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SUMMARY 
 

MEASURING QUALITY AND RESULTS OF EDUCATION IN PUBLIC 
ORGANIZATIONS 
The Armed Forces evaluation of the training of military units 
 

The primary purpose for public organizations is not to make profit rather to provide some 

kind of public service. How successful the organizations are in providing these services is 

generally not measurable in financial terms. It is difficult to measure results in public 

organizations and the goals are often unclear and indistinct. Measuring quality and results 

often has a significant element of assessment and interpretation. A public organization that 

has been criticized for shortcomings in this field is the Swedish Armed Forces, which mainly 

in time of peace is an institution for education and training of officers and soldiers. Scholars 

argue that the Armed Forces have not put enough emphasis on methods for evaluating the 

quality of the education and training of military units and that the foundation consists mainly 

of self evaluations. 

 

This thesis studies the measuring of quality of the education in a public organization, with the 

purpose to describe how quality and results are measured. The method used for this thesis has 

been personal interviews with military managers who work with education and training or 

systems for evaluation at the regiment P4 and at the military school for ground combat MSS, 

which both are located in Skövde. 

 

In the theoretical frame of reference public organizations and their characteristics, the concept 

of New Public Management and the measuring of results in public organizations are 

discussed. In addition, the concept of managing an organization through the use of objectives 

is discussed, previous research regarding the evaluation of units in the Armed Forces is 

presented and how the concept of quality is used regarding education is discussed. In the end 

a number of models for evaluation of objectives and quality are described. 

 

The Armed Forces and the divisions which have been studied are presented, as well as the 

methods MARTA and OCC, which are used by the Armed Forces for evaluating units. The 

results of the interviews are also accounted for. 

 

The analysis of the interviews show that a lot of effort is put into evaluations of the education 

and training of units and that the evaluations are performed through the use of a combination 

of different models. The incorporation of the methods MARTA and OCC has led to improved 

quality and an improvement of the shape and routines for evaluation of the education and 

training. It is also concluded that the measurement PersQ, which the Armed Forces use to 

express the level of aim for the education and training, is apprehended as unclear, indistinct 

and defective. 

 

This thesis shows that the combination of different systems and models increases the 

reliability, certainty and quality of the evaluations and reduces the risk for discretion and 

interpretations. PersQ, on the other hand, is subject for interpretation and can be broken down 

in different ways by different divisions, which make the results of the evaluations 

incomparable. The measurement PersQ should therefore be revised and made clearer. The 

concept of separate external divisions which are capable of performing evaluations on 

different units all over the country could also be developed further. 



 

SAMMANFATTNING 
Offentliga organisationer har inte som huvudsyfte att skapa ekonomisk vinst, utan det typiska 

syftet är att tillhandahålla någon form av allmän service. Hur väl organisationerna lyckas med 

detta går vanligtvis inte att mäta i finansiella termer. Det är svårt att mäta resultat i offentliga 

organisationer och målen är ofta oklara och otydliga. Därför har kvalitets- och resultatmätning 

ofta betydande inslag av bedömning och tolkning. En offentlig organisation som fått kritik för 

brister inom detta område är Försvarsmakten, som i fredstid i huvudsak är en 

utbildningsinstitution som utbildar och tränar officerare och soldater. Forskare menar att 

Försvarsmakten lagt för lite vikt vid metoder för att utvärdera kvalitén på 

förbandsutbildningen och att underlaget i princip utgörs av självskattningar. 

 

I denna uppsats studeras hur kvalitén på en utbildning utvärderas inom en offentlig 

organisation med syftet att beskriva arbetet med kvalitets- och resultatmätning. Metoden för 

studien har varit att intervjua militära chefer som arbetar med förbandsutbildning eller 

utvärderingssystem på Skaraborgs regemente P4 eller på Markstridsskolan, båda belägna i 

Skövde. 

 

I den teoretiska referensramen behandlas offentliga organisationer och deras kännetecken, 

konceptet New Public Management och resultatmätning i offentliga organisationer. Därefter 

behandlas begreppet målstyrning som innebär att en organisation styrs genom användandet av 

mål, tidigare forskning kring utvärdering av förband inom Försvarsmakten presenteras och 

hur begreppet kvalitet används inom en utbildningsverksamhet behandlas. Slutligen beskrivs 

ett antal modeller för utvärdering av mål och kvalitet. 

 

I empirin presenteras Försvarsmakten och de studerade organisationsenheterna, metoderna 

MARTA och OCC, som används inom Försvarsmakten för utvärdering av förband, samt 

resultaten av de genomförda intervjuerna. 

 

Vår analys av intervjuerna visar att det läggs mycket kraft på utvärderingar av 

förbandsutbildningen och att utvärderingarna sker genom användandet av en kombination av 

olika modeller. Införandet av metoderna MARTA och OCC har medfört en kvalitetshöjning 

och en förbättring av formerna och rutinerna för att utvärdera utbildningen. Det framkommer 

också att måttet PersQ, som Försvarsmakten använder för att uttrycka målsättningen för 

förbandsutbildningen, uppfattas som oklart, otydligt och bristfälligt. 

 

Vår studie visar att kombinationen av olika system och modeller ökar tillförlitligheten, 

säkerheten och kvalitén i utvärderingarna och minskar risken för godtycklighet och 

tolkningar. Den övergripande målsättningen PersQ däremot är föremål för tolkning och kan 

brytas ned på olika sätt av olika organisationsenheter, vilket leder till att resultaten av 

utvärderingarna inte blir jämförbara. Den övergripande målsättningen borde därför ses över 

och förtydligas. Även konceptet med separata externa utvärderingsenheter som kan 

genomföra utvärderingar på olika organisationsenheter kan utvecklas vidare. 



 

FÖRORD 
Det är vår förhoppning att du som läsare finner detta ämnesområde lika intressant som vi gör 

och att vi gör oss förstådda även för dem som inte är bevandrade i den militära världen. Det 

har visat sig oundvikligt att behandla vissa militära begrepp och termer även om det aldrig 

varit vår avsikt att skriva en militär uppsats. Vår ledstjärna har hela tiden varit den 

företagsekonomiska teorin och vi hoppas och tror att det lyser igenom i våra resonemang, 

trots att Försvarsmakten som studerad organisation tar upp mycket plats i den här studien. Vi 

vill tacka vår handledare David Renemark för värdefull hjälp längs vägen och vi riktar även 

ett tack till de militära chefer som vi har intervjuat, för att de tog sig tid för oss och ställde upp 

och svarade på våra frågor. 
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Ulf Granlöf & Fredrik Jeanson 
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1 INLEDNING 
Den offentliga sektorn utgör en stor och viktig del av samhället och finansieras i stort sett 

uteslutande av skatter. Dessa pengar används bl.a. till socialt skydd, offentlig förvaltning, 

sjukvård, rättsväsende, försvar och utbildning. Det ligger i skattebetalarnas intresse att 

pengarna används på bästa sätt och att bästa möjliga kvalitet och resultat uppnås med dessa 

resurser. Det är därför intressant att titta närmare på hur kvalitet och resultat mäts i offentliga 

organisationer.  

 

En offentlig organisation som på många sätt är unik är Försvarsmakten, som utgör Sveriges 

yttersta instrument för att skydda vår demokrati. I fredstid löser Försvarsmakten denna uppgift 

främst genom utbildning av militära insatsförband som kan lösa uppgifter både nationellt och 

internationellt. Men hur mäts det som Försvarsmakten presterar? Hur bedöms kvalitén och 

resultaten av denna utbildningsverksamhet? Dessa frågeställningar har legat till grund för de 

tankar, funderingar och resonemang som slutligen mynnat ut i denna uppsats. 

1.1 Problembakgrund 
De flesta offentliga organisationer bedriver inte sin verksamhet på en ekonomisk marknad och 

har inte som huvudsyfte att skapa ekonomisk vinst. Istället är det typiska syftet att 

tillhandhålla någon form av allmän service. Hur väl organisationen lyckas med att leverera en 

kvalitativ service till allmänheten går vanligtvis inte att mäta i finansiella termer. Om målet 

för en skolas verksamhet är att bedriva utbildning, hur ska då framgång bedömas? Hur ska 

förbättringar i läs- och skrivkunskaper mätas? Cheferna har inte tillgång till ett enkelt 

kvantitativt mått, som möjligheten att mäta ekonomisk vinst. Utan tillgång till kvantitativa 

indikatorer på prestation blir det komplicerat att styra och kontrollera verksamheten, och svårt 

att koppla prestation till övergripande mål (Merchant 2007). 

 

Det är också svårt att mäta resultat i offentliga organisationer. Det kan vara lika svårt att finna 

ett sätt att mäta om ett visst mål uppfyllts som det är att formulera målet (Rombach 1991). 

När offentliga organisationers speciella karaktär skall påvisas är ett klassiskt argument att 

hänvisa till den komplexa målstrukturen och de begränsade möjligheterna till 

resultatvärderingar (Hagström 1990). En del offentliga verksamheter har resultatmål som är så 

abstrakta och tunna att de är oanvändbara som bedömningsinstrument (Vedung 2009). Det 

finns ofta motstridande, oklara och instabila kriterier eller standarder för att värdera resultat. 

Ofta är oklara mål menade att vara oklara, även om de framställs som klara. Oklara och 

motstridande mål skapar utmaningar när effekter och resultat skall mätas. Skiftande 

standarder och mål gör det svårt att mäta resultat. På lägre nivå finns det ofta dålig stabilitet i 

mätmetoder och resultatindikatorer. Resultatindikatorer byts ut och förändras med jämna 

mellanrum. Detta skapar problem med att mäta resultat och effekter över tid. När målen och 

standarderna inte är klara blir resultatmätningarna mer ett socialt test än ett effektivitetstest, 

och måttstockarna blir relativa. Uppföljning blir ofta en aktivitet som inte sker utifrån objektiv 

mätning av konkreta resultat, utan i ett diskussionsforum med utrymme för tolkningar 

(Christensen et al. 2005). Lindgren (2008) menar att målen nästan alltid är vaga och 

vittfamnande, väldigt många och existerar på flera nivåer. Ju högre upp i målhierarkin ett mål 

ligger, desto troligare är det att målet är vagt och vittfamnande. För att avgöra innebörden av 

ett mål och dess relation till andra mål, krävs det ofta ett betydande inslag av tolkning.  

 

Det har dock skett en förändring mot tydligare kontrollformer inom offentlig sektor under de 

senaste åren i och med införandet av organisationskonceptet New Public Management. Enligt 

flera forskare är syftet med New Public Management att införa metoder och modeller för 



 

2 
 

målstyrning, utveckling och utvärdering från näringslivet in i den offentliga verksamheten 

(Almqvist 2006, Hood 1995). Införandet av New Public Management har haft stor betydelse 

för ett skifte inom kontroll och utveckling av offentlig sektor i Sverige där flera verksamheter 

inom offentlig sektor numera styrs genom målstyrning (Hood 1995). Då de mål som 

offentliga verksamheter har arbetat efter har tenderat till att vara oklara och även motstridiga 

syftar New Public Management till att klargöra kedjan mellan mål, medel och uppgift samt ett 

tydligt ansvarsutkrävande för resultatet inom offentlig sektor (Almqvist 2006, Hood 1995, 

Hyndman et al. 2008). 

 

Inom vissa fält i offentliga organisationer sköter professionella med specialistkompetens 

verksamheten, därför att den fackkunskap som förutsätts är så intrikat och särpräglad att det 

krävs vetenskaplig skolning av de verksamma. Vedung (2009) använder 

utbildningsverksamhet vid universitet som exempel på en sådan verksamhet där de anställda 

sköter sina sysslor med stor autonomi och därför också har fått huvudansvaret för att 

utvärdera dem. Verksamheten är så specialiserad och föränderlig att kriterierna för god 

kvalitet blir så komplexa och svårgripbara att endast de professionella själva kan bedöma 

kvaliteten på verksamheten. I linje med detta kommer de professionella att utvärdera 

varandra. Medlemmar ur en profession utses att bedöma andra professionsmedlemmars arbete 

utifrån yrkeskårens kvalitetskriterier. Denna logik har även tillämpats för att granska kvalitén 

på hela utbildningar. 

 

Vedung (2009) menar vidare att det anses klassiskt att utvärdera professionella aktiviteter 

med kollegebedömning - självvärdering initierad av professionerna själva. Denna typ av 

utvärderingsmodell skattar kvalitet och inte bara kvantitet. Det är svårt för utomstående att 

bedöma om utbildningsverksamhet eller annan professionell verksamhet håller god kvalitet 

eftersom det krävs fackkunskaper för att känna till områdena. Det finns dock många svagheter 

med denna typ av utvärderingsmodell, som att individer bedömer olika och att bedömningarna 

genomförs under tidspress och därför blir ytliga. Utvärdering av verksamhetens resultat är en 

bedömande aktivitet. Även Tengblad (1990) menar att det inom vissa sammanhang endast är 

de anställda själva som subjektivt måste och kan utvärdera kvaliteten. Det tydligaste exemplet 

är Försvarsmaktens utvärdering av krigsorganisationen och de utbildade förbandens 

krigsduglighet. Brigadchefen beställer och värderar krigsförbanden som produceras av 

fredsorganisationen.  

 

Flera forskare har påtalat bristen på studier av Försvarsmakten (Ydén 2008, Catasús och 

Grönlund 2005). Orsaker till denna brist uppges bero på svenska universitetsforskares 

ointresse. Möjliga förklaringar till detta ointresse är antaganden om att militären är helt olik 

civilsamhället, att verksamheten präglas av inneboende sekretess och att civila forskare har 

problem med access. Enligt Catasús och Grönlund (2005) är studier om Försvarsmakten 

sällsynta och saknas inom områden som redovisning, ansvar och resultatmätning. De 

uppmärksammar ett problemområde som varit aktuellt i minst 20 år: Hur skall det som 

Försvarsmakten presterar i fredstid mätas? Överbefälhavaren beskriver problematiken: 

 

Beställningen är inte entydig och måluppfyllelsen bestäms lika mycket i en politisk 

process som i en objektiv bedömning. Näringslivets relativt tydliga och objektiva 

kriterier – vinst, expansion och börsvärde etc. har ingen motsvarighet vare sig för 

Försvarsmakten eller för dess uppdragsgivare. Huruvida Försvarsmakten uppnår 

de mål som statsmakterna fastställer är till sist en politisk bedömningsfråga som 

inte sällan är nära kopplad till de ekonomiska påföljderna av olika svar! 

(Anförande av överbefälhavaren, general Håkan Syrén, vid The Procuritas and 
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INSEAD 9th Seminar on Active Ownership, den 24 januari 2005, 

www.forsvarsmakten.se). 

 

Försvarsmakten har fått kritik från Regeringen, Riksrevisionen och media för brister i 

planering och kontrollsystem. Samtidigt är den enda aktör som kan utvärdera 

Försvarsmaktens beredskap att försvara Sverige Försvarsmakten själv (Catasús och Grönlund 

2005).  

 

Försvarsmakten är en offentlig organisation som bedriver omfattande utbildningsverksamhet. 

I fredstid är Försvarsmakten, i stor utsträckning, en utbildningsinstitution som utbildar och 

tränar officerare och soldater (Catasús och Grönlund 2005). Försvarsmaktens uppgift att vara 

Sveriges instrument för utövande av våld i syfte att försvara statens territorium, säkerhet och 

oberoende löses främst genom fredstida utbildning (Ydén 2008). Försvarsmaktens 

utgångspunkt i sin grundbok i pedagogik, Pedagogiska Grunder, är att all utvärdering av 

utbildning är subjektiv: 

 

Det är angeläget att belysa ordet objektivitet när det handlar om värderingar och 

utvärderingar. All utvärdering eller värdering av utbildning blir alltid subjektiv i 

den bemärkelsen att det är någon som värderar något eller någon. Det är någon 

som bestämmer vad som skall kontrolleras vid utvärderingstillfället, någon som 

avgör vad som är intressant att fokusera på. Någon värderar också utfallet i 

förhållande till målen och förväntningarna samt drar slutsatser om effekter, 

resultat, kvalitet och genomförande utifrån denna värdering. Om personen vore 

en annan, skulle utvärderingen sannolikt se annorlunda ut (Lindholm 2000:306). 

 

Ydén (2008) anser att det inte läggs tillräckligt med energi på att utvärdera de förband som 

utbildas. Försvarsmakten har lagt för lite vikt vid metoder för att utvärdera 

soldatutbildningens kvalitet och underlaget utgörs i princip av självskattningar. 

Uppdragsgivaren har inte något annat underlag än det rapporterade utbildningsresultatet och 

därför uppstår ett visst spelrum kring vilken kvalitet som skall rapporteras. Det föreligger en 

uppenbar risk för godtycke när man betygsätter sin egen insats. Aspekter som kvalitén i 

utbildningsarbetet eller kvalitén hos det färdigutbildade förbandet låter sig inte uttryckas i 

siffror lika enkelt som det ekonomiska utfallet. Såväl den exakta uppgiften som formerna för 

utvärdering av utbildningen förefaller vara långtifrån kristallklara. Avsaknaden av tidigare 

studier av utvärdering av utbildningen inom Försvarsmakten antyder ett outforskat område 

som är intressant att studera närmare. 

1.2 Problemformulering 
Kvalitets- och resultatmätning i offentliga organisationer är generellt ett område präglat av 

svårigheter. Subjektivitet och tolkning kan vara betydande inslag i mätningen, särskilt inom 

utbildningsverksamhet. Försvarsmakten är ett tydligt exempel på en offentlig organisation 

med omfattande utbildningsverksamhet där det är svårt att mäta kvalitén och resultaten av 

verksamheten. Forskare påtalar att tidigare studier saknas i stor utsträckning. Området som 

sådant är dock inte unik bara för Försvarsmakten utan relevant för alla offentliga 

organisationer. Detta resonemang leder ner till vår problemformulering: 

 

Hur utvärderar en offentlig organisation som bedriver utbildningsverksamhet 

utbildningens kvalitet? 

http://www.mil.se/
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1.3 Syfte 
Syftet med studien är att förklara hur en offentlig organisation som bedriver 

utbildningsverksamhet arbetar med kvalitets- och resultatmätning. Vi vill även undersöka om 

det finns inslag av subjektivitet och tolkning i utvärderingsarbetet och beskriva hur det 

påverkar kvalitets- och resultatmätningen. Syftet uppnås genom en empirisk undersökning av 

hur Försvarsmakten utvärderar förbandsutbildningen med ett särskilt fokus på metoder. 

1.4 Avgränsningar 
Svårigheterna med att mäta kvalitén på en utbildning är troligtvis likartade oavsett 

organisation. En privat organisation borde uppleva samma problem med kvalitets- och 

resultatmätning som en offentlig avseende utbildningsverksamhet. En privat organisation kan 

inte mäta utbildningsresultat med finansiella termer lika lite som en offentlig kan det. Vi har 

dock valt att avgränsa oss till offentliga organisationer i den här studien och ytterligare 

avgränsat oss till att studera Försvarsmakten. 
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2 METOD 
Studiens metodologiska grund baseras på en kvalitativ ansats för att få förståelse för ett 

specifikt problem och hur det påverkar organisationens verksamhet. Det problem som 

studeras är kopplat till en arbetsprocess som involverar uppfattningar och tolkningar av en 

specifik process i en organisation, vilket gör en kvalitativ ansats lämplig.  Utgångspunkten för 

studien är en fallstudie där möjligheten att nå en förståelse för organisationens helhet ökar. 

Efterföljande val är att genomföra datainsamling med hjälp av intervjuer. Även valet av 

intervju som metod är kopplat till studiens syfte. 

 

Det kan diskuteras om en kvalitativ ansats kan anses vara den enda lämpliga för att genomföra 

en studie som vill analysera uppfattningar och tolkningar av en specifik process. En liknande 

studieinriktning kan genomföras med stöd av en kvantitativ ansats med enkät som 

datainsamlingsmetod. Detta kan motiveras med att metoden ger ett vidare spektrum av 

materialet. Materialet kan korsrelateras och undersökas genom att söka samband mellan 

variabler. En kvantitativ ansats anses inte lämplig som vetenskaplig ansats främst med hänsyn 

till syftet med studien. Det skall poängteras att idén inte är att göra en jämförelse internt inom 

organisationen utan att studera en specifik process rörande kvalitets- och utvärderingsarbete. 

Syftet är att ge möjlighet till en djup analys av insamlat material. En kvantitativ ansats ger inte 

de dimensioner av uppföljningar, kontinuerlig utveckling och diskussioner som en kvalitativ 

ansats medför. 

 

Motivet för den valda metodiken är främst möjligheten att ta fasta på olika chefers 

uppfattningar och tolkningar av en specifik process. Motivet stärks pga. att det är kvalitets- 

och utvärderingsarbetet som är fokus för studien och en process som inbegriper granskning, 

bedömning och värdering av kvalitativa aspekter. Möjligheten att få en inblick i hur 

utvärderingsprocessen i utbildningen kopplas till målstyrning av verksamheten är även detta 

ett argument för att bedriva studien med bas i en kvalitativ ansats och via en fallstudie. 

Möjligheten att undersöka och få en inblick i en process som innefattar kvalitetsarbete gör att 

studiens form, antal respondenter samt frågor, kan behöva anpassas för att möta studiens 

syfte. Ytterligare argument för det aktuella valet är att det hos den studerade organisationen 

finns material som tjänar som stöd till undersökningen, material som inte hade funnits 

tillgängligt vid en kvantitativ ansats som innebär en mer strikt undersökningsform. Exempel 

på sådant material är organisationsunik information rörande studieobjektet som har inhämtats 

på plats från ett internt nätverk. 

