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transformeringen av Försvarsmakten 
tillhör de största förändringarna inom 
svensk offentlig sektor i modern tid. Myck
et har åstadkommits på vägen mot ett mer 
tillgängligt och insatt försvar, men många 
svåra utmaningar återstår. Inte minst att 
förändra hela personalförsörjningen sam
tidigt som omfattande rationaliseringar 
ska genomföras kommer att kräva hela 
organisationens engagemang och fokus – 
från Överbefälhavaren ned till den enskil
de medarbetaren. Men hur styrs reformer 
av den här omfattningen från en strategisk 
nivå så att faktisk och konkret förändring 
åstadkoms? 
 I det här inträdesanförandet redogör jag 
för hur Försvarsmakten bedriver strate
gisk förändringsledning och hur metoden 
balanserad målstyrning tillämpats för att 
tillgodose Försvarsmaktsledningens behov 
av styrning, uppföljning och kontroll. Av
slutningsvis kommenterar jag, grundat på 
min erfarenhet, de speciella utmaningar 
som metoden måste hantera och hur den 
bör utvecklas för den fortsatta använd
ningen i Försvarsmakten. 

Stora förändringar
Bakom parollen från förrådsställt invas
ionsförsvar till insatt insatsförsvar döljer 
sig många och omfattande förändringar 
– i uppgifterna, verksamheten och orga

nisationen. Att ändra Försvarsmaktens 
huvudsyfte från passiv avskräckning till 
aktiv användning får många och stora 
konsekvenser. De ökade kraven på an
vändbarhet här och nu gör att gårdagens 
omfattande produktionsapparat med fo
kus på planering, utbildning och anskaff
ning av materiel för att kunna möta den 
storskaliga invasionen inte längre är än
damålsenlig. För de aktuella insatserna är 
kraven på kvalitet, flexibilitet och skräd
darsydd utformning av förbanden mycket 
stora. Däremot är omfattningen, i jämfö
relse med invasionsförsvaret, relativt sett 
begränsad. De internationella insatserna, 
som prioriterats framför de nationella un
der ett antal år, är också mer oförutsägba
ra. Miljön som våra soldater och sjömän 
möter rymmer både ickestatliga aktörer 
och ickekonventionella stridsmetoder. 
Hem  ma gjorda bomber (Improvised Ex
plosive Devices), självmordsbombare och 
så kallade ITattacker utgör idag ett minst 
lika stort hot för våra förband som mer 
konventionella eldöverfall.
 Med förändrade krav på Försvarsmak
ten och samtidigt en successiv urholkning 
av försvarsbudgeten1 har organisationen 
krympt rejält – gårdagens 800 000 sol
dater och sjömän är nu nere i 50 000. 
Många materielsystem har utgått och de 
flygplan, stridsfordon och -vagnar, fartyg 
och ubåtar vi idag förfogar över är, om än 
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Balanserad målstyrning

Även om många stora frågor om Försvars
maktens framtid, såsom vi känner dem idag, 
fortfarande var obesvarade då Håkan Syrén 
tillträdde som överbefälhavare 2004 var 
ändå huvudinriktningen på transformer
ingen klar. Att det var stora förändr ingar att 
vänta rådde det ingen ovisshet kring. Syrén 
efterlyste därför en lämplig metod för att 
styra det omfattande förändr ingsarbetet och 
följa upp att beslutade åtgärder gett avsedd 
effekt. Valet föll på metoden balanserad 
målstyrning som genom att analysera trans
formationen ur olika dimensioner skapar 
förutsättningar för en helhetssyn på nöd
vändiga förändringar. 
 Balanserad målstyrning är Försvarsmak
tens tillämpning av metoden Balanced Sco
recard. Det är en metod som utvecklats av 
Harvardprofessorerna Robert S Kaplan och 
David P Norton som en reaktion mot, och 
ett alternativ till att ensidigt värdera en or
ganisation i ekonomiska termer.5 För att 
säkra ett företags långsiktiga förmåga till 
överlevnad behöver man även beakta hur 
kunder uppfattar företaget och dess pro
dukter, företagets ”inre liv” med processer, 
arbetsrutiner och kultur och de anställdas 
utveckling och trivsel. 
 Metoden har fått stor spridning och an
vänds idag av tiotusentals företag och or
ganisationer världen över, bland annat i 
offentlig sektor. För myndigheter i Sverige 
rekommenderas den av Ekonomistyrnings
verket.6 Den används också internationellt 
av t ex Storbritanniens Ministry of Defence, 
US Army, New Zealand Defence Force och 
norska flygvapnet och försvarsmakten.
 Men som alla managementmetoder måste 
Balanced Scorecard anpassas till den speci
fika organisationen och situationen. I För

