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Att styra med fokus på  
resultat i offentlig förvaltning
Inträdesanförande i KKrVA avd V den 31 oktober 2007 
av Anders Brunnberg

hur många gånger har vi inte kunnat 
läsa i media att det råder ekonomisk kris 
i olika delar av den offentliga förvaltning
en. Försvarsmakten är en myndighet som 
genom åren haft, enligt vad som beskrivits 
i media, återkommande ekonomiska kri
ser. Det har varit både brister i kassan som 
2008 då Försvarsmakten gick back med 
1,5 miljarder och överskott, som året efter 
då man gick med 2,5 miljarder i överskott. 
Kostnaderna verkar variera okontrol lerat 
p g a felbedömningar och oförutsedda hän
delser som man inte har haft förmåga att 
identifiera i förväg. Dessa situationer är 
inte unika för Försvarsmakten. Andra de
lar av den offentliga förvaltningen uppvi
sar samma tendenser.

Hur kan dessa situationer uppstå? Finns 
det spår av förklaringar i de management
modeller som tillämpas? Är det cheferna 
och ledarena som orsakar att dessa ekono
miska katastrofer uppstår? Eller är det sys
temet som inte ger rätt förutsättningar för 
chefer och ledare att styra och leda verk
samheten mot sunda ekonomiska mål och 
resultat. Står det också att finna förkla
ringar i att våra politiska beslutsfattare ger 
oklar styrning och har överdrivna förmå
geönskningar som inte är balanserade med 
given ekonomi? Frågorna är många och 
orsakssambanden outredda men att många 
av svaren finns att hitta i styrningen och 

ledningen av den offentliga förvaltningen 
torde stå oomtvistat. Denna artikel är ett 
försök att belysa ett perspektiv på proble
met samt presentera en modell för hur man 
kan komma åt vissa av de orsaker som ska
par dessa rubriker. 

Trender inom ledning 
och styrning av offentlig 
förvaltning
Under de senaste 20–30 åren har många 
trender för ledning och styrning i offentlig 
förvaltning passerat revy. Trenderna har 
ofta haft sin grund i idéer som skapats i det 
privata näringslivet och som där utvecklats 
och förfinats i olika management metoder 
och modeller. Karaktäristiskt för denna 
överföring av idéer är dock en eftersläpning 
på minst en idégeneration och ibland flera. 
Idéer som utvecklats i näringslivet får sitt 
genomslag i offentlig förvaltning utan att 
anpassning till de särskilda förutsättningar 
som råder inom offentlig verksamhet sker. 
Utan anpassning är det vanskligt att ta till 
sig idéer och metoder som utvecklats för 
andra förutsättningar än de som råder i 
offentlig verksamhet. 

Förutsättningarna för offentlig och pri
vat verksamhet är fundamentalt åtskilda 
till sin natur. Denna skillnad observeras inte 
alltid när man vill omsätta framgångsrika 
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metoder från näringsliv till offentlig för
valtning. I det privata näringslivet är det 
verksamheten som är medlet för att nå må
let som är ett så stort ekonomiskt överskott 
som möjligt. Inom den offentliga verksam
heten däremot är det tvärt om så att eko
nomin är medlet för att nå en kvalitativ 
verksamhet. Denna fundamentala skillnad 
kan man inte negligera när man ska app
licera managementmodeller i myndigheter 
och andra delar av det offentliga samhäl
let. Joan magretta adresserar denna kon
flikt i sin Vad är management egentligen. 
Hon beskriver just de skillnader i förhåll
ningssätt som chefer i näringslivet respek
tive chefer i ideell och offentlig verksamhet 
måste ha för att kunna lösa sina respektive 
uppdrag.

Vad innebär då management, ledar
skap, styrning och alla andra begrepp som 
försöker omfatta hur vi får organisatio
ner att skapa värde för sina kunder eller 
medborgarna.

Garry Yukl har försökt att samman
fatta ämnet i sin antologi Leadership in 
Organisaitons. Där beskriver han olika 
teoribildningar och sätter in dessa i histo
riska och praktiska sammanhang. Yukl 
ger en bra bild av den komplexa situatio
nen som chefer står inför i ledningssitua
tionen. Oavsett vilken teori man som chef 
och ledare bekänner sig till och vilka meto
der och modeller man försöker tillämpa så 
är det ändå det resultat man lyckas uppnå 
som är det man mäts mot. 