 

I empirin presenteras organisationsunika verktyg samt relevanta begrepp för studien. Dessa 

definitioner presenteras även i den teoretiska referensramen för att skapa en tydlighet kring 

vilka specifika processer och aspekter som åsyftas och används genom studien. Det insamlade 

materialet har analyserats med hjälp av referensramen för att få en förståelse för hur teorin 

kan praktiseras. Relevanta slutsatser presenteras tillsammans med förslag till fortsatt 

forskning. 

2.1 Urval 
Den organisationsenhet som har valts som studieobjekt är ett arméregemente inom 

Försvarsmakten (FM), Skaraborgs Regemente P4. Valet av FM som studieobjekt grundas på 

att FM i stor utsträckning, i fredstid, är en organisation vars huvudsakliga uppgift är att 

bedriva utbildning av soldater och officerare. Motiveringen till att Försvarsmakten har valts 

som studieobjekt istället för att studera t.ex. en skola, lärosäte eller annan 

utbildningsinstitution är att FM har en unik uppgift att utbilda för väpnade insatser. Enligt 
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Lindholm (2000) syftar FM:s utbildning till att utveckla förmåga till effektiv handling i såväl 

normala som extrema situationer. Den förmåga som efterfrågas och den specifika situationen 

definieras för varje utbildning. Det som särskiljer FM:s utbildning från de flesta andra 

utbildningar i det övriga samhället är kravet på förmåga till effektiv handling i extrema 

situationer. Här uppstår då ett intresse för hur kvalitets- och utvärderingsarbetet genomförs 

hos en organisation vars uppgift är så unik. Svårigheten med att få access till organisationen 

som skall studeras minimeras då en av författarna är anställd i Försvarsmakten. Detta har 

förenklat möjligheten till att skapa ett intresse hos organisationen för studien, få kontakt med 

respondenter samt tillgång till annan information. 

 

Då fokus i studien är hur kvalitet och resultat mäts inom en utbildningsverksamhet studeras 

Utbildningsenheten inom Skaraborgs Regemente P4. Som ett komplement till 

Utbildningsenheten studeras även ledningsnivån på P4, den avdelning, Övnings- och 

Utbildningsavdelningen, inom regementet vars uppgift är att stödja Utbildningsenheten, samt 

Markstridsskolan som är en skola inom Försvarsmakten. De utvalda respondenterna innehar 

befattningar som rör utbildningsarbetet och kvalitetsarbetet inom organisationen. 

Respondenterna har ledande positioner som innebär ansvar för både utförande samt 

utvärdering. Exempel på positioner är chefer på ledningsnivå, chefer inom 

Utbildningsenheten samt officerare inom Markstridsskolan. Inom gruppen av respondenter 

finns det en variation mellan de som är inbegripna i det dagliga utbildningsarbetet samt de 

vars uppgifter innebär att kvalitetssäkra och utvärdera utbildningen. Denna sammansättning 

av respondenter möjliggör att perspektiv på utbildningsverksamheten kan lyftas fram från 

olika delar och nivåer av organisationen. 

2.2 Val av studieobjekt 
Vi har avgränsat oss till att endast studera organisationsenheter inom Försvarsmakten som är 

geografiskt belägna i Skövde och genomföra intervjuer där främst för att undvika resor. Det 

har varit möjligt att genomföra telefonintervjuer med chefer på andra regementen i landet, 

men vi har inte sett det behovet då vi kunnat samla in tillräckligt med material lokalt i 

Skövde. Vi avgränsade oss till Skaraborgs regemente P4 och Markstridsskolan, och har inte 

studerat eller kontaktat Trängregementet som även det ligger i Skövde och ingår i Skövde 

garnison. Vi har heller inte samlat in material från Livregementets husarer, K3, som ligger i 

Karlsborg, vilket är geografiskt nära Skövde. Vi har även gjort avgränsningen att vi inte 

samlat in material från Högkvarteret eller från Försvarsdepartementet utan begränsat studien 

till främst P4 med kompletterande material från Markstridsskolan. Syftet med studien har inte 

varit att jämföra olika organisationsenheter med varandra och därför har vi inte haft ett behov 

av att samla in material från fler organisationsenheter än de utvalda. Om studien varit större i 

sin omfattning, haft ett annat syfte och vi inte hade varit begränsade i tid, hade de ovan 

nämnda organisationsenheterna varit intressanta samt möjliga studieobjekt att ha med. 

2.3 Insamlingsmetoder 
De insamlingsmetoder som har använts i studien är intervjuer samt inhämtning och tolkning 

av skriftlig information om organisationen, som verksamhetsbeskrivningar och riktlinjer. 

Inhämtning av skriftligt material har inte varit den främsta insamlingsmetoden utan har 

använts för att få en kompletterande beskrivning av organisationen. Intervjumetoden har gett 

en möjlighet till uppföljning och förklaring av det aktuella ämnet. 

 

En fördel med intervju som insamlingsmetod återfinns, enligt Bell (2005), i dess flexibilitet. 

Intervjuer ger en möjlighet till uppföljning och utvidgning som inte kan åstadkommas med en 

kvantitativ datainsamlingsmetod, som t.ex. en enkätstudie. Intervju som metod ger också 
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ytterligare en dimension då respondentens kroppsspråk, mimik och tonfall kan ge upphov till 

tolkning hur svaret avges. 

 

Aspekter att hantera kopplat till valet av intervju som insamlingsmetod är tidsaspekten samt 

validiteten. Tidsfaktorn innefattar både arbetet med förberedelse, genomförande och analys. 

Skillnaden i tidsåtgång mellan metoder är eventuellt inte direkt avgörande då arbetet med en 

kvantitativ metod även den är tidskrävande. Dock menas att tidsfaktorn är en faktor att ta 

hänsyn till. Validiteten är även den en faktor som måste diskuteras då intervjun kan uppfattas 

som en subjektiv teknik, vilket kan ge upphov till bias (Bell 2005). Sätten som dessa problem 

hanteras i studien är genom uppställandet av en intervjuguide som tydligt inriktas på valt 

studieområde. I guiden ges även en indikation på vald struktur. Nivån av bias är problematisk 

att definiera men insikten om möjligheten till bias är ett stöd i analysarbetet av valt material. I 

kopplingen mellan teori och empiri bör särskilda skillnader upptäckas vilket då kan diskuteras 

och analyseras separat. 

 

Intervjuguidens utgångspunkt har varit att beröra de områden som är väsentliga för studien. 

Formen på intervjuerna har utgått ifrån aspekter av en semi-strukturerad intervju. Då frågorna 

som använts är öppna finns det problem med att använda en ostrukturerad eller strukturerad 

intervjuform. Den ostrukturerade formen ger inte vägledning under intervjutillfället och den 

strukturerade formen begränsar intervjutillfället. Då fokus har legat på att studera 

uppfattningar och tolkningar har den semi-strukturerade intervjun ansetts vara den mest 

lämpliga. Däremot har inte tanken varit att genomföra ett ostrukturerat samtal om intressanta 

områden med respondenten, utan idéer har även hämtats ifrån fokuserade intervjuer där en 

viss struktur återfinns genom att relevanta områden har valts ut i förväg. Dessa områden har 

då täckts in under intervjun genom att relevanta frågor har ställts och respondenten har även 

givits en viss frihet till reflektion (Bell 2005). 

 

Säkerställandet av kvalitén i arbetsprocessen har genomförts i framtagandet av intervjuguiden 

samt genom en tydlig koppling till studiens syfte att beskriva kvalitets- och utvärderingsarbete 

inom utbildningsverksamheten och uppfattningar av densamma. Motiveringen till varför 

intervjuguiden har setts som en säkerställning av kvalitén är att den också fungerat som 

styrinstrument så att de frågor som är centrala för studien har blivit besvarade. Samma 

intervjuguide har använts till samtliga intervjuer även fast frågeställningarna har haft olika 

relevans för olika intervjuade. Intervjuguiden har dock inte följts till punkt och pricka under 

intervjuerna utan har använts med flexibilitet som ett stöd. Vi har anpassat våra frågor till den 

intervjuade efterhand som intervjuerna fortskridit och vissa frågor har bedömts viktigare att 

ställa till vissa respondenter. Det har dock inte förelegat ett behov att utforma individuella 

intervjuguider till varje enskild intervju. Vår ambition var initialt att genomföra tio intervjuer, 

vilket vi ansåg var ett tillräckligt stort urval för studien. Vi genomförde nio intervjuer, vilket 

vi under arbetets gång märkte ändå utgjorde ett fullt tillräckligt underlag. Därför eftersträvade 

vi inte att genomföra ytterligare intervjuer även om det hade varit möjligt. 

2.4 Datainsamling och bearbetning 
Våra intervjuer har genomförts från mitten av mars fram till början av april månad under 

2010, vilket var mitt i P4:s övningsserie. Detta har påverkat vilka intervjuer som varit möjliga 

att genomföra. En del chefer har helt enkelt inte varit tillgängliga och har inte funnit på plats 

på P4. Om vi genomfört den här studien på hösten istället, hade det säkerligen varit enklare att 

få tillgång till chefer. Trots detta har vi ändå fått tag på relevanta chefer att intervjua och 

uppsatsen har inte begränsats av de här omständigheterna. De som vi har haft kontakt med på 

P4 har varit väldigt tillmötesgående, förstående och intresserade och flera av de chefer vi har 
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intervjuat har verkligen ställt upp för att avsätta tid till oss. Det är viktigt att påpeka att P4 inte 

har beställt den här studien, utan det är helt och hållet vår egen idé, även fast P4 visat intresse 

att ta del av resultatet. 

 

Intervjuerna genomfördes på specifika datum då respondenterna fanns tillgängliga. Det har 

inneburit att ett antal intervjuer koncentrerades till vissa utvalda dagar. Intervjuerna har 

genomförts på de intervjuades kontor på deras respektive arbetsplats. Intervjuerna har spelats 

in med den intervjuades tillåtelse och varje intervju har varit ungefär 45 minuter lång. Vid 

intervjutillfället presenterades problemformuleringen och syftet för respondenterna. Detta 

hade även presenterats tidigare vid tagandet av första kontakt före själva intervjutillfället, men 

presenterades igen för att undvika eventuella missförstånd. 

 

Efterhand som vi genomfört intervjuerna har vi efter varje intervju lyssnat igenom den, 

sammanfattat hela intervjun skriftligt och även tagit ut intressanta citat, även om intervjuerna 

inte transkriberats. I samband med intervjuernas genomförande påbörjade vi också arbetet 

med att analysera materialet. Materialet har analyserats genom analys av individuella 

intervjuer och genom analyser av intervjuerna med stöd av den teoretiska referensramen både 

mot enskilda intervjuer och mot intervjuerna som helhet. Detta för att kunna se återkommande 

alternativt gemensamma drag intervjuerna emellan. 

 

Intervjuernas presenteras i empirin uppdelade i tre block med tre intervjuer i varje. Dessa 

block har vi namngett ledningsnivån, värderingsverksamheten och den operativa nivån. Inom 

varje block är intervjuerna tematiserade efter ämnesområden. Att tematisera inom varje block 

medför att intressanta ämnesområden belyses och underlättar kopplingar till den teoretiska 

referensramen. Vi har dock valt att inte tematisera och presentera samtiga intervjuer 

tillsammans. Genom indelningen i organisatoriska block är det lättare att särskilja de olika 

intervjuerna och få en bild av organisationens hierarki. Det visar också tydligare likheter och 

skillnader mellan chefers uppfattningar på olika nivåer i organisationen och möjliggör analys 

mellan intervjublocken. 

2.5 Studiens tillförlitlighet 
En av författarna är anställd i Försvarsmakten och har haft en initial idé om ett möjligt 

empiriskt problem som skulle vara intressant att undersöka. Det har dock varit vår bestämda 

uppfattning under hela arbetets fortskridande att inte skriva en militär uppsats utifrån ett 

empiriskt problem, utan studien ska ha utgångspunkt i företagsekonomisk teori med 

Försvarsmakten som valt studieobjekt. Att studera den organisation som man samtidigt är 

verksam inom kan medföra problem med objektivitet och risk för hemmablindhet. Denna risk 

har hanterats i och med att den andra författaren helt och hållet saknar tidigare erfarenhet av 

Försvarsmakten som organisation och därför har mött studieobjektet med helt nya ögon. 

Denna kombination av författare har skapad en god balans mellan tidigare erfarenheter och 

kunskaper och objektiv skepticism. 

 

Det går att diskutera om det finns en beroendeställning mellan en av författarna och den 

studerade organisationen. Detta har dock inte varit tydligt i framtoningen hos Försvarsmakten. 

De har snarare sett på denna studie med intresse och även sett ett värde i hur författarnas olika 

bakgrund hjälper studien att bli tydlig för personer utanför Försvarsmakten. Det har heller inte 

blivit tydligt för författarna att det skulle föreligga en tillrättalagd attityd angående 

problemformuleringen och de frågor som har ställts till respondenterna. Snarare har 

förhållandet varit det motsatta där respondenterna har markerat sina ståndpunkter om vikten 

av denna studie. De har även varit tillmötesgående och tydliga med att markera framgångar 
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som har gjorts inom vissa områden men även tydliggjort områden med misslyckanden. 

Naturligtvis kan det diskuteras om de framgångar som har presenterats är förskönande 

omskrivningar för hur verkligheten egentligen ser ut. Vi anser att så inte är fallet då 

respondenterna själva har lagt vikt åt de problemfyllda områdena som finns i organisationen 

och varit öppna med att exemplifiera hur det tar sig uttryck i det dagliga arbetet. Till stor del 

får detta anses vara ett stöd för tillförlitligheten i studien. 

 

Vår analys och våra slutsatser utgör på inget sätt någon absolut sanning. Vi har gjort en 

tolkning av det material som vi samlat in och det finns en risk för missförstånd och 

missuppfattningar från vår sida. Andra studenter eller forskare kan tolka samma material på 

ett annat sätt. Studien har varit begränsad i sin omfattning, både i tid och avseende studerad 

organisation. Om samma studie genomförts på en annan organisationsenhet inom 

Försvarsmakten är det inte säkert att vi fått samma resultat. Om vi intervjuat andra chefer 

inom samma organisation kan svaren ha varit annorlunda. Försvarsmakten är en stor 

myndighet och det är svårt att skapa en heltäckande bild av hela organisationen. Problem och 

brister inom en organisationsenhet, är nödvändigtvis inte problem och brister inom en annan 

organisationsenhet. Problemområden kan vara kända och föremål för utredning och 

förbättringsarbete, även om förändringar ännu inte är implementerade fullt ut i organisationen. 

Det är möjligt att Försvarsmakten redan känner till de slutsatser som vi presenterar, och redan 

arbetar med de områdena. Vi gör inte anspråk på att ha tillfört den företagsekonomiska 

teoribildningen, eller Försvarsmakten, ny kunskap. Trots detta känner vi ändå att vi med den 

här uppsatsen studerat ett område där det finns utrymme för den här typen av studie, särskilt i 

och med valet av Försvarsmakten som studieobjekt. 
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3 TEORETISK REFERENSRAM 
I detta kapitel presenteras och förklaras ett antal koncept, faktorer, nyckelbegrepp och 

modeller som är av vikt i arbetsprocessen med utvärdering och bedömning av kvalitet i 

utbildning. 

3.1 Offentliga organisationer 
Enligt Christensen et al. (2005) skiljer sig offentliga organisationer från privata företag på ett 

fundamentalt vis. Offentliga organisationer har en folkvald ledning, är multifunktionella och 

skall tillvarata delvis motstridande hänsyn, vilket skiljer dem från privata företag. De flesta 

offentliga organisationer bedriver heller inte sin verksamhet på en ekonomisk marknad. Det 

som är mest typiskt för offentliga organisationer att de generellt har komplexa och vaga mål 

och försöker prioritera många olika hänsyn och aktiviteter samtidigt. Privata organisationer är 

ofta mer endimensionella, särskilt när det gäller huvudmålet för verksamheten, nämligen 

vinst. Oklara mål ger också en organisationsledning betydande flexibilitet i hur dessa skall 

framställas och inte minst med hänsyn till om och hur de skall införas. Klara mål kan binda 

upp ledningen till mål som de vet är svåra att genomföra och som de därmed eventuellt kan få 

svårt att uppnå. 

 

Hagström (1990) anser att det är ställt utom tvivel att det råder skillnader avseende 

förutsättningar, mål och struktur mellan offentliga och privata organisationer. Det finns en 

diskussion om likheter och skillnader mellan offentliga och privata organisationer, men det 

som är mera oklart är på vilket sätt och i vilken grad det råder skillnader, inte om skillnaderna 

existerar. 

 

Det går att argumentera för att offentliga och privata organisationer är fundamentalt olika på 

alla viktiga områden därför att offentliga intressen skiljer sig från privata. Detta beror på att 

hänsyn måste tas till en bredare uppsättning av mål och värderingar och att många olika 

hänsyn måste vägas mot varandra. Det ägnas en helt annat vikt i offentliga organisationer åt 

demokratiska hänsyn, värderingar om rättssäkerhet och hänsyn till det gemensamma, än det 

görs i privata organisationer. Vidare så är ledare i offentliga organisationer ansvariga inför 

medborgarna och väljarna, och det läggs en större tonvikt vid öppenhet, insyn, likabehandling 

och förutsägbarhet i offentliga organisationer (Christensen et al. 2005). 

 

Mot detta står en annan inriktning i organisationsteorin som menar att offentliga och privata 

organisationer inte skiljer sig åt på ett fundamentalt vis. Denna inriktning anser att 

tyngdpunkten bör läggas på likheter mellan organisationerna och att utveckla kunskaper som 

gäller för alla organisationer. Skillnaden mellan offentligt och privat, eller allmännyttiga och 

affärsmässiga organisationer, bör tonas ned. Denna inriktning stämmer överrens med 

reformprogrammet inom offentlig sektor som benämns New Public Management, som tonar 

ned skillnaderna mellan offentliga och privata organisationer. Här hävdas att 

organisationsmodeller och styrformer med fördel kan överföras från privata till offentliga 

organisationer. Enligt detta synsätt har det offentliga och det privata viktiga gemensamma 

drag och kan därför läggas under gemensamma regelverk och organiseras utifrån samma 

principer. Offentliga organisationer är inte så speciella att de måste verka inom egna lagar, 

regler, procedurer och organisationsformer (Christensen et al. 2005). 
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3.1.1 New Public Management 

Enligt Almqvist (2006) syftar New Public Management (NPM) till att eliminera skillnader 

mellan offentlig sektor och näringsliv gällande affärsmetoder, och att få till ett skifte i fokus 

från processansvar till ett större fokus på ansvar för uppkomna resultat. Det avser dock inte ett 

strikt redovisningsmässigt resultat, utan om uppkomna resultat eller effekter av själva 

verksamheten. Det handlar även om att införa en mer företagslik management med en tydlig 

målformulering och noggrann uppföljning av måluppfyllelse. Fokus bör också flyttas från 

”input” till ”output”. Detta avser att offentlig sektor inte längre skall styra sina verksamheter 

med fokus på resurser (t.ex. budgetstyrning) utan istället fokusera på vad som ska uppnås med 

verksamheten. Det innebär formulerande av mål, mätning av måluppfyllelsen och slutligen 

revidering av målen. Syftet med NPM tycks vara att införa mer av rationell management inom 

offentlig sektor, genom att samla gamla idéer under en och samma reformrörelse. Med 

rationell management menas att målformuleringen ska bli tydlig, målen ska på ett 

systematiskt sätt följas upp, sambandsanalyser av insatta resurser och presterat värde skall 

definieras, resursnivåer, prestationsnivåer och prestationernas kvalitet ska fastställas och 

planeras. Dessutom ska ansvaret för resurser i mindre grad bygga på förtroende och i högre 

grad bygga på styrning, kontroll och uppföljning (Almqvist 2006). 

 

Även Hood (1995) beskriver NPM som ett koncept som inneburit förändringar för hur 

verksamhet bedrivs i offentlig sektor. På ett liknande sätt som Almqvist (2006) beskriver 

Hood (1995) skillnaderna mot det gamla systemet före NPM. Förändringar är märkbara inom 

ansvarsutkrävande för resultat men också avseende hantering av ekonomiska medel inom 

offentlig sektor. En ineffektiv hantering av offentliga medel har resulterat i att utvärdering 

blivit en central faktor för offentlig sektor och även att i det långa loppet leverera kvalitet 

inom alla områden, som exempelvis utbildning. NPM innebär en mer fokuserad styrning på 

olika aktiviteter men ger också upphov till ökad utsatthet i form av konkurrens i och med 

införandet av affärsmodeller från näringslivet. Konkurrensen gör sig påmind via externa 

aktörer som vill bedriva verksamhet som förut var förbehållen offentlig sektor, som 

exempelvis utbildning och sjukvård. NPM har också gett upphov till intern konkurrens mellan 

olika aktörer inom offentlig sektor som numera inte har ensamrätt på utförandet av sin 

verksamhet. Både Hood (1995) och Almqvist (2006) beskriver att ett resultat av utsattheten är 

ökat fokus på styrning och kontroll. 

 

Hood (1995) signalerar däremot att den mer explicita styrningen av offentlig verksamhet har 

involverat byråkrater och politiker i utformningen av övergripande verksamhetsmål och 

kontrollen av densamma i större utsträckning än tidigare. En konsekvens av denna mer 

explicita utformning och kontroll av offentlig verksamhet leder in på en diskussion om 

formulering av mål och jämförbara standards för verksamheten. Hood (1995) beskriver att 

innehållet, omfattningen och nivån av det som skall produceras eller uppnås explicit 

preciseras i målen och att de även sätts i relation till den service, produkt eller tjänst som är 

utfallet av arbetet. 