tekniskt kvalificerade, avsevärt färre. Vi 
har också sedan länge lämnat idén om att 
vi inom Sveriges gränser ska kunna vara 
självförsörjande med materiel. Kraven på 
snabbare leveranser, internationellt sam
arbete och interoperabiliet – att kunna 
verka tillsammans – växer också. För att 
möta dessa krav ska andelen färdigut
vecklad materiel som köps ”från hyllan” 
öka, såsom den nya materielförsörjnings
strategin2 föreskriver. Det är dock lättare 
sagt än gjort och mycket av realiseringen 
återstår.
 Men den största utmaningen har vi 
framför oss då pliktsystemet lämnas till 
förmån för en personalförsörjning som 
helt bygger på frivillighet. Försvarsmak
ten kommer att hänvisas till den öppna 
marknaden och att konkurrera med andra 
arbetsgivare och utbildare. Att påbörja ett 
arbete i Försvarsmakten kommer att bli 
helt frivilligt men väl anställd (kontrakts 
eller fast anställd) kommer det däremot 
att vara en plikt att tjänstgöra i insatser – 
även utomlands. Att så i grunden förändra 
personalförsörjningssystemet kräver inte 
bara förändrade lagar och förordningar3 
utan kommer att påverka så gott som all 
verksamhet. Det kommer dessutom att 
fordras att allmänhetens inställning till 
försvaret som arbetsgivare utvecklas – det 
måste vara attraktivt att välja att verka 
i Försvarsmakten. Den kraftigt vikande 
trend som framgår av SOMinstitutets vid 
Göteborgs universitet mätning över all
mänhetens förtroende för olika samhälls
institutioner måste brytas.4 I mätningen 
för 2008 hamnar Försvarsmakten på plats 
20 och är den samhällsinstitution som 
haft mest negativ utveckling av samtliga i 
mätningen ingående institutioner.
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handlingsregler är den både ett stöd för, 
och ett krav på, hur vi som är verksamma i 
Försvarsmakten ska bete oss. 
 För att överbrygga avståndet mellan var 
vi är idag och var vi vill befinna oss enligt 
visionen konkretiseras vägen framåt med 
hjälp av strategiska förändringsmål. Att 
de klassats som strategiska innebär att de 
är utmaningar som kräver ett betydande 
förändringsarbete och att ÖB med stöd av 
sin ledningsgrupp värderat dessa föränd
ringar som avgörande för Försvarsmaktens 
framtid. Förändringsarbetet kräver hela 
organisationens engagemang och aktiva 
bidrag men ansvaret för att de strategiska 
förändr ingsmålen nås ligger fördelat på 
ledningsgruppens ledamöter.
 Förändringsstrategin med den strategiska 
grunden och förändringsmålen fastställs i 
dokumentet Strategiskt styrdokument för 
Försvarsmakten som är ÖB:s program
förklaring och inriktning för den väg För
svarsmakten ska vandra.