Politisk styrning
All offentlig verksamhet styrs på ett el
ler annat sätt av demokratiskt tillsatta be
slutsfattare. Styrningen kan vara direkt el
ler indirekt. Den direkta styrningen är av 
karaktären att man genom politiska beslut 
skapar förutsättningar för t ex långsiktiga 

infrastrukturella investeringar etc som se
dan ska realiseras. Den indirekta styrning
en däremot genomförs genom styrdoku
ment som ska reglera verksamheten inom 
ett fastställt tidsintervall. Svensk myndig
hetsstyrning utövas genom att regeringen 
ger ut årsvisa regleringsbrev till myndighe
ten. Däri beskrivs de förutsättningar som 
myndighetschefen har att rätta sig efter när 
denne leder sin myndighet. Genom dialog 
ska myndighetschefen klara ut detaljerna i 
styrningen och sedan realisera den politiska 
viljan. Inom Försvarsområdet fattas dessut
om långsiktiga beslut i form av försvarsbe
slut. Syftet med försvarsbeslut är att peka 
ut inriktningen för den kommande för
svarsbeslutsperioden. 2008 lade regeringen 
fram en ny försvarspolitisk inriktning i re
geringens propositionen 2008/09:140 Ett 
användbart försvar. 

När man tar del av regleringsbreven till 
Försvarsmakten för åren före inriktnings
propositionen så blir det tydligt att lång
siktigheten i styrningen var om inte obe
fintlig så åtminstone mycket begränsad. 
Under försvarsbeslutsperioden från 2004 
förändrades förutsättningarna genom oli
ka regeringsbeslut så att hela grunden i 
Försvarsbeslut 2004 succesivt förändra
des. Ytterligare besparingar, reduceringar, 
omfördelningar och förändrade förutsätt
ningar för ledning och styrning har följ
des på varandra.1 Nya uppgifter tilldela
des Försvarsmakten utan kompensation 
för kostnader som förknippades med dessa 
nya uppgifter. Förutsättningen var att kost
naderna skulle tas i befintlig ram genom 
omfördelningar och rationaliseringar. 

propositionen Ett användbart försvar 
är delvis av samma karaktär. Finan sie
ringen av den nya inriktningen ska tas ge
nom omfördelningar och rationaliseringar 
inom givna ramar. Konsekvensen för För
svarsmakten är att det ställer än större 
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krav på att verksamheten genomförs un
der strikt kostnadskontroll. Ledarskapet 
kommer att ställas inför stora utmaningar 
och kraven på alla ledare i organisationen 
kommer att öka.

Långsiktigheten som kan 
åstadkommas
med en förändringsbenägen politisk kort
siktig styrning så behöver offentliga or
ganisationer tydlig långsiktig vägledning 
mot vart man ska sträva med sin verk
samhet. För att kunna ena en organisation 
och peka ut den långsiktiga inriktningen 
så måste man tydligt peka ut sin mission, 
vision och affärsidé. Det finns många teo
rier även på detta område men ibland kan 
man ersätta missionen med en väl formule
rad vision. En av de mest kända visioner
na är sannolikt president Kennedys vision 
från 1961 ”We are going to put a man on 
the moon before the end of the decade!”2 
Visionen blir den vägledning som ska en
gagera och motivera organisationens med
arbetare till att genomföra verksamheten 
med efterfrågad kvalitet. I offentliga or
ganisationer där man saknar drivkraften 
av att maximera det ekonomiska över
skottet blir dessa vägledande drivkraf
ter än mer viktiga. Försvarsmakten har 
formulerat ett Strategiskt styrdokument 
för Försvarsmakten3. I detta dokument 
finns både vision och verksamhetsidé.4 
Vidare har man kompletterat dessa med 
Försvarsmaktens värdegrund och strategis
ka förändringsmål. Visionen och verksam
hetsidén återges nedan:

Vision:
Försvarsmakten och våra krigsförband 
ver kar, syns och respekteras i Sverige och 
utom lands.