 

Avseende planerings- och kontrollprocessen av uppkomna resultat inom offentlig sektor 

menar Hyndman et al. (2008) att denna koppling är tydlig inom NPM. De är av uppfattningen 

att det finns ett behov av att planera och kontrollera prestationen hos offentlig sektor. Detta 

bör åstadkommas med hjälp av mål som är specificerade samt kvantifierbara. Specificerade 

och kvantifierbara mål genererar ett förtydligande av ansvar och fördelning av management: 
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It is often argued that by having targets for performance, and by measuring 

achievements against targets, a basis for better managements within the public 

sector is provided (Hyndman et al. 2008:32). 

 

En tydligare inriktning på prestation ger effekter på hur aktiviteter styrs samt utgör i sin tur en 

grund för utvärdering av verksamheten. Fokus för ledningsnivå bör vara att spendera mer tid 

på kontroll av prestation, ”output”, än på var de finansiella resurserna är spenderade, ”input”. 

Ett exempel på relationen mellan uppsatta mål och utvärdering av resultat är mätning av 

kunskap inom utbildning: 

 

If the target is to ensure that a certain percentage of 11-year-olds achieve a 

particular level in mathematics, a measure of effectiveness would compare the 

percentage actually achieving this level (possibly captured through the use of a 

particular testing instrument) with the objective (Hyndman et al. 2008:31). 

 

Hyndman et al. (2008) beskriver vikten av att det finns information om prestationen och 

förhållandet mellan mål och resultat. De menar att finansiell information är viktig för att 

åstadkomma pålitlighet i hanterandet av offentliga medel, tillsammans med information om 

utförande och prestation, för att kunna utvärdera offentlig sektor och dess hantering av 

tilldelade medel. 

 

Det går också att hävda att alla organisationer i någon utsträckning står under politisk 

auktoritet och påverkan och yttre statlig kontroll. Därför är det viktigt att undvika stereotyper i 

diskussionen mellan offentligt och privat. Något som präglar organisationsutvecklingen är att 

de tydliga gränserna mellan offentligt och privat sektor bryts ned inom vissa fält. Det blir fler 

organisationer i skärningspunkten mellan offentlig och privat verksamhet, vilket ger upphov 

till blandformer och hybrider i gränslandet mellan det offentliga och privata. Organisationer 

kan vara offentliga i ett avseende och privata i ett annat (Christensen et. al 2005). 

3.1.2 Kännetecken för offentliga organisationer 

Trots denna gråzon mellan offentliga och privata organisationer utgår Christensen et al. 

(2005) från att det finns fundamentala skillnader och att offentliga organisationer är distinkt 

annorlunda än privata. 

 

Offentliga organisationer har en folkvald ledning, vilket skiljer dem från privata 

organisationer. I toppen sitter det en demokratiskt vald ledning som de offentliga 

organisationerna är ansvariga inför, till skillnad från privata organisationer som är ansvariga 

inför en styrelse som utgår från aktieägarna. Offentliga organisationer ingår i en 

parlamentarisk styrkedja som innebär att folket utgör grunden för all auktoritet i och med att 

ledningen väljs genom val vart fjärde år. Alla offentliga organisationer styrs genom ett 

skriftligt lag- och regelverk och handlar på uppdrag av politiskt valda organ. Detta ställer helt 

andra krav på offentliga än privata organisationer (Christensen et al. 2005). 

 

Offentliga organisationer är multifunktionella, vilket innebär att de skall tillvara delvis 

motstridande hänsyn, som t.ex. politisk styrning, kontroll, medbestämmande från anställda, 

öppenhet, offentlighet och insyn i beslutsprocesser, likabehandling, förutsägbarhet, 

tjänstekvalitet, yrkesmässigt oberoende, neutralitet, politisk lojalitet och kostnadseffektivitet. 

Det politiska administrativa systemet är inte ett renodlat majoritetsstyre utan kombinerar 

många olika styrformer. Hänsyn till rättsstatsvärderingar måste avvägas mot hänsyn till 

majoritetsstyre, till fackföreningar, till intressen och till kostnadseffektivitet. Detta gör att 
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offentliga organisationer inte arbetar mot ett grundläggande mål som inkomster, vinst och 

ekonomiskt överskott, som i privata företag. Offentliga organisationer med denna 

multifunktionella organisationsmodell blir därför speciellt utsatta för kritik. Det är mycket 

svårt att göra alla tillfreds och att balansera olika hänsyn mot varandra. Men det öppnar också 

för inflytande, flexibilitet och godtycklighet för de anställda. I multifunktionella 

organisationer ges det utrymme för godtycklighet och viss grad av frihet i värderingen av 

vilka hänsyn som prioriteras. De som arbetar i offentliga organisationer får därmed inflytande 

och makt (Christensen et al. 2005). 

 

Dessa utmaningar som multifunktionaliteten medför kan antingen ses som ett sjukdomsdrag 

eller som ett systemdrag. Tvetydighet och målkonflikter kan anses vara problem som bör 

elimineras, men det går också att se oklara och delvis motstridande mål som ett 

grundläggande kännetecken som skiljer offentliga organisationer från privata. I sådana fall 

bör fokus ligga på att hitta sätt att leva med delvis motstridiga hänsyn och krav, snarare än att 

försöka hitta slutgiltiga lösningar. Delvis motstridande mål ger handlingsutrymme och 

flexibilitet, men innebär också ansvarsproblem. Olika hänsyn och spänningar i och mellan 

offentliga organisationer om hur olika hänsyn skall avvägas mot varandra, blir i praktiken ofta 

en instabil balans (Christensen et al. 2005). 

 

Offentliga organisationer, till skillnad från privata, bedriver inte sin verksamhet på en 

ekonomisk marknad med fri konkurrens (Christensen et al. 2005). Hagström (1990) anger 

frånvaron av marknadsmekanismer som informations- och signalsystem som ett särdrag i 

offentlig verksamhet. Den privata ledaren har vanligtvis vinst, marknadskontroll och/eller 

överlevnad som ledstjärna, medan den offentliga ledaren ofta saknar en klar ”bottom line”, 

dvs. en affärs- eller verksamhetsidé. Avsaknaden av marknadssystemets incitament till 

kostnadsreduktion och kurskorrigeringar liksom balansinstrument för utbud och efterfrågan 

gör att offentliga organisationer är avhängda på budgetmässiga anslag. Det har också hävdats 

att organisationer som får sina resurser genom ett politiskt-administrativt fördelningssystem 

tenderar att visa mer uppmärksamhet åt intressenter som kan bidra till den egna tillväxten, än 

den uppmärksamhet som ägnas åt intern effektivitet eller faktiska resultat. 

3.1.3 Att mäta resultat i offentliga organisationer 

Statliga myndigheter producerar företrädesvis tjänster och inte varor. Det brukar sägas 

allmänt om tjänster, både privata och offentliga, att de är immateriella och sammansatta av en 

mängd olika komponenter där process och prestation går in i varandra, att de produceras och 

konsumeras samtidigt samt att deras påverkan kan pågå långt efter att det att själva tjänsten 

konsumerats. Tjänstens kvalitet påverkas heller inte bara av vad man får utan också av hur 

man får den. Detta sammantaget gör att tjänster generellt är svåra att mäta och värdera 

(Lindgren 2008): 

 

Att mäta kvalitet och resultat innebär att mäta sådana aspekter av en verksamhet 

som låter sig mätas i siffror, även om det som därmed mäts vare sig ger en bild av 

helheten eller är särskilt relevant (Lindgren 2008:108). 

 

Enligt Christensen et al. (2005) finns det ofta motstridande, oklara och instabila kriterier eller 

standarder för att utvärdera resultat. Det måste tydliggöras vilka kriterier som används för att 

värdera om en offentlig organisation fungerar bra eller dåligt. Ingen utvärdering kan göras 

utan någon form av kriterier. Det finns även ett stabilitetsproblem gällande mål och kriterier. 

Skiftande standarder och mål gör det svårt att mäta resultat. På hög nivå kan skiftande 

regeringar medföra förändringar i målformuleringar och prioriteringar. På lägre nivå kan det 



 

14 
 

ge situationer med dålig stabilitet i mätmetoder och resultatindikatorer.  En genomgående 

tendens kan vara att resultatindikatorer byts ut och förändras med jämna mellanrum. Detta 

skapar problem över tiden med att mäta effekter och resultat. I situationer där en organisation 

inte lever upp till förväntningarna om klara och tydliga mål och standarder, blir 

resultatmätningar med ett socialt test än ett effektivitetstest. En strategi i ett socialt test blir då 

att värdera egna prestationer i förhållande till sig själv eller tidigare prestationer i den egna 

organisationen. 

 

För att få pålitliga resultatmätningar krävs det att de som utvärderar är oberoende av dem som 

utvärderas, samtidigt som det krävs en viss närhet för att förstå aktörers värderingar och 

perspektiv. Det finns även problem med att skapa en logisk målkedja där övergripande 

huvudmål blir nedbrutna i delmål och resultatindikatorer. Det är inte heller säkert att dåliga 

resultat leder till att åtgärderna avvecklas eller monteras ned, så som det förutsätts i reformer 

där lyckade resultat skall belönas och bristande resultatuppfyllelse skall bestraffas 

(Christensen et al. 2005). 

 

Begreppet fullständig målrationalitet innebär att en organisation har klara och konsekventa 

mål, har full insikt över alla alternativ och full insikt i vilka konsekvenser dessa alternativ har 

i förhållande till målen. En följd av detta är att organisationen ofta väljer det alternativ som ge 

maximal eller högst grad av måluppfyllelse. Många empiriska studier av hur organisationer 

handlar, visar dock att detta inte stämmer i verkligheten, och att det är särskilt tydligt i 

offentliga organisationer som måste ta många olika och skiftande hänsyn. Begreppet 

begränsad rationalitet fångar upp detta, och innebär att organisationens mål är oklara, 

inkonsekventa och instabila och att organisationen har komplexa problem. Organisationen har 

ofullständig information om alternativ och konsekvenser och känner bara till en begränsad 

uppsättning av alternativ. Det krävs tid och resurser för att få en bättre kunskapsgrund och det 

är omöjligt att få full insikt. Därför väljer organisationen ett alternativ som ger tillräckligt bra, 

eller tillfredställande grad av måluppfyllelse. Organisationer kommer att ha en beslutsregel 

som bygger på satisfiering istället för maximering, där tillfredsställelse men inte 

nödvändigtvis optimala lösningar väljs (Christensen et al. 2005). 

3.2 Mål- och resultatstyrning 
Att styra en organisation genom mål är ett fenomen som används inom offentliga 

organisationer och som benämns målstyrning. Begreppet är kopplat till en syn att 

organisationens verksamhet kan styras via decentralisering eller genom delegering. 

Målstyrning innebär att verksamheten styrs genom att mål formuleras för den övergripande 

verksamheten samt för dess olika delar. Verksamheten följs upp för att studera i vilken 

utsträckning som målen uppnåddes. Målstyrning är en organisationsform som medger en hög 

grad av handlingsfrihet för medarbetarna i en organisation (Svensson 1997). 

 

Mål- och resultatstyrningen har samband med New Public Management som reformvåg. 

Framväxten av mål- och resultatstyrning innebär ett starkare försök att operationalisera mål 

för offentlig verksamhet och att använda dessa mer aktivt för att välja mellan 

handlingsalternativ och utvärdera resultat utifrån dem. Som en invändning mot detta går det 

att ställa frågan om det överhuvudtaget är möjligt att utveckla och använda tydliga offentliga 

mål i en värld som är komplex och delvis oklar (Christensen et al. 2005). 

 

Almqvist (2006) beskriver att målstyrning som idé går ut på att organisationens medlemmar 

ska känna till organisationens mål och arbeta mot att uppnå dem. Tydlighet, mätbarhet och 

uppföljningsbarhet är viktiga aspekter i målstyrningstekniken, eftersom målen skall följas upp 
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kontinuerligt. Målen skall också brytas ned hierarkiskt och anpassas till olika nivåer i 

organisationen så att en röd tråd går genom målkedjan från toppen till botten. Målstyrningen 

skall endast ange mål. Medlen för att nå målen, oftast inom vissa ramar, skall överlämnas till 

den målstyrda enheten att förfoga över. Målstyrning går alltså ut på att de som styr talas om 

vad som ska uppnås, men hur detta skall uppnås ansvarar de styrda för. Enligt Svensson 

(1997) innebär målstyrning att ledningen för en organisation tydliggör vilka effekter som de 

förväntar sig satt i förhållande till avsatta resurser. För att fungera väl bör det finnas en 

förmåga att formulera tydliga mål samt att dessa följs upp för att studera graden av 

måluppfyllelse. 

 

Mål- och resultatstyrningen är en styrteknik som bygger på tre huvudkomponenter. Det första 

är att formulera tydliga, stabila, konsistenta och konkreta mål. Målen skall vara 

operationaliserbara så att de fungerar som måttstockar för uppnådda resultat. Det andra är 

resultatmätning där information om uppnådda mål skall rapporteras tillbaka till överordnad 

nivå med utgångspunkt i specificerade resultatindikatorer. Resultatmätningssystem ska göra 

det möjligt med systematisk uppföljning av uppnådda resultat i förhållande till resursinsatsen. 

För det tredje gäller det resultatuppföljning med principen att framgång och goda resultat 

belönas medans dåliga resultat bestraffas (Christensen et al. 2005). 

3.2.1 Typer av mål 

Vid formulering av mål skall organisationen skilja på olika mål för att kunna formulera 

tydliga mål. Enligt Svensson (1997) delas målen upp i inriktningsmål, effektmål samt 

produktionsmål. Inriktningsmålet anger inriktningen på verksamheten och är sällan 

tidsbestämt. Bryts detta mål ned och konkretiseras samt tidsbestäms kopplat till ett önskat 

utfall har ett effektmål formulerats. Det önskade utfallet kan här vara effekter av 

organisationens verksamhet på en person. Det tredje målet är produktionsmål som anger vad 

organisationen skall utföra under en viss tidsperiod även om det inte framgår vilka effekter 

produktionsmålet har på verksamheten. 

 

Inom utbildningsverksamhet används enligt Hedenquist et al. (2008) mål som 

innehållsmässigt överensstämmer med de som Svensson (1997) beskriver även om 

benämningen ibland alterneras. Inom målstyrningslitteraturen förekommer inriktnings- samt 

effektmål även om benämningen uppnående- och strävansmål är mer lämpliga. Användningen 

av inriktnings- och effektmål kan skapa felaktiga förväntningar kring ett orsak-verkan 

samband. Den typ av mål som används inom en utbildningsverksamhet kan indelas i två 

grupper, uppnåendemål samt strävansmål. Enligt Hedenquist et al. (2008) beskriver ett 

strävansmål en önskvärd inriktning på utbildningsenhetens arbete och skall ses som en 

pågående process. Ett uppnåendemål beskriver vilka färdigheter en individ skall ha tillägnat 

sig vid vissa bestämda tidpunkter. Då ett uppnåendemål relaterar till angivna tidpunkter 

uttrycker detta mål ett resultat. Skillnaden mellan de två målen är att uppnåendemålet är 

tidsbestämt men att strävansmålet ej bör vara tidsbestämt pga. den pågående 

inlärningsprocessen. 

3.3 Utvärdering av utbildningen inom Försvarsmakten 
Enligt Ydén (2008) är det våldsuppgiften att vara Sverige instrument för utövande av våld i 

syfte att försvara statens territorium, säkerhet och oberoende som skiljer Försvarsmakten från 

andra svenska organisationer. Denna uppgift löses främst genom fredstida utbildning för 

våldsutövning och krig. Catasús och Grönlund (2005) anser att Försvarsmakten i fredstid 

främst är en utbildningsinstitution med syftet att träna och utbilda officerare och soldater. 

Även Försvarsmakten själv beskriver att myndigheten bedriver omfattande 
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utbildningsverksamhet på utbildningsförband lokaliserade på orter spridda över hela Sverige 

(www.forsvarsmakten.se). Försvarsmaktens målsättningar för utbildningsverksamheten 

uttrycks i en femgradig skala PersQ 1 till 5. Ett normalt år är målsättningarna PersQ 4 

(Försvarsmakten Årsredovisning 2009). 

 

Ydén (2008) anser att det inte läggs tillräckligt med energi på att utvärdera de förband som 

utbildas. Försvarsmakten har lagt för lite vikt vid metoder för att utvärdera 

soldatutbildningens kvalitet. Underlaget utgörs i princip av självskattningar: 

 

Det här är det svåra – det blir ett kvalificerat tyckande. Det är en brist vi har. Vi 

har uppdraget ”att utbilda x antal värnpliktiga mot PersQ si och så och här är 

pengarna”. Sen ska det redovisas. Då sätter man sig ner och pluton- och 

kompanichefer redovisar sina intryck av utbildningen. Jag skriver 

skedesrapporter till regementet parallellt med den ekonomiska rapporten, och det 

sker i en slutredovisning och så går det in i årsredovisningen. Sen ska vi redovisa 

tillskottet i krigsorganisationen. Regementschefen har egentligen inte så mycket 

annat underlag, utan han litar på mig. Och jag litar i stor utsträckning på mina 

kompanichefer. Ju högre upp vi kommer i den här hierarkin, desto mer beror på 

den närmast underliggande nivåns bedömning (överstelöjtnant, marinen) (Ydén 

2008:102). 

 

Uppdragsgivaren har inte något annat underlag än det rapporterade utbildningsresultatet. 

Därför uppstår ett visst spelrum kring vilken kvalitet som skall rapporteras. Det föreligger en 

uppenbar risk för godtycke när man betygsätter sin egen insats: 

 

Ja, vem är inte rädd för att efter ett utbildningsår upptäcka att det har gått 

fullständigt åt helvete. ”Jag skulle nå KDU 4, men jag har möjligen nått till KDU 

2. Tyvärr är pengarna slut och dessutom drar vi över lite grand”. Det är ingen 

självklarhet att man redovisar sånt. Det är ju inte bonusgenererande om man är 

ärlig alltför långt och talar om att det här, det blev verkligen inte bra 

(överstelöjtnant, marinen) (Ydén 2008:102). 

 

Ydén (2008) tar upp att möjligheten för officerare att befordras kan påverkas negativt om de 

rapporterar att målsättningar inte nåtts. Karriärsystemet tillmäts större betydelse och har en 

mer central plats i Försvarsmakten än metoderna för att säkerställa att de utbildade förbanden 

i insatsorganisationen håller tillräcklig kvalitet. Det finns en risk att ärliga bedömningar 

påverkar officerares strävan att klättra i karriärstegen på ett icke önskvärt sätt. En 

bataljonschef i armén säger att: 

 

Man kan väl säga att det inte har prioriterats eller premierats att vara tydlig. Gör 

du väldigt litet så är det liten risk att du gör fel. Tydlighet premieras inte och det 

accepteras heller inte fullt ut. Det kan nog vara ett systemfel. Sedan om jag 

raljerar kan jag säga att vi har en vitsordsdriven utveckling. Var och en som 

agerar tänker ju såhär att vad kan jag vinna på det här? Och hittills är det ju inte 

särskilt många som har vunnit på att vara tydliga, om man säger så 

(överstelöjtnant, armén) (Ydén 2008:102). 

  

Enligt Ydén (2008) kritiseras de begrepp som används för resultatrapportering för att vara 

otydliga skrivbordskonstruktioner. Ett exempel på detta är måttet PersQ: 

 

http://www.mil.se/
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Det lättaste är ju att skriva PersQ fyra, så är det hela klart (skratt). Ska man vara 

riktigt ful så kan jag säga, dom här grejerna med PersQ, dom är rätt värdelösa. 

Det är ingen som riktigt vet vad dom betyder (överstelöjtnant, armén) (Ydén 

2008:103). 

 

Aspekter som kvalitén i utbildningsarbetet eller kvalitén hos det färdigutbildade förbandet 

låter sig inte uttryckas i siffror lika enkelt som det ekonomiska utfallet. Såväl den exakta 

uppgiften som formerna för utvärdering av utbildningen förefaller vara långtifrån kristallklara 

(Ydén 2008). 

3.4 Kvalitet i utbildning 
Kvalitet är sedan länge ett nyckelbegrepp i offentlig verksamhet och det förekommer en rad 

olika sätt att mäta kvalitet. Införandet av New Public Management har ytterligare förstärkt 

intresset för att mäta och följa upp verksamhetens kvalitet. Det finns ingen generaldefinition 

av kvalitet, som är ett ovanligt luddigt begrepp. Det är dock vanligt att tala om kvalitet som 

önskvärda egenskaper som kan knytas till olika aspekter av en vara eller en tjänst. För att 

kunna mäta kvalitet måste man bestämma sig för vilka egenskaper en verksamhet ska ha för 

att anses ha god kvalitet, vilka aspekter av dessa egenskaper som skall mätas, samt hur dessa 

aspekter ska operationaliseras för datainsamling. Varje definition och specifikation av kvalitet 

är därför en värdebedömning. Det är ett val att fokusera på vissa saker och bortse från andra. 

En tjänsteforskningstradition med rötterna i företagsekonomi anser att det är kundens eller 

brukarens upplevda kvalitet av en tjänst som skall sättas i centrum (Lindgren 2008). 

 

Att använda begreppet kvalitet inom en utbildningsverksamhet innebär att det skapas en 

förväntan på det som skall utföras inom utbildningen. Begreppet kvalitet bidrar till att stödja 

andra former av begrepp som används inom utbildningsverksamhet, som målstyrning och 

utvärdering. Kvalitetsbegreppet skapar också en gemensam språklig bild med det resterande 

samhället där liknande begrepp existerar (Ellmin et al. 1998). 