Dagens förändringsmål – 
försvarsmaktens strategiska karta
I Försvarsmakten är verksamheten omfat
tande, skiftande till sin natur och i många 
avseenden unik till följd av uppgiften och 
förmågan att värna våra svenska intressen 
med väpnad strid. Men Försvarsmakten är 
också Sveriges största myndighet med sam
ma krav som alla andra myndigheter på 
hög effektivitet och god hushållning med 
statens resurser.7 Försvarsmaktens strate
giska förändringsmål täcker båda dessa 
aspekter.
 Målen är idag 14 till antalet och ett re
sultat av att förändringsbehoven analyse
rats ur de fyra perspektiv som ofta används 
inom den offentliga sektorn:

svarsmakten har vi valt att använda meto
den för att styra och följa upp strategiskt 
angelägna förändringar – de utmaningar 
som följer av transformationen. För detta 
lämpar sig balanserad målstyrning väl ef
tersom metoden betonar förverkligandet av 
en strategi – i det här fallet en förändrings
strategi dokumenterad i form av Försvars
maktens strategiska förändringsmål. Under 
devisen what gets measured gets done (det 
som mäts blir också genomfört) följs effek
terna av initierade initiativ upp med hjälp 
av lämpliga förändringsmått. På så sätt får 
man en statusbeskrivning av förändringen. 
Nås de resultat man förväntat sig? Om så 
inte är fallet har man underlag för att fatta 
beslut om relevanta åtgärder.
 I Försvarsmakten föreskrivs användning 
av balanserad målstyrning på försvars
maktsledningsnivå och på högkvarterets 
led ningar och staber.
 
Försvarsmaktens

 
förändringsstrategi
Försvarsmaktens förändringsstrategi utgår 
från den strategiska grunden med de tre 
delarna verksamhetsidé, vision och värde
grund. Verksamhetsidén beskriver varför 
Försvarsmakten finns – vad som utgör vårt 
existensberättigande. Av den framgår det 
yttersta syftet med vår verksamhet såsom 
riksdag och regering beslutat och tar alltså 
sin utgångspunkt i instruktionen för För
svarsmakten och regeringens reglerings
brev. Visionen beskriver sedan, med verk
samhetsidén som ram, vart Försvarsmakten 
strävar – vart vi är på väg. Den är alltså 
mer ett uttryck för vår egen vilja. Värde
grunden, slutligen, lägger basen för ett för
hållningssätt och för vad som ska känne
teckna oss som verkar i Försvarsmakten. I 
förlängningen och omsatt till mer konkreta 
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mationsarbetet. De strategiska målen är 
alltså ett nödvändigt men inte tillräckligt 
villkor för att förändringsarbetet ska nå 
avsedd styreffekt.

Från mål till handling
Första steget från de formulerade målen 
till aktiv handling är att analysera vilka 
framgångsfaktorerna är för att uppnå de 
olika förändringsmålen. Dessa faktorer 

För att ge översikt och underlätta kommu
nikationen åskådliggörs målen grafiskt i en 
strategisk karta. Se Bild 1.
 Att målen finns fastställda och doku
menterade är naturligtvis en grundför
utsättning. Men stannar det vid fina for
muleringar är värdet för att åstadkomma 
faktisk förändring marginellt. Man måste, 
med kartans förändringsmål som utgångs
punkt, gå vidare och aktivt driva transfor

Leveranser Vad är det vi behöver förändra i våra leveranser till uppdragsgivaren, 
regeringen?

Resurser Vad behöver vi förändra i hur vi använder de resurser som Försvars
makten förfogar över?

Intern verksamhet Vilka förändringar behöver vi göra i vårt sätt att arbeta, i våra pro
cesser och rutiner?

Kultur och lärande Vad behöver vi förändra i vår kultur, hur vi tar hand om varandra 
och hur vi utvecklar oss som medarbetare?
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Bild 1. Försvarsmaktens strategiska förändringsmål åskådliggjorda i en karta ordnad uti-
från de fyra förändringsperspektiven.
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ning på högkvarteret som på så sätt stödjer 
uppfyllelsen av målen i Försvarsmaktens 
karta.