Verksamhetsidé:
Försvarsmakten ska förebygga och hante
ra konflikter och krig, ytterst genom väp
nad strid. Försvarsmakten ska enskilt och 
tillsammans med andra länder, myndighe
ter och organisationer och med tydligt in
satsfokus: 

• Försvara Sverige, värna svenska intres
sen och främja säkerheten genom in
satser på vårt eget territorium, i när
området och globalt.

• Upptäcka och avvisa kränkningar av 
det svenska territoriet och i enlighet 
med internationell rätt värna Sveriges 
suveränitet och nationella intressen i 
områden utanför detta.

• Med befintliga förmågor och resurser 
vid behov bistå övriga samhället.

Försvarsmaktens värdegrund och strategis
ka förändringsmål kompletterar visionen 
och verksamhetsidén genom att dels ställa 
krav på och utgöra en slags uppförandekod 
för Försvarsmaktens personal och dels be
skriva vägen till uppfyllande av visionen. 

De som formulerar vision och verksam
hetsidé är ofta organisationens ledning. Då 
är det också ytterst viktigt att ledningen 
står för dessa beskrivningar och försöker 
leva upp till dessa i sitt ledarskap. peter m 
Senge (1995) menar att den kanske vikti
gaste frågan för en ledare är att skapa över
stämmelse mellan medarbetarnas egna per
sonliga visioner och organisationens ge
mensamma vision – en vision som delas av 

alla.5

Låt oss med detta resonemang i ryg
gen gå tillbaka till den ursprungliga frå
geställningen angående styrning med ett 
ekonomiskt fokus. När man studerar För
svarsmaktens vision och verksamhetsidé 
kan man ställa sig frågan hur centralt det 
är för Försvarsmaktens ledning att verk 
samheten ska genomföras med största re
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surs effektivitet. När man inte har vinst
krav som en bärande del i verksamheten så 
måste man på annat sätt säkerställa att det 
alltid finns ett mått av resurstänkande i all 
verksamhet. Om man då formulerar vision 
och verksamhetsidé med ett starkt fokus på 
vad som ska åstadkommas finns uppenba
ra risker att man skapar förutsättningar för 
okontrollerad resursförbrukning. Vision 
och verksamhetsidé är det som ska vägleda 
i alla verksamhet, i både ledning och ge
nomförande. I den utvecklade texten som 
förklarar visionen ställer man upp ett an
tal resursrelaterade förutsättningar. Utan 
uppmaning om resurstänkande kommer 
resursförbrukningen alltid att vara under
ordnad kvalitén i verksamhetsresultatet. 

Organisationen som verktyg 
för att uppnå sina mål
En organisation har inget egenvärde. En 
organisation är ett medel för att uppnå 
uppsatta mål och inte ett mål i sig. Lars H 
bruzelius och per Hugo Skärvad beskriver 
mycket ingående i sin Integrerad organisa
tionslära teorier och aspekter på fenome
net organisation. En organisation känne
tecknas av arbetsfördelning och speciali
sering, mål, samordning och styrning samt 
ledarskap.6 bruzelius och Skärevad bely
ser komplexiteten i att välja organisations
form. Under årens lopp har många fors
kare försökt etablera teorier för hur man 
väljer den bästa organisationsformen. man 
har försökt visa genom exempelstudier på 
hur framgångsrika företag har valt att or
ganisera sig och på så sätt försökt verifie
ra sina teorier. Genom att sammanställa 
och jämföra ett antal av dessa teorier som 
bruzelius och Skärevad har gjort så fram
träder några gemensamma slutsatser. Det 
finns ingen organisationsform som är den 
bästa för alla slags organisationer i alla 

slags situationer. Organisationsform måste 
utvecklas utifrån en god analys och förstå
else av organisationens affärsidé samt yttre 
och inre situation.7

Förändrade verksamhetsförutsättningar 
inom Försvarsfamiljen möts ofta med or
ganisationsförändringar. Om man studerar 
Försvarsmaktens högkvarter så har denna 
ledningsfunktion omstrukturerats genom
gripande ett antal gånger de senaste åren. 
Varje gång har Försvarsmaktsledningen 
haft som mål att förändra verksamhe
ten och förstärka ledning och styrning så 
att ålagda uppgifter kan lösas inom given 
ekonomisk ram. Trots de genomförda or
ganisatoriska åtgärderna så återkommer 
larmrapporter och krispaket som en kon
sekvens av bristande ekonomisk styrning. 
Vad beror då dessa ekonomiska brister på? 
Jag har tidigare räknat upp ett antal exter
na orsaker men man kan inte lämna denna 
fråga utan att också ha diskuterat om det 
finns andra interna orsaker också. Denna 
fråga diskuteras senare under avsnittet om 
ekonomisk styrning. 

Om man bara studerar organisations
förändringarna i sig så är dessa att be
trakta som strukturella.8 Det som definie
rar en strukturell organisationsförändring 
är b la att man har som ambition att om
skapa verksamheten. De förändringar som 
genomförts i Försvarsmaktens högkvarter 
har till största delen inneburit ansvarsför
ändringar för olika verksamhetsområden. 
Förskjutningar av ansvar mellan olika 
roller för att på så sätt öka effektiviteten 
och skapa bättre förutsättningar för verk
samheten har varit det övergripande må
let. Vad som saknats är en genomgripan
de analys av vilka uppgifter som ska lösas 
inom ramen för Försvarsmaktens högkvar
ter. Verksamheten har till största delen be
varats okritiskt, om möjligt omstrukture
rats ytligt, men aldrig ifrågasatts på djupet. 
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Ledningsverktygen för Försvarsmaktens in
terna styrning har heller inte i någon större 
omfattning ifrågasatts och utsatts för om
fattande förändringsanalys för att anpas
sas till nya förutsättningar. Utan dessa ana
lyser och kritiska granskningar och därav 
påföljande förändringar är det svårt att nå 
de förändringsresultat avseende rationella
re verksamhet som eftersträvats vid varje 
organisationsförändring. Dock har en för
ändring skett i och med att Försvarsmakten 
startade utvecklingen av ett processbase
rat verksamhetsledningssystem komplet
terat med en omfattande utveckling av IT
tjänster. ITtjänsterna kommer att levere
ras av systemet pRIO som är under utveck
ling i Försvarsmakten. Inför utvecklinge av 
pRIO har Försvarsmakten också utvecklat 
en ny ekonomiredovisningsmodell FEm.

Försvarsmakten har en tendens till att 
alltid möta ”kriser” med organisationsför
ändring. Trots att man sätter upp bespa
ringsmål vid varje förändring så har men 
inte tålamod att låta de positiva effekterna 
av förändringarna som ska realisera bespa
ringarna få sitt genomslag. Nya förändring
ar initieras innan man räknat hem tidigare 
besparingsmål. Föreslagna åtgärder som är 
en följd av Försvarsförvaltningsutredningen 
(FFU) hade förutsättningar för att bli ett 
undantag i mängden. Utredningen initiera
de en omfattande verksamhetsanalys inom 
materielförsörjningsområdet som genom
fördes gemensamt mellan Försvarsmakten 
och Försvarets materielverk. Resultatet av 
denna analys gav delvis förändrade led
ningsverktyg för materielförsörjningen 
men allt för många av de förändringsini
tiativ som identifierades realiserades inte. 
Dock resulterade förändringarna som in
fördes omfattande besparingar i materi
elförsörjningen. Under 2009 och 2010 så 
har Försvarsmaktens högkvarter genom
fört två utredningar som var för sig har 

föreslagit förändrade organisationsstruk
turer för Försvarsmaktens Högkvarter. 
Dels Högkvartersutredningen och dels ut
redningen TomF IO. Förslagen från dessa 
båda utredningar har dock inte genomförts 
ännu i väntan på resultatet av den nu pågå
ende Försvarsstrukturkommittén.

En av orsakerna till att man möter nya 
kriser med att omorganisera är att det or
ganisatoriska minnet är för dåligt. Den 
ständiga personalomsättningen vid För
svarsmaktens högkvarter (få befattnings
havare sitter längre än 2 år) innebär att 
det alltid är nya befattningshavare som 
ska hantera krisen. Erfarenheterna och 
kunskapen om tidigare förändringar och 
uppsatta förändringsmål är därför alltför 
begränsad. 

När, hur och av vem mäts 
chefens resultat
Chefsförsörjningen i offentlig förvaltning 
sker på många olika sätt. Förutsättningarna 
för att utöva ledarskap är också olika för 
cheferna i olika organisationer. Hur länge 
man sitter i sin befattning har dock stor på
verkan på hur man lyckas styra sin organi
sation och hur man arbetar med att opti
mera resursförbrukningen. 

Försvarsmaktens chefsförsörjning sker 
till sin huvuddel genom intern rekryte
ring. I huvudsak alla chefer är rekrytera
de inom officersskrået. Alla officerare ge
nomgår kontinuerliga uppföljningar och 
bedömningar av egna prestationer, resultat 
och förmågor. Uppföljningen är en kombi
nation av chefens uppfattning, en utvärde
ring som genomförs varje år i hela organi
sationen där chefernas omgivning lämnar 
sin feedback på chefens ledarskap samt hur 
mål och resultat har uppnåtts. Dessa upp
följningar och bedömningar ligger sedan 
till grund för hur den fortsatta karriären 
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utvecklas och vilka befattningar man blir 
utvald till. 

Från och med 2007 har rekryteringen till 
högre chefsbefattningar förändrats en del. 
man har nu infört ansökningsförfarande 
vid tillsättningen men urvalet bygger ändå 
på de underlag som beskrivits tidigare. 

Chefernas förordnande på sina befatt
ningar varierar men det är inte ovanligt att 
man önskar en befattningstid på 4–6 år. 
Den faktiska befattningstiden uppgår dock 
ytterst sällan till mer än 3 år. Oftast är ti
den i befattning kortare. man skulle kun
na säga att man använder en organisation 
för att utveckla medarbetarna istället för 
att ha synsättet att använda medarbetarna 
för att utveckla organisationen. Självklart 
är inte förklaringen till att cheferna sitter 
på sina befattningar alltför korta tidsperio
der så enkel. Det finns skattelagstiftnings
frågor, vakanslägesfrågor och andra påver
kansfaktorer som är del av orsakerna till 
det rådande läget. 

Vad har då utvärderingsmodellerna för 
påverkan på hur chefer genomför sin verk
samhet resurseffektivt. När en chef endast 
sitter på sin befattning i 2 år hinner den
ne sällan ta konsekvenserna av sina fattade 
beslut. man får ta över de beslut som före
gående chef har fattat och man behöver då 
inte ta ansvar för dessa utan man kan till 
och med ta avstånd och ändra på dessa be
slut. När man sedan tar sina egna beslut så 
kan man inte helt bortse ifrån att man på 
lokal nivå ser med stor skepsis på centralt 
beslutade inriktningar. När sedan cheferna 
bedöms lokalt så värderas inte ett starkt 
kostnadsfokus positivt utan förbandsverk
samhet som bedrivs enligt Försvarsmaktens 
vision och verksamhetsidé med förbandets 
bästa i fokus är mer uppskattat. Om inga 
oegentligheter har förekommit vid de lo
kala verksamhetsställena så påverkar san
nolikt bara resultatredovisningen delvis 

bedömningen av cheferna även om intresset 
för det ekonomiska resultatet har ökat de 
senaste åren. Vidare så kommer oftast inte 
de ekonomiska effekterna av fattade beslut 
förrän efter att nästa chef har tillträtt och 
retroaktiv påverkan av bedömningar före
kommer sannolikt ganska sällan. 

Hur skapa en ekonomiskt 
kontrollerad och effektiv 
styrning av offentlig 
verksamhet
Finns det då någon mirakelkur som kan ge 
chefer och politiska beslutsfattare en bättre 
kontroll över den verksamhet som organi
sationen bedriver och det resursutnyttjande 
som krävs för att bedriva verksamheten? 
Det är en fråga som borde ha belysts under 
lång tid inom den offentliga förvaltning
en men som inte verkar ha varit på agen
dan eftersom de ekonomiska styrmetoder
na inte har genomgått någon större föränd
ring under överskådlig tid. Regeringens me
toder för styrning har nyligen behandlats 
i den statliga utredningen Att styra staten 
– regeringens styrning av sin förvaltning. 
Utredningen slår fast att dagens styrmeto
der bygger på ett synsätt som formulerades 
för snart ett halvsekel sedan.9 Utredningen 
behandlar bara den styrning som den po
litiska ledningen ska tillämpa på myndig
heterna och den slår tydligt fast att denna 
styrning måste förändras. De årliga regle
ringsbreven som idag är väldigt omfattan
de och som styr de statliga myndigheterna 
ska ersättas med en instruktion som ska be
skriva myndighetens uppgift. Instruktionen 
ska kompletteras med årliga regleringsbrev 
som beskriver de finansiella villkoren för 
den årliga verksamheten. Vidare innehål
ler utredningen ytterligare beskrivning av 
hur regeringen ska erhålla den nödvändiga 
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informationen som krävs för att värdera 
myndigheternas verksamhet. Utredningen 
behandlar inte den interna styrningen av 
de statliga myndigheterna. Det är dock när 
denna styrning inte fungerar som den ska 
som de stora rubrikerna kan läsas på löp
sedlar och förstasidor. 

Hur kan man då skapa en förbättrad 
ekonomisk styrning inom de statliga myn
digheterna? Geert bouckaert10 har i sitt ar
bete med att utveckla offentlig verksamhet 
bland annat pekat på de effektiviserings
vinster som kan åstadkommas genom att 
förändra budgetprocesserna på låg nivå 
i offentlig förvaltning. Genom att tyd
ligt identifiera enskilda verksamhetsresul
tat och använda dessa som budgetelement 
skapar man möjligheten till en rationella
re ekonomi. man använder enskilda verk
samhetsresultat för att allokera resurser 
och beskriva resursförbrukning. Genom 
att värdera både vad det får kosta och hur 
mycket det faktiska kommer att kosta kan 
man också genomföra en kostnads/nytto
analys för varje verksamhetsresultat. på så 
vis skapar man också möjligheten att väl
ja bort enskildheter för att ge utrymme för 
annat i en given ekonomi. Det är inte all
tid självklart att identifiera enskilda verk
samhetsresultat. men genom den verksam
hetsanalys som måste genomföras för att 
identifiera dessa enskildheter skapas också 
möjligheter till rationaliseringar i befintliga 
processer som då också kan ha en positiv 
påverkan på resursåtgången.

Låt oss pröva denna metod på ovan 
beskrivna problemställningar i För svars
makten. Försvarsmakten har under många 
år utvecklat konceptet uppdragstak tik. 
Den väpnade striden ska genomföras ge
nom att chefer ges uppdrag med väl defi
nierade uppgifter och begränsade men väl 
definierade tilldelade resurser. Chefen har 
sedan ansvar för att lösa uppgiften med 

dessa förutsättningar. Tillämpas då det
ta koncept rakt igenom verksamheten och 
organisationen eller ser det annorlunda ut 
när inte väpnad strid ska bedrivas. 

Förbandsutvecklingen av Nordic battle 
Group11 2008 kan tas som exempel på hur 
verksamhetens krav ges en tydlig priori
tet före resursåtgången. NbG 08 blev en 
motor i Försvarsmaktens förnyelse. För
bandets utveckling prioriterades framför 
många andra verksamheter och stora för
väntningar kopplades till förbandsutveck
lingen. Stort fokus sattes på förmågan hos 
förbandet och utvecklingen av detsamma. 
materiel anskaffades ofta med mycket 
korta tidsförhållanden och få övervägan
den gjordes om var materiel kunde använ
das istället för önskad materiell förnyelse. 
många nya förmågor tillfördes förbandet 
eller till förband som skulle stödja vid en 
eventuell insats. Det saknades ett tydligt re
sursfokus med tillhörande tydliga budget
krav för styrningen av förbandsutveckling
en. När nya verksamheter ska skapas och 
nya verktyg, som till exempel förbandsut
veckling i Försvarsmakten, tas fram mås
te ekonomin få en tydlig roll och vara en 
begränsningsfaktor. 

För att kunna resursallokera till olika 
verksamhetsresultat så måste dessa identi
fieras genom en noggrann verksamhetsana
lys. Det har gjorts goda ansatser till det
ta i och med Försvarsmaktens processori
entering men det måste göras på alla en
heter och nivåer som har eget resultatan
svar och där budgetering och någon form 
av ekonomisk resultatstyrning tillämpas. 
bara genom att genomföra denna analys 
så ökar medvetenheten om verksamhe
tens karaktär och förutsättningar för en 
kontrollerad prioritering av de olika resul
taten skapas. Genom att prioritera verk
samhetsresultaten så genomförs en ratio
nalisering inom den egna verksamheten 
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som bidrar till att effektivisera densamma. 
Vidare ökar transparensen och tydligheten 
i planerings och budgeteringsarbetet var
vid förutsättningar skapas för att lindra ef
fekterna av ledningsbyte mitt under en re
sultatperiod. När väl verksamhetsanalysen 
är genomförd kan denna uppdateras med 
enkla medel i takt med att verksamheten 
som bedrivs vid resultatenheten förändras.  
I stora organisationer fördelas ofta uppgif
ter eller delar av verksamhetsresultat som 
bidrar till att skapa en helhet inom organi
sationen. Dessa uppgifter kan fördelas med 
tillhörande resursbudget vilket underlättar 
för mottagande resultatenhet i dess plane
ring av sin verksamhet. Dessutom ger den 
tilldelade resursbudgeten en fingervisning 
om vilken kvalitet som önskas på det resul
tat som efterfrågas. Det är inte ovanligt att 
synen på önskad kvalité eller uppfattningen 
om hur mycket resurser som ska förbrukas 
avsevärt skiljer sig mellan uppgiftslämnan
de och uppgiftsmottagande resultatenhet. 

Följande är ett exempel på just denna 
obalans avseende förväntad och reell re
sursförbrukning (om än något till åren 
kommet). Under HKV 05arbetet (organi
sationsarbetet i Försvarsmaktens högkvar
ter 2004/2005) ställdes en fråga till då
varande Strategiledningen, STRA, om ett 
visst verksamhetsresultat. STRA skulle som 
uppgiftslämnande enhet uppskatta HKV:s 
totala resursförbrukning för produktionen 
av det specificerade verksamhetsresultatet. 
Samma fråga ställdes till uppgiftsmottagan
de enheter. När sedan resultatet jämfördes 
så visade det sig att STRA:s uppfattning om 
resursförbrukningen var endast ca 30 % av 
de sammanlagda resurserna som de mot
tagande enheterna avsåg att förbruka. Om 
istället STRA hade fördelat en resursbud
get tillsammans med fördelningen av upp
giften så hade det varit så väl en anvisning 
om vilken kvalitet man eftersträvade som 

en tydlig vägledning för budgetering vid de 
mottagande enheterna. Resurser hade där
med frigjorts för annan verksamhet vilket 
hade gynnat hela organisationen. Om dä
remot de uppgiftsmottagande enheternas 
bedömning om nödvändig resursförbruk
ning för att åstadkomma efterfrågat verk
samhetsresultat hade varit det rättvisande 
så kanske en behovsprövning av resultatet 
varit en nödvändig åtgärd.

Att styra på produktionsresultat är inte 
bara ett verktyg för att åstadkomma en 
bättre ekonomisk styrning utan ett för
hållningssätt till all planeringsverksam
het. Om man låter resonemanget omfatta 
all förbandsutveckling i Försvarsmakten så 
skul le ett förändrat förhållningssätt kunna 
på verka hur förmågor och förband byggs 
upp. Genom att skapa tydliga handlings
regler med materiella styrningar och kost
nadsbegränsningar kan förmågor och för
band skapas eller anpassas inom de bud
getramar som fastlagts för utvecklingen av 
Försvarsmakten. Det överensstämmer ock
så med de tankar som ligger till grund för 
utvecklingen. TOEm som är det styrande 
dokumentet vid förbandsutveckling är en 
förkortning av ”taktisk, organisatorisk, 
ekonomisk målsättning”. I detta doku
ment utvecklas sällan den ekonomiska de
len till den nivå som man kan förvänta sig 
när Försvarsmakten ska utvecklas inom en 
mycket ansträngd ekonomisk ram. 

I statsförvaltningen i stort tillämpas 
idag en styrning på verksamheter och på 
en övergripande politisk nivå är det sanno
likt det enda praktiskt möjliga. Som tidi
gare beskrivits så pekar SOU 2007:75 Att 
styra staten – regeringens styrning av sin 
förvaltning just på att det är omöjligt att på 
den politiska nivån gå ner på enskild resul
tatstyrning. på myndighetsnivån är det dock 
sannolikt annorlunda. När organisations
översyner görs måste även verksamheten 
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prövas på olika sätt. Verksamhetsresultat 
som är nödvändiga och eller önskvärda ska 
definieras tydligt. Dessa verksamhetsresul
tat ska sedan ligga till grund för de resul
tatmål och det resultatansvar som delas ut 
till chefer i organisationen. Resultatansvar 
är ett begrepp som bör införas för chefer i 
olika positioner. Genom att tillämpa upp
dragstaktikens grunder, en väl definierad 
uppgift med tydliga mål och väl definiera
de tillgängliga resurser och som också ska 
vara ett adelsmärke för Försvarsmakten, 
även i den dagliga verksamheten, kan en 
tydligare och starkare ekonomisk styrning 
erhållas. Detta är inte minst viktigt när 
man genomför organisationsöversyner. 

För att skapa en grund för långsiktig 
styrning har Försvarsmakten formulerat en 
vision och en verksamhetsidé. Genom att 
än tydligare framhålla att målen ska upp
fyllas och verksamheten genomföras på ett 
resursoptimalt sätt kan man få ett större 
fokus på att hushålla med resurserna och 
balansera verksamhetsresultaten mot för
brukade resurser.

I utvärderingssituationen av cheferna i 
offentlig förvaltning bör resultatansvars
frågan mycket tydligare få en påverkan. 
Det måste bli tydligt för var chef med re
sultatansvar att man ska uppfylla resultat
målen både vad gäller hur väl verksamhe
ten har genomförts som hur väl man har 
uppfyllt satta resursmål. balansen mellan 

verksamhetsresultat och ekonomiska mål 
måste tydligt anges i resultatansvarsbe
skrivningen. Även om omgivningens ut
värdering av chefer påverkas av hur hård 
den ekonomiska styrningen har varit så 
måste uppfyllande av resultatmål ha en väl 
så stor påverkan som den övriga utvärde
ringen. Om man som chef inte känner att 
resultatansvar är viktigt kommer man inte 
att prioritera dessa frågor i sitt ledarskap 
och då kommer det att påverka hur väl 
man uppfyller satta resursmål.

Avslutning
med ovanstående resonemang vill jag visa 
att det, genom att förändra ansvarsdefini
tioner mot en tydligare form av resultatan
svar och förändrad budgeteringsmodell, är 
möjligt att skapa en starkare styrning av 
resursförbrukningen i offentlig förvaltning. 
Jag har valt att använda Försvarsmakten 
för att beskriva olika situationer men det 
är sannolikt inte unika förhållanden som 
råder där utan dessa är troligtvis likartade 
i andra offentliga organisationer.

Författaren är överstelöjtnant och ledamot 
av KKrVA.
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Noter

1. Ett exempel är FFU utredningen som inne
bar att 2 miljarder SEK skulle frigöras för att 
kunna användas till utökade uppgifter.

2. USA:s president John F Kennedy i ett tal till 
kongressen 25 maj 1961.

3. Försvarsmaktens hemsida 20110130
4. Affärsidé ersätts av en verksamhetsidé i orga

nisationer som inte agerar på en konkurrens
utsatt marknad.

5. Ur bruzelius, Lars H och Skärevad, per 
Hugo: Integrerad organisationslära kap 6

6. Ibid, kap 1
7. Ibid, kap 13
8. Ibid, kap 16
9. SOU 2007:75, Att styra staten – regeringens 

styrning av sin förvaltning
10. professor vid public management Institute 

vid K U Leuven i belgien
11. Nordic battle Group är EU:s beredskaps 

styrka som Sverige ansvarade för under pe
rioden 080101–080630. Förbandet hade 10 
dagars beredskap. NbG har också utsetts till 
Försvarsmaktens förändringsmotor under ut
vecklingen av förbandet. 