 

Definitionen av vad kvalitet inom en utbildningsverksamhet innebär är problematiskt att 

presentera då det kan vara avhängt ett antal faktorer. Inom grundskolans utbildning diskuterar 

Ellmin et al. (1998) att det bl.a. rör sig om en försäkran att ungdomar blir väl förberedda inför 

framtiden till en förälders önskan om en god skolmiljö. Det finns dock ett antal faktorer som 

ger en samlad kvalitetsbedömning av en utbildning. Främst är det individens kunskaper, 

färdigheter samt problemlösningsförmåga. Sedan det sätt på vilket utbildningen styrs samt 

resursanvändning. Den samlade kvalitetsbedömningen genereras emellertid när faktorerna 

sätts samman. Kvaliteten på utbildningen kan då analyseras via t.ex. en processanalys. Enligt 

Rövik (1998) innebär processanalysen ett synsätt att brukaren är den viktigaste delen och att 

allt organisationsarbete utgår ifrån att skaffa sig kunskap om samt tillfredställa brukarens 

behov på ett så effektivt och lönsamt sätt som möjligt. Denna upplevda känsla av kvalité 

uppnås genom ett kontinuerligt arbete för förbättring av alla aspekter och processer i 

organisationen. Kopplat till utbildningsverksamhet bidrar då processanalysen till att definiera 

utbildningens huvudprocess samt dess stödprocesser. Ellmin et al. (1998) menar att detta 

synsätt gällande kvalitet inom utbildning tydliggör en gemensam syn på viktiga aspekter för 

att nå mål och uppnå kvalitet. Denna gemensamma syn tydliggörs speciellt med hjälp av en 

processkarta som illustrerar och kopplar samman olika huvud och stödprocesser. 

 

För att senare kunna presentera och utvärdera kvalitet i en utbildning krävs det dokumentation 

av olika slag som spänner över ett vitt spektrum av data, kvantitativa såväl som kvalitativa. 

Med kvantitativa data avses här nyckeltal, enkätutfall och betyg. Kvalitativa innebär 
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dokumentation av samtal, reflektioner och observationer. Arbetsmomentet att utvärdera 

utbildningsverksamhet ger organisationen svar på frågan om utbildningen svarar upp mot de 

mål och krav som skall uppnås. Utvärdering av en utbildning kan vara problematisk att 

genomföra pga. att vissa aspekter är svåra att identifiera. Enligt Nihlfors (1998) är 

problematiken med utvärdering av utbildningsverksamhet känt: 

 

En offentlig utbildning kan aldrig enkelt utvärderas, dess effektivitet och 

produktivitet kan inte enkelt mätas (Franke-Wikberg 1989:84). 

 

Det kan ibland vara lämpligt att byta ut ordet utvärdering mot kvalitetssäkring för att med 

systematik och fördjupning utvärdera och analysera särskilda aspekter. Då utvärdering är ett 

moment som skall användas inom utbildningsverksamhet har Skolverket utarbetat en 

definition som anger vad utvärdering inom utbildningsverksamhet innebär: 

 

Att utvärdera skolverksamheten innebär att granska och värdera särskilt utvalda 

delar gentemot överenskomna kriterier (Hedenquist et al. 2008:53). 

 

Enligt Hedenquist et al. (2008) beskriver definitionen den funktion som utvärderingen fyller 

hos en organisation som bedriver utbildningsverksamhet. För att nå en utvärdering är det då 

av vikt att de fyra delar som funktionen består av finns representerade. Då en fullständig 

genomlysning och utvärdering av hela organisationens verksamhet och mål är problematisk ur 

tids- och resurssynpunkt innebär särskilt utvalda delar att det sker ett urval av mål eller 

aspekter som skall utvärderas. Urvalet ger då ett stickprov som då ger basen för utvärderingen 

och som kan variera beroende på vilka aspekter eller mål som är fokus för utvärderingen. 

Urvalet kan också skifta beroende på det syfte som utvärderingen skall användas till eller 

beroende på vem som är beställare av utvärderingen. De variationer som kan finnas är direktiv 

från rektorer, förvaltningschefer eller kommunpolitiker och också kopplat till olika områden. 

 

Den andra dimensionen av funktionen är att granska det valda området. Innebörden granska 

innebär också att enbart en beskrivning av området inte är tillräckligt då det måste till en 

kritisk dimension av analys kring området. Det gör att det finns behov av ett underlag som 

grund för utvärderingen. Underlaget är ofta i form av dokumentation kring det valda området 

och används för att skapa en gemensam bild inför utvärderingen (Hedenquist et al. 2008). 

 

Den tredje dimensionen överenskomna kriterier innebär att det måste finnas en legitimitet och 

medvetenhet kring kriterierna både hos dem som utför utvärderingsmomentet samt de som 

bidrar med data för att kriterierna skall anses vara överenskomna (Hedenquist et al. 2008). 

 

Den fjärde dimensionen går ut på att resultatet värderas. Kopplingen till de övriga tre 

dimensionerna av utvärderingen blir här tydlig då värderingen av resultatet måste klara en 

kritisk granskning. Finns då inte en koppling till bl.a. överenskomna kriterier menar 

Hedenquist et al. (2008) att det finns risk för att värderingen blir ett eget tyckande. 

 

De olika syften som kan finnas med utvärdering av utbildningsverksamhet är olika och Kylén 

(1994) nämner att det kan vara intressant att utvärdera skolans centrala funktion, 

resursanvändning samt utveckling och slutligen hur det övergripande samhället använder 

utbildningsverksamheten för att få användbara och fungerande medborgare. Detta är också 

kopplat till syftet med utvärderingen samt vem som agerar beställare. Syftet kan också vara att 

påvisa styrkor och positiva effekter med utbildningen eller att påvisa att det finns brister och 

att organisationen pga. det inte har möjlighet att nå de uppställda målen. 
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3.5 Modeller för utvärdering 
I detta avsnitt beskrivs ett antal modeller för utvärdering av mål och kvalitet. 

3.5.1 Måluppfyllelsemodellen 

Måluppfyllelsemodellen, som är en klassisk mål-resultatmodell, bedömer om en verksamhets 

direkta och indirekta effekter i utfallsledet motsvarar de utfalls- eller effektmål som satts upp. 

Måluppfyllelseanalysen består av två procedurer: beskrivande måluppfyllelseanalys (mätning 

av målöverensstämmelse) och förklarande måluppfyllelseanalys (effektmätning). I den 

förstnämnda undersöker utvärderaren om resultaten (utfallen) stämmer överens med beslutade 

utfallsmål, men nöjer sig med överensstämmelse. Utvärderaren granskar inte hur stor andel av 

resultaten som orsakats av insatsen. Vid förklarande måluppfyllelseanalys däremot ställs även 

frågan om uppnådda resultat beror på insatsen, dvs. om insatsen orsakat de uppnådda 

resultaten och om dessa uppnådda resultat (effekter) i tillräckligt hög grad stämmer överens 

med satta utfallsmål (Vedung 2009). 

 

Måluppfyllelsemodellen är enkel och ställer två frågor: 

a) I vilken grad har målen för utfall blivit uppfyllda (måluppnåelsefrågan)? 

b) Har insatsen bidragit till måluppfyllelsen och i sådana fall hur mycket 

(kausualitetsfrågan)? 

 

Två argument som talar för måluppfyllelsemodellen är objektivitetsargumentet och 

enkelhetsargumentet (Vedung 2009). 

 

Enligt objektivitetsargumentet påstås måluppfyllelsemodellen erbjuda en opartisk, distanserad 

lösning på utvärderingar. Utvärdering är en normativ handling, som kräver värderingskriterier 

utifrån vilka verksamheten betygsätts. Måluppfyllelsemodellen erbjuder en objektiv lösning 

på detta värderingsproblem. Eftersom målen är angivna eller åtminstone tydligt 

underförstådda i texter och förarbeten, kan de i princip fastställas empiriskt genom tolkning. 

Utvärderaren bedömer om andras mål blivit uppfyllda och om anvisade medel bidragit till 

måluppfyllelsen. Eftersom utvärderaren utgår från andras mål och inte sina egna, behöver han 

eller hon inte själv bli normativ. Utvärderingen kan därför bedrivas objektivt med 

vetenskapliga metoder. Vedung (2009) påpekar dock att detta resonemang är kontroversiellt i 

utvärderingsbranschen. 

 

Enkelhetsargumentet bygger på att eftersom måluppfyllelsemodellen bara ställer två frågor, är 

den väldigt lätt att minnas och tillämpa. Måluppfyllelsemodellen är attraktivt sparsmakad. 

Måluppfyllelsemodellen lider också av besvärliga brister och det finns flera argument mot den 

här utvärderingsmodellen (Vedung 2009). Vi stannar vid att beskriva två. 

 

Luftighetsargumentet säger att en del offentliga verksamheter har resultatmål som är så 

abstrakta och tunna att de är oanvändbara som bedömningsinstrument. Försvarsmaktens 

ultimata mål – att avskräcka potentiella angripare från att anfalla – är ett sådant. Detta 

huvudsyfte är inget rimligt värderingsredskap för att bedöma landets försvarsförmåga. Det är 

uppenbart att det är uppfyllt. Det är alldeles för abstrakt och tomt på innehåll för att på något 

betydelsefullt sätt kunna tillämpas som måttstock för att avgöra om det svenska försvaret är 

bra eller dåligt (Vedung 2009). 

 

Oklarhetsargumentet går ut på att insatsmål är otjänliga som värderingsgrunder pga. sin 

dimmighet och att politiska och administrativa mål är diffusa. Vedung (2009) 

uppmärksammar särskilt målkataloger som en suddighetsform. Problemet med målkataloger 
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är att de innehåller många men ofullständigt prioriterade mål. Ur en uppsättning mål kanske 

ett pekas ut som huvudmål men det framhålls samtidigt att detta huvudmål skall vägas mot 

alla de andra, eventuellt motstridande målen, utan att det exakt sägs hur vägningen skall gå till 

och därmed hur vägningsresultatet skall se ut. Oklarhetsargumentet är en relevant invändning 

mot att nyttja i förväg satta mål som värderingsverktyg. Om det inte är tydligt vad som skall 

uppnås, så hamnar utvärdering enligt måluppfyllelsemodellen i en intellektuell sumpmark. 

Alla offentliga mål är dock inte oklara. Målen kan vara klara och kvantifierbara, och då träffas 

inte måluppfyllelsemodellen av oklarhetsargumentet. 

3.5.2 Kollegebedömning 

Inom vissa fält i den offentliga sektorn anses det klokast att låta professionella med 

specialistkompetens sköta verksamheten. De verksamma förutsätts ha särpräglad fackkunskap 

som de har tillägnat sig genom vetenskaplig skolning. Dessa människor sägs tillhöra 

professioner. De sköter sina sysslor med stor autonomi och har som en följd av detta också 

fått huvudansvaret att utvärdera dem. Verksamheten är specialiserad och föränderlig. 

Kriterierna för god kvalitet blir så komplexa och svårgripbara att enbart professionens egna 

medlemmar anses kunna utveckla dem genom kritisk diskussion. I linje med detta utvärderar 

professionens medlemmar varandra (Vedung 2009). 

 

Även Tengblad (1990) menar att det inom vissa sammanhang endast är de anställda själva 

som subjektivt måste och kan utvärdera kvaliteten. Det tydligaste exemplet är 

Försvarsmaktens utvärdering av krigsorganisationen och de utbildade förbandens 

krigsduglighet. Brigadchefen beställer och värderar krigsförbanden som produceras av 

fredsorganisationen. 

 

Kollegebedömning eller kollegial utvärdering innebär att en professions medlemmar bedömer 

andra medlemmar arbete utifrån yrkeskårens egna kvalitetskriterier. Kolleger utför 

utvärderingen. En kollegebedömning är en intern utvärdering inom professionen. Även om 

utvärderaren kan komma från samma avdelning eller från en annan handlar det alltid om en 

kollega. Utvärderaren är aldrig t.ex. en chef eller en konsult (Vedung 2009). 

 

Styrkan med denna modell är att den skattar kvalitet och inte bara kvantitet. Val och 

tillämpning av kriterier och standarder är då centralt, för vilket de professionella själva bör 

vara mest lämpade. Det är svårt för utomstående att bedöma om professionell verksamhet 

håller god kvalitet, beroende på att det krävs fackkunskaper för att känna till områdena. 

Dessutom är kvalitetskriterierna knutna till speciella metodiska tillvägagångssätt, vilket gör 

dem komplicerade (Vedung 2009). 

 

En svaghet är att utvärderingar inte bör begränsas till att omfatta om verksamheten motsvarar 

krav på kvalitet i resultat eller process, utan även komma med förklaringar om varför resultat 

uppfyller eller inte uppfyller krav på kvalitet. I den mån framgång och misslyckande beror på 

organisering av verksamheten borde kollegorna kompletteras med utomstående experter. 

Kollegebedömningar avkastar ofta ambivalenta resultat. Studier visar att kollegor når ganska 

olika slutsatser och att de använder sig av mycket divergerande kvalitetskriterier och 

prestationsstandarder på dessa kriterier. Samtidigt är interaktiv kollegial bedömning 

förmodligen den bästa utvärderingsmetod som för närvarande finns till förfogande för 

tekniska och sakkunskapsmässigt komplexa fält (Vedung 2009). 
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3.5.3 Självvärdering, intern och extern utvärdering 

Ett första vägval i frågan om vem som bör utföra utvärderingar är mellan självvärdering eller 

extern utvärdering. En del hävdar att utvärdering måste göras av utomstående och att 

utvärdera sig själv bara leder till skryt och självberöm. Vedung (2009) anser att den 

inställningen är felaktig. När en medarbetare bedömer sin egen personliga praktik för att blir 

bättre så är det otvivelaktigt självvärdering. På en kollektiv nivå blir klassificeringen i och för 

sig inte självklar. Men vi bör vi fortfarande prata om självvärdering i de fall där alla 

medarbetare kollektivt bedömer sina samlade prestationer. 

 

Om det som ska bedömas är en stor formell organisation och utvärderingen utförs av en annan 

organisation så är den extern. Men utvärdering kan också utföras av en särskild fristående 

enhet inom samma organisation som enbart sysslar med utvärdering. Om en särskild 

utvärderingsenhet inom en myndighet utvärderar myndighetens arbete är det intern 

utvärdering men inte självvärdering (Vedung 2009). 

3.5.4 För- och nackdelar med intern och extern utvärdering 

Idealt sett borde varje organisation vara självutvärderande och självlärande. Alla kan lära sig 

av intern utvärdering. Men det kan också urarta till självskryt och självförsvar. Om syftet med 

utvärderingen är kontroll, och därmed ansvarsutkrävande, bör den vara extern. Själva 

huvudstudien bör i sådana fall utföras av någon utomstående, även om den berörda 

exekutiven bör höras.  Utvärderingen kan skötas av huvudmannen eller av någon opartisk 

oberoende tredje. Men om syftet istället är formativt främjande, bör utvärderingen utföras 

internt. Den går även att kombinera intern och extern utvärdering i samma studie. Att välja 

mellan intern och extern är inte ett antingen-eller, utan ett både-och. Syftet med utvärderingen 

avgör (Vedung 2009). 

 

Intern utvärdering har fördelar som extern inte har. Intern utvärdering och särskilt 

självvärdering kan genomföras snabbt i och med att de berörda själv fattar beslut om 

igångsättning. Datainsamling och betygssättning sköts av dem som bäst känner till aktiviteten 

som skall utvärderas. För externa utvärderingar krävs längre inläsningsperioder vilket gör 

dem mer tidskrävande. Intern utvärdering resulterar i återföring och lärande eftersom 

användare och utvärderare är samma person, samma personer eller samma organisation. 

Intern utvärdering utförs av de mest insiktsfulla vilket ger ett kunskapsmässigt försteg. 

Effektiviteten hos myndigheten kan öka, genom att en kompetens i utvärderingsfrågor byggs 

upp (Vedung 2009). 

 

Den interna utvärderingen har också fördelar då det finns en lokal kunskap om den 

verksamheten som kan förklara de resultat och eventuella avvikelser som uppkommer vid en 

utvärdering. Med lokal kunskap åsyftas personer med sakkunskap och erfarenhet vilka kan 

förklara utfallet av en utvärdering och sätta den i relation till den lokala kontexten (Jansson et 

al. 1994). 

 

I vissa avseende är dock intern utvärdering svagare än extern. Intern utvärdering tar tid från 

andra uppgifter, vilket extern inte gör. Särskilt självvärdering resulterar lätt i självförsvar och 

bristande objektivitet. Om en självvärderare upplever att verksamheten är hotad, kommer han 

eller hon sällan att anstränga sig för att presentera fakta som är ofördelaktiga för 

självutvärderaren själv. Ingen kritiserar gärna sin egen insats. Bristande objektivitet i 

självvärderingar kan ta sig subtila uttryck. Om en självvärderare vet att ett projekt är väl 

genomfört och lyckas väl, granskas verksamheten grundligt och energiskt. Studien kan hållas 

perfekt till fakta och visar dessa på ett korrekt sätt. Självvärderaren vet att verksamheten tål 



 

22 
 

att granskas närgånget och noggrant. Men tveksamma eller misslyckade projekt granskas inte 

på samma sätt. Självvärderaren vet att de utvärderade aktiviteterna skötts illa, men drar sig för 

avslöjande självkritik. En rapport färdigställs för att läggas till handlingarna och kunna 

hänvisas till, men självvärderaren tränger inte allvarligt in i ämnet eller tar itu med brister i 

den egna verksamheten. Organisationen kan ha investerat tid och pengar i projektet, vilket gör 

självutvärderaren angelägen om att finna ett försvar för detta. Kritiken balanseras därför med 

beröm och viktningen sker inte korrekt. Att organisationens projekt var misslyckat uttrycks 

inte i klarspråk (Vedung 2009). 

 

Ur objektivitetssynpunkt är extern utvärdering otvivelaktigt starkare. Men det är inte säkert att 

objektiviteten är bättre. Då t.ex. externa konsulter som utvärderar kan vara intresserade av att 

få nya kontrakt med myndigheten, finns det en risk att de levererar inställsamma rapporter 

(Vedung 2009). 

 

Intern utvärdering och särskilt självvärdering kan präglas av hemmablindhet eller intränad 

oförmåga och har därför svårt att producera nytänkande. Den som vistas länge i en miljö 

socialiseras in i den och förlorar förmågan till kritisk distans. Självvärderaren är en fånge i 

sina egna arbetsuppgifter. Interutvärderaren kan tendera till att ta programmets grunder för 

givna och utför sina bedömningar inom bestående ramar utan att kunna se alternativ. 

Utomstående utvärderare är mindre benägna till att godta status quo och mer inriktade på 

grundläggande förändringar. Externa utvärderare är mer innovativa (Vedung 2009). 

 

Interna utvärderingar och särskilt självvärderingar blir ofta svagt dokumenterade. Det kan 

handla om enbart en ifylld blankett och att resten har dryftats muntligt utan att en samlad 

rapport blivit skriven. Detta leder till en sämre spridning av resultat till aktörer utanför de 

direkt berörda. Kunskap om bästa praktiker når inte ut till andra (Vedung 2009). 

3.6 Slutord om offentliga organisationer 
Det går att diskutera offentliga organisationers särdrag och hur mycket de skiljer sig åt från 

andra organisationer. New Public Management tonar ned skillnaderna. Det finns svårigheter 

med att formulera mål och att mäta kvalitet och resultat i offentliga organisationer, men det 

betyder inte att det alltid är enkelt att göra detsamma i andra organisationer. Särskilt 

problematiken med att värdera kvalitén inom en utbildningsverksamhet borde vara likartad 

oavsett organisation. En privat utbildningsverksamhet kan inte mäta resultat med finansiella 

termer lika lite som en offentlig kan det. Problematiken med att definiera vad som menas med 

kvalitet och inslagen av tolkning av resultaten borde vara likartad i såväl privata som 

offentliga organisationer. Däremot har offentliga organisationer vissa kännetecken som utgör 

grunden för uppdelningen mellan det offentliga och det privata. Det är motiverat att behandla 

offentliga och privata organisationer var för sig. 
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4 EMPIRI 
I detta kapitel presenteras den studerade offentliga organisationen Försvarsmakten och 

organisationsenheterna Markstridsskolan och Skaraborgs regemente P4. Även två 

värderingsmetoder som används för värdering av ett förbands förmåga och resultaten från 

genomförda intervjuer presenteras. 

4.1 Den studerade organisationen 
Försvarsmakten (FM) är en av Sveriges största myndigheter med ungefär 17 000 anställda och 

leds av överbefälhavaren som är myndighetschef. FM är Sveriges yttersta säkerhetspolitiska 

resurs genom att vara den enda myndighet som kan genomföra väpnad strid. FM lyder under 

Försvarsdepartementet och får årligen ett regleringsbrev därifrån som anger förutsättningarna 

för FM:s verksamhet. I regleringsbrevet står det bl.a. vilka mål Försvarsmakten ska uppnå, 

hur mycket pengar myndigheten har till sitt förfogande och hur pengarna ska fördelas mellan 

olika verksamheter. Innehållet i regleringsbrevet bestäms av riksdagen som beslutar om FM:s 

verksamhet. FM tilldelas årligen ungefär 40 miljarder kronor som fördelas ungefär hälften till 

förbandsverksamhet och hälften till forskning, utveckling och materielsystem. 

Försvarsmakten leds av Högkvarteret som ligger i Stockholm (www.forsvarsmakten.se). 