Rapportering och strategisk 
uppföljning
 Verksamheten kopplad till de strategiska 
förändringsmålen följs kontinuerligt upp 
och analyseras. Erfarenheterna omhänder
tas och bedömningar om framtida utfall 
påverkar sedan de beslut som ligger till 
grund för styrningen. 
 Som komplement till den mer rutinmäs
siga kvartalsrapportering, som har fokus 
på vad som har hänt i utfallet, genomförs 
också en mer framåtsyftande strategisk 
uppföljning. Det är en uppföljning som 
avrundas med att den som är målansvarig 
redovisar status och bedömd utvecklingen 
för ledningsgruppen. Den föregås av att de 
målansvariga låtit mät och initiativansva
riga redovisa status och bedömd utveckling 
av respektive förändringsmått och initiativ. 
Med det som utgångspunkt skapar den må
lansvarige sig en uppfattning om hur det går 
och relaterar det till förväntad utveckling av 
målet. Förberedelserna syftar till att upp
datera statusbeskrivningen och att ta fram 
konkreta rekommendationer att föredra för 
diskussion och avdömning vid presentatio
nen för ledningsgruppen.
 Inom ÖB:s ledningsgrupp genomförs en 
strategisk uppföljning med fokus på utpe
kade förändringsmål en gång i månaden. 
I praktiken innebär det att respektive mål 
behandlas grundligt två gånger om året.

Kritik och erfarenheter
Sedan balanserad målstyrning introduce
rades för att styra och följa upp Försvars
maktens transformation har flera omfat

mäter man med hjälp av olika nyckeltal, 
så kallade styrande parametrar. Ambitions
nivån på förändringstakten sätts sedan ge
nom att fastställa när slut och delmåltal 
ska uppnås. Då man tar fram de styrande 
parametrarna med måltal använder man, så 
långt det är möjligt SMARTkriterier, d v s 
att de är specifika, mätbara, accepterade, re
alistiska och tidssatta. Genom att ställa det 
faktiska utfallet i mätningarna mot måltalen 
kan effekten av olika åtgärder följas upp lik
som om önskad förändringstakt innehålls. 
Enligt samma teori som ligger till grund för 
earned value management8 av projekt blir 
det alltså en tidig indikator på om vi är på 
rätt väg. 
 Analyserna, målformuleringarna och de 
styrande parametrarna behövs för att styra 
förändringsarbetet i rätt riktning. Men det 
spelar ingen roll hur intelligent ledningen 
och styrningen är om drivkraften – motorn 
– saknas i förändringsarbetet. Det är därför 
som stor omsorg måste ägnas åt det som 
åstadkommer måluppfyllnad, de faktiska 
åtgärderna i verksamheten och de initierade 
förändringsprojekten. Det har stor betydelse 
att det är rätt initiativ eller förändringspro
jekt som initieras. Men även att initiativen 
följs upp mot milstolpar, d v s att ”saker 
görs rätt”. Genom att pröva initiativen mot 
utvecklingen av de styrande parametrarna 
kan relevansen av dem kontinuerligt utvär
deras, d v s ”görs rätt saker”. Det är i den 
senare analysen balanserad målstyrning har 
sin styrka.
 Till Försvarsmaktens 14 strategiska för
ändringsmål kopplas idag 37 olika initiativ 
och de följs upp med hjälp av 32 styrande 
parametrar. Administrationen blir alltså 
relativt omfattande.Försvarsmaktens stra 
te   giska förändringsmål bryts också ner och 
kompletteras med mål, styrande parametrar 
och initiativ inom respektive stab och led
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Och utan deras vilja fungerar metoden inte. 
Saknas engagemanget blir metoden verk
ningslös och de strategiskt angelägna för
ändringsmålen riskerar att nonchaleras. Det 
är den främsta erfarenheten från analyser 
av ett stort antal företag och organisationer 
världen över. Chefer tenderar att vara så 
nedtyngda av det dagliga bruset att de inte 
avdelar tid till att ägna sig åt mer övergri
pande och långsiktiga frågor. Konsekvensen 
blir att de inte heller kommunicerar det stra
tegiska förändringsarbetet till sina under
ställda. Ytterst är det en ledarskapsfråga.

Balanserad målstyrning i 
framtiden
Att Försvarsmakten behöver driva en aktiv 
strategisk förändringsledning är obestrid
ligt. Lika klart är det att det behövs en me
tod som skapar översikt, ger styreffekt och 
som underlättar uppföljning och analys av 
förändringsarbetet. Balanserad målstyrning 
svarar upp mot dessa krav. Metoden har 
styrkor, men saknar inte svagheter såsom 
den hittills använts. Ska den ha en framtid i 
Försvarsmakten behöver den därför bättre 
anpassas till rådande kultur, förenklas och 
kopplas till övriga ledningsprocesser. För
ändringsledning är inget som ska göras på 
sidan om, utan som en del av.
 Grunden för en förenkling ligger i att tyd
ligare och hårdare prioritera de strategiska 
förändringsmålen, d v s att minska antalet. 
Förändringsmålen bör också konkretise
ras så att de, tydligare än idag, pekar på 
förändring. Det vi anser fungera tillfreds
ställande och som vi är nöjda med behö
ver inte beskrivas i det här sammanhanget. 
De strategiska förändringsmålen är inte 
en bruttolista på vad Försvarsmakten har 
för mål utan vilka strategiska förändringar 
som måste genomföras. 
 Metoden har uppfattats som alltför teore

tande initiativ genomförts. Vissa hade 
säkert initierats utan de fastställda förändr
ingsmålen, andra är en direkt konsekvens 
av deras existens. Gemensamt har de dock 
att de inordnats i en helhet genom den stra
tegiska kartan. Som exempel kan nämnas 
några initiativ. Upprättandet av den nord
iska stridsgruppen NBG 08 som stod i EU
beredskap första halvåret 2008, insatserna 
i Tchad (TD 01) och i Adenviken (ME 01) 
kopplas alla till det strategiska målet Ome-
delbart användbara insatsförband. Inom ra
men för målet Helhetssyn och fokus på den 
samlade effekten sker framtagningen och 
införandet av det nya verksamhetslednings
systemet PRIO. Målet Personalförsörjning 
med insatsförsvaret i fokus har varit en av 
de viktigaste och kommer också att förbli 
så. Införandet av ett befälssystem med två 
karriärvägar är exempel på ett konkret 
initiativ som kommit en bra bit på väg. 
Värdegrundsarbetet, där medarbetarunder
sökningarna har varit en viktig grund, har 
kopplingar till flera av målen inom perspek
tivet kultur och lärande. 
 Även om resultaten visar på ett antal 
framgångsrika åtgärder har metoden inte 
varit oomstridd. Den strategiska förändr
ingsledningen med hjälp av balanserad mål
styrning har därför också under åren som 
gått bedrivits med varierande intensitet och 
tidvis mer eller mindre legat nere. I grunden 
finns en skepsis mot det som uppfattas vara 
civila amerikanska managementmetoder, 
speciellt om den kan namnges med hjälp 
av en treställig förkortning. Den kritik som 
har framförts har gått ut på att det är en 
extra pålaga, att metoden är för svår, tar för 
mycket tid, är för administrativt tung och 
att det inte är rätt att lägga så mycket kraft 
på att mäta, följa upp och analysera.
 Även om kritiken har avtagit i takt med 
att man aktivt arbetat enligt metoden bris
ter många chefers engagemang fortfarande. 
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målen för förändringen konsekvent. Chefer 
kan inte tillåtas ha egna prioriteringar av 
vad som ska förändras utan att de kopplas 
till de fastställda strategiska förändrings
målen. Spårbarhet och tydlighet i Försvars
maktens verksamhet är viktigt och efterfrå
gat av medarbetare på alla nivåer.

Slutord
Försvarsmakten har de senaste två de
cennierna genomgått stora förändringar 
– syfte, uppgifter samt ekonomiska och 
tekniska förutsättningar har ändrats. Det 
har lett till en avsevärt mindre organisa
tion och att fokus för verksamheten för
skjutits från utbildning till användning 
och från ett nationellt till ett internatio
nellt perspektiv. 
 Framför oss har vi dock ännu större 
utmaningar, att införa ett helt nytt per
sonalförsörjningssystem innebär en an
strängning som kommer att kräva hela 
organisationens aktiva engagemang. En 
effektiv strategisk förändringsledning har 
varit och kommer fortsatt vara avgörande 
för framgång – en framgång som är bero
ende hur vi lyckas med att:

•  mobilisera medarbetarnas för-
ändr  ingsvilja

•  göra strategi- och förändringsar
betet till en kontinuerlig process

•  koppla övriga processer till den 
strategiska förändringsledningen

•  göra strategin och förändring till 
allas arbete

•  översätta strategin till operativa 
termer

Balanserad målstyrning är den metod som 
används idag och som är det mest troliga 
alternativet även i framtiden. Men är det 
den ultimata lösningen för hur föränd

tisk. Det har till exempel visat sig att många 
har svårt att skilja på styrande parametrar 
och initiativ – vilket naturligtvis medför att 
metoden i sig kan te sig något oklar. Men i 
grunden handlar det om översikt, ordning 
och reda och tydlig inriktning. Bara genom 
en så enkel åtgärd som att ändra termer 
och uttryck, så att de bättre knyter an till 
det militära språkbruket, kan säkert många 
av dessa missförstånd undvikas. 
 Omfattningen av administration behöver 
också minska. Det kan uppnås genom att 
koordinera kvartalsrapporteringen, såväl 
tids som innehållsmässigt, med lednings
gruppernas strategiska uppföljningar. Ge
nom att också hålla fast vid samma för
ändringsmål på alla nivåer försvinner det 
arbete som annars hade gått till att formu
lera och följa upp nya mål på nivåerna un
der Försvarsmaktsnivån. Istället ska man 
fokusera på de faktiska förändringsåtgär
der som vidtas inom ramen för målen. Det 
blir också ett verkningsfullt sätt att öka 
styreffekten av de prioriteringar som sätts 
av Försvarsmaktsledningen.
 För att ytterligare öka styreffekten bör 
även förändringsarbetet ute på förbanden 
bättre relateras till de strategiska förändr
ingsmålen. Huruvida metoden balanserad 
målstyrning ska användas även här bör 
analyseras, men åtminstone inledningsvis 
är det fullt tillräckligt att via ordinarie 
verksamhetsuppdrag inrikta och följa upp 
förändringsarbetet i termer av de strate
giska förändringsmålen. 
 Dessa förenklingsåtgärder bör stödja an
vändningen av metoden. Men till slut är 
det ändå ett aktivt, tydligt och engagerat 
ledarskap som krävs för att mobilsera med
arbetarna för att åstadkomma faktisk för
ändring. Med viljan och engagemanget hos 
cheferna kommer tid att avdelas för de här 
frågorna.
 Det är ett chefsansvar att kommunicera 
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de högsta chefernas vilja och personliga 
engagemang. En trappa städas ju, som be
kant, bäst uppifrån. 

Författarens tillägg/komplement:
Sedan inträdesanförandet författades och 
framfördes har den nämnda översynen av 
Försvarsmaktens verksamhetsidé, vision, 
värdegrund och strategiska förändrings
mål genomförts. Ett uppdaterat Strate-
giskt styrdokument för Försvarsmakten 
fastställdes 20091217. I samband med 
denna översyn har ett utvecklat och för
enklat koncept för tillämpningen av me
toden balanserad målstyrning i Försvars
makten tagits fram. I framtagningen av 
konceptet har samtliga i detta inträdesan
förande presenterade förslag beaktats.

Författaren är kommendör och chef för 
stra  tegisk ledning vid Försvarsmaktens hög      
kvarter och ledamot av KKrVA. 

ringar ska ledas strategiskt i Försvarsmak
ten? Nej, inte givet. Men att vi i Försvars
makten måste bedriva ett genomgripande 
förändringsarbetet och att vi behöver en 
metod att styra detta är givet. Uppgiften 
blir då att säkerställa att vald metod an
passas så att den förser aktuella chefer och 
medarbetare med det stöd de behöver för 
att styra och följa upp förändringsarbetet. 
 Under hösten 2009 kommer en genomgri
pande översyn av Försvarsmaktens verksam
hetsidé, vision, värdegrund och strategiska 
förändringsmål att genomför as med anled
ning av de nya styrsignalerna från riks dag och 
regering. I samband med detta kommer även 
tillämpningen av balanserad målstyrning att 
ses över och förändringar i linje med vad som 
skissats kommer att utvärderas.
 Min personliga uppfattning är att ba
lanserad målstyrning har en framtid i 
Försvarsmakten, om än i förändrad och 
förenklad form. Ytterst handlar det om 
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