorer. Vidare måste måtten vara kopplade till 

varandra genom starka orsak-verkan-samband, i annat fall kommer inte det slutliga 

resultatet att uppnås.75 

 

Kaplan & Norton skiljer på två typer av mått, utfallsmått (vad) och drivande mått (hur). 

Med utfallsmått menas mått som mäter det slutliga resultatet, t.ex. lönsamhet, 

marknadsandel och kundtillfredsställelse. Utfallsmått är ofta övergripande och omfattar 

olika enheter i organisationen. Drivande mått är oftast unika för varje enhet i 

organisationen och utgörs t.ex. av sådana faktorer som leder till lönsamhet för 

organisationen.76 

 

Olve et al pekar också på vikten av att definiera måtten tydligt. De hänvisar till många 

exempel där olika delar av en organisation har tolkat ett mått olika. Detta leder till att 

måtten inte kan jämföras inom organisationen och att förtroendet för måttet 

undergrävs.77 

 

3.5.4 Styrkort i offentlig verksamhet 

Offentlig verksamhet skiljer sig från privata företag på så sätt att det långsiktiga målet 

om förbättrad lönsamhet, d.v.s. vinstsyftet, saknas. Det primära syftet med 

verksamheten är istället att leverera samhällsnytta till samhällsmedborgarna. Enligt 

Olve et al lämpar sig modellen Balanserat Styrkort särskilt väl i offentlig verksamhet 

                                                
74 ESV 2006:11 Balanserat styrkort i statsförvaltningen, s.28 
75 Olve et al (2003) Framgångsrikt styrkortsarbete, s.174-176 
76 Kaplan & Norton (1999) The Balanced Scorecard, s.141 
77 Olve et al (2003) Framgångsrikt styrkortsarbete, s.204-205 
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just p.g.a. att vinstsyftet saknas och för att ”nyttan inte omedelbart går att avläsa i 

finansiella mått.”78  

 

ESV har anpassat modellen Balanserat Styrkort för en statlig myndighet och beskriver 

den enligt nedan: 

”En ekonomi i balans (ekonomiperspektivet) ger oss möjlighet att investera 
i och utveckla vår verksamhet (förnyelseperspektivet). Vi kan satsa på våra 
medarbetare (medarbetarperspektivet) och vi kan göra saker på rätt sätt 
(processperspektivet) vilket leder till att våra kunder blir nöjda 
(kundperspektivet).”79 

 

I en fallstudie som omfattar fyra statliga myndigheter redogör ESV för några fördelar 

som Balanserat Styrkort har medfört. Styrmodellen anses bl.a. ha tillfört andra 

verksamhetsperspektiv än det rent finansiella, tydliga prioriteringar, koppling mellan 

visionen och den årliga verksamhetsplanen, pedagogisk struktur för planering och 

uppföljning, ökad förståelse för verksamheten och dess syfte, engagemang kring resultat 

på olika nivåer m.m.80  

 

ESV:s fallstudie pekar även på ett antal framgångsfaktorer som anses avgörande för en 

lyckad tillämpning av modellen. De faktorer som lyfts fram är:81 

− ledningens engagemang 

− kontinuerligt utvecklingsarbete 

− att oavbrutet ha syftet förbättrad verksamhetsstyrning för ögonen 

− att våga koncentrera sig på det som är strategiskt viktigt 

− delaktighet 

− att kartlägga processerna 

 

3.5.5 Kritik mot Balanserat styrkort 

Anthony & Govindarajan påpekar att det finns en risk att företagen fortsätter att 

prioritera de finansiella måtten även efter det att styrkortet har införts. Många av de 

utvärderings- och belöningssystem som finns anses alltför knutna till de finansiella 

måtten vilket oundvikligen medför att de icke-finansiella måtten inte får den 

                                                
78 Olve et al (1999) Balanced Scorecard i svensk praktik, s.265 
79 ESV 2006:11 Balanserat styrkort i statsförvaltningen, s.24 
80 ESV 2006:11  Balanserat Styrkort i statsförvaltningen, s. 66 
81 ESV 2006:11  Balanserat Styrkort i statsförvaltningen, s. 68 
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uppmärksamhet som det är tänkt i modellen. Dessutom anser författarna att det finns en 

risk för dålig korrelation mellan de icke-finansiella-måtten och resultaten, avsaknad av 

en naturlig mekanism för förbättringar och att måtten inte blir uppdaterade. Risk för 

överbelastning av antalet mått och svårigheter att påvisa avvägningar mellan olika mått 

anses också vara förekommande nackdelar.82 

 

Ax et al påtalar att styrkortsarbetet ofta kan vara omfattande, byråkratiskt och i många 

avseenden, komplicerat att genomföra. Det är dessutom lättare sagt än gjort att sätta 

samman orsak-verkan-kedjor och säkerställa att utfallet påverkar företagets finansiella 

status. Kaplan & Nortons modell bygger på antagandet att ett orsak-verkan-samband 

existerar mellan de olika perspektiven och måtten. Ax et al påpekar att det saknas 

forskningsstöd för de antaganden om orsak-verkan som i flera avseenden görs.83 Även 

Nørreklit anger att sambanden i styrkortet inte alltid är orsaksbetingade utan snarare av 

logisk karaktär och att detta kan innebära att de drivande måtten inte alltid är 

tillförlitliga.84  

 

ESV uppmärksammar att det finns fallgropar i samband med implementeringen av 

Balanserat Styrkort och nämner bl.a. att modellen kan bli för styrande, obalans mellan 

ledningens styrning och medarbetarnas engagemang, otillräcklig kommunikation och att 

alltför stor vikt har lagts vid själva mätningsförfarandet men mindre vikt har lagts på att 

åtgärda uppkomna mätavvikelser. Fallgroparna riskerar överlag att medföra ett 

svalnande intresse för modellen i organisationen om dessa inte kommuniceras och 

åtgärdas.85 

 

3.6 Sammanfattning teoretisk referensram 

Ekonomistyrningen i offentlig sektor har under den senaste tjugoårsperioden förändrats 

som en följd av den globala reformeringstrend som kallas New Public Management 

(NPM). Detta har bl.a. inneburit att äldre och traditionella styrformer som tidigare har 

                                                
82 Anthony & Govindarajan (2007) Management Control Systems,  s.469-470 
83 Ax et al  (2005) Den nya ekonomistyrningen , s.629 
84 Nørreklit (2000). The balance on the balanced scorecard – a critical analysis of some of its 
assumptions, s.82  
85 ESV 2006:11  Balanserat Styrkort i statsförvaltningen, s. 67 
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dominerat den offentliga sektorn successivt byts ut mot styrformer som har mera 

företagslika egenskaper.86 

 

Det begrepp som oftast används för att beskriva ekonomistyrningen i offentliga 

sammanhang är resultatstyrning. Vi har i vår uppsats anslutit oss till ESV:s definition av 

begreppet: 

”Ett styrsystem som innebär att mål anges för en verksamhet, att 
resultatinformation tas fram systematiskt och att resultatet analyseras och 
bedöms mot uppställda mål. Kallas ibland för mål- och resultatstyrning.”87  

 

Mål och mått är väsentliga parametrar i resultatstyrningen och enligt Brunsson blir 

mätningar mer och mer förekommande i den offentliga sektorn. Hon påpekar även att 

trenden är tydlig att det numera diskuteras och används andra mått än mått som relaterar 

till pengar.88 

 

En följd av denna trend, som innebär att det inte bara är pengar som mäts, är Kaplan & 

Nortons utveckling av modellen Balanserat Styrkort. Enligt Anthony & Govindarajan är 

den ett hjälpmedel för att skapa balans mellan olika strategiska åtgärder och för att 

underlätta vägen till målöverensstämmelse inom en organisation. Samma författare 

konstaterar dessutom att Balanserat Styrkort är modellen som hjälper organisationen att 

bli bättre på att fokusera, kommunicera, sätta organisatoriska mål och ge feedback på 

strategier.89  

 

                                                
86 Almqvist (2006) New public management - om konkurrensutsättning, kontrakt och kontroll, s.25 
87 ESV 2004:14 ESV:s ordbok om ekonomisk styrning i staten, s. 40 
88 Brunsson (2005) Ekonomistyrning- om mått, makt och människor, s.19 
89 Anthony & Govindarajan (2007) Management Control Systems, s.465 
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4. Empiri 

I detta kapitel beskriver vi inledningsvis i korthet Försvarsmaktens och Marinbasens 
organisation, uppgifter och resurser. Vi redogör därefter för ekonomi- och 
resultatstyrning i Försvarsmakten och hur tillämpningen av resultatstyrningen sker 
inom organisationen. Avslutningsvis så redovisar vi genom exempel de förekommande 
målen och måtten i Marinbasens verksamhet. Vi har i detta kapitel vävt in våra 
respondenters svar på de ställda intervjufrågorna. 
 

4.1 Försvarsmakten och Marinbasen i korthet 

4.1.1 Försvarsmakten 

Försvarsmakten leds av överbefälhavaren (ÖB). Tillsammans med den ställföreträdande 

myndighetschefen som tillika är generaldirektör utövas myndighetsledningen. Den 

centrala ledningen finns vid Försvarsmaktens Högkvarter (HKV) i Stockholm. 

Förbanden samt skolor och centra är de enheter som ansvarar för utbildningen av de 

förband som skall vara insatsberedda. Utlandsstyrkan avser de förband som verkar i 

internationellt sammanhang. Försvarsmaktens logistik (FM LOG) är ett förband som 

ansvarar för stöd och underhåll till förband, skolor och centra.90 

 

 
Figur 2 Försvarsmaktens organisation 

 

 

 

 

                                                
90 Försvarsmakten (2007) Fakta om Försvarsmakten 2006-2007, s.8 
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Personalvolymer och anslag 

Vid årsskiftet 2007-2008  var 16951 anställda i Försvarsmakten. 9676 av dessa var 

yrkesofficerare och 7275 var civilanställda. 91 Antalet reservofficerare uppgick vid detta 

datum till ca 9500. Under året grundutbildades ca 7000 krigsplaceringsbara 

värnpliktiga.92 Försvarsmaktens utgifter under perioden uppgick till 41,5 miljarder SEK. 

Procentuell fördelning på utgiftsområden beskrivs i bilden nedan.93 

 
Figur 3 Försvarsmaktens fördelning på utgiftsområden 2007 

 

4.1.2 Marinbasen 

Marinbasen har sitt huvudsäte i Karlskrona men återfinns dessutom med personal och 

verksamhet i Stockholmsområdet, Göteborg, Malmö, Växjö, Visby och Härnösand. 

De övergripande uppgifterna för Marinbasen är bl. a. att övervaka det svenska 

sjöterritoriet, utbilda värnpliktiga åt sjöförbanden, stödja de marina förbanden med 

teknisk tjänst, utbilda hemvärns- och övrig frivilligpersonal, utveckla den marina 

infrastrukturen m.m.94 

 

För att genomföra verksamheten vid förbandet har marinbaschefen nio direkt 

underställda chefer/enheter (DUC) till sitt förfogande95 

Dessa är Staben, Basbataljonen, Sjöinformationsbataljonen, Grundutbildnings-

bataljonen, Dykeri och Navalmedicinskt Centrum, Blekingegruppen, Kalmar och 

Kronobergsgruppen, Försvarshälsan och Utbildnings-och stödenheten 

 

 
                                                
91 Försvarsmakten (2007) Årsredovisning, s.36 
92 Försvarsmakten (2007) Årsredovisning, s.52 
93 Försvarsmakten (2007) Årsredovisning, s.72 
94 Försvarsmakten (2007) Verksamhetsuppdrag, Uppslag 3 pos.16 s.1 
95 Marinbasen (2007) Produktionsorder, s.12 
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Personalvolymer och anslag96 

Vid årsskiftet 2007-2008  var 557 personer anställda vid Marinbasen. 323 av dessa var 

yrkesofficerare och 234 var civilanställda. 10 reservofficerare ingick i 

grundorganisationen. Under året grundutbildades 468 krigsplaceringsbara värnpliktiga. 

Marinbasens utgiftsanslag var ca 730 miljoner SEK. 

 

4.2 Ekonomistyrning  

Grunden för Regeringens styrning av Försvarsmakten utgörs av indelningen i tre 

politikområden (PO) och sex verksamhetsgrenar (VG). Försvarsmakten ska inom varje 

verksamhetsgren kunna redovisa såväl uppnått resultat som kostnadsutfall.97 

 

 
Figur 4 Indelningen i politikområde, verksamhetsområde och verksamhetsgrenar 

 

Ekonomistyrningen inom Försvarsmakten omsätter Regeringens förvaltningsstyrning 

främst genom den nya ekonomimodellen FEM. I Försvarsmaktens Handbok Ekonomi 

2008 finns beskrivet hur den nya ekonomistyrningsmodellen FEM ska hjälpa till att 

höja kvaliteten i redovisning och analys av produktivitet och effektivitet. 

”Beträffande vad som skall uppnås (mål) anger regeringen Försvarsmaktens 
uppgifter – där grunden för dessa är att kunna föra väpnad strid – samt 
vilken operativ förmåga Försvarsmakten skall ha. Regeringen beslutar 
därefter på förslag från Försvarsmakten om ett häremot svarande antal 
krigsförband i insatsorganisationen. Regeringen reglerar dessutom 
Försvarsmaktens beredskap. Den ekonomiska strukturen i FEM tydliggör 
kopplingen mellan regeringens krav på förmågor inom olika 
verksamhetsgrenar (VG) till de produkter (krigsförband inom VG2) som 
svarar mot dessa förmågor. Uppdragsstrukturen med lokal- och central 

                                                
96 Marinbasen (2007) Årsredovisning i stödsystemet TELLUS 
97 Försvarsmakten (2008) Handbok ekonomi, s.27 
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kostnadsfördelning visar slutligen kopplingen mellan produkter (vad) och 
resurser (hur). Den ökade spårbarhet som FEM innebär möjliggör en 
styrning av Försvarsmakten som fokuserar på vad som skall 
åstadkommas.”98 

 

Regeringens krav på mål och återrapportering omsätts i Högkvarteret till uppdrag. 

Överbefälhavaren formulerar årliga uppdrag till huvudprocessägarna i Högkvarteret 

som i sin tur bryter ned dessa till uppdrag för chefer för förband, skolor och centrum.99 

”Uppdragsstyrning med mål och krav på resultat innebär att genomförande 
av verksamhet delegeras i organisationen. Tydligt ansvar och väl 
definierade befogenheter på alla organisatoriska nivåer är en förutsättning 
för delegering. Detta kräver att uppdragskedjan är tydlig samt att mål och 
krav på resultat är väl definierade och konkreta.”100 

 

Parallellt med uppdragsstyrningen sker den finansiella styrningen eller ramstyrningen 

som den också kallas genom att resp. organisationsenhet tilldelas ekonomiska ramar 

samt ramar för vissa produktionsresurser som t.ex. årsarbetskrafter och värnpliktiga.101 

 

Uppdragen som delegeras till förband, skolor och centrum är kopplade till 

verksamhetsgren, produktgrupp och produkt. Uppdragen innehåller en eller flera 

uppgifter med ekonomiska ramar och krav på mål och resultatredovisning. Alla uppdrag 

ska efter genomförande värderas och återrapporteras till Högkvarteret. Under 

genomförandet ska resultat mot uppställda delmål samt prognoser över slutresultatet 

rapporteras löpande. Resultatvärderingen grundar sig på ett antal kvalitetsmått samt 

kostnader och kvantitet. I resultatvärderingen matchas de ställda kraven med resultatet 

uttryckt i samma termer. Orsaker till eventuella avvikelser mellan uppställda mål och 

uppnådda resultat ska så långt det är möjligt härledas och förklaras.102  

 

När vi bad våra intervjupersoner beskriva begreppet ekonomistyrning fick vi 

beskrivningar som handlade om ekonomistyrning ur ett försvarsmaktsperspektiv. Både 

controllern och ekonomichefen gör kopplingar till verksamhetsledningssystemet103 och 

                                                
98 Försvarsmakten (2008) Handbok ekonomi, s.24 
99 Försvarsmakten (2008) Handbok ekonomi, s.29 
100 Försvarsmakten (2008) Handbok ekonomi, s.29 
101 Försvarsmakten (2008) Handbok ekonomi, s.29 
102 Försvarsmakten (2008) Handbok ekonomi, s.39-41 
103 Försvarsmakten har utvecklat ett integrerat verksamhetsledningssystem där dimensionerna kvalitet, 
miljö, arbetsmiljö, informationssäkerhet och ekonomi ingår.  Systemet är en beskrivning av hur 
verksamheten skall bedrivas med en systematisk ledning och där processynsättet utgör en väsentlig del. 
(Ref. MarinB Arbetsordning kap 1 sid. 1) 
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beskriver ekonomistyrningen som en ”delmängd av verksamhetsledningssystemet”. 

Båda menar att ekonomistyrning i en offentlig verksamhet skiljer sig från ett 

vinstdrivande företag på så sätt att i den offentliga verksamheten är målet verksamhet 

och medlet för att nå dit är pengar. I ett vinstdrivande företag är det tvärtom. 

Ekonomichefen ger en bra beskrivning på ekonomistyrning i Försvarsmakten.  

”Begreppet mål- och resultatstyrning i Försvarsmakten innebär att den 
efterfrågade produkten är det viktiga och hur jag leder min verksamhet för 
att nå de produkterna. Ekonomistyrning avser i detta sammanhang hur 
organisationen skall nyttja resurserna för att produktionen skall nå 
produkternas uppsatta mål och resultat. Samtidigt skall ekonomistyrningen 
borga för att verksamheten bedrivs regelrätt ur ett förvaltningsperspektiv.” 

 

Denna skillnad beträffande ekonomins betydelse i privat respektive offentlig 

verksamhet ledde i intervjuerna med controllern, ekonomichefen och förbands-

handläggaren vidare till begreppet ramstyrning inom Försvarsmakten. Ramstyrning 

innebär att vissa produktionsresurser, t.ex. årsarbetskrafter och värnpliktiga, måste hålla 

sig inom vissa finansiella (utgifter, inkomster) ramar. Ramstyrningen används 

framförallt i Högkvarterets styrning av förband, skolor och centrum.104 

 

I anslutning till frågeställningarna kring ekonomistyrning tog våra respondenter själva 

upp att de upplever att det är för stort fokus på ekonomin, d.v.s. att kostnader kommer 

före resultatet. Ekonomichefen menar att detta får negativa konsekvenser på lokala 

nivåer inom Försvarsmakten och att det inte går att använda rationaliseringar hur som 

helst inom de fasta ramarna för att lägga ut på produktionen. Han säger att: ”det går  

inte att flytta resurser hur som helst. Det blir en låsning för gräsrotsnivåer att hitta 

incitament till att göra saker lite billigare och rationellare.” 

 

Enligt förbandshandläggaren har ramstyrningen diskuterats och ifrågasatts mycket på 

Högkvarteret men att ledningen ändå har valt att behålla den. En orsak som 

förbandshandläggaren uppger är att: 

”Ledningen vill ha en enhetlig personalhantering inom Försvarsmakten. 
Personalen ses som en gemensam resurs och HKV vill ha kontroll över 
denna resurs så att det inte uppstår varierande rutiner eller olika sätt att 
hantera personal på olika förband eftersom det gör det svårare att styra. På 
samma sätt har ledningen resonerat om andra ramar också.” 

 

                                                
104 Försvarsmakten (2008) Handbok ekonomi, s.29 
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4.3 Resultatstyrning 

4.3.1 Resultatstyrningsmodellen 

Regeringens krav på mål och återrapportering ställer krav på den interna styrningen på 

alla nivåer inom Försvarsmakten. De grundläggande sammanhangen som styrningen 

bygger på – verksamhetslogiken – framgår av nedanstående modell:105 

 
Figur 5 Styrningen av Försvarsmakten 

 

Modellen visar hur tillförda resurser genom processer förädlas till 

produkter/prestationer (t.ex. färdiga förband) som i sin tur ger effekter för samhället. 

Styrningen inom Försvarsmakten fokuserar på resultatet d.v.s. den förmåga eller nytta 

som produceras. Resultatet ska gå att värdera och redovisa. Det sker genom att resultatet 

jämförs med målen.  

 

Resultatet redovisas och analyseras avseende produktivitet och effektivitet. 

Produktiviteten talar om vad organisationen får ut i förhållande till förbrukade resurser, 

d.v.s. om saker görs på rätt sätt. Effektiviteten talar om i vilken grad måluppfyllelse har 

uppnåtts, d.v.s. om rätt saker har producerats.106  

 

Vid intervjuerna frågade vi våra respondenter om modellen enligt figur 5 stämmer 

överens med verkligheten, d.v.s. det sätt på vilket arbetet sker i Försvarsmakten. Alla 

svarade att arbetet i Försvarsmakten utgår från modellen och att personalen försöker 

följa den men inte alltid lyckas.  

 

 

 

                                                
105 Försvarsmakten (2008) Handbok ekonomi, s.22 
106 Försvarsmakten (2008) Handbok ekonomi, s.24 
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Chefen för GU-bat. förklarar att:  

”På min nivå hanteras inte ekonomi riktigt på det här viset. Vi diskuterar 
inte i de här termerna. Vi är i regel enbart en delmängd i början av 
modellen. Här sker mer ett grovarbete med att sitta och räkna på givna 
ingångsvärden. Detta med anledning av att vi till största delen sysslar med 
centraliserad utbildning (grundläggande soldatutbildning). 
Utbildningsmålen styr i detalj vad vi skall åstadkomma under en mycket 
kort tidsperiod.” 

 

Chefen för GU-bat. utvecklar begreppet resultatstyrning ytterligare och menar att det för 

hans del är mer själva processen kring återrapportering, d.v.s. kvartals-, halvårs- och 

årsrapporter. Han nämner även att arbetsbelastningen i samband med planering och 

återrapportering har ökat de senaste åren och att detta sannolikt beror på det ekonomiska 

läget i Försvarsmakten eller som han uttrycker det: ”budget och ekonomi diskuteras 

hela tiden.” 

 

4.3.2 Begränsningar och problematik inom Försvarsmaktens 

resultatstyrning 

Som förklaring till varför resultatstyrningsmodellen inte alltid stämmer med 

verkligheten gav våra respondenter några olika svar men alla var inne på att det har att 

göra med bristande samordning i Högkvarteret. 

 

Controllern säger att förklaringen ligger i sättet som Försvarsmakten är organiserat och 

leds på. Han gör en jämförelse mellan Försvarsmakten och Vägverket, två statliga 

myndigheter av ungefär samma storlek. Vägverket har en övergripande ledning som 

består av 70 personer jämfört med Försvarsmakten som har 1.400 personer på sitt 

Högkvarter. Detta leder enligt controllern till att:  

”Koncernledningen i Försvarsmakten sysslar inte med strategisk styrning 
utan de sysslar med operativ verksamhet. Det innebär att då styr de alla 
förband, enheter och skolor inte bara vad utan även hur det skall utföras. 
Det finns ingen som sitter i Försvarsmaktens ”helikopter” just nu.” 

 

Vår tolkning är att även förbandshandläggaren är inne på samma tema. Beträffande 

hennes arbete på Förbandsproduktion i Högkvarteret gör hon följande reflektion:  

”Vi är inte själva allenarådande. Vi har inte all makt i vår hand. Vi kan inte 
både ställa alla villkor för uppdragen och tilldela ekonomin. Vi är beroende 
av andra aktörer inom Högkvarteret som har beslutsmandat (t.ex. chefen för 
Insats). Det är svårt det här systemet som vi har idag till att få det att fungera 
perfekt. Vi kanske jobbar i modellen men det är svårt att samordna.” 
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Ekonomichefen härleder problemen till att det gemensamma verksamhets-

ledningssystemet (FMS VHL) inte har implementerats fullt ut i hela Försvarsmakten 

och att alla därför inte har samma synsätt. Särskilt viktigt, menar ekonomichefen, är att 

all personal på Högkvarteret har förståelse för verksamhetsledningssystemet. Saknas 

denna förståelse blir det problem i kommunikationen med de lokala förbanden som 

försöker leva efter modellen för verksamhetsledning. 

 

Conrollern pekar på att organisationen i stort inte fungerar mognadsmässigt tillräckligt 

väl i processtermer: 

”Medarbetarna har svårt att se skillnad på linje och process. Det kan bero på 
att vi har uniform i vårt system. Vi har faktiskt en produktionsapparat i 
Försvarsmakten idag med ca 10 ledningsnivåer. Varför då? Jo det är så vi 
leder i strid från den enskilde soldaten till ÖB. Vi använder oss av samma 
organisationsstruktur i fred som vi gör i krig.” 

 

Ett annat problem som ekonomichefen tar upp är att det är problematiskt med den 

omfattande mängden av stödsystem som finns i Försvarsmakten.  Det finns bl.a ett 

system för planering och budgetering (FM PUB), ett system för redovisning (FS +) och 

ett system för återrapportering (TELLUS). ”Helheten blir svår att överblicka och 

systemen är inte alltid korrelerade med varandra”. Som exempel nämner han att det 

finns brister i överföringen mellan de olika  systemen och att stödsystemen upplevs som 

trubbiga för de som inte använder dem dagligen i tjänsten. Den främsta anledningen till 

detta är enligt ekonomichefen att beskrivningar och målformuleringar måste skrivas in i 

flera olika nivåer. Om inte detta görs på ett korrekt sätt, vilket tyvärr alltför ofta är 

fallet, så saknas målformuleringarna sedan i stödsystemet TELLUS där uppföljningen 

sker. En konsekvens av detta blir då att uppföljningen haltar. 

 

4.3.3 Framgångsfaktorer och förbättringsmöjligheter inom 

Försvarsmaktens resultatstyrning 

Hur kan då resultatstyrningen inom Försvarsmakten bli bättre? Våra respondenter gav 

följande förslag: 

Controllern tycker att en framgångsfaktor skulle kunna vara att förenkla stödsystemen 

och han påtalar också vikten av att inte falla i fällan att tro att kvantitet= kvalitet. 
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Ekonomichefen anser att stödsystemen i sig är bra men att instrumenten måste börja 

användas mer på ”bredden” d.v.s. att organisationens medarbetare måste bli mera 

kunniga och mera frekvent använda systemen. 

 

Förbandshandläggaren svarar bestämt ja på frågan om det finns förbättringspotential i 

styrsammanhang och ger uttryck för att Försvarsmakten inte kan fortsätta att arbeta i 

den strukturen som finns just nu. Hon betonar att samordning är en viktig 

framgångsfaktor och säger:  

”Vi har tre stora ledningar som leder Försvarsmaktens verksamhet just nu: 
Insats, Produktion och Militär underrättelse- och säkerhetstjänst. Det 
fungerar inte väl. Vi skall ha en chef som leder både orderuppgifter och äger 
resurserna. Vi måste ha en gemensam Försvarsmakt med en operativ chef 
som även äger resurserna. Det måste finnas någon som tydligt samordnar 
produktion och insats. Vi måste snabbt kunna anpassa vår organisation till 
de resurser som vi kommer att ha de närmaste åren.” 

  

Enligt Ekonomichefen är användandet av målkataloger en trolig framgångsfaktor för 

förbandet: 

”Om målkatalogerna blev bättre skulle också hela materialet, hela vägen bli 
bättre. Det behövs en kravspecifikation för att kunna fastställa vad som skall 
produceras i fabriken. Om denna kravspecifikation saknas så blir det svårt 
att mäta och verifiera. Utarbetande av kravspecifikationer/målkataloger är 
den största framgångsfaktorn.” 

 

4.4 Mål 

4.4.1 Försvarsmaktens strategiska mål 

För att öka möjligheterna att lyckas med de krav och målsättningar som ställs av 

Regeringen kompletteras den ekonomiska styrningen av ytterligare fyra styrområden, 

strategisk styrning, insatsledning, organisationsstyrning och styrning genom kultur och 

ledarskap. Den strategiska styrningen utgör den viktigaste av dessa.107 Som 

utgångspunkt för den strategiska styrningen har ÖB och Försvarsmaktens ledning 

utarbetat Försvarsmakten strategiska mål. Fyra av dessa strategiska mål är särskilt 

prioriterade och utgör grund för riktlinjerna i förbandsproduktionen:108  

1) Omedelbart användbara insatsförband som löser nationella och internationella 

uppgifter 

2) Personalförsörjning med insatsförsvaret i fokus 
                                                
107 Försvarsmakten (2008) Handbok ekonomi, s.22 
108 Försvarsmakten (2006) Årsredovisning, s.2 
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3) Effektivare samverkan med övriga försvarsmyndigheter med insatsförsvaret i fokus 

4) Gemensam värdegrund – EN försvarsmakt. 

 

I Marinbasens produktionsorder (ProdO) för 2007 betonas vikten av att alla medarbetare 

förstår och agerar utifrån Försvarsmaktens värdegrund och att detta är en förutsättning 

för att nå målen.109 

 

Controllern ger i intervjun sin syn på det strategiska arbetet inom Försvarsmakten. Han 

menar att det bara är ett fåtal i Högkvarteret som sysslar med strategisk planering och 

att deras planeringshorisont är alldeles för kort. Detta får till följd att den strategiska 

planeringen även på lokal nivå blir bristfällig.  

 

4.4.2 Marinbasens strategiska mål 

Utifrån de uppgifter och den inriktning som Marinbasen har erhållit har en egen 

verksamhetsidé formulerats. Verksamhetsidén definierar Marinbasens roll och 

uppgifter, förklarar varför det behövs en marinbas och hjälper till att förtydliga 

uppdragen.  

”Marinbasen skapar bästa möjliga förutsättningar för insatser och 
övningar för marina stridskrafter och nationella skyddsstyrkor, såväl 
nationellt som internationellt.”110 

 

Utifrån verksamhetsidén har Marinbasens skapat sin vision som ”ska skapa drivkraft, 

framtidstro och vägleda organisationen i rätt riktning.” 

”Marinbasen skall före 2010 vara ett insatsförband. Marinbasen skall 
ständigt utveckla de förmågor som efterfrågas, för att ge marina 
stridskrafter och nationella skyddsstyrkor bästa möjliga 
förutsättningar att framgångsrikt genomföra sin verksamhet, oavsett 
var de verkar.”111 

 

Med Försvarsmaktens värdegrund, Marinbasens verksamhetsidé och vision som 

utgångspunkt har Marinbasens ledning formulerat övergripande mål för Marinbasen:  

”Syftet med målen är att utgöra marinbaschefens verktyg för att styra 
Marinbasens utveckling genom att definiera de områden som Marinbasens 
ledning anser vara i behov av utveckling.”112 

                                                
109 Marinbasen (2007) Produktionsorder, s.5 
110 Marinbasen (2007) Produktionsorder, s.8 
111 Marinbasen (2007) Produktionsorder, s.8 
112 Marinbasen (2007) Produktionsorder, s.12 
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För 2007 har fem övergripande mål formulerats. DUC ska kontinuerligt arbeta med 

dessa mål i fokus och vid behov bryta ned dem till mätbara mål för egna 

ansvarsområden.113 

1. Utveckla förmåga att verka i nationella och internationella sammanhang. 

2. Tillämpa och utveckla moderna och ändamålsenliga arbetssätt så att efterfrågat 

stöd ges till förbanden. 

3. Utveckla förmågan att utbilda enheter till insatsförband genom tillämpning av 

utbildningssätt, i enlighet med Försvarsmaktens pedagogiska grunder och 

Försvarsmaktens värdegrund. 

4. Stärka förbandsandan, så att medarbetare känner trygghet, gemenskap, 

arbetsglädje och framtidstro. 

5. Utveckla förmågan att leda insatser 

 

När vi i intervjun med controllern pratar om Marinbasens strategi så nämner han de 

övergripande målen, d.v.s. hur du når visionen. Vidare betonar han vikten av att 

strategin återspeglas i styrningen. Han anser att lokalt vid Marinbasen genomsyras 

styrningen av de övergripande (strategiska) målen men sett till Försvarsmakten som 

helhet är detta förhållande mera tveksamt. Som orsak till varför det totalt sett brister 

hänvisar han till tidigare resonemang kring styrningen i Försvarsmakten, d.v.s. att det är 

för många personer som leder i Högkvarteret.  

 

Våra intervjupersoner har fått svara på frågan: ”Hur tas målen som omnämns i 

Marinbasens produktionsorder fram?”  

 

Enligt ekonomichefen är det marinbaschefen som formulerar övergripande mål och 

produktionsinriktning för DUC. Innan de fastställs i produktionsordern går de ut på 

remiss där respektive DUC har möjlighet att lämna synpunkter.  

 

Vidare fick intervjupersonerna ge sin syn på hur de strategiska målen kommuniceras 

inom Marinbasen. Enligt controllern sker det kontinuerligt på ledningsgruppens möten 

där alla DUC är med. Både controllern och ekonomichefen svarar att marinbaschefens 

                                                
113 Marinbasen (2007) Produktionsorder, s.8-10 
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veckobrev går ut till all personal via intranätet. I dessa veckobrev berörs de strategiska 

målen. Vidare kommuniceras de strategiska målen genom personaltidningen, 

marinbaschefens vår- och höstgenomgång, arbetsplatsträffar, stabssamlingar o.s.v.   

 

Chefen för GU-bat. berättar att han använder de strategiska målen i verksamheten men 

att det i regel inte är någon ekonomi kopplad specifikt till dessa mål. 

 

4.4.3 Försvarsmaktens produktionsmål 

I regleringbrevet från Försvarsdepartementet anges mål och krav på operativ förmåga 

inom verksamhetsområdet (VO) - Det militära försvaret.114 Här framgår det bl.a. att ett 

av kraven på Försvarsmaktens operativa förmågor är att kunna hävda Sveriges 

territoriella integritet och bidra till att förebygga och hantera kriser i vår omvärld genom 

att medverka i fredsfrämjande insatser. Målen för respektive förbandstyp i 

insatsorganisationen anges i tabellform och utvecklingsläget uttrycks enligt nedan:115 

• Fu= Fortsatt utveckling av krigsförband (arvförband nyttjas) 

• U= Utveckling mot krigsförband (nytt förband skapas) 

• V = Vidmakthålls (omsätts fortlöpande) 

• Av= Avveckling påbörjas. 

 

Regeringens mål och krav omsätts av Högkvarteret till verksamhetsuppdrag (VU).  

Ur detta framgår bl.a. Marinbasens produktionsansvar för år 2007:116 

− En sjöinfobataljon med centraler på Muskö, i Karlskrona, Göteborg, Visby, 

Härnösand och Malmö 

− Marin Basbataljon 

− Marina delar av Säkerhetsbataljon 

− Hemvärnsförband inom Kalmar-, Kronobergs- och Blekinge län 

 

Högkvarteret har formulerat ett antal produktionsmål i verksamhetsuppdraget som skall 

kopplas till de produkter eller tjänster som skall levereras av förbandsverksamheten. 

                                                
114 Försvarsdepartementet (2006) Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Försvarsmakten, s.2f 
115 Försvarsdepartementet (2006) Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Försvarsmakten, s.5 
116 Försvarsmakten (2007) Verksamhetsuppdrag, Uppslag 3 pos.16 s.1 
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”Målen fokuserar på att vara kontrollerbara och skall utgöra en grund för chefers 

planering och uppföljning av verksamheten.”117  

Här nedan återges tre exempel på sådana mål: 

− Åldersklassen 07/08 ska nå PersQ 4 118 för samtliga förbandstyper och 

registerförband. 

− Förband som skall ingå i Nordic Battle Group (NBG) från och med 2008-01-01 

skall nå PersQ 5. 

− Hemvärnsutbildningen prioriteras till plutonsnivå, PersQ 4. 

 

För att exemplifiera några av de formuleringar som anges i produktionsinriktningen från 

Högkvarteret så återges tre exempel på formuleringar enligt nedan:119 

− Utbilda värnpliktskontingenten till PersQ 4 i bataljon och division. 

− Vidmakthåll registerförband till PersQ 5. 

− Genomför beredskap enligt Försvarsmaktens beredskapsorder till TjänsteQ 5. 

 

Förbandshandläggaren beskriver i intervjun hur Försvarsmaktens produktionsmål 

kommuniceras med Marinbasen. Det sker vid de s.k. produktionsdialogerna där 

Högkvarteret ställer önskemål om vilka produktionsmål som ska uppnås under det 

kommande året. Marinbasen svarar då genom att antingen bekräfta att detta kan 

genomföras eller genom att tala om vilka ytterligare resurser som krävs för att det ska 

kunna genomföras. Processen är alltså en dialog för att komma fram till rimliga 

produktionsmål. 

 

4.4.4 Marinbasens produktionsmål 

Marinbasen har utifrån Försvarsmaktens produktionsmål och produktionsinriktning 

formulerat en intern produktionsinriktning för verksamhetsåret. Denna 

produktionsinriktning kommuniceras ut i organisationen via Marinbasens 

produktionsorder (ProdO) som är det interna verktyg som marinbaschefen använder för 

att förtydliga och omsätta de av Högkvarteret utgivna uppdragen för produktionen vid 

Marinbasen under året. Huvudsyftet med produktionsordern är ”att ge DUC erforderligt 

                                                
117 Försvarsmakten (2007) Verksamhetsuppdrag, Uppslag 2.1 pos.1 s.3 
118 PersQ är ett av Försvarsmaktens fyra kvalitetsmått och värderas i en femgradig skala. Siffran 5 anger 
högsta kvalitet och 1 lägsta kvalitet. Kvalitetsmåtten är detaljerat redovisade under kap. 4.5 Mått. 
119 Marinbasen (2007) Produktionsorder, s.12 
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underlag för tillräckligt bra produktionsplanering, genomförande och värdering av 

genomförd produktion.”120 

 

Ekonomichefen beskriver processen med framtagning av Marinbasens produktionsmål 

så här:  

”När Försvarsmaktens gemensamma produktionsmål hamnar nere på 
förbandet ställer vi oss frågan – hur kan vi bidra för att våra uppdrag ska 
leda till en effektförhöjning? Marinbasens produktionsmål formuleras och 
utifrån produktionsmålen byggs ett resursbehov upp för hur genomförandet 
ska gå till.” 

 

För att tydliggöra sina årliga prioriteringar för DUC så anger marinbaschefen en 

rangordnad prioriteringslista med den viktigaste prioriteringen som punkt nummer 1 

och därefter i fallande skala. Vi väljer för enkelhetens och pedagogikens skull att endast 

ange de tre främsta prioriteringarna i denna lista:121 

1. Upprätthålla beredskap enligt Försvarsmaktens Beredskapsorder. 

2. Rekrytera personal till Eagle Base 06 (EB 06). Rekrytera, utbilda och utveckla 

Forward Naval Support Unit (FNSU). 

3. Fortsätta utvecklingen av den tekniska tjänsten enligt påbörjad inriktning. 

 

DUC erhåller sina produktionsmål uttryckt som specifika uppgifter från 

marinbaschefen. Innan målen fastställs skickar marinbaschefen ut dem på remiss till 

DUC som får lämna synpunkter. Enskilda medarbetare är aldrig konkret med i arbetet 

med framtagningen av målen. Tre av GU-bat:s produktionsmål får tjäna som exempel i 

detta sammanhang:122 

− Genomför utbildning av en säkerhetspluton sjö för säkerhetsbataljon till PersQ 4. 

− Genomför centraliserad grundläggande soldatutbildning och yrkeskurser för 

personal ingående i fartygs- och basförband till PersQ 4.  

− Utvecklar den marina hundtjänsten. 

 

Chefen för GU-bat. beskriver sin egen hantering av Marinbasens produktionsmål på 

följande sätt. När produktionsordern ges ut inom förbandet bryter han ned Marinbasens 

produktionsmål till sin verksamhet och ger ut dessa i en separat verksamhetsorder. Den 

                                                
120 Marinbasen (2007) Produktionsorder, s.5 
121 Marinbasen (2007) Produktionsorder, s.13 
122 Marinbasen (2007) Produktionsorder, s.15 
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slutliga budgeten, som tidigare upprättats i samband med utgivandet av den preliminära 

produktionsordern, fastställs också i och med detta. Staben vid GU-bat. deltar i denna 

process och därefter har underställd personal inom organisationen möjlighet att komma 

med förslag till ändringar och kompletteringar. Slutligen bryter kompanicheferna ned 

målen till kompaninivå och ger ut order inom kompaniet. För varje utbildningsomgång 

ger han även ut en utbildningsorder som beskriver produktionsmål, attitydmål och 

utbildningsmål. För den fortsatta soldatutbildningen ges en kompletterande 

bataljonsorder med mål ut. 

Tre av uppgifterna från C GU-bat:s verksamhetsorder till Säkerhetskompaniet får tjäna 

som exempel på ovanstående beskrivning:123 

− Leder produktion av Säkpluton Sjö mot FM Säkbataljon.  

− Stödjer staben vid planering och genomförande av förevisningar och besök. 

− Utvecklar den marina delen av säkerhetsbataljonen. 

 

Ekonomichefen ger uttryck för de problem som finns i samband med målformuleringen 

på DUC-nivå: 

”Det som haltar är att det i alla stycken inte finns en 
manual/målkatalog/utbildningsanvisning så detaljerad att de ansatta Q-
målen (kvalitetsmålen) kan översättas på de olika förbanden. Vad som leder 
till målen finns inte alltid definierat. Målkatalogen är kvittot på vad jag ska 
genomföra.” 

 

4.4.5 GU-bat. i målkedjan 

För att beskriva målkedjan har vi valt att ta ett exempel där vi försöker följa målet från 

Försvarsmaktens övergripande produktionsmål ned till en uppgift på DUC-nivå. Det är 

viktigt att påpeka i sammanhanget att vi hade svårigheter att på egen hand hitta vilka 

mål som hängde ihop med varandra på de olika nivåerna. Därför fick vi ta hjälp av 

Marinbasens ekonomichef som hjälpte oss att reda ut begreppen. Vi har valt att redovisa 

nedbrytningen och flödet av en delmängd (säkerhetspluton sjö) som produceras vid 

Marinbasen för att slutligen ingå i produkten Säkerhetsbataljon. 

Regleringsbrevet anger att produkten säkerhetsbataljon skall vidmakthållas under 2007 

och att utvecklingen skall ske mot att ett nytt krigsförband skapas.124 

 

                                                
123 Marinbasen (2007) Grundutbilningsbataljonens verksamhetsorder, s.11 
124 Försvarsdepartementet (2006) Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Försvarsmakten, s.6 
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Marinbasens produktionsansvar för de marina delarna i säkerhetsbataljon framgår ur 

förbandskortet.125 

I Försvarsmaktens produktionsmål är målformuleringen:126 

Åldersklassen 07/08 ska nå PersQ 4 för samtliga förbandstyper och registerförband.  

 

I Marinbasens produktionsinriktning är målformuleringen:127 

Utbilda värnpliktskontingenten till PersQ 4 i bataljon och division. 

 

I Marinbasens uppgifter till GU-bat. är målformuleringen: 128 

Genomför utbildning av en säkerhetspluton sjö för Säkerhetsbataljon till PersQ 4. 

 

I GU-bat:s uppgifter till Säkerhetskompaniet är målformuleringen:129 

Leder produktion av Säkerhetspluton Sjö mot Försvarsmaktens Säkerhetsbataljon  

 

4.4.6 Spårbarheten i målkedjan 

Samtliga respondenter anser att det finns det en röd tråd/spårbarhet i målkedjan från 

Regeringen till Marinbasens DUC. Förbandshandläggarens påpekar att det finns en röd 

tråd men att den inte finns alltid och överallt inom Försvarsmakten. En bidragande 

orsak till detta är enligt henne själv att ibland så förekommer det ingen röd tråd mellan 

Regeringen och Högkvarteret och detta avspeglas därefter i alla led inom 

Försvarsmakten. 

Controllerns kommentar i detta sammanhang är att Marinbasen har lagt ner mycket 

kraft på att redovisa spårbarheten för de anställda i organisationen. Staben vid 

Marinbasen har tagit fram ett bildmaterial som visas i olika sammanhang och enligt 

controllern så är han övertygad om att de flesta därmed bör ha fått en vidgad 

helhetsförståelse och att det blivit mera tydligt i organisationen att den enskilde 

individens planerande och genomförande av verksamhet av alldeles uppenbara skäl 

måste ha sitt ursprung från de prioriterade strategiska Försvarsmaktsmålen. 

 

                                                
125 Försvarsmakten (2007) Verksamhetsuppdrag, Uppslag 3 pos.16 s.1 
126 Försvarsmakten (2007) Verksamhetsuppdrag, Uppslag 2.1 pos.1 s.3 
127 Marinbasen (2007) Produktionsorder, s.12 
128 Marinbasen (2007) Produktionsorder, s.15 
129 Marinbasen (2007) Grundutbilningsbataljonens verksamhetsorder, s.11 
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Vi anser själva att det utvalda exemplet i 4.4.5 styrker respondenternas påstående om 

spårbarhet i kedjan. Det är lätt att följa flödet i exemplet och målformuleringarna följer 

ett logiskt mönster genom kedjan. Det krävdes dock som tidigare nämnts hjälp för att 

hitta ett bra och konkret exempel. Det är främst den omfattande mängden mål som gör 

det svårt för en utomstående att finna aktuellt mål på de olika nivåerna.  

 

4.5 Mått 

4.5.1 Mått och återrapportering 

Resultatmåtten definieras i Försvarsmaktens Handbok Ekonomi 2008 som:  

”Kvantitativa och kvalitativa mått, i ord eller siffror, som ger besked om vad 
som presterats under en viss tidsperiod och som ger utgångspunkter för 
jämförelser och kontroll, lärande och förändring. Inom resultatvärderingen 
beskrivs resultatmått som mått tillhörande antingen kostnads- eller 
kvalitetsresultat. Dessa mått delas in i huvud-, stöd- och volymmått.”130 

 

Kostnader och kvantitet består av numerära värden och är därmed enkla att mäta. 

Svårare är det att mäta kvalitet. För att undvika alltför mycket subjektivitet i 

kvalitetsbegreppet finns mallar för värdering av personal, materiel, anläggningar och 

tjänster. Värderingen grundar sig på en femgradig skala där värdet 5 står för högsta 

kvalitet och 1 för lägsta kvalitet.131 

Nedanstående femgradiga kvalitetsskala används för värdering av personella resurser 

(PersQ): 

5 Personalen fullt användbar och har full kompetens och tillräcklig erfarenhet 

4 Personalen har vissa mindre behov av komplettering vad avser utbildning/erfarenhet 

3 Personalen har behov av kompletterande utbildning för att kunna lösa sina 

huvuduppgifter på ett tillfredställande sätt 

2 Personalen kan endast användas i begränsad omfattning – stort utbildningsbehov 

1 Personalen kan inte användas för avsedd befattning – mycket stort utbildningsbehov 

Kvalitetsskalorna för materiel, tjänster och anläggningar har motsvarande uppbyggnad 

som ovanstående skalor och omnämns som MtrlQ, TjQ och AnlQ. 

 

Enligt förbandshandläggaren pratas det väldigt mycket PersQ i Högkvarteret:  

                                                
130 Försvarsmakten (2008) Handbok ekonomi, s.359 
131 Försvarsmakten (2008) Handbok ekonomi, s.39-44 
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”PersQ är ett av de få mått som är användbara för att diskutera balansen 
mellan produktionsmålen Vi har ingen bra metod för att mäta förbandens 
produktion. PersQ är ett väldigt grovt mått som egentligen lämnar mycket 
övrigt att önska, men vi hemfaller till detta eftersom vi inte har något annat 
att värdera med.” 
 

Hon anser vidare att rutinen (PersQ) skulle behöva utvecklas eller att fler mått borde 

användas för att finna en lämplig lösning på problematiken och därmed få det hela mera 

rättvisande. Hon antyder också i detta sammanhang att det inom Högkvarteret 

diskuterats metoder för att utveckla nya mått. 

 

Förbandshandläggaren tycker för övrigt att det är svårt att mäta mellan förband och 

påpekar därutöver att det är just detta med att kunna göra jämförelser som Regeringen 

egentligen vill.  

Det är dessutom väldigt mycket som påverkar ett förband enligt förbandshandläggaren 

och hon exemplifierar detta med att förutsättningarna ser väldigt olika ut från år till år 

för förbanden och menar att Högkvarteret måste känna till förbandets historik för att få 

en förståelse för hur förbandet har förändrats i annat fall är måtten värdelösa.  

 

Ekonomichefen kommenterar PersQ med att just detta mått är det mest förekommande 

måttet på kvalitetsbedömningar och han konstaterar samtidigt att problemet med PersQ 

är att det saknas detaljerade definitioner om innebörden och menar att varje DUC måste 

göra egna definitioner avseende innebörden för att bättre förstå vad dessa värden 

betyder för just deras verksamhet. 

Chefen för GU-bat. vidimerar ekonomichefens påstående och påtalar att svårigheterna 

med PersQ-nivåerna är att de upplevs som oklara och att det är mycket svårt att se den 

konkreta skillnaden mellan de olika PersQ-nivåerna. Han anser dessutom att det finns 

en svårighet för organisationen att beskriva måtten i ekonomiska termer och vad dessa 

betyder i övningshänseende m.m. 

 

Controllern tycker att hela verksamheten präglas av mått och mätetal: ”Vi kan dock bli 

mycket bättre på att följa upp. Allting är inte intressant att mäta. Det är bättre med ett 

bra mätetal än tio dåliga.” Han anser dessutom att den förekommande mängden av 

dåliga mätetal riskerar att knäcka organisationen. I vissa fall mäts rätt saker enligt 

controllern men han påtalar samtidigt att det i vissa fall inte mäts där det borde mätas. 
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Ekonomichefen ger några exempel på hur måtten används i återrapporteringen från 

förbandet och påtalar bl.a. att Hemvärnets rapportering av verksamheten ger en 

tillräckligt bra kvalitet. ”De har gått igenom sina övningar som de hade planerat och de 

nådde PersQ 4.” Han påtalar dessutom att en annan DUC, GU-bat., inte har någon 

målkatalog men att de i stället har ett utbildningsreglemente som de kan gå efter. 

”Utbildningsverksamhet går hyfsat att mäta men andra verksamheter är betydligt 

svårare. Det finns en röd tråd i ”tänket” som verksamhetsledningssystemet stöds av.” 

Han understryker avslutningsvis i denna kontext att de som inte har sin verksamhet 

detaljerat beskriven kommer att få det svårt att genomföra en korrekt återrapportering. 

 

4.5.2 Spårbarhet i återrapporteringskedjan 

Återrapporteringen till Regeringen via Högkvarteret bygger på olika former av 

värdering. Värderingen kan avse genomförda uppgifter (resultat), tillstånd och 

tillståndsförändringar i organisationen, verksamhetens processer samt effektiviteten i 

hela Försvarsmakten.132  

 

Återrapporteringen från förbanden kretsar i huvudsak kring resultatet av genomförda 

uppgifter. Varje uppgift redovisas i termer av kostnader, kvalitet och kvantitet. Under 

genomförandet lämnas månadsvisa rapporter som vid varje tillfälle visar den bästa 

prognosen för resp. uppgift. Så snart uppgiften är slutförd rapporteras det uppnådda 

resultatet i förhållande till det ursprungliga planerade resultatet.133  

 

Avseende spårbarheten i återrapporteringskedjan så exemplifierar ekonomichefen det 

konkret med att Marinbasens produktionsmål redovisas i stödsystemet TELLUS från 

DUC till Högkvarteret. Målen återfinns i uppgifterna som i sin tur är nedbrutna till 

aktiviteter. Angående kvaliteten på rapporteringen så anser han att den varierar stort, 

många är duktiga och några få är mindre bra. Det största problemet med att göra en bra 

återrapportering bottnar ofta i att den s.k. målkatalogen saknas.  

 

Förbandshandläggaren anser att det är en väldigt stor kvalitetsskillnad i 

återrapporteringen mellan olika förband. Informationsmängden som når Högkvarteret 

                                                
132 Försvarsmakten (2008) Handbok ekonomi, s.39 
133 Försvarsmakten (2008) Handbok ekonomi, s.39 
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från förbanden är ibland så omfattande att viktig information tenderar att drunkna i en 

del annan information som inte hade behövt gå direkt till Högkvarteret. Denna 

information borde enligt henne enbart ha hamnat hos förbandschefen. Anledningen till 

att det förhåller sig på detta vis tror hon beror på tidsbrist på förbanden. 

C GU-bat. anser att det finns en spårbarhet i återrapporteringskedjan och kommenterar 

detta med att han redovisar enligt de mallar som är utgivna i de tekniska systemen och 

att han även redovisar verbalt till Marinbasen 

 

4.6 Sammanfattning empiri 

För att sammanfatta empirin har vi funnit det lämpligt att redovisa vad ÖB själv skriver 

i Försvarsmaktens årsredovisning för 2007 avseende sin syn på under året uppnådda 

resultat i Försvarsmakten:  

”Värderingen av Försvarsmaktens operativa förmåga och 
insatsorganisationens krigsduglighet sker mot de krav som statsmakterna 
ställer och de målsättningar mot vilka förbanden organiserats, utrustats och 
utbildats. Resultatet av årets verksamhet är gott. Målen har i huvudsak nåtts. 
I viktiga avseenden har förmågan ökat. Vi utnyttjar vår kapacitet såväl 
internationellt som nationellt. Den ökade fokuseringen på de internationella 
insatserna kräver att vi successivt inför den värderingsmetod för förbanden 
som används inom Nato. Metoden har prövats vid valideringen av den 
nordiska stridsgruppen med mycket gott resultat.”134 

                                                
134 Försvarsmakten (2007) Årsredovisning, s.4 
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5. Analys 
I detta kapitel har vårt empiriska underlag analyserats utifrån den teoretiska 
referensramen och analyserna redovisas avsnittsvis efter motsvarande struktur som 
tillämpats i den teoretiska referensramen och empirin. 
 

5.1 Ekonomistyrning 

Efter att översiktligt ha studerat styrningen av och inom Försvarsmakten kan vi 

konstatera att den har tydliga influenser av New Public Management (NPM). Några av 

de faktorer som Almqvist poängterar i detta sammanhang är tydlig målformulering och 

noggrann uppföljning av måluppfyllelse. Vidare menar Almqvist att fokus bör flyttas 

från ett ”inputperspektiv” till ett ”outputperspektiv”, d.v.s. det blir viktigare att se till 

vad som skall uppnås med verksamheten än hur det skall uppnås.135 

 

Kapitel 2 i Försvarsmaktens Handbok Ekonomi (H Ek) 2008 beskriver hur 

ekonomistyrningen är uppbyggd kring just detta synsätt. Under 2007 implementerades 

den nya ekonomimodellen FEM i Försvarsmakten med syfte att stödja planering, 

genomförande och uppföljning enligt dessa idéer. Det finns m.a.o. en tydlig logik i 

teorin för hur styrningen är tänkt att fungera.136 Detta anser vi vara ett starkt argument 

för att fokus i Försvarsmakten har hamnat på outputperspektivet och att styrningen i 

Försvarsmakten därmed har påtagliga influenser av NPM. Våra respondenter övertygar 

oss ytterligare om detta med sin samstämmiga uppfattning om att arbetet i 

Försvarsmakten i allra högsta grad utgår från resultatstyrningsmodellen (figur 5). De 

påtalar dock samtidigt att det inte alltid är helt lätt i praktiken att följa modellen. De 

tyngsta argumenten mot detta anses bl.a. vara att det är för många aktörer inblandade i 

styrningen och att det finns för många ledningsnivåer i Försvarsmakten.  

 

Anthony & Govindarjans definition av ekonomistyrning som en process där 

organisationens ledning inspirerar sina anställda till att implementera organisationens 

strategier137 känner vi igen på Marinbasen bl.a. genom marinbaschefens fem 

övergripande mål som på olika sätt kommuniceras ut till personalen. Målen har 

                                                
135 Almqvist (2006) New public management - om konkurrensutsättning, kontrakt och kontroll, s.25-26 
136 Försvarsmakten (2008) Handbok ekonomi, s.24 
137 Anthony & Govindarajan (2007) Management Control Systems, s. 6 
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formulerats utifrån Försvarsmaktens värdegrund och vi kan även spåra dem från 

Försvarsmaktens prioriterade strategiska mål.  

 

ESV:s definition som innebär att ekonomin inte är ett mål utan ett medel att uppnå 

målen138 överensstämmer helt med det synsätt som föreskrivs i Försvarsmaktens H Ek. 

Vår tolkning är emellertid att detta inte helt överensstämmer med verkligheten eftersom 

ekonomin fortfarande har stort fokus. Våra respondenter ger oss dessutom belägg för 

detta när de nämner de senaste årens kärva ekonomi inom Försvarsmakten och att alla 

inom Försvarsmakten inte har det synsätt som H Ek föreskriver som bidragande orsaker 

till varför ekonomin står i fokus. 

 

5.2 Resultatstyrning 

De försvarsmaktsgemensamma dokument som vi har studerat indikerar att styrningen 

följer resultatstyrningsmodellen enligt figur nr 5.  

 
Av ÖB:s kommentar i årsredovisningen framgår det tydligt att Försvarsmakten 

genomsyras av resultatstyrning.139 Utifrån kommentaren tolkar vi att resultatstyrningen 

är framgångsrik eftersom målen har uppnåtts och förmågan har ökat.  

 

I samband med våra intervjuer vid Marinbasen fick vi emellertid en något annorlunda 

uppfattning om resultatstyrningen inom Försvarsmakten. Här framkom brister som 

exempelvis: 

− Svårigheter att återrapportera måluppfyllelsen p.g.a. att de nedbrutna 

målbeskrivningarna eller kravspecifikationerna är bristfälliga eller saknas. 

− För många stödsystem som inte alltid är korrelerade med varandra gör det svårt att 

få en överblick. Systemen används inte ”på bredden” vilket gör att informationen i 

dem blir bristfällig. 

− Brister i samordningen på Högkvarteret. 

Men den viktigaste orsaken till att modellen inte fungerar fullt ut i praktiken är enligt 

vår tolkning att synsättet med fokus på det slutliga resultatet inte är tillräckligt förankrat 

i hela Försvarsmakten. Våra respondenter pekade på bristande förståelse för 

                                                
138 ESV 2007:23 Resultat och styrning i statsförvaltningen, s.28 
139 Försvarsmakten (2007) Årsredovisning, s.4 
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resultatstyrning både bland personal på Högkvarteret och bland personal utanför 

ledningsgruppen vid Marinbasen.   

 

En annan reflektion som vi gör är att det finns fog för Brunssons kritik mot 

resultatstyrningen när hon menar att styrningen är kortsiktig p.g.a. att målen utformas 

för ett år i taget samt att styrsystemet har utvecklats till ett stort system för 

informationsutbyte.140 Försvarsmakten får sina mål från Regeringens ettåriga 

regleringsbrev och de många och krångliga stödsystemen ger oss belägg för det senare 

påståendet. 

 

Ett av huvudargumenten när resultatstyrningen infördes i slutet av 1980-talet var att 

myndigheterna skulle få ett ökat ansvar men också en ökad frihetsgrad, d.v.s. en frihet 

att välja tillvägagångssätt för hur målen ska uppnås.141 Enligt de svar som har 

framkommit vid våra intervjuer verkar det finnas en konflikt inom styrsystemet på så 

sätt att den finansiella styrningen via ekonomiska ramar begränsar friheten att välja hur 

uppgiften ska lösas. En av våra respondenter uttryckte det som att ”det blir en låsning 

för gräsrotsnivåer att hitta incitament till att göra saker billigare och rationellare”. Som 

vi ser det motverkar alltså den finansiella styrningen resultatstyrningen. 

 

Vi uppfattar att det pågår ett kontinuerligt utvecklingsarbete i Försvarsmakten som 

syftar till att utveckla resultatstyrningen och därtill hörande modeller och tillhörande 

stödsystem. Det mest påtagliga beviset på detta är implementeringen av FEM. 

 

Vårt helhetsintryck av resultatstyrningen inom Försvarsmakten är att det finns modeller 

och system i teorin men att det ofta brister i tillämpningen av dem p.g.a. att de inte är 

tillräckligt väl förankrade hos all personal. Därmed så avtar också helt naturligt 

personalens intresse för att vara delaktiga processen.   

 

5.3 Mål 

I VERVA:s rapport framgår det att Svensson skiljer på olika typer av mål såsom 

allmänt formulerade inriktningsmål, effektmål som talar om vilka effekter som 

                                                
140 Brunsson (2000) Det går inte att styra med resultat, s.236-237 
141 Brunsson (2000) Det går inte att styra med resultat, s.236 
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verksamheten ska ge samt produktionsmål som anger vad organisationen avser att 

göra.142 Vi konstaterar att denna uppdelning av olika målkategorier även förekommer i 

Försvarsmakten med den enda lilla skillnaden att i Försvarsmakten benämnes 

inriktningsmålen som strategiska mål. Innebörden anses dock vara densamma oaktat 

benämningen. 

 

5.3.1 Strategiska mål 

Försvarsmaktens ledning har formulerat fyra strategiska mål som är särskilt 

prioriterade och som i allt väsentligt utgör grunden för riktlinjerna i 

förbandsproduktionen. 

 

Vi anser att Marinbasens mål i stort är väl kopplade till Försvarsmaktens strategiska 

mål, erforderligt nedbrutna och med bra målformuleringar.  

 

Försvarsmaktens strategiska mål nr 1 är det mål som har flest kopplingar till 

Marinbasens övergripande (strategiska) mål. Detta anser vi främst beror på att detta mål 

är tillräckligt tydligt och konkret, eller för att använda ett SMART-kriterie, tillräckligt 

specifikt till sin natur för att alla som är involverade skall kunna se målet framför sig. 

Det är dessutom ett accepterat mål som är kommunicerat och dialogiserat sedan länge i 

organisationen. Detta mål är ju för övrigt en grundförutsättning för Försvarsmaktens 

existensberättigande och blir ju därmed med naturlighet avhandlat i de flesta interna 

diskussionsforum. De övriga målen har svagare kopplingar och det beror sannolikt på 

att de inte är tillräckligt specifika och accepterade till sin natur.  Försvarsmaktens 

strategiska mål nr 3 som handlar om samverkan med övriga försvarsmyndigheter är inte 

tillräckligt tydligt kopplat och våra empiristudier bekräftar att det sannolikt är svårt att 

göra denna koppling eftersom det saknas erforderligt underlag för att göra naturliga och 

logiska kopplingar till detta mål. Vi fick ytterligare bekräftelse på detta förhållande 

under våra intervjuer eftersom samverkan med andra Försvarsmaktsmyndigheter aldrig 

omnämndes. Insatsförband, personalförsörjning och Försvarsmaktens värdegrund 

omnämndes däremot mera frekvent vid våra intervjutillfällen. 

 

                                                
142 Svensson (1993) Målstyrning i praktiken 
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Såväl Försvarsmaktens strategiska mål som Marinbasens övergripande mål 

kommuniceras via många kanaler på ett bra sätt inom Marinbasen. Försvarsmaktens 

värdegrund betonas och sägs vara en förutsättning för att nå målen. Enligt ESV har mål 

flera funktioner att fylla som t.ex. att bidra till en helhetssyn i organisationen och att 

vara motiverande.143 Vi anser att Marinbasens övergripande mål uppfyller båda dessa 

funktioner med tanke på den medvetna kommunikation kring målen som görs.  

Angående återrapportering av de strategiska målen har vi inte funnit något entydigt svar 

på hur denna går till. Vår tolkning blir av denna anledning att detta inte sker på något 

strukturerat och formaliserat sätt.  

 

5.3.2 Produktionsmål 

Till skillnad från de strategiska målen finns det för produktionsmålen ett 

återrapporteringssystem. Produktionsmålen har därmed ett tydligt kontrollsyfte, ett av 

flera syften som mål enligt ESV kan ha.144 Spårbarhet från Försvarsmaktens 

produktionsmål till Marinbasens produktionsmål finns men är inte lika tydlig för oss 

som den är för de strategiska målen.  

När det gäller produktionsmålen hade vi svårigheter att på egen hand kunna härleda 

GU-bat:s nedbrutna mål från Regleringbrevet. Vårt beskrivna exempel med GU-bat. i 

målkedjan visar dock att det spårbarheten i kedjan är tillfyllest. Med underlag från våra 

intervjuer anser vi dessutom att Marinbasen har underlättat för organisationens anställda 

att tyda spårbarheten genom att kommunicera och informera om den i olika 

sammanhang. Ingen av respondenterna har heller påtalat att det föreligger problem med 

att göra nedbrytningar av målen eller att det är problematiskt att förstå vad närmast 

högre chef har för avsikter med sina målformuleringar.  

För återrapportering av produktionsmålen finns det ett väl utvecklat stödsystem, eller 

rättare sagt flera ihopkopplade system. Kvaliteten i återrapporteringen varierar dock och 

har brister främst när det gäller rapporteringen av kvalitetsmåtten. Måtten upplevs som 

oklara av våra respondenter och det påtalas att det är mycket svårt att se den konkreta 

skillnaden mellan de olika PersQ-nivåerna samt att det saknas detaljerade definitioner 

om innebörden av respektive mått. Rutinen för måtten behöver utvecklas för att skapa 

flera användbara mått. 

                                                
143 ESV 2007:23 Resultat och styrning i statsförvaltningen, s. 63-64 
144 ESV 2007:23 Resultat och styrning i statsförvaltningen, s. 63-64 
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Generellt sett så anser vi att produktionsmålen i Försvarsmakten uppfyller SMART-

kriterierna bättre än vad strategimålen gör. Uppfyllnadsgraden blir dessutom tydligare 

och bättre ju längre ner i organisationen som målen studeras.  

För att få en uppfattning om hur tydlig denna uppfyllnadsgrad är på en ”lägre” nivå i 

Försvarsmakten så har vi speciellt analyserat GU-bat:s produktionsmål. Vi anser att 

målen är specifika, accepterade och realistiska eftersom underställd personal deltar 

aktivt i framtagningen av mål. Flera av målen är mätbara, vilket en av våra 

respondenter menade beror på verksamhetens art eftersom ”utbildningsverksamhet går 

hyfsat att mäta”. Det framförs visserligen intern kritik mot de använda kvalitetsmåtten 

(Q) men det uppvägs av att det finns ett utbildningsreglemente att gå efter. 

Tidsaspekten gäller i de flesta fall det aktuella produktionsåret eller del av detta år och 

framgår av produktionsordern. 

 

ESV tar i sin rapport bl.a. upp svårigheten med att mängden mål gör det svårt att 

urskilja vad som ska prioriteras.145 Detta problem anser vi att Marinbasens ledning löser 

på ett bra sätt genom att i produktionsordern ge ut en rangordnad prioriteringslista. 

Däremot är mängden mål ett problem vid återrapporteringen till Högkvarteret. 

Förbandshandläggaren påtalar att det ibland kan vara svårt att urskilja vad som är viktigt 

p.g.a. mängden information. 

 

5.4 Mått 

Det är för oss alldeles uppenbart att Marinbasen har problem att mäta sin produktion på 

ett optimalt sätt. Samtliga intervjupersoner påpekar mer eller mindre allvarliga 

synpunkter på måtten och dess utformning.  

 

Ekonomichefen och C GU-bat. menar att innebörden av de olika kvalitetsmåtten inte är 

tillräckligt definierade och att det är svårt att se konkreta skillnader mellan måtten ur 

nivåhänseende. Förbandshandläggaren menar att PersQ är ett alldeles för grovt mått för 

att kunna göra precisa avvägningar. Vår tolkning av detta är att organisationen i brist på 

tillräckligt bra mått ”uppfinner” egna mätetal som sannolikt passar just den 

organisationsenhet som står för själva ”uppfinnandet” och att det är svårt att applicera 

                                                
145 ESV 2007:23 Resultat och styrning i statsförvaltningen, s.14-15 
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dessa ”unika” mätetal på ett rättvist och jämförbart sätt i andra delar av organisationen. 

Vi har samtidigt förståelse för att organisationen trots detta använder sig av de befintliga 

måtten eftersom det alldeles uppenbart inte finns någon annan bättre mätmetod att 

värdera med. Insikten om att det pågår ett arbete i Högkvarteret för att utveckla nya och 

användbara metoder inom detta angelägna område stärker dessutom vår uppfattning om 

att de mått som används idag inte är tillräckligt tillfyllest för organisationen. Vårt 

intryck av måtten vid Marinbasen stämmer därför bra överens med VERVA:s rapport, 

som just tar upp att vanliga brister i mätning är ett för stort fokus på ekonomi och att 

måtten ”blir alltför funktionsorienterade och internt avgränsade samt strukturerade efter 

den egna organisationens behov”.146 

 

Ovanstående beskrivna förhållanden leder också till att det är svårt att mäta mellan 

förband och att det därigenom blir bekymmersamt att göra relevanta jämförelser. Det 

stämmer väl överens med Lindgrens påpekande om att det är problematiskt att göra 

rättvisa jämförelser mellan enheter.147 

Controllerns påpekande om att det finns alldeles för många mätetal som riskerar att 

knäcka organisationen anser vi vara alarmerande.  Brunsson menar att för mycket 

information gör beslutsfattarna rådvilla och att måtten då blir en försvagande faktor 

istället för tvärtom.148 

 

Vi anser inte att spårbarheten och logiken i återrapporteringskedjan är tillfyllest. Vi 

grundar detta påstående främst på att ekonomichefen vid flera tillfällen under 

intervjuerna återkommer till att det största problemet i denna kedja är att det saknas s.k. 

målkataloger hos de flesta DUC samt att han dessutom ger uttryck för att mängden 

stödsystem är alltför omfattande och dåligt korrelerade med varandra vilket får till följd 

att det är svårt att överblicka helheten. Vi anser dessutom att avsaknaden av funktionella 

mått får återverkningar på hur återrapporteringskedjan fungerar. Lindgren betonar 

vikten av att använda valida mått för att mäta måluppfyllelse. Hon menar att det finns 

en risk för att informationen blir missvisande om rätt saker inte mäts eller om dessa 

mäts på ett felaktigt sätt och att resultatet av detta blir ”garbage in, garbage out”.149 

 

                                                
146 VERVA 2007:12 Styrning för ökad effektivitet, s. 184-186 
147 Lindgren (2008) Utvärderingsmonstret, s.24-25 
148 Brunsson (2005) Ekonomistyrning- om mått, makt och människor, s.19-20 
149 Lindgren (2008) Utvärderingsmonstret, s.63 
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Vid en jämförelse med teorin där både Anthony & Govindarajan150 och Ax et al151 

betonar att ett prestationsmätningssystem ska kunna härledas ur organisationens strategi 

anser vi att Försvarsmakten inte har tagit tillräckligt stor hänsyn till detta. 

Organisationens strategi är förvisso klart och tydligt definierad och även spridd i 

tillräcklig omfattning men vi saknar definierade strategiska mått som är integrerade i 

ekonomistyrningssystemet. 

Anledningen till detta härleder vi från förhållandet att Försvarsmakten på ett mycket 

tydligt vis särskiljer strategiska mål och produktionsmål. Målen strider förvisso inte mot 

varandra och det finns ibland kopplingar dem emellan men dessa kopplingar är oftast 

vaga och i viss mån långsökta. Vi anser att detta beskrivna förhållande även avspeglar 

sig på samma sätt vad gäller Försvarsmaktens produktionsmått och strategiska mått. 

Vårt bestående intryck är att de behandlas i två separata kedjor med mycket liten 

integrering sinsemellan. Vi anser att en grundläggande anledning till detta kan vara att 

det ur ett ekonomistyrningsperspektiv förs för få strategiresonemang inom 

Försvarsmakten. Vårt starkaste argument för detta påstående är att det inte framgår 

några strategiska aspekter i de grundläggande uppgifterna för ekonomistyrningen i 

Försvarsmakten.152 Controllern ger oss dessutom ytterligare ett starkt argument i sitt 

uttalande om att koncernledningen inte sysslar med strategisk styrning utan ägnar sig åt 

operativ verksamhet.  

 

En orsak till problemen i återrapporteringskedjan hänför vi till den hierarkiska 

organisationen. Informationen skall passera genom många nivåer innan den når 

Högkvarteret och väl i Högkvarteret så skall den även där passera igenom några nivåer. 

Om målen och måtten på de olika nivåerna inte är tillräckligt starkt länkade till varandra 

blir det svårt att aggregera rapporteringen ju högre upp i organisationen den kommer. 

Detta bidrar då sannolikt till att mängden information som når Högkvarteret blir alldeles 

för stor och att viktig information riskerar att dränkas i det stora flödet.  

 

5.5 Balanserat Styrkort 

I denna analysdel kommer vi inledningsvis att visa på Balanserat Styrkorts styrkor och 

vilka problem som skulle kunna förbättras. Därefter gör vi en genomgång av vilka 

                                                
150 Anthony & Govindarajan (2007) Management Control Systems, s.467 
151 Ax et al (2005) Den nya ekonomistyrningen, s.580 
152 Försvarsmakten (2008) Handbok ekonomi, s.21 
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svagheter som kan finnas med modellen. Till sist analyserar vi om det finns tillräckliga 

förutsättningar för att införandet av modellen ska lyckas. 

 

5.5.1 Styrkor och förbättringsmöjligheter med Balanserat Styrkort 

Ett återkommande påstående i vårt empiriska material är att det är för stort fokus på 

ekonomin, d.v.s. det läggs för stor vikt vid resursförbrukningen och själva resultatet av 

verksamheten tenderar att hamna i skymundan. Styrkortet syftar till att ge en mer 

balanserad bild av verksamheten och detta anser vi vara ett tungt vägande skäl för att 

införa modellen i en offentlig verksamhet där det långsiktiga målet inte är ökad vinst 

utan i stället effekter i samhället. 

 

Ett annat problem med nuvarande styrsystem är svårigheten att få alla i organisationen 

att förstå och använda systemen på rätt sätt. Resultatstyrningsmodellen har flera likheter 

med Balanserat Styrkort men den verkar inte har slagit igenom fullt ut i organisationen. 

Här menar vi att styrkortet har en styrka genom att det på ett enkelt och pedagogiskt sätt 

förklarar sambanden i systemet så att personal på alla nivåer i organisationen lättare kan 

förstå. ESV styrker vårt resonemang genom sitt påstående att syftet med styrkortet är att 

styra verksamheten och få de anställda att arbeta på ett sätt så att verksamhetens mål 

uppfylls så bra som möjligt samt att styrkortet förväntas påverka beteendet hos 

personalen.153 

 

Ytterligare ett hjälpmedel för att skapa förståelse för organisationens strategiska mål 

och hur de ska nås är Kaplan & Nortons vidareutveckling av styrkortet, en visuell bild 

som kallas strategisk karta.154 Vi anser, utifrån Kaplan & Nortons teorier om styrkort 

och strategiska kartor, att dessa ökar möjligheten att internt beskriva och kommunicera 

kopplingen mellan mål på olika nivåer i organisationen. Detta menar vi är en 

förutsättning för att uppnå den målöverensstämmelse som ekonomistyrningen ytterst 

syftar till. Vi är också övertygade om att själva arbetet med framtagandet av strategiska 

kartor och styrkort, som bygger på att i princip alla i organisationen görs delaktiga, 

medför att det skapas ett gemensamt synsätt som våra respondenter så starkt efterlyser. 

 

                                                
153 ESV 2000:16 Styrkortet i praktiken 
154 Kaplan & Norton (2004) Strategy Maps: converting intangible assets into tangible outcomes, s.55 
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Mätning av produktionen är ett problemområde för Försvarsmakten och Marinbasen. 

Det handlar t.ex. om svårigheter att definiera kvalitetsmått, för många mått och 

svårigheter att göra jämförelser mellan förband. Olve et al menar visserligen att ett av 

de svåraste momenten med utveckling av styrkort är att finna lämpliga mått men vi 

anser att det är väl värt besväret att försöka utforma bra mått. Syftet med måtten i 

styrkortet är att de ska fungera som indikatorer på om organisationen är på rätt väg och 

för att kunna göra det är det nödvändigt att måtten speglar organisationens avgörande 

framgångsfaktorer.155 Vi grundar vårt påstående på att det är av stort värde i sig att 

identifiera organisationens avgörande framgångsfaktorer. Lyckas organisationen 

dessutom finna lämpliga mått (indikatorer) på dessa framgångsfaktorer bör den ha goda 

möjligheter att i tidigt skede anpassa sig och vidta åtgärder vid förändringar, något som 

förbandshandläggaren menar kommer att bli nödvändigt de närmaste åren. Vi vill även 

betona att måtten hela tiden måste granskas och ifrågasättas så att de mäter det som de 

är avsedda för att mäta. 

 

5.5.2 Svagheter och kritik mot Balanserat Styrkort 

Om Marinbasen väljer att införa Balanserat Styrkort är det mycket viktigt att bevaka att 

de finansiella måtten inte fortsätter att dominera. Anthony & Govindarajan menar att det 

finns en risk för detta, särskilt om det gäller organisationer där utvärderingsystemen är 

hårt knutna till de finansiella måtten.156 En jämförelse kan göras med nuvarande 

utvärderingssystem som i teorin lägger tyngdpunkten på produkter och effekter men 

som i praktiken istället lägger stort fokus på de finansiella måtten. Vi menar att detta 

problem bör kunna undvikas om fler människor i organisationen, genom 

styrkortsarbetet, involveras i framtagning och utvärdering av andra mått än de 

finansiella. Människor som har fått vara med och ta fram mål och mått kommer enligt 

Olve et al att uppleva målen som ambitionsnivåer som alla anstränger sig för att nå 

snarare än som kontroll och övervakning.157 

 

Vi vill också höja ett varningens finger för risken att styrkortsarbetet blir för omfattande 

och byråkratiskt att genomföra. Ax et al menar att detta är ett vanligt problem.158 

Försvarsmakten är en traditionell och mycket hierarkisk organisation och dagens 

                                                
155 Olve et al (2003) Frangångsrikt styrkortsarbete, s.174-176 
156 Anthony & Govindarajan (2007) Management Control Systems, s.469-470 
157 Olve et al (2003) Framgångsrikt styrkortsarbete, s.196 
158 Ax et al (2005) Den nya ekonomistyrningen, s.629 
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styrsystem är relativt komplext och omfattande. Därför är det viktigt att, vid ett 

eventuellt införande av Balanserat Styrkort, sträva efter att modellen upplevs som enkel 

och lättfattlig. I annat fall riskerar hela projektet att misslyckas. Vi menar att med en 

klok och genomtänkt genomförandeprocess har styrkortet goda chanser att bli 

framgångsrikt just därför att det av många uppfattas som en bra och pedagogisk modell. 

 

5.5.3 Förutsättningar för att lyckas med Balanserat Styrkort 

ESV nämner ett antal framgångsfaktorer som de anser vara avgörande för att 

styrkortsarbetet skall lyckas vid implementering av Balanserat Styrkort i den offentliga 

förvaltningen.159 Vi kommer i det följande att utifrån vårt empiriska material analysera 

om dessa förutsättningar är möjliga att uppfylla vid Marinbasen. 

  

Ledningens engagemang - Denna framgångsfaktor är enligt erfarenheter från tidigare 

fallstudier den enskilt mest avgörande framgångsfaktorn.160 Om ledningen är 

oengagerad kommer inte modellen att tillföra speciellt mycket. Det finns inga 

indikationer i vårt empiriska underlag som tyder på bristande engagemang från 

ledningen i några sammanhang. Vi anser att marinbaschefens målmedvetna 

kommunikation kring de strategiska målen vittnar om ett starkt engagemang för 

styrning av verksamheten. Denna förutsättning bedömer vi därför som mycket gynnsam 

för Marinbasen. 

 

Kontinuerligt utvecklingsarbete - Marinbasen arbetar sedan flera år tillbaka mycket 

målmedvetet med att genom det försvarsmaktsgemensamma 

verksamhetsledningssystemet (FMS VHL) finslipa och utveckla verksamheten. 

Försvarsmakten som helhet bedriver dessutom ett kontinuerligt och omfattande 

utvecklingsarbete inte minst inom resultatstyrningsområdet. FEM är det senaste 

tillskottet i detta avseende. Eftersom utvecklingsarbete redan är ett prioriterat område 

inom Marinbasen anser vi att detta är till fördel vid en eventuell implementering av 

Balanserat Styrkort. 

 

                                                
159 ESV 2006:11  Balanserat Styrkort i statsförvaltningen, s. 68 
160 ESV 2006:11  Balanserat Styrkort i statsförvaltningen, s. 68 
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Att oavbrutet ha syftet, förbättrad verksamhetsstyrning, för ögonen - Vi anser att 

denna förutsättning redan är uppfylld i och med att Marinbasen sedan flera år arbetar 

med det gemensamma verksamhetsledningssystemet.  

 

Att våga koncentrera sig på det som är strategiskt viktigt - Marinbasens strategiska 

mål och marinbaschefens prioriteringslista anser vi vara starka argument för att det som 

är strategiskt viktigt redan görs idag.  

 

Delaktighet - Vi har tidigare i vår analys omnämnt att det finns brister i tillämpningen 

av modeller eftersom dessa inte är tillräckligt väl förankrade hos all personal. Detta får 

bl.a. konsekvensen av ett utbrett bristande intresse hos denna personal. Att skapa större 

delaktighet bland personalen anser vi vara den framgångsfaktor som Marinbasen bör 

arbeta mest med vid ett eventuellt införande av Balanserat Styrkort. 

 

Att kartlägga processerna - Försvarsmakten använder sig redan i dagsläget av ett 

integrerat verksamhetsledningssystem som bygger på processynsättet. Vi uppfattar 

därför att metodiken med att kartlägga processer är väl beprövad inom Försvarsmakten 

och att detta egentligen inte borde vålla några större bekymmer.  

 

Vi bedömer sammanfattningsvis att möjligheterna för Marinbasen att bedriva ett 

framgångsrikt styrkortsarbete är goda. Flera av framgångsfaktorerna är redan uppfyllda 

eller under uppbyggnad.  
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6. Slutsatser 

I detta kapitel presenteras de slutsatser vi dragit utifrån våra frågeställningar och 
syften. De redovisade slutsatserna utgör kvintessensen av vår analys. Vi avslutar 
uppsatsen med att redovisa förslag till fortsatt forskning som berör vårt ämnesområde. 
 

6.1 Slutsatser 

Efter att ha studerat Försvarsmaktens mål- och återrapporteringskedja konstaterar vi att 

styrsystemet innehåller två parallella spår. Det är både Försvarsmaktens strategiska mål 

som bildar ett övergripande ”paraply” över hela verksamheten men även de mera 

kortsiktiga produktionsmålen som formuleras ur det årliga regleringsbrevet från 

Regeringen. Dessa båda typer av mål är inte motstridiga men vi ser heller ingen direkt 

integrering. Vi har därför undersökt spårbarheten för både de strategiska målen och för 

produktionsmålen.  

Resultatet av vår undersökning visar att de strategiska målen går ganska bra att spåra 

ned till förbandsnivå. En anledning till detta kan vara att dessa mål bara finns på två 

nivåer i organisationen, Försvarsmakten i sin helhet och respektive förband. Vi kan 

även konstatera att ju mer tydligt och konkret beskrivet Försvarsmaktens strategiska mål 

är, desto starkare koppling får det till Marinbasens övergripande mål. Något system för 

återrapportering av de strategiska målen har vi dessvärre inte funnit och därför går det 

heller inte att med någon större säkerhet att påvisa om de strategiska målen verkligen 

har uppnåtts. 

 

Vårt redovisade exempel med GU-bat. i målkedjan och våra respondenters 

samstämmiga uppfattning övertygar oss om att spårbarheten i målkedjan avseende 

produktionsmålen är tillfyllest. Mängden mål i de olika nivåerna gör det dock 

komplicerat att på ett naturligt sätt urskilja och härleda respektive mål. 

Kvaliteten i återrapporteringen varierar och har brister främst när det gäller 

rapporteringen av kvalitetsmåtten. Måtten som används är för grova och otillräckligt 

definierade för att vara ett tillräckligt bra beslutsunderlag vid precisa avvägningar. 

 

Vår slutsats utifrån ovanstående beskrivna situation blir att Försvarsmakten bör 

integrera sin strategi mycket tydligare i produktionsmålen, d.v.s. i den dagliga 

verksamheten. Vi anser också att de strategiska målen behöver göras mer tydliga och 
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konkreta med SMART-kriterierna som förebild, samt att funktionella mått ska kopplas 

till dessa mål. Beträffande produktionsmålen menar vi att antalet mål måste reduceras 

och att valida mått som mäter rätt saker på rätt sätt är en förutsättning för att 

återrapporteringen ska förbättras. Produktionsmålen skall ha starka kopplingar till de 

strategiska målen. 

 

Som ett hjälpmedel för att integrera och föra ut strategin i organisationen föreslår vi att 

modellen Balanserat Styrkort implementeras. Kaplan & Nortons vidareutveckling av 

modellen där strategiska kartor ingår som en del ser vi som en bra metod för 

Marinbasen att på ett enklare och mer samordnat sätt arbeta mot de strategiska målen. 

De nuvarande upplevda problemen med allt för stor fokus på ekonomin bör också kunna 

lösas med hjälp av Balanserat Styrkort eftersom styrkortets mål och mått syftar till att 

ge en mer balanserad bild av verksamheten. En av de viktigaste förutsättningarna för att 

lyckas med Balanserat Styrkort är att i princip all personal görs delaktig. Genom 

personalens ökade delaktighet och därmed mer aktiva deltagande i utformningen av mål 

och framförallt mått anser vi att nuvarande svårigheter med att finna valida mått kan 

övervinnas. Det är dessutom vår förhoppning att Balanserat Styrkort ska kunna utgöra 

ett användbart verktyg för att stödja det redan etablerade verksamhetsledningssystemet 

inom Marinbasen.  

Avslutningsvis vill vi understryka att det är ytterst väsentligt att se styrkortsarbetet som 

ett långsiktigt projekt över tiden. Precis som med många andra modeller är Balanserat 

Styrkort inte en modell som löser alla problem på en gång men på lite längre sikt finns 

det goda möjligheter till framgång. Vi ser inom Marinbasen idag så många goda 

förutsättningar för ett lyckat styrkortsarbete att vi gärna vill rekommendera förbandet 

detta.  

 

6.2 Förslag till fortsatt forskning 

Under tiden för uppsatsens skrivande har vi stött på några intressanta infallsvinklar som 

tangerat eller direkt berört vårt ämnesområde och som skulle ha varit intressanta att 

penetrera ytterligare men som vi av olika anledningar har fått lämna därhän i denna 

uppsats. Vi vill dock speciellt nämna en av dessa infallsvinklar för att på detta sätt bidra 

med ett förslag till fortsatt forskning. 
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I ÖB:s kommentarer i årsredovisningen för 2007 nämns en värderingsmetod som 

används av NATO och som har prövats för validering av ett internationellt 

insatsförband med mycket bra resultat.161 ÖB:s kommentar samt Försvarsmaktens 

ökade fokusering på internationell verksamhet och samarbete med NATO leder våra 

tankar till att det sannolikt finns anpassade styrmodeller som används inom NATO och 

som är funktionella för dess resultatstyrning. En frågeställning som kan bidra till att 

undersöka detta tänkta förhållande formulerar vi på följande vis: Hur används NATO:s 

modell för resultatstyrning och hur skulle den kunna fungera ihop med den standard 

som används för verksamhetsledning inom den svenska Försvarsmakten? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
161 Försvarsmakten (2007) Årsredovisning, s.4 
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Bilaga                                               
Intervjufrågor  
 
Beskriv Din roll i Försvarsmakten och Dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 
 
Hur länge har Du arbetat på den här positionen? 
 
Vad innebär ekonomistyrning för Dig? Vad anser Du karaktäriserar 
Försvarsmaktens/Marinbasens ekonomistyrning? 
 
Vad innebär resultatstyrning för Dig? Vad anser Du karaktäriserar 
Försvarsmaktens/Marinbasens resultatstyrning? 
 
Anser Du att resultatstyrningsmodellen enl. Försvarsmaktens Handbok Ekonomi162 
stämmer med verkligheten?        
 
I Marinbasens Produktionsorder anges det olika slags mål. Hur tas dessa fram? 
(Försvarsmaktens mål, Produktionsmål och Övergripande mål 2008) 
 
Anser Du att dessa mål avspeglar Marinbasens strategi? 
 
Hur kommuniceras målen inom Marinbasen till DUC? 
 
Hur redovisas respektive mål?  
 
Anser Du att målen återredovisas med rätt mått? Vad finns det för alternativ? 
 
Hur rapporterar Ni i kedjan när Ni prognostiserar att Ni inte kommer att uppfylla 
målen? 
 
Vilka mått används? Varför just dessa mått? 
 
Anser Du att det finns en röd tråd/spårbarhet i målkedjan? 
 
Upplever Du att det finns en koppling mellan Försvarsmaktens mål och Marinbasens 
mål?  
 
Vilka är framgångsfaktorerna för att nå målen? 
 
Anser Du att det finns en röd tråd/spårbarhet i återrapporteringskedjan? 
 
Hur ser du på kopplingen mellan mål och mått? Svarar måtten på målen? 
 
Mäts rätt saker?  
 
Vad finns det för förbättringspotential i styrsammanhang?  

                                                
162 Försvarsmakten (2008) Handbok ekonomi, s.22 