4.1.1 Markstridsskolan 

Markstridsskolan (MSS) är en skola inom Försvarsmakten som utbildar och utvecklar inom 

området markstrid. Det innefattar allt från utbildning på individ-, kompani-, bataljons- och 

förbandsnivå till utveckling av materiel, system och metoder. Detta sker med hänsyn till 

människans förutsättningar och det breda spektrum av hot som finns i världen i dag. Försök 

och studier ligger till grund för markstridens utformning. 

 

MSS finns i Skövde och Kvarn och har ca 150 yrkesofficerare och ca 30 civilanställda. All 

verksamhet vid Markstridskolan syftar till att utveckla markstridskrafterna och bidra till 

omedelbart användbara insatsförband som löser nationella och internationella uppgifter. Vid 

MSS utbildas officerare som ska verka i insatsförbanden. MSS uppgift är att utveckla 

förmågor samt utbilda och träna individer och insatsförband i väpnad markstrid för nationella 

och internationella uppgifter (www.forsvarsmakten.se/mss). 

4.1.2 Skaraborgs Regemente P4 

Skaraborgs regemente, P4, är ett arméförband som utbildar soldater till insatser i Sverige och 

internationellt. Uppgiften för regementet är att utbilda och beredskapshålla insatsförband och 

kärnverksamheten är att utbilda soldater för nationella och internationella insatser. 

Förbandsledningen sitter i Skövde och soldatutbildning bedrivs i Skövde och på Kvarn i 

Östergötland (www.forsvarsmakten.se/p4). Regementet har 425 yrkesofficerare och 125 

civilanställda (Emil P4 100212). 

 

Utbildning av soldater är i fokus, vilket illustreras av P4 vision: 

 

Vi ska gemensamt skapa morgondagens soldater och insatsförband och genom 

dem vår framtid (Emil P4 100212). 

http://www.mil.se/
http://www.mil.se/p4
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Även P4 värdegrund tar upp soldatutbildningens betydelse: 

 

Vi når resultat genom att ansvarsfullt nyttja våra resurser för att skapa och 

leverera initiativtagande soldater (Emil P4 100212). 

 

Inriktningen är att verksamheten skall präglas av kvalitet: 

 

Verksamheten vid P4 bedrivs i ett kvalitetsperspektiv där syftet är att erhålla 

största möjliga effekt för varje skattekrona […] Det dagliga arbetet präglas av 

ständiga förbättringar. Verksamheten skall genomföras på ett så 

resursbesparande sätt som möjligt (Emil P4 100212). 

 

 
P4 Organisation (Emil P4 100212) 

4.1.3 Utbildningsenheten P4 

Utbildningsenheten (UtbE) finns till för att stödja krigsförbanden att utbilda, öva och träna 

sina förband till anbefallt PersQ. PersQ indelas i nivå 1-5, där olika grader av friktioner och 

miljöfaktorer är kopplade. Varje krigsförband ska ha en förbandsmålsättning som benämns 

Taktisk Organisatorisk Ekonomisk Målsättning (TOEM). TOEM motsvarar PersQ 5. PersQ 

lägre än 5 innebär att huvud- och övriga uppgifter löses i mindre komplex miljö vilket också 

kan vara på mindre yta, avstånd, bredd etc. (Emil P4 100212). 
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Full 

förmåga  

PersQ 5 

Soldaten/ förbandet har alla de kunskaper och färdigheter som 

kan förväntas. De kan hantera oväntade situationer med både 

konventionella och okonventionella metoder. De kan agera under 

stor tidspress och utan handledning. 

God 

förmåga  

PersQ 4 

Soldaten/ förbandet har alla kunskaper och färdigheter som kan 

förväntas inom utpekade områden. De kan hantera typsituationer 

med både konventionella och okonventionella metoder. De kan 

agera med viss tidspress och utan handledning. 

Förmåga  

PersQ 3 

Soldaten/ förbandet har formella kunskaper och färdigheter. De 

kan hantera typsituationer med konventionella metoder. De kan 

agera med viss tidspress dock med handledning. 

Viss 

förmåga  

PersQ 1-2 

Soldaten/ förbandet har kunskaper och färdigheter, dock i 

begränsad omfattning. De kan hantera vissa typsituationer med 

konventionella metoder. De kan agera utan tidspress och med 

handledning. 

Tabell PersQ 

 

UtbE stödjer utbildningen av insatsförbanden genom att: 

– Planera, genomföra och utvärdera utbildning av förbandens soldater och officerare under 

olika skeden 

– Ge stöd till Övnings- och Utbildningsavdelningen med planering och genomförande av 

övnings- och träningsverksamhet 

– Budgetera och prioritera utbildningsrelaterade medel 

 

Utbildningsenhetens utvärderingspolicy 2009-10 beskriver att den verksamhet som bedrivs är 

resurskrävande avseende tid, personal och utrustning. För att optimera utnyttjandet av dessa 

resurser och för att kunna identifiera särskilda områden som kan förbättras och utvecklas 

krävs att utbildningsenhetens medarbetare vet vad som är resultatet av arbetet. Ett viktigt 

instrument i den dagliga verksamheten är därför kontinuerlig utvärdering av verksamheten. 

All verksamhet skall utvärderas och dokumenteras på ett enkelt och tydligt sätt i syfte att 

underlätta utvärdering av genomförd verksamhet och att öka spårbarhet och riktigheten i 

kommande planering. Grundinställningen är att all verksamhet skall utvärderas och att 

utvärderingen sker gentemot uppställda målsättningar för verksamheten. Planering, 

genomförande och utfall skall utvärderas och utvärderingen skall kunna genomföras på alla 

nivåer. Detta överrensstämmer med beskrivningen för P4 delprocess förbandsvärdering som 

säger att: 

 

– Efter genomförd utbildning skall krigsförbanden värderas mot fastställda mål  

(Emil P4 100212). 

 

Utbildningsenheten är i sig organiserad i fredskompanier som bedriver utbildning av soldater. 

I krigsorganisationen utgör flera kompanier en bataljon och flera bataljoner en brigad. Antalet 

och storleken på dessa enheter varierar beroende på förbandstyp men det går att säga generellt 

att en brigad motsvarar ca 3 000 soldater (www.forsvarsmakten.se). Den hierarkiska 

chefsordningen är således i fallande ordning: brigadchef – bataljonschef – kompanichef. 
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4.2 Värderingsmetoder 
Här beskrivs två metoder som kompletterar varandra som metoder för värdering av ett 

förbands militära förmåga. Utöver dessa två metoder genomför förbanden även 

självvärderingar. 

4.2.1 MARTA 

Military Analysis method for Realiable Tactical Assessment (MARTA) är en svenskutvecklad 

metod för värdering av ett förbands förmåga. Ett förbands förmåga är lika med förväntad 

prestation under relevanta och normala förhållanden. MARTA är en metod för att på ett 

systematiskt sätt samla in observationer från en övning i syfte att göra en värdering av ett 

förband. Metoden består av två mallar för insamling av data, samt en datorbaserad modell för 

att sammankoppla insamlade data för analys. MARTA skapar möjlighet till en rättvis 

bedömning för och mellan olika förband pga. av att metoden använder tydligt definierade 

bedömningspunkter och att oberoende observatörer nyttjas och ger trovärdighet till resultatet 

(MSS, Observatörsutbildning). 

 

Strävan är att soldater med samma befattning ska utbildas likadant, oavsett förband. MARTA 

är ett system för att värdera deras kunskap. Observatörer följer förband på övningar och 

knappar in synpunkter och bedömningar av soldaternas och förbandets förmåga i små 

handdatorer. Dessa kopplas sedan till en större databas. Syftet med MARTA är att alla 

förband ska värderas mot samma målsättningar. Det innebär att de skall utbildas likadant: 

 

Vi har ju sett att behovet behövs. Förband som har samma målsättningar utbildar 

inte på samma sätt (major, MSS)(Mätbar utbildning inget ”hokus pokus”, 

www.forsvarsmakten.se). 

 

MARTA är en metod som värderar prestation och förmåga mot väl definierade 

mål. Jämfört med andra mätmetoder, som begränsar mätningen till om man är 

interoperabel eller redo för en uppgift eller inte, är MARTA den enda metod som 

säger hur duktig man är i förhållande till hur svår uppgiften är (dvs. ett värde 

med förklaring ända ner till mätpunkten)(Mätbar utbildning inget ”hokus pokus”, 

www.forsvarsmakten.se). 

4.2.2 OCC 

Operational Capabilites Concept (OCC) är en metod framtagen av North Atlantic Treaty 

Organization (NATO) för att mäta interoperabilitet mellan olika länders militära förband. Ett 

förband måste först värderas enligt Level 1 vilket på en grundläggande nivå mäter vad 

förbandet och enskilda soldater kan. En sådan värdering görs genom att observatörer på en 

övning utifrån ett antal frågeställningar, så kallade Military Tasks for Interoperability (MTI), 

bedömer förbandet. Därefter går det i ett senare skede att göra en Combat Readiness 

Evaluation (CREVAL) enligt Level 2 på samma förband. En CREVAL mäter i större 

utsträckning förbandets förmågor och kapacitet på en högre nivå (MSS, 

Observatörsutbildning). 

 

MARTA används främst för att värdera nationella förband, medans OCC används för att 

värdera och certifiera förband som på något sätt skall stå i beredskap i en internationell 

kontext, t.ex. snabbinsatsstyrkan Nordic Battlegroup som står till EU:s förfogande. 

http://www.forsvarsmakten.se/
http://www.forsvarsmakten.se/
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4.3  Intervjuer 
Vi har genomfört tre intervjuer på ledningsnivå, tre intervjuer med koppling till 

värderingsverksamheten och tre intervjuer på operativ nivå. Intervjuerna presenteras i den 

indelningen och i den ordningen. 

 

På ledningsnivån har vi intervjuat brigadchefen som är tillika ställföreträdande regementschef 

P4, stabschefen samt chefen för Övnings- och Utbildningsavdelningen som är en sektion i 

staben. 

 

Inom värderingsverksamheten har vi intervjuat en officer på Markstridsskolan, en 

systemutvecklare från Totalförsvarets forskningsinstitut som är kopplad till MSS, och en 

teknisk officer på P4. Den gemensamma nämnaren för dessa tre är att de samtliga arbetar, 

eller har arbetat med, värderingssystem i Försvarsmakten. 

 

På den operativa nivån har vi har genomfört intervjuer med chefen Utbildningsenheten och 

två kompanichefer. Kompanicheferna är hierarkiskt underställda chefen Utbildningsenheten 

och ingår organisatoriskt i Utbildningsenheten (se figur P4 organisation under punkt 4:3). 

4.3.1 Ledningsnivån 

Brigadchefen 

Den intervjuade har varit inom Försvarsmakten i ca 25 år och arbetat bl.a. på P4, 

Trängregementet och Högkvarteret (HKV). Han var även bataljonschef för Core Batallion i 

beredskapsstyrkan Nordic Battlegroup. Han är nu brigadchef på P4 och tillika 

ställföreträdande regementschef. För tillfället går han sitt ledningsår då han tränas i rollen som 

brigadchef. 

 

Stabschefen 

Den intervjuade har arbetat i Försvarsmakten i ca 25 år, är ansvarig för ledningsprocessen på 

P4 och ger styrningar till de två huvudprocesserna, utbildningsprocessen och 

förbandsprocessen. 

 

Chefen Övnings- och Utbildningsenheten 

Den intervjuade har varit i Försvarsmakten i 33 år. Han är chef för Övnings- och 

Utbildningsenheten (G7) som ingår i staben och arbetar med inre träning och utbildning. Han 

är även processledare för utbildningen på P4 och är certifierad och värderingsansvarig på 

regementet. 

 

Den politiska styrningen 
Brigadchefen anser att den politiska styrningens svängningar leder till att det blir ryckigt i 

Försvarsmakten. ”Hattade” fram och tillbaka får väldiga konsekvenser för myndigheten och 

gör att det blir bökigt med t.ex. utbildningsfrågor och materielfrågor. Stabschefen säger att 

den politiska styrningen är mycket flexiblare nu än tidigare och kan svänga med kortare tid 

mellan försvarsbesluten, men han anser inte att påverkar soldatnivån. Chefen G7 säger att det 

är förknippat med höga kostnader att uppnå PersQ 5 med ett förband och att den bilden inte är 

riktigt klar högre upp i kedjan. Verksamhet skall alltid kopplas till pengar och ramar och det 

är något som Försvarsmakten blir bättre och bättre på. 
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Målstyrningen 
Brigadchefen beskriver att P4 får t.ex. uppgiften att utbilda en bataljon till en viss 

krigsduglighet. Detta utrycks i PersQ, vilket även är kopplat till den Taktiska Organisatoriska 

Ekonomiska Målsättningen (TOEM). P4 tilldelas resurser för att nå det målet. Regementet tar 

fram en verksamhetsplan för kommande år som innehåller målbeskrivningar, 

produktionsförutsättningar, resurstilldelningar och riktlinjer. Detta är styrmedlet för det 

kommande året. P4 tolkar styrningarna från Högkvarteret och bedömer resurstilldelningen. 

Detta dialogiseras både internt och externt och blir till planeringshänvisningar för 

kompanichefer avseende t.ex. pengar, ammunitionstillgång och antal budgeterade körmil för 

fordon. Förbandet bedömer sedan vilken PersQ som går att nå utifrån förutsättningarna: 

 

Så att det görs en helhetsbedömning på regementet och ser, ok vi klarar av detta, 

vi behöver justera de här resurstilldelningarna. Man kanske måste redan där i 

dialogen gå in och säga när det gäller målbeskrivningar att med de här 

resurserna, de här förutsättningarna och de uppgifter vi har, så klarar vi inte av 

PersQ 3. PersQ 2 är våran bedömning att vi klarar av, vi måste gå ned i ambition 

och då får det ju en konsekvens för högre chef. För högre chef han har ju beställt 

en produkt som ska motsvara den kvalitet som PersQ 3 beskriver, och då får man 

ju fortsätta dialogen. Är det här gångbart, kan vi göra på något annat sätt? Nej, 

det går inte, ok då får ni ta bort ett kompani och då ska de pengarna gå till att 

höja PersQ på något annat förband (Brigadchefen). 

 

Om målen inte kommer att nås så förs det kontinuerligt en dialog uppåt i organisationen under 

året och brigadchefen säger att det finns förståelse inom FM avseende detta. Om det behöver 

göras ekonomiska åtstramningar så är HKV medvetna om konsekvenserna på förbanden. 

Brigadchefen upplever inte att det är ett problem, däremot så vill inte officerarna på förbandet 

sänka sina målsättningar. Det är ingen som vill ge en dålig utbildning till soldaterna oavsett 

resurser. Om målsättningen är låg på bataljonsnivå så kommer befälen på lägre nivå att vilja 

fortsätta utbilda och öva sina soldater även efter att den huvudsakliga målsättningen är 

uppnådd. 

 

Stabschefen säger att de rapporterar förmåga och vilka brister som finns kvar, vilket faller ut 

till kompletterande utbildning. Han förklarar att om målen inte nås sker det en dialog uppåt 

före rapportering där orsaker anges. T.ex. kan P4 rapportera att de uppnår PersQ men med 

brister som redovisas. De mål som förbanden får bryts ned ända ner till enskild soldat. Det har 

tidigare funnits en tendens i Försvarsmakten att inte vilja underkänna sig själv vid 

självvärdering, men gällande t.ex. utlandsstyrkan så måste brister i utbildningen åtgärdas. Nu 

är det tryck även från soldatnivån att målen ska uppnås. Det har blivit mer ärligt och är man 

inte ärlig i bedömningen så synas det både av värderare och av enskilda soldater. 

 

Chefen G7 berättar att det finns styrdokument och tydliga målsättningar som beskriver exakt 

vad varje soldat ska uppnå. TOEM ligger i grunden och beskriver huvud- och deluppgifter. 

PersQ är en målbeskrivning som beskriver vad olika förband ska kunna och till PersQ är det 

kopplat en friktionstabell. Denna tabell beskriver generellt vad alla förband ska kunna för att 

uppnå de olika nivåerna. Om målsättningar inte nås så återrapporteras det, vilket sen måste 

återtas med t.ex. kompletterande utbildning. Chefen G7 säger att det kunde mörkas förr, men 

inte nu längre. 
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Målformuleringen 
 

Nej, det är inte bra. Jag tycker det är otydligt. Jag kan inte ta på det riktigt när 

man pratar om det här i PersQ-termer. Det finns ju en… har ni sett tabellen? 

(avser Tabell PersQ under punkt 4.3.1) […] Den kan man ju laborera med, men 

det blir inte tydligt ändå (Brigadchefen). 

 

De intervjuade är samstämmiga gällande sina åsikter om PersQ. PersQ uppfattas som ett 

trubbigt instrument som är öppet för tolkning. Chefen G7 säger att det krävs att de på 

förbandsnivå bearbetar och bryter ned PersQ till mål för en konkret verksamhet. Brigadchefen 

förklarar att slutmålen för förbanden bryts ned i delmål som måste uppnås på vägen i 

utbildningen och att det går att mäta mot dessa målsättningar på övningar. PersQ bryts ned till 

utbildningsmål på förbandet vilket beskrivs i P4 utbildningsorder. Detta är dock öppet för 

tolkning:  

 

PersQ är ju ett sånt rätt trubbigt instrument som gör det möjligt att tolka det på 

olika sätt (Brigadchefen). 

 

Stabschefen bekräftar bilden: 

 

Det är ju det som är bristen tycker jag, att målformuleringen är så, i vissa stycken 

så pass svag och uttrycks i PersQ. […] Det gör ju att det ger ett ganska fritt 

utrymme till oss som ska producera den här soldaten, hur vi tolkar vad han 

behöver kunna (Stabschefen). 

 

FM försöker hitta en bättre målformulering, men inte på soldatnivå, utan på förbandsnivå. 

Stabschefen beskriver vidare att inte heller Högkvarteret kan förtydliga innebörden av PersQ: 

 

Högkvarteret är nöjda med PersQ och vi återrapporterar att vi har nått PersQ3, 

och tycker någon då att vad innebär det då, då kan inte Högkvarteret svara 

(Stabschefen). 

 

Subjektivitet och tolkning 
Brigadchefen säger att personliga erfarenheter spelar in och att människor är olika och har 

olika uppfattningar. Det går inte väga förband mot varandra, då t.ex. olika terrängtyper och 

geografiska faktorer spelar in. Folk tolkar saker och har olika uppfattningar. Personliga 

erfarenheter hos utbildare från t.ex. utlandstjänst kan påverka utbildningen, vilket kan vara 

bra, men det kanske inte går mot målsättningarna. Detta är en svår och dynamisk balansgång. 

 

Stabschefens uppfattning är att det tidigare har varit helt och hållet subjektiva bedömningar 

men idag med MARTA och OCC är det en samling av värderare som gör en mer objektiv 

bedömning av ett förband med formatmallar. Det är fortfarande en person som bedömer men 

personen har ingen koppling till förbandet. En svårighet med att värdera har varit att 

personalen i kompanierna har bytts ut från år till år, men i framtiden ska det vara stående 

förband som går att värdera över tid. Det har gjorts försök på Markstridsskolan att göra en 

tabell så att t.ex. nedskärningar vid besparingskrav likriktas mellan förband. Tabellen går då 

att använda för att rapportera t.ex. att ett visst PersQ uppnåtts men med vissa avsteg. Tabellen 

är dock föremål för tolkning: 
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Den tabellen tolkas olika, definitivt mellan förband, och kanske även internt på 

förbandet (Stabschefen). 

 

Utvärdering 
Brigadchefen anser att FM kan bli bättre på att ta tillvara på erfarenheter. Det finns inget bra 

”lessons learned”-system utan det blir bara ”lessons identified”. Det är ett område som kan bli 

bättre, men det tar tid att implementera och att få till ett fungerande system. Stabschefens 

uppfattning är att det talas om ett ”lessons learned”-system men att det ännu inte är igång. 

 

När en värdering sker så är det specialister som går ut och tittat på sitt funktionsområde. 

NATO-systemets första nivå är en bred detaljnivå, och på andra nivån granskas mer vad 

förbandet klarar av. Stabschefen säger att MARTA var ett eget steg på vägen, men att det blir 

en kvalitetshöjare för FM med NATO:s system. Det har historiskt sett slarvats på detaljnivå 

eftersom det aldrig tidigare krävts återrapportering på den nivån, utan de har tidigare mest 

bara tittat på bataljon. Om hur värderingar skall gå till säger han att: 

 

Anledningen till att vi krävt att MSS ska göra det, det är ju för att som det är nu 

några år framåt så sätter vi ihop förband från olika platser och ska jag vara 

förbandschef över ett kompani från P7, då vill jag ju veta vad de kan, inte vad de 

tycker att de kan (Stabschefen). 

 

Stabschefen säger att det finns ett konkurrensförhållande mellan förband och att det kan vara 

lite känsligt med värderingar: 

 

Helst skulle man ju ha helt objektiva personer som jobbade fast på MSS som 

aldrig hade satt sin fot i Skåne eller Skaraborg men det är en utopi, vi har de 

människor vi har (Stabschefen). 

 

Han upplever ändå att Försvarsmakten har ett öppet klimat, och att utvärderingar syftar till att 

rätta till om något inte varit bra. Snarare har bekymret varit att återrapportera till statsmakten 

då FM själva inte alltid haft klart för sig vad organisationen lyckats med. 

 

Chefen G7 tror att observatörerna är kritiska i sina bedömningar. Grundidén är att värdera mot 

skarp tjänst utomlands med de risker som det medför, och då kan observatörerna vara 

överdrivet kritiska snarare än för snälla i sina bedömningar. Den värderingsansvarige får även 

ta hänsyn till enskilda respondenters erfarenhet och kunskaper och ha med den aspekten i 

sammanställningen. MARTA kräver yrkesmän och ju bättre utbildade och tränade de är, desto 

bättre blir resultatet. Förbandet gör även en självvärdering med samma frågeställningar som 

jämförs med andra resultat, och det brukar stämma ganska bra överrens. 

 

Det finns subjektivitet, men systemen bygger på erfarenhet och lojalitet och uppriktighet. 

Chefen G7 tror att i framtiden när FM har anställda soldater kommer alla att ha synpunkter på 

om något inte är tillräckligt bra. Alla kommer att hjälpas åt konstruktivt att nå 

målsättningarna. Det ges återredovisning till förband så att de ser resultatet. Då kan det bli en 

diskussion men han upplever ändå att cheferna är öppna för konstruktiv kritik och att det är 

tillåtet att ge negativ feedback. Det är ett öppet och rakt klimat och även om något går dåligt 

så finns det lärdomar att hämta i det. Han säger att de inte har råd att mörka brister. Om någon 

inte tar till sig kritik och arbetar på att förbättra sig så är väl det underlag att byta ut individen 

i sådana fall. Chefen G7 anser att certifiering i alla dess former av utvärderingssystemen är 

eftersträvansvärt: 
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För det kommer utkrävas ansvar sen när folk dör ute på fältet, och då måste man 

gå tillbaka och titta, har han den här utbildningen, eller den (Chefen G7)? 

 

Metoder 
Chefen G7 beskriver de värderingsmetoder han har att arbeta med. MARTA är ett svenskt 

förmågevärderingssystem som går mot gällande TOEM, dvs. de grundkrav som förbandet har. 

Det är ett vetenskapligt utarbetat värderingssystem som använts de senaste 5-6 åren. Systemet 

förbandsvärderar mot gällande slutmål och det går att utvärdera under hela utbildningstiden 

och se förbättringar efter hand. Systemet bygger på grundförmågorna i Försvarsmakten. 

 

OCC är ett system som mäter interoperabilitet mellan olika länders förband. Military Tasks 

for Interoperability (MTI) är ett antal frågeställningar som är framtagna av NATO och syftar 

till att skapa gemensamma rutiner och ett gemensamt språk mellan olika länders militära 

förband, avseende t.ex. sjukvård, radiotrafik och för att undvika vådabekämpning. På P4 har 

man konverterat de här frågeställningarna och inarbetat det i förbandens målsättningar lokalt, 

och då kan chefen G7 utvärdera förbanden mot MTI.  

 

Chefen G7 förklarar vidare att en utvärdering med MARTA eller OCC går till så att ett antal 

observatörer, som är specialister på sina områden, går ut på en övning och följer förbandet 

som skall utvärderas. Observatörerna fyller i ett formulär mot ett antal frågeställningar. Detta 

sammanställs i ett dataprogram och ger många svar på samma fråga. Chefen G7 som 

värderingsansvarig kan sedan kontrollera svaren, som i slutändan ger ett samlat utfall på olika 

områden. Förbandets förmåga i olika områden kan sedan bedömas. Det är viktigt att 

observatörerna även skriver ner varför något inte fungerar bra, så att det kan återrapporteras 

till förbandet. Därefter kan det vidtas åtgärder som t.ex. kompletterande utbildning för att 

korrigera brister. Att inte ha en tillräcklig mängd observatörer kan dock vara en brist. 

 

Brigadchefen beskriver att systemet MARTA har tagits fram för att få ett bättre 

utvärderingssystem, så att det inte bara blir ett allmänt subjektivt tyckande. MARTA ger ett 

mer handfast kvitto på hur bra förbandet är. Förbandet gör även självskattningar och 

observatörer svarar på en mängd frågor som sammanställs med en vetenskaplig grund och ger 

ett värde på förbandet. Detta ger ett mer heltäckande värderingssystem som kan klassificera 

förbandet, vilket brigadchefen upplever som positivt. Han säger vidare att det har blivit 

mycket bättre inom Försvarsmakten angående öppenheten med att våga kritisera, vilket är en 

attitydsfråga. Det är alltid känsligt att bli synad i sömmarna. Brigadchefens syn är att 

MARTA hjälper dem att blir bättre, och att det är positiv med utvärderingar. Det gäller att 

kunna tåla syn, och det är viktigt hur feedback framförs. Han anser att MARTA gör detta på 

ett bra sätt och att det inte är något störande moment. Brigadchefen anser att med MARTA är 

det kvalitet på riktigt och att Försvarsmakten är på rätt väg. De sista 5-10 åren har FM blivit 

avsevärt mycket mer professionella i det området. 

 

Stabschefens uppfattning är att de olika värderingssystemen prövar olika saker och att det 

finns skillnader mellan dem. Det är resurs- och tidskrävande med värderingsarbete men det 

vävs in i det dagliga arbetet och personalen är positiva till det. Stabschefen tror att det i 

framtiden kommer att finnas personal som jobbar på heltid med utvärderingar. 

 

Modeller 
Brigadchefen anser att extern utvärdering är helt nödvändigt. MARTA är uppbyggt så att 

observatörer från olika förband utvärderar varandra. Då blir det ingen introvert lösning och 

han uppfattar det som helt naturligt. Förr kunde brister enklare slätas över och försvaras eller 
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förklaras. Det kunde bli en diskussion mellan två parter, men idag går det verkligen att 

värdera. Förband som står i beredskap i internationella styrkeregister kvalitetssäkras även av 

NATO med deras utvärderingsverktyg. Utländska värderare utvärderar svenska förband inför 

beredskap och värderingarna sker på olika nivåer. Förbandet kan först göra en självvärdering, 

vilket sedan kontrolleras av en utländsk värderare. Det finns standardiseringsnormer att 

bedöma och syftar till internationell interoperabilitet. Förbandet blir i och med detta 

kvalitetssäkrat, och statusen kan rapporteras till NATO och FN. 

 

Chefen G7 säger att de kan värdera även andra förband än P4. TOEM ligger i botten och varje 

enskild fråga är viktad mot olika förbandstyper. 

4.3.2 Värderingsverksamheten 

Officer på Markstridsskolan 

Den intervjuade har arbetat i Försvarsmakten sedan 1974 och är anställd på Markstridsskolan. 

Han är ansvarig för värdering av förband samt samordnare för ett läroverktyg inom FM som 

benämns ”lessons learned”. Verktyget är framtaget för att tillvarata nya kunskaper och 

erfarenheter och implementera dessa i utbildning eller annan verksamhet. 

 

Systemutvecklare på Totalförsvarets forskningsinstitut 

Den intervjuade har varit anställd på Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) sedan 1997 och 

arbetar med användbarhetsfrågor och systemutveckling. Inom systemutvecklingsområdet har 

han jobbat med verksamhetsmodellering och kravhantering. Han har jobbat nära 

Försvarsmakten under hela sin anställningstid och sitter sedan 2001 på MSS och deltar 

konkret i FM:s utvecklingsprojekt. 

 

Teknisk officer på P4 

Den intervjuade har arbetat i Försvarsmakten sedan 1987 som teknisk officer. Han har arbetat 

med teknik och inom en skola på P4 med utveckling av utbildning, samt även arbetat med 

utvärderingsprocesser sedan 2007. 

 

Målstyrningen  
Officeren på MSS säger att de mål som FM skall uppnå i bl.a. Taktisk Organisatorisk 

Ekonomisk Målsättning är oklara och otydliga. Det finns problem med mätbarheten av de mål 

som FM skall uppnå: 

 

De är inte mätbara. De målen som vi har i TOEM. […] Förstahandsuppgifter och 

sen ett antal övriga uppgifter, de är alldeles för luddigt skrivna (Officer MSS). 

 

Han beskriver komplexiteten mellan den uppställda målsättningen och den ekonomiska ramen 

där det finns en mängd uppgifter som organisationen skall lösa som tar tid från utbildningen 

av soldater och förband: 

 

Jag vill påstå, det finns inget mål-pengar-förband, det där väger inte jämnt just 

nu (Officer MSS). 

 

Systemutvecklaren på FOI säger att om de har tur har de fått en övergripande målsättning att 

arbeta mot, men att målen är oklara och diffusa. 

 

Den tekniska officeren beskriver att de målsättningar som finns i FM blir tydligare och klarare 

genom att målen uttrycks i slutmålet, TOEM, och sedan bryts ned i delmålsättningar. 
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Delmålsättningarna är de tre skeden som FM har: den grundläggande soldatutbildningen, 

befattningsutbildningen och övningsserien. Han säger att det är viktigt att bryta ned mål och 

att använda sig av delmålsättningar då det inte går att hela tiden arbeta mot slutmålet vid 

värderingen av ett förband: 

 

Om du lägger upp ribban på 2.20 och ställer upp alla och säger HOPPA, då blir 

förbandet rätt besviket och tycker dom är rätt usla. Därför måste man ju flytta den 

där ribban och säga, det finns en plan här, och nu är delmålet 1.30 först här, och 

då blir de rätt nöjda när de hoppar över (Teknisk officer P4). 

 

Han säger att arbetet med att bryta ned målsättningarna är något som är viktigt för 

verksamheten och som involverar hela organisationen. Det handlar mycket om att gå igenom 

målen och konkretisera vad som skall uppnås. Om detta arbete görs blir det också kvalitet i 

utbildningen till skillnad mot hur utbildningen lades upp tidigare: 

 

Förr när vi lade upp en övning då var det lite utifrån huvudet, erfarenheter, vad 

brukar blir bra? Och så var det en portion fantasi också för att alla skulle bli 

engagerade. Nu blir det mer en spårbarhet, det bygger ju på en röd tråd […] en 

utbildningstrappa. Det är egentligen det som är kärnan också (Teknisk officer 

P4). 

 

Han upplever att det får konsekvenser om målen inte nås men att följderna beror på vilken typ 

av förband det handlar om, t.ex. nationella förband eller förband som är anmälda till 

internationella register. Han påpekar dock att det rent generellt, i båda fallen, blir en fråga om 

kompletterande utbildning. Problemet är att en ej uppnådd målsättning kostar pengar genom 

att det behövs mer utbildning och genomförande av extra övningar. Detta leder tillbaka till 

grundidén med utvärdering, nämligen att studera vilken kvalité som nås i utbildningen och 

vad som produceras för pengarna, vilket i en förlängning är det som politikerna vill veta. Hans 

uppfattning är att alla som arbetar med utbildning vill utbilda till den högsta nivå varje gång 

en utbildning genomförs. Det sker dock prioriteringar från Högkvarteret: 

 

Sen gör man ju prioriteringar i HKV och säger att nej, inom det där området, där 

ska ni bara utbilda lagom bra. Och det är det ju ingen som tycker om här (Teknisk 

officer P4). 

 

Målformuleringen 
Officeren på MSS anser inte att de mål som Försvarsmakten skall uppnå är motstridiga, även 

om de är otydliga. Det är snarare så att målen kan paketeras med olika innehåll och tolkas 

olika beroende på vem som gör paketeringen och tolkningen. Han säger att de saknar höjd och 

är voluminöst skrivna så att exempelvis tre förband som tolkar samma målsättning inte får 

samma produkt. Detta är också kopplat till måttet PersQ som inte har en koppling till ett 

förbands förmåga utan snarare är en känsla över vad som skall uppnås: 

 

Tre förband som har samma mål får inte samma produkt. Det är väldigt tydligt 

och det kan vi påvisa med våra metoder, och har gjort det. […] PersQ tycker jag 

inte du skall prata om, det är kass, ta bort det. Det är en känsla. […] Vi har kört 

med det, det har förstört en del av Försvarsmakten. Här pratar vi om att vi ska ha 

PersQ 2 i bataljon och PersQ 3 i kompani. Det är inne på samma tema. Samma 

mål, tre olika produkter, tolkas helt olika. Det hjälper inte att man går in med nåt 

tillägg och säger att vi ska inte köra mörker och vi ska inte göra si, det hjälper 
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inte, det blir ändå helt olika produkter. Och alla står och säger ”vi har klarat 

målet”. Ja tacka fan för det, det är så luddigt beskrivet, det kan både vara sant 

och helt falskt (Officer MSS). 

 

Oklarheten och otydligheten med PersQ gör att det finns en risk att resultatet skiljer mellan 

förband: 

 

Det har vi lyckats bevisa. Tre förband som egentligen hade samma PersQ-mål får 

tre olika produkter. Det visar sig sen också när vi ska försöka köra 

interoperabilitetstest att dem är inte interoperabla heller, alltså vi gör inte samma 

grejer. På ett givet kommando så gör dem tre olika saker (Officer MSS). 

 

Den tekniska officeren anser också att det finns svårigheter med måttet PersQ: 

 

Regementet har försökt att göra en koppling och en tolkning av PersQ till de här 

målsättningarna och uttrycka det verbalt. Men generellt är ju PersQ hopplöst att 

översätta. Det är jättesvårt och det är därför man försökt göra det här 

förtydligandet. […] Det är väldigt luddigt och svårtolkat. Så det ger utrymme 

förtolkningar (Teknisk officer P4). 

 

Regementet gör en koppling av PersQ till övriga målsättningar samt en tolkning av PersQ-

nivån och uttrycker det verbalt. Syftet med det verbala tillägget är att det måste specificeras 

vad det är i PersQ-måttet som skall uppnås. Den tekniska officeren upplever inte att det är 

PersQ som stör arbetet med nedbrytningen av mål på kompani och lägre nivå utan att 

problematiken med PersQ är att det högre upp i organisationen är ett sätt att i ekonomiska 

termer styra ambitionsnivån. 

 

Subjektivitet och tolkning 
Officeren på MSS säger att anledningen till att det finns problem med måttet PersQ är att det 

är en subjektiv bedömning av vad som har uppnåtts. Han upplever att måttet blir otydligt och 

subjektivt när han i sin verksamhet ställer sig vid sidan av en övning och mäter vilka mål som 

har uppnåtts. Det tydligaste exemplet på detta är att beroende på vilken sida, in- eller utsida, 

en person står på så blir resultatet olika: 

 

Det är subjektivt, och beroende på vilken sida du står så får du olika bedömning 

också. Står du som utbildningsledare så vill du hemskt gärna att du ska ha 

uppnått målen för det gagnar din karriär och dina närmaste. Men står du utifrån 

och ser dem som jag gör, jag ställer mig liksom lite grann på läktaren här och 

konstaterar med 30 års erfarenhet att det håller inte måttet (Officer MSS). 

 

Den tekniska officeren beskriver att för att komma tillrätta med samt minska risken för 

subjektivitet vid en utvärdering sker det ett försök till överlapp i kompetenser vid 

sammansättningen av ett utvärderingsteam. Han ger som exempel att en övning kan ha 14 

stycken delområden som skall utvärderas och där bör antalet observatörer vara ca 20-25 

stycken.  

 

Utvärdering 
Både officeren på MSS och den tekniska officeren förklarar att genomförandet av en 

utvärdering bygger på användandet av ett antal observatörer med specialistkompetens inom 

sina respektive områden, som följer förbandet under den övning som skall utvärderas och 
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besvarar frågorna som sedan sammanställs. Det är uttalat att en observatör måste ha 

specialistkompetens för att kunna utvärdera sin del annars tas bedömningen inte på allvar: 

 

Du kan inte svara på de frågorna och man kommer att fnysa åt dig när det sen ska 

redovisas. Den stora grejen är att det är kompetenta observatörer (Officer MSS). 

 

Den tekniska officeren exemplifierar med att säga att det i MARTA-utvärderingen går att 

tycka saker som generalist men att det blir tunt när observatören skall skriva kommentarer. 

Enligt den tekniska officeren vågar, eller kan inte, den observatören skriva något som blir 

användbart och eventuellt tas observatören inte på allvar vid en genomgång. 

 

Officeren på MSS beskriver att vid utarbetandet av frågorna så har ett antal fasta 

svarsalternativ bestämts till fyra stycken som gör att den person som besvarar frågeställningen 

måste välja antingen den bra sidan eller den dåliga sidan och kan inte välja ett alternativ i 

mitten. Exempel på svarsalternativen är: stora förtjänster, förtjänster vissa brister, brister vissa 

förtjänster samt stora brister. Tillsammans med dessa svarsalternativ skall ett fritextfält fyllas i 

där det skall specificeras vad som eventuellt inte gick bra och även ge förslag på vad som 

skall göras annorlunda. 

 

Resultatet blir ett spektra av svar som ger en styrka genom användandet av ett flertal, ca 20 

respondenter. Detta säkrar då kvalitén både genom de ikryssade alternativen samt 

kommentarer längs hela kedjan. Officeren på MSS säger att observatörerna är ärliga och vill 

sitt förband väl och skriver som det är och inte är särskilt partiska. Han säger att resultatet av 

en utvärdering också återförs till förbandet och att det bl.a. är det som är uppgiften för MSS. 

Han är av uppfattningen att det finns en förståelse och öppenhet för att ta emot kritik och att 

förband eller enskilda officerare kan vilja ta del av resultatet av en utvärdering innan nästa 

övningsmoment skall genomföras.  

 

Systemutvecklaren på FOI säger om möjligheten att utvärdera sin egen verksamhet att det 

saknas resurser och att de helt enkelt inte har tid att utvärdera: 

 

Utvärdering är en lyx som man borde lägga tid på men man hinner oftast inte 

(Systemutvecklare FOI). 

 

Eftersom erfarenheter inte skrivs ned sprids dem inte i organisationen. Lärdomar stannar hos 

den enskilde eller går bara från mun till mun. 

 

Den tekniska officeren tror att utvärderingsarbetet uppfattas som en pålaga av vissa men att 

förbandschefen och bataljonsledningen är positivt inställda till utvärdering och vill att det 

genomförs. Sedan kanske det har svårare att tränga ut i linjen och att det finns en risk att det i 

linjen inte finns en liknande förståelse för nyttan med utvärderingen. 

 

Metoder  
Systemutvecklaren på FOI säger att det alltid finns ett behov av system pga. att den militära 

domänen är så komplex. För att utvärdera något måste man ha kontroll på alla oberoende 

variabler. Verktygen hjälper till att hålla koll på dessa. En observatör på en övning kan inte 

känna till alla grundförutsättningar och då ger systemen en högre kvalitet i insamlingen av 

data. Han tror att systemen kan ses som problematiska men att de är ett stöd. Det handlar om 

att utbilda och skapa förståelse för systemen hos användarna. Systemen måste sättas upp så att 
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de mäter rätt saker. Systemet MARTA är den mest omfattande operationalisering han sett. 

Där har man ställt upp frågor, testat frågorna och utvärderat dem. 

 
Officeren på MSS beskriver MARTA som en effektiv metod för att mäta förmåga och 

prestation givet att det finns en konkretiserad och mätbar formulering:  

 

Den bästa metoden för att titta på förmåga är MARTA. MARTA-metoden, den 

värderar mot ett konkret mål, men du måste ha en målsättning som är entydig och 

som på något sätt är mätbar (Officer MSS). 

 

Han beskriver vidare att vid införandearbetet med den svenska metoden MARTA bröts 

TOEM ned i duglighetstermer för att konkretisera vad målsättningen skulle innebära i 

praktiken. Detta arbete utfördes på ett arméregemente och TOEM bröts då ned ända till lägsta 

nivån som då påvisade olika skeden (processer) samt talade om vilka delmål som skulle ha 

uppnåtts. Detta har resulterat i en frågebank som används vid utvärderingsarbetet som består 

av cirka 500 frågor. Han säger att MARTA är den enda metoden som visar vad förbanden 

kan. MARTA utvärderar hela processen och hela förmågan och ger ett svar hur bra något är, 

vilket skiljer MARTA från OCC: 

 

De andra metoderna har ju egentligen ett ribbeteende. Kan du hoppa över en och 

tio (Officer MSS)? 

 

Det arbetas på att kunna certifiera metoderna, vilket är önskvärt och eftersträvansvärt för 

metodernas legitimitet: 

 

Vi möter ju på motstånd eftersom vi står ju inte här på barrikaden och säger ”ni 

är godkända” utan vi säger att det finns en del brister, och de är följande... 

(Officer MSS). 

 

Den tekniska officeren beskriver att en MARTA-utvärdering sker i regel under lösandet av en 

specifik stridsuppgift, från att uppgiften ges till förbandet tills dess att den är löst, vilket är ca 

1-2 dygn. En MARTA-utvärdering presenteras grafiskt med staplar samt med kommentarer. 

Han säger att kommentarerna är det som ger liv och mening åt utvärderingen, då förbandet 

kan ta till sig statistiken tillsammans med kommentarerna istället för att bara presentera 

staplar, vilket lätt blir innehållslöst. Det är viktigt att kommentarerna är utvecklade och att det 

dras slutsatser och rekommendationer. Det viktigaste här är att det som presenteras är relevant 

och att det då öppnar för en möjlighet att ta kritik och göra förändringar i verksamheten. 

Enligt den intervjuade är poängen att tidigt presentera kraven förbanden skall ställas mot. Om 

det kan presenteras tidigt så att kompanierna får jobba in det blir det inte speciellt 

problematiskt för dem utan mer av en hjälp i arbetet i utformningen av utbildningen: 

 

Är det inte relevant då blir det ju inte bra mottaget. Men också att ge den här 

förståelsen som jag beskrev med delmål. [...] De vinner själva på det i långa 

loppet för de gör ju rätt saker från början. För många av de här grejerna är ju 

inte svåra att uppnå. Det är bara det att kommer man med det fem i tolv på 

slutövningen och kommer dragande med sådant här, då har de inte haft en chans 

(Teknisk officer P4). 

 

Han förklarar att metoderna MARTA och OCC skiljer sig åt och är uppbyggda på olika sätt, 

men att det också kan finnas nackdelar med att ha för många olika metoder: 
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Jag tycker det finns poänger i alla. Men nu spelar vi på tre instrument samtidigt 

här och det blir rätt maffigt för oss på förbandet när vi värderar. Det vore ju 

önskvärt att man stramar upp det här framöver och bestämmer sig, skall vi köra 

med MARTA? Nu kör vi med MARTA för nationella förband och det blir en mix 

av det här (Teknisk officer P4). 

4.3.3 Den operativa nivån 

Chefen Utbildningsenheten 

Den intervjuade har arbetat i Försvarsmakten sedan 1981 i olika befattningar inom både 

utbildning och utveckling. Ansvarsområdet rör all personal som tillhör insatsförbanden men 

som jobbar med utbildningsverksamhet, vilket är de utbildningskompanier som finns på P4. 

Ansvarsområdet är all personal-, ekonomi- samt utbildningsansvar för alla soldater och 

officerare som finns på P4 och på Kvarn, vilket är totalt ca 200 officerare och 650 soldater. 

 

Målsättningen för arbetet är den uppställda produktionsordern för P4. I ordern specificeras 

uppgiften: 

 

 Chef Utbildningsenheten genomför utbildning av P4:s insatsförband plus 

hemvärnsförband.  

 Genomför utbildning av soldater genom att genomföra grundläggande 

militärutbildning och befattningsutbildning. 

 Stödjer G7 i genomförandet av förbandsutbildningen. 

 Genomför utbildning av officerare inom ramen för P4:s kompetensutvecklingsplan. 

 Leder underställd personal från insatsförbanden. 

 Löser beredskapsuppgifter. 

 

Kompanichef A 

Kompanichef A:s uppgift är att utbilda ett kompani med soldater från grunden till färdig 

produkt. Med detta följer också personalansvar, budgetansvar och uppföljning av budget. 

 

Kompanichef B 

Den intervjuade har varit i Försvarsmakten sedan 1995. Hans arbete går ut på att utbilda samt 

truppföra ett kompani. Med dessa arbetsuppgifter kommer också planeringsarbete, 

budgetansvar samt personalansvar. 

 

Den politiska styrningen 
Chefen Utbildningsenheten säger att det just i år har funnits bra med resurser, som personal 

och pengar, och att det inte uppkommit stora förändringar eller prioriteringar i de mål eller 

uppgifter som skall uppnås. Däremot vet han att det inte har varit så tidigare år samt att det är 

ett fenomen som existerar i Försvarsmakten: 

 

Men sen vet jag ju att tidigare år när det kommit besparingar under pågående 

verksamhet, och det är ju ett syndrom som vi har levt med i Försvarsmakten under 

många herrans år. Mitt i så drar någon i en handbroms så att det skriker i 

vartenda däck, utan att man säger att “vi sänker målsättningarna” (skratt) 

(Chefen Utbildningsenheten). 

 

Han upplever den politiska styrningen även om det när det fattas ett beslut i riksdag, regering 

eller departement inte är en direktkommunikation ned till regementet. Beslutsvägen är 

däremot inte lång. Beslut fattas av politiker, effektueras via Högkvarteret och hamnar sedan 
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på regementet. Ett exempel på när den politiska styrningen syns är t.ex. ett beslut om att 

förstärka utlandsstyrkan någonstans i världen, då det beslutet effektueras på dagar eller 

veckor. 

 

Kompanichef A anser att budgeten och målsättningarna inte går ihop: 

 

Försvarsmaktens system vad gäller ekonomi och målsättningar är bakvänt. Så 

som en normal firma eller ett normalt samhälle egentligen fungerar, så fungerar 

Försvarsmakten fast precis tvärtom. Om jag som bilfabrikant ska tillverka en bil 

så måste jag väl konstatera vad är det för typ av bil jag ska tillverka. Vad kostar 

det att tillverka den här bilen? Och ska vi tillverka bilen, ja eller nej?  Nej, det 

blev för dyrt, då får vi göra det på ett annat sätt, då får vi tillverka en sådan här 

bil. Det är inte den bil vi vill ha men vi får tillverka en sådan här bil i såfall. 

Försvarsmakten gör tvärtom. Vi har så här mycket pengar, men vi ska fortfarande 

bygga bilen. Det är ju inte så att man konstaterar hur mycket pengar 

Försvarsmakten har att röra sig med och vad vi får för detta, utan man säger att 

ni ska tillverka det här, ni får de här pengarna, och det här stämmer aldrig 

överrens skulle jag vilja säga (Kompanichef A). 

 

Han förklarar att under resans gång, ungefär när utbildningen startas upp, brukar man komma 

på att pengarna inte räcker till. Det är då det går att göra en prognos vad utbildningen kommer 

att kosta. Det konstateras då att det blir för dyrt och då görs nedskärningar: 

 

Men det är ju ingen som har ändrat målsättningen för Försvarsmakten för det. 

Det finns ingen ju ändring, politisk ändring, som säger att eftersom ni bara fick så 

här mycket pengar så är det helt ok att bara utbilda en tredjedels kompani, utan 

politikerna har ju fortfarande samma målsättningar för Försvarsmakten 

(Kompanichef A). 

 

Kompanichef A beskriver vidare hur möjligheterna till påverkan och kopplingen mellan 

uppgift och budget ser ut. Det finns en svårighet för honom att planera sin verksamhet 

långsiktigt då kompanichefer arbetar på förordnanden som varar upp till ett och ett halvt år, 

eller eventuellt längre. Kompanichefen byts därefter ut och får leda antingen ett nytt kompani 

eller arbeta med andra arbetsuppgifter. Han beskriver att materielbeställningar läggs ungefär 

1,5 år i förväg innan verksamheten startar. Budgeten för det som skall utföras lades för 

ungefär 6 månader sedan. Vid det tillfället var det inte tydligt vilka personalramar han skulle 

få och den slutliga uppgiften presenterades inte förrän till sommaren. Han säger att dessa 

korta planeringshorisonter gör att cheferna inte arbetar med en egenproducerad budget: 

 

Jag har hittills fram till nyår levt på en budget som någon annan har lagt. Det var 

inte min egen budget. Och han lade budgeten på nånting han inte visste vad han 

skulle göra. Han beställde materiel på nånting han inte visste vad han skulle göra. 

Sen genomför jag nånting som nån säger till mig, på en budget som jag lagt på 

nånting jag inte vet. Med materiel jag beställt för att jag trodde (Kompanichef A). 

 

Kompanichef A säger att delar av den här korta planeringshorisonten kan kopplas till den 

politiska styrningen pga. att beslut kan fattas eller rivas upp med snabb påverkan på 

regemente och förband. Han ger uttryck för att den politiska styrningen måste komma mycket 

tidigare och inte när verksamhetsåret är igång, som t.ex. bortprioriteringar av vissa förmågor 
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eller fordon. Även om FM gör en omvärldsanalys som skall gälla mellan 5 och 10 år kan det 

ändå ändras ungefär vart fjärde år: 

 

Vågar regeringen just nu fatta ett beslut som rör Försvarsmakten om 5 år, såhär 

innan valet? Inte en chans! Det fattas inte ett beslut om det. Just nu är det helt tyst 

i den frågan (Kompanichef A). 

 

Målstyrningen 
Chefen Utbildningsenheten säger att det är klart och tydligt vilka mål det är som han skall 

uppnå, att målen inte är otydligt formulerade samt att det finns verktyg att förhålla sig till, 

t.ex. Military Tasks for Interoperability, vid utbildning av soldater: 

 

För det är ju inget nytt att utbilda soldater, det har vi gjort sen Karl XII. Soldat 

rycker in, soldat genomför grundläggande soldatutbildning, soldat genomför 

befattningsutbildning, förbandsskede, soldat muckar, punkt (Chefen 

Utbildningsenheten). 

 

Han säger att han till stor del är delaktig i hur målen formuleras samt bryts ned och att vissa 

av dessa även utformas gemensamt inom Utbildningsenheten. De mål som han inte är delaktig 

i är de övergripande mål som kommer kommunicerade från Högkvarteret. Om det blir tvunget 

att prioritera bort aspekter ur utbildningen förs en diskussion med både underställda 

kompanichefer samt bataljonsledningen så att det blir synkroniserat vilka aspekter som skall 

bortprioriteras. Hans möjligheter att kontrollera utbildningen är genom att genomföra 

utbildningskontroller och att själv deltaga på övningar. 

 

Han säger att det utreds om och varför mål inte nås. Antingen görs det genom att titta på vad 

soldaten inte kunde och även en analys om det fanns några prioriteringar som gjorde att 

soldaten t.ex. inte kunde sätta på sig skyddsmasken på rätt sätt. En orsak kan då vara, enligt 

chefen, att ett sådant moment hade strukits ur utbildningen men inte kommunicerats till dem 

som var ansvariga för utvärderingen. En annan konsekvens om målsättningen inte nås är att 

utbildningsorganisationen studeras. Finns det tillräckligt med resurser och instruktörer? Han 

upplever att det görs ganska ofta och att det arbetas aktivt med att ta till sig resultatet av 

utvärderingar samt anpassa och förbättra verksamheten. Han säger att det vid en 

utvärderingssituation är rätt att ta hänsyn till de saker som inte har utförts och att det vägs in i 

utvärderingen. 

 

Kompanichef A säger att han kan föra en dialog med högre chef om vilka målsättningar han 

ska uppnå. Han kan samverka med högre chef och påverka sin situation. Vid besparingar 

diskuteras vad som skall strykas och om PersQ ska sänkas så att det likställs på bataljonen. 

Om han inte når en målsättning så måste han beskriva varför han inte nått den, t.ex. pga. 

neddragningar i ekonomin. Han anser att det finns en förståelse i organisationen för detta, 

men samtidigt upplever kompanichef A att han, tillsammans med alla andra officerare, har för 

lite pengar och personal. 

 

Kompanichef B säger att det inte får en stor konsekvens om en målsättning inte nås då det har 

dialogiserats under en process tillsammans med bataljonsledningen. Det finns däremot inget 

intresse hos hans chefer att rapportera att de har misslyckats med utbildningen och inte uppnår 

det beordrade målet uttryckt i PersQ. Om målsättningen inte nås dokumenteras det med en 

förklaring, t.ex. begränsningar i förmåga. Men det är inte alltid självklart att detta har en 

tydlig orsak-verkan effekt ovanför bataljons- och regementsledningen: 
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Det finns ju inget intresse hos mina chefer att rapportera att man misslyckats med 

utbildningen och inte kan uppnå den beordrade PersQ. Det finns heller inte, 

tycker jag, en tydlig koppling om Högkvarteret drar tillbaka, av budgetskäl, 20 

miljoner från P4 så är inte det med självklarhet att dom förstår att PersQ inte 

kommer att uppnås. […] Som kompanichef då så får jag ju svaret: ”du kommer 

att uppnå PersQ 4, bortsett från luftmålsskjutningen” (Kompanichef B). 

 

Vid slututvärderingen av förbandet, krigsförbandsvärderingen, dokumenteras vilka 

målsättningar som har nåtts och inte. Men han säger sig inte se någon tydlig konsekvens: 

 

Sen har jag en känsla av att det filtreras bort. Det kan mycket väl vara så att det 

rapporteras vidare till Högkvarteret också. Men i slutrapporten så har jag ju läst 

flera gånger att, trots att vi inte har uppnått PersQ 4, […] så blir slutrapporten 

PersQ 4 i alla fall (Kompanichef B). 

 

Kompanichef B tror att det helt enkelt beror på att ingen vill misslyckas med det uppdrag som 

givits. 

 

För att nå de mål som är formulerade för verksamheten har kompanichef B stor frihet i valet 

av arbetssätt. Han säger att han får en order om att uppnå exempelvis PersQ 4 och att han sen 

har full organisations- och pedagogisk frihet för att nå de uppsatta målen. Däremot finns det 

problem med tillgänglighet på resurser. Om budgeten och resurstilldelningen stämmer initialt 

så kommer det ändå inte att gå ihop i slutändan då det alltid kommer prioriteringar och 

nedskärningar som påverkar möjligheten att nå det uppsatta målet: 

 

Som kompanichef så är det oerhört enerverande att få en målsättning som man 

sen märker att den här kommer jag inte att kunna uppnå för att det försvinner så 

mycket tid eller så mycket pengar.(Kompanichef B)  

 

Målformuleringen 
Chefen Utbildningsenheten säger att han inte dagligen arbetar med måttet PersQ utan att det 

mer är kopplat till insatsförbandens förmågor. Det berör inte hans dagliga verksamhet som 

ansvarig för Utbildningsenheten. De mått som är relevanta för chefen i hans dagliga arbete är 

Military Tasks for Interoperability och de frågor och regler som finns kopplat till det, t.ex. 

utbildningsmål samt prioriteringar. Han anser dock att PersQ är ett luddigt begrepp: 

 

Den finns ju definitioner på vad PersQ är för någonting. Men det går inte att 

förhålla sig till PersQ i en daglig verksamhet. […] Vid en förbandsvärdering vet 

man vad man har genomfört för utbildning med sitt förband, vilka övningar man 

har genomfört och man vet hur stora delar av förbandet som var med på det. Då 

kan man säga att man har nått till en PersQ-nivå, i genomförande. Men det är ju 

så (håller upp fingret i luften), det vill säga att man känner efter ungefär åt vilket 

håll det blåste. Det är ju en värdering (Chefen Utbildningsenheten). 

 

Det mål som kompanichef A arbetar emot är att utbilda kompaniet till PersQ 3 i bataljons ram 

och PersQ 4 i kompaniets ram. Han säger att PersQ är en uppskattning och en värdering av ett 

förbands förmåga. Det finns vissa styrningar i PersQ men exakt vad t.ex. PersQ 3 innebär står 

egentligen inte nedskrivet någonstans.  
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Målet som kompanichef B har att uppnå är att utbilda kompaniet mot PersQ 4. Hans 

uppfattning är att PersQ är en otydlig målsättning där otydligheten synliggörs mest i 

innehållet. Innehållet i PersQ är i hans mening öppet för tolkning och kan brytas ned på olika 

sätt beroende på vem inom organisationen som läser och tolkar målsättningen: 

 

Vi har fört en diskussion om vad PersQ 4 torde vara. […] PersQ är ju inte 

matematiskt, det är ju inte svart eller vitt. Det handlar väldigt mycket om 

bedömningar och känslor (Kompanichef B). 

 

Han säger dock att de uppgifter som skall lösas enligt PersQ kan vara tydliga, men det beror 

på vilken typ av soldat som skall utbildas och vilken deras huvuduppgift är. 

 

Subjektivitet och tolkning 
Chefen Utbildningsenheten tror att vem som utför en utvärdering kan påverka resultatet, om 

det är en extern eller intern enhet, och att graden av snällhet kan variera beroende på om det 

som utvärderas är det egna förbandet: 

 

Sanningen ligger i betraktarens ögon och man är förmodligen mera snäll mot sig 

själv än vad en utomstående är när man gör värdering. Det gäller ju alltid 

(Chefen Utbildningsenheten). 

 

Kompanichef A säger att i den gruppen som gör värderingen mot PersQ blir det ett personligt 

tyckande utifrån personliga erfarenheter, även om vissa saker är styrda. Om ambitionen är 

lägre än PersQ 5 är det oklart vad som ska strykas eller tas bort av alla målsättningar, då det 

inte finns styrt någonstans. När kompanichef A får sin målsättning i början av utbildningsåret 

sker det en samverkan med högre chef, angående vad som eventuellt ska tas bort och vad som 

ska prioriteras, för att skapa viss likriktning på bataljonen. Han avslutar detta resonemang 

med att säga: 

 

Men det är fortfarande en subjektiv bedömning av ett förband. Någon gör en 

subjektiv bedömning och säger att nu är det såhär bra (Kompanichef A). 

 

Kompanichef B framhåller att det säkert har förekommit och förekommer att folk skönskriver 

siffror i en utvärdering just på grund av att Försvarsmaktens verksamhet är anslagsfinansierad. 

Uppkomsten av MARTA, OCC och MTI är just ett sådant bevis på subjektiva bedömningar 

och beteenden, enbart för att någon velat visa eller påskina ett resultat: 

 

Absolut att utvärderingen har varit subjektiv, det har jag absolut upplevt. Åt båda 

hållen så att säga, både negativt och positivt (Kompanichef B). 

 

Kompanichef B säger att det finns objektiva kriterier för mätning av resultat men att det då 

handlar om saker som går att mäta i t.ex. tid eller antal träff. Svaret blir då om någon klarar att 

träffa inom angiven tid eller nedkämpa ett bestämt antal mål inom en viss tidsram på ett visst 

avstånd. 

 

Utvärdering 
Chefen Utbildningsenheten förklarar att efter en genomförd uppgift utvärderas arbetet, även 

om det finns knappt med tid, och resultatet tas med för att förbättra verksamheten. De 

utvärderingar som oftast används av ansvariga är intervjuer eller enkäter för att fånga upp 

åsikter och idéer. Till viss del identifieras även ”lessons learned” som kan skickas med både 
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det aktuella förbandet men som även chefen tar med sig i sin erfarenhetsbank till kommande 

verksamhetsår. 

 

Han uppfattar utvärdering som viktigt för verksamheten och är inte nöjd med nivån som den 

är idag. Han påpekar att det är tidsfaktorn som gör att en ordentlig utvärdering och analys inte 

hinns med då det är så pass många uppgifter som skall hinnas med och att det arbetas med 

utbildning in i sista stund. En sextioprocentig utvärdering uppfattas som tillräckligt bra, vilket 

den kanske ändå är då den utvärderingen ändå genomförs. Ytterligare ett problem är att i en 

ideal värld medverkar både elever och lärare vid en utvärdering men att det i den här 

verksamheten, pga. tidspress, enbart blir lärarna som utvärderar. Han ser dock att det finns 

sätt att få kvalitet i utbildningen genom att soldaterna är angelägna om att få kvalitet i sin 

utbildning, och att feedbacken levereras direkt. Här säger han sig se en skillnad hur systemet 

med utbildning har förändrats över tid: 

 

Skitgenomförande ger skitfeedback, och den som inte anpassar sig till 

skitfeedback han får ju ännu mer skit. […] Då var det människor som under 

tvång, som under en pliktlag som levererades in här. Alla, även halta och lytta 

fanns ju här inne, motiverade och omotiverade. Idag är 98 % motiverade och inga 

halta och lytta (Chefen Utbildningsenheten). 

 

Han tror att möjligheten att ta tillvara på den direkta feedbacken och den omedelbara 

förändringen är större inom Försvarsmakten än inom skolan då skolan har att förhålla sig till 

en läroplan, samt att majoriteten av soldaterna är motiverade och vill ha kvalitet. 

 

Chefen Utbildningsenheten upplever att resultatet av de utvärderingar som genomförs tas 

tillvara för att kontinuerligt förbättra verksamheten även om resurserna är knappa. Samtidigt 

säger han att de kriterier som är uppställda för genomförandet av en utvärdering är kända i 

organisationen så att alla vet vad som skall utvärderas. Utvärderingsmomentet är inte något 

som folk drar sig undan ifrån utan det uppfattas genomgående som angeläget för att kunna 

analysera och förbättra. Det kan däremot ibland vara åldersberoende då en ung officer kanske 

inte har lika mycket i sin erfarenhetsbank som en äldre officer. Då kan det hända att den unga 

officeren inte utvärderar i lika hög grad i och med att han saknar referensramar till skillnad 

från den äldre officeren. 

 

Kompanichef A säger att det läggs mycket kraft på att utvärdera, särskilt efter olika block i 

utbildningen, för att identifiera brister och förtjänster. Detta spiller över på nästa block och 

styr hur mycket kompaniet har att återta. Specifika utbildningsblock har egna nedbrutna 

målsättningar och det utvärderas mot dem, både under genomförandet och efter. I slutet 

summeras utbildningsblocket och då är alla delaktiga, såväl elever som de som utbildat och 

genomfört utbildningen. Erfarenheterna tas med till nästa utbildningsblock. Soldaterna är 

även med och utvärderar på sin nivå, t.ex. sin grupp och pluton. Detta arbetas sedan in i 

utvärderingen högre upp. Den vanligaste förklaringen till att en målsättning inte nåtts är att 

tiden inte räckt till. Om detta säger han att: 

 

Det finns en risk att man blir lite hemmablind eftersom det är en subjektiv 

bedömning och man konstaterar att man vill ju alltid bli lite bättre. Man är ju 

aldrig nöjd med en sextioprocentig lösning (Kompanichef A). 

 

Den enskilde officeren kommer alltid att vilja nå högre än det satta kravet. Och således 

utvärdera mot t.ex. 100 % även om kravet bara är 60 %. Kompanichef A får sortera och 
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rannsaka utvärderingarna och titta kritiskt på dem. Den enskilde officeraren rapporterar 

snarare att det gick sådär än att det gick bra. Man vill alltid göra lite mer och bli lite bättre. 

Kompanichef A anser att officerare är extremt dåliga på att ge beröm. Han ser inte en risk 

med att brister slätas över och tror inte att det förekommer i FM utan att det snarare är 

tvärtom: 

 

Man är oftast kritisk och vill förbättra saker. Man är aldrig riktigt nöjd 

(Kompanichef A). 

 

Kompanichef A kan göra kontroller av kompaniet genom att genomföra en övning, men i 

slutändan blir det fortfarande en subjektiv bedömning av förmågan. Samtidigt är det få saker 

som går att mäta. Vissa moment som t.ex. en skjutning går att mäta med tidskrav eller 

precisionskrav men då måste förhållandena likriktas. Terräng, väder och lokalkännedom 

spelar in vid olika mättillfällen. Det är svårt att jämföra utbildningar med varandra pga. att så 

många olika faktorer spelar in, som väderförhållanden jämfört med året tidigare. I en 

simulator går det att ha exakt lika förhållanden för alla och då är det mätbart, men annars 

faller värderingsgrunden då det är för mycket utifrån som påverkar. 

 

Kompanichef A tror att på lägre nivå skriver officerarna hellre ner sig själva, snarare än att 

rapportera felaktigt för att klättra i karriären. Men på högre nivå är det få människor i 

karriärposition som säger att de misslyckats. Han tycker att det skulle vara intressant att titta 

på vem det är som skriver på vilken förmåga förbandet har: 

 

Vem är det som de facto skriver på vilken förmåga förbandet har? Vem är det som 

sätter sin namnteckning på det papperet? Är det han som är chef för förbandet? 

[…] Hur många karriärmänniskor underkänner sig själva (Kompanichef A)? 

  

Kompanichef B beskriver att det underlag som används vid utvärdering är till viss del baserat 

på resultat hämtade från MARTA men också veckoutvärderingar som görs inom kompaniet. 

Det material som används från MARTA är främst generella aspekter över vad som gick bra 

och vad som gick dåligt efter t.ex. ett skede eller övningsperiod. Sedan kan 

veckoutvärderingarna tala om mer specifikt hur något upplevdes. Enligt kompanichef B är 

utvärderingsarbetet ett viktigt inslag i arbetet även om det är problematiskt att hitta resurserna. 

Resultatet talar om hur verksamheten fungerar. Vikten av utvärderingsarbetet syns också i att 

det är på så sätt det går att förbättra verksamheten. Han säger att utan en ordentlig utvärdering 

finns det en risk att verksamheten stagnerar och att det i sin tur har stor effekt på arbetsmoral 

och trivsel då alla hela tiden enligt hans uppfattning vill prestera lite bättre. 

 

Det krävs att den som håller i en utvärdering har rätt kompetens och kunskap. Kompanichef B 

säger att det finns en öppenhet till att genomföra utvärderingar även om det innebär att ge och 

ta kritik. Det är dock personanknutet och kan bero på omständigheterna. Det kan vara 

infekterat mellan olika förband med mycket prestige inblandat, men att det inte är några 

problem inom P4. 

 

Metoder 
Chefen Utbildningsenheten anser att utvärderingsverktygen som MARTA och OCC är viktiga 

instrument pga. att de ger en möjlighet att komma bort ifrån en subjektiv bedömning och är 

något som har förbättrats under tid i Försvarsmakten. Han säger att det innan de utpräglade 

utvärderingsverktygen kom till skedde en typ av värdering genom att det fanns uppställda 

krav som kunde mätas t.ex. med klocka eller linjal. Enligt chefen har dessa fasats ut för att 
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numera ge plats åt exempelvis MARTA. Resultatet av en stor utvärdering, som MARTA, ger 

chefen ett kvitto på om han har lyckats med att nå sin målsättning eller ej. I dagsläget kan han 

inte säga om det är så eller ej då han inte tidigare har genomfört en stor utvärdering efter ett 

utbildningsår, men att det i teorin skall indikera om han har nått målsättningen eller inte.  

 

Angående NATO:s MTI-standard anser kompanichef A att det kan förbättra mätningen men 

det ger bara en viss del av bilden. Det systemet ställer frågor om förbandet kan en viss sak, 

men det säger inget om hur duktiga de är. Någon får ändå gå in och göra en subjektiv 

bedömning av hur bra förbandet är. Att värdera ett förband kräver fackkunskap. Kompanichef 

A kan själv inte utvärdera en annan förbandstyp. Den personal som används i ett 

utvärderingssyfte hade annars kunnat användas på ett annat sätt i produktionen. 

 

Modeller 
Kompanichef A anser att det borde vara någon helt annan som utvärderar förbandet, men att 

den personen eller personerna måste vara knutna till förbandet över tiden. Att bara gästspela 

på slutet fungerar inte. T.ex. skulle det gå att ha en yttre grupp som kan knytas till hela 

förbandsövningsserien. En separat grupp som står på utsidan, t.ex. från Markstridsskolan, om 

det är värt den energin. Kompanichef A tycker att det kunde utvecklas en neutral 

utvärderingsenhet som skulle kunna åka runt och göra subjektiva bedömningar på alla 

förband. Det sker även nu och systemet MARTA är styrt mot förbandets kvalitet och kan 

omsättas in i PersQ. Men då gäller det att de som genomför utvärderingen sitter på 

expertkunskap. Alla som arbetar med att utvärdera förbandet på en övning är personal som 

istället kunde användas i produktionen. 

 

Kompanichef B säger att den kompetens, och vem, som behövs för att utföra 

utvärderingsarbetet kan variera beroende på vad som skall utvärderas. Är det aktiviteter som 

budgetuppföljning eller administration eller saker som går att mäta med klocka och linjal är 

det nästan en fördel att ta någon extern part. Skall däremot stridsteknik på ett specifikt 

kompani utvärderas bör det vara någon med fackkunskap då det måste finnas kunskap om 

både vad som skall studeras och hur det bör se ut. 
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5 ANALYS 
I detta kapitel analyseras det insamlade materialet med stöd av den teoretiska referensramen. 

5.1 Den politiska styrningen påverkar 
En otydlig politisk styrning avseende målsättningar och ekonomi kan skapa problem med 

kvalitet på lägre nivå. Ekonomiska sparkrav och ett skiftande fokus på vad utbildningen skall 

syfta till, påverkar resurserna och möjligheterna att bedriva en kvalitativ utbildning på den 

lägsta nivån. Det blir väldigt svårt för Försvarsmakten att planera långsiktigt och hålla en 

stabilitet i organisationen avseende mål, uppgifter, prioriteringar och organisationsstruktur, 

när den politiska styrningen skiftar och byter fokus mellan olika mandatperioder. Det kan råda 

obalans mellan målsättningar och tilldelade resurser. När besparingskrav läggs på FM 

anpassas inte alltid målsättningen från politiskt håll. FM skall fortfarande uppnå de tidigare 

givna målsättningarna, trots minskade resurser. Men detta påverkar egentligen inte hur själva 

utvärderingen av förband går till. Metodiken är densamma. 

5.2 Målstyrning tillämpas 
Enligt Christensen et al. (2005) har mål- och resultatstyrning i offentliga organisationer 

samband med New Public Management som reformvåg och innebär ett starkare försök att 

operationalisera mål och att använda dessa mer aktivt för att välja mellan olika 

handlingsalternativ och utvärdera resultat utifrån dem. Almqvist (2006) menar att en del av 

NPM är att offentlig sektor skall fokusera på vad som skall uppnås med verksamheten i och 

med formulerandet av mål och mätning av måluppfyllelsen. Detta sker i Försvarsmakten. De 

mål som ges från Högkvarteret ner till förbanden tolkas på lokal nivå och operationaliseras till 

mätbara utbildningsmål för verksamheten. Därefter utvärderas det kontinuerligt mot dessa 

mål. Genom MARTA kan resultatet även kvantifieras och uttryckas i statistik och siffror, 

vilket gör resultaten mer jämförbara och underlättar mätning av måluppfyllelsen. 

 

NPM syftar även till att införa mer av rationell management med tydlig målformulering, att 

målen systematiskt följs upp, att sambandsanalyser av insatta resurser och presterat värde 

definieras och att resursnivåer, prestationsnivåer och prestationernas kvalitet fastställs och 

planeras (Almqvist 2006). Målformuleringen är tydlig, undantaget PersQ, och följs upp 

systematiskt. Varje utbildningsblock har sina egna mål och det utvärderas mot dem. 

Förbanden gör en bedömning av resurstillgång och resursåtgång kopplat till givna mål och 

bedömer vilka resultat som borde gå att nå utifrån förutsättningarna. Dessutom ska ansvaret 

för resurser, enligt NPM, i mindre grad bygga på förtroende och i högre grad bygga på 

styrning, kontroll och uppföljning (Almqvist 2006). Försvarsmakten har ett starkt inslag av 

styrning, kontroll och uppföljning i verksamheten men det går inte att säga att det är mer 

framträdande än det förtroende som ges till chefer. Cheferna har förtroende och ges frihet att 

självständigt lösa sina uppgifter. 

 

Det ges frihet till de målstyrda enheterna inom FM att själva välja metoder och 

tillvägagångssätt att uppnå målen. Målstyrningen anger endast mål men hur målen skall 

uppnås ansvarar de styrda för. Målen bryts ned hierarkiskt och följs även upp kontinuerligt 

nedbrutna i delmål. Därmed tillämpas målstyrningens idé såsom Almqvist (2006) beskriver 

den. Det sker en dialog internt om balansen mellan resurser och mål. Ingen målstyrd enhet kör 

sitt eget subjektiva race, utan mål och prioriteringar i utbildningen likriktas mellan de olika 

enheterna. Det finns en förståelse inom organisationen för de olika hierarkiska enheternas 

situation och förutsättningar. Målen operationaliseras för de olika nivåerna men det är hela 
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tiden tydligt vad som är slutmål och vad som är delmål. Målkatalogen träffas därför inte av 

Vedungs (2009) oklarhetsargument. 

 

Resursbrister, främst avseende tillgänglig tid, gör att beslutsregeln avseende målen i vissa fall 

bygger på satisfiering snarare än maximal måluppfyllelse. Det innebär enligt Christensen et 

al. (2005) att organisationen väljer ett alternativ som ger tillräckligt bra, eller tillfredsställande 

grad av måluppfyllelse. Resultatet inom FM blir inte alltid 100 % utan chefer inom 

utbildningsverksamheten kan stundtals få nöja sig med en måluppfyllelse på t.ex. 60 %. Den 

ursprungliga ambitionsnivån är dock alltid högre och det är främst begränsningar i tid som gör 

att målsättningarna sänks, och inte inställningen hos enskilda chefer eller utbildare. 

 

Ydén (2008) påtalar risken med att officerare på högre nivå inte gärna talar om brister i 

måluppfyllelse, pga. att det kan vara negativt för deras framtida karriär. Vi har stött på 

uttalanden i intervjuer som stödjer den bilden och det finns skäl för att undersöka den 

aspekten närmare. Det har dock inte varit en målsättning med den här studien och vi har inte 

fördjupat oss vidare i frågan. På lägre nivå (bataljon och kompani) verkar det snarare vara det 

motsatta. Officerarna är i regel självkritiska och vill alltid prestera ett bättre resultat än det 

uppsatta målet. Bedömningen av måluppfyllelse av en enskild utbildare kan ske mot ett högre 

mål än det som egentligen är kravet och då blir bedömningen inte helt korrekt. Verksamheten 

präglas dock av ett öppet klimat avseende utvärderingar med inställningen att det måste vara 

tillåtet att kritisera och påtala brister för att kunna komma tillrätta med problem och för att 

förbättra utbildningen. 

 

Enligt Christensen et al. (2005) skall resultatuppföljning gälla med principen att framgång och 

goda resultat belönas medans dåliga resultat bestraffas. Om måluppfyllelsen inte nås i 

Försvarsmakten verkar det inte medföra några direkta konsekvenser för enskilda chefer eller 

för organisationen i stort. Dåliga resultat leder inte till att åtgärderna avvecklas eller monteras 

ned, utan FM:s verksamhet styrs politiskt främst av ekonomiska hänsynstaganden. Chefer på 

lägre nivå verkar inte belönas vid goda resultat. Ett gott resultat som kompanichef betyder inte 

med automatik fortsatt förtroende som kompanichef, utan befattningshavare byts ut och 

personal placeras ständigt om. Kopplingen till uppnådda resultat verkar obefintlig eller oklar. 

5.2.1 Målformuleringen tolkas lokalt 

PersQ uppfattas av de intervjuade som oklart, otydligt och öppet för tolkning.  De intervjuade 

har varit samstämmiga i sina åsikter om PersQ och det är ingen som uttryckt något om PersQ i 

positiva ordalag. De intervjuades åsikter om PersQ är att det är ett trubbigt instrument, 

luddigt, otydligt och svårt att ta på. Luftighetsargumentet enligt Vedung (2009) säger att en 

del offentliga verksamheter har resultatmål som är så abstrakta och tunna att de är 

oanvändbara som bedömningsinstrument. PersQ träffas av det argumentet. PersQ bryts 

visserligen ned på förbanden till mer tydliga och mätbara utbildningsmål för de olika 

hierarkiska nivåerna, men är fortfarande öppet för tolkning i toppen. Det innebär att PersQ 

kan brytas ned på olika sätt på olika förband och därför blir inte målsättningarna mellan 

förband jämförbara. Om två förband inom samma förbandstyp från olika delar av Sverige 

båda rapporterar att de nått t.ex. PersQ 4 efter genomförd utbildning, går de ändå inte att 

jämställa med varandra pga. variationen i hur PersQ brutits ned. Om förbanden mäter mot 

olika målsättningar pga. olika tolkningar av PersQ är det svårt att jämföra resultaten och 

måluppfyllelsen. Samtidigt skapar PersQ handlingsfrihet, flexibilitet och ger ett visst 

svängrum på förbandet. Det finns utrymme för godtycklighet, vilket kan vara positivt och 

kanske även nödvändigt. Förbanden verkar i olika terrängmiljöer i olika delar av landet, och 

kan därför behöva ett visst spelrum i att bryta ned och formulera sina egna utbildningsmål. 
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Det gör dock att det är mycket svårt att jämföra förband även om det rör sig om samma 

förbandstyp och innehållet i utbildningen är likartat. 

5.2.2 Måltyper 

Enligt Svensson (1997) ska de typer av mål som förekommer inom ramen för Försvarsmakten 

vara uppdelade i inriktnings- och produktionsmål. Detta pga. att målen är formulerade så att 

de anger inriktningen på verksamheten samt vilka effekter som skall bli resultatet av 

genomförd verksamhet. De mål som uttrycks för FM:s verksamhet kan däremot ha en större 

likhet med de målbenämningar som Hedenquist et al. (2008) beskriver för 

utbildningsverksamhet. Den innebär att målbenämningen ändras till strävans- samt 

uppnåendemål. Kopplingen till den verksamhet som FM bedriver synliggörs i att utbildnings- 

samt utvärderingsarbetet bedrivs som en pågående process med en önskan och en strävan att 

bedriva kvalitativ och effektiv utbildning. En liknande aspekt synliggörs vid arbetet med 

innehållet i utbildningen. Det arbete som bedrivs kopplas till block och övningsserier, vilket 

enligt Hedenquist et al. (2008) innebär ett uppnåendemål relaterat till specifika färdigheter vid 

vissa tidpunkter, då ett uppnåendemål beskriver ett resultat. 

 

Förbindelsen mellan vilka färdigheter som skall ha uppnåtts vid en viss tidpunkt är även ett 

exempel på hur nedbrytningen av mål fungerar. Övergripande för utbildningsverksamhet är 

det uppnåendemål som gäller för hela utbildningen, från utbildningsstart till avslutad 

utbildning. I den studerade organisationen skulle det innebära från inryck till färdig soldat. 

Därefter bryts målet ned för att anpassas till olika skeden, som grundläggande 

soldatutbildning, befattnings- samt förbandsutbildning. Målet bryts sedan ned ytterligare för 

att påvisa olika färdigheter, samt i vilken ordning de bör utbildas för att skapa en komplett 

produkt. Det skulle också kunna diskuteras även här om måttet PersQ, inom ramen för 

utbildningsverksamhet, vore ett exempel på vad Hedenquist et al. (2008) kallar strävansmål, 

dvs. ett mål som inte är tidsbestämt men som ger uttryck för en inriktning av en verksamhet. 

 

Vi ser en koppling till de utvärderingsverktyg, MARTA och OCC, som Försvarsmakten 

använder och de mål som är uppsatta för utbildningsverksamheten. MARTA är utvecklat för 

att värdera förmåga, där förmåga enligt FM är en förväntad prestation. OCC är utvecklat för 

att mäta vilka kunskaper en enskild soldat besitter, samt för att kunna jämföra kunskapsnivå. 

Dessa metoder mäter två olika aspekter av utbildningen. MARTA mäter förmåga och OCC 

mäter vilka färdigheter och kunskaper en enskild soldat besitter. Förbindelsen mellan mål och 

metod är då att MARTA kopplas till det som Hedenquist et al. (2008) och Svensson (1997) 

benämner som strävans- respektive inriktningsmål. Den inriktning eller strävan som finns i 

FM:s målbeskrivningar för utbildningsarbetet mäts med hjälp av MARTA. Där kan 

förbandets förmåga studeras och utvärderas som en pågående process och under tid vilket 

också genererar en koppling till hur Hedenquist et al. (2008) samt Svensson (1997) diskuterar 

att strävans- respektive inriktningsmålet ej är tidsbestämt. På ett liknande sätt skulle då OCC 

utvärdera tillgodosedda kunskaper och färdigheter. Utvärderingen här sker vid vissa bestämda 

tidpunkter och mot bestämda kriterier. Detta innebär att OCC går att härleda till det 

resonemang som Svensson (1997) och Hedenquist et. al (2008) för kring produktions- och 

uppnåendemål. OCC mäter målsättningar vid en viss tidpunkt och målsättningarna är 

nedbrutna till att kunna mäta kunskap, med frågor av typen kan eller kan inte. Den typ av mål 

som mäts med hjälp av OCC återfinns inom de olika block som utgör utbildningen av enskild 

soldat. 
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5.3 Utvärderingar genomförs kontinuerligt 
Det läggs mycket kraft på utvärderingar av utbildningsverksamheten inom Försvarsmakten. 

Det sker kontinuerligt en dialog inom organisationen för att komma till rätta med brister och 

resultaten av utvärderingarna används och implementeras i utbildningen. Enligt Lindgren 

(2008) anser en tjänsteforskningstradition med rötterna i företagsekonomi att det är kundens 

eller brukarens upplevda kvalitet av en tjänst som skall sättas i centrum. Inom FM tillfrågas 

soldaterna, som är mottagarna av utbildningen, hur de upplever utbildningen och deras 

synpunkter beaktas och värderas. Men för att kunna utvärdera kvalitet i en utbildning krävs 

det enligt Ellmin et al. (1998) dokumentation av olika slag. Soldaternas utvärderingar 

kompletteras även med enkäter, utvärderingar gjorda av officerare, betyg och data från 

övningar sammanställda t.ex. i MARTA. Det går även att titta på de ekonomiska siffrorna för 

att se vilka ekonomiska resurser som funnits tillgängliga för bedrivandet av utbildningen. 

Sammantaget finns det ett brett spektrum av data att tillgå som tillsammans ger en bra bild av 

kvalitén på utbildningen och resultatet av densamma. 

 

Vedung (2009) tar upp att interna utvärderingar och särskilt självvärderingar kan präglas av 

hemmablindhet och kan ha svårt att producera nytänkande. Individer socialiseras in i den 

miljö som de vistats länge i och förlorar förmågan till kritisk distans. Detta undviks med 

fristående enheter som arbetar heltid med förbandsvärderingar, vilket saknas inom FM idag. 

Det finns inslag av separata externa utvärderingsenheter, t.ex. via MSS, men det saknas en 

övergripande gemensam funktion. 

 

Det krävs välutbildade förband för att hantera de riskfyllda situationer som kan uppstå vid 

tjänstgöring utomlands. Det skapar en vilja att förbättra utbildningen och att påtala brister 

även underifrån lägsta nivån. Soldaterna accepterar inte brister eller en dålig utbildning, utan 

är aktiva i förbättringsarbetet. Enligt Lindholm (2000) syftar utbildningen inom 

Försvarsmakten till att utveckla förmåga till effektiv handling i såväl normala som extrema 

situationer. Detta är unikt för Försvarsmakten och är inte överförbart på samma sätt till annan 

civil utbildningsverksamhet, möjligtvis undantaget den utbildning som bedrivs vid 

Polishögskolan. Självklart kan även elever på en civil utbildning vara delaktiga och aktiva i 

att vilja förbättra utbildningens kvalitet, men det är väldigt tydligt inom Försvarsmakten att 

det finns ett aktivt tryck från mottagarna av utbildningen att kvalitén är god. Det accepteras 

inte av soldaterna om utbildningen är dålig, vilket bidrar till en kvalitetshöjning av 

verksamheten.  Det krävs dock viss erfarenhet för att kunna bedöma utbildningens kvalitet. En 

helt nyinryckt outbildad soldat utan tidigare militär erfarenhet kan inte bedöma hur bra 

utbildningen är då han eller hon saknar referensramar. Detta resonemang är tillämpbart på 

andra civila utbildningsverksamheter. Utan tidigare kunskap om ett visst ämnesområde är det 

svårt för en elev att ha en uppfattning om hur en kurs i ämnet ska bedrivas. 

5.3.1 Nya utvärderingsmetoder 

Ydén (2008) påtalar att Försvarsmakten lagt för lite med energi på att utvärdera de förband 

som utbildas och att det lagts för liten vikt vid metoder för att utvärdera kvalitén på 

utbildningen. Formerna för att utvärdera utbildningen förefaller vara oklara. Ydéns (2008) 

insamlade material är i huvudsak från åren 2001-2002, vilket är före systemet MARTA togs i 

bruk. Även NATO:s utvärderingssystem OCC har tagits i bruk i FM först de senaste åren, i 

linje med ett ökat internationellt samarbete inom ramen för t.ex. EU:s snabbinsatsstyrkor. De 

här systemen har medfört en kvalitetshöjning och en förbättring i säkerheten i utvärderingen 

av förbanden. Metoderna och formerna för att utvärdera utbildningen är inte längre lika 

oklara, subjektiva eller godtyckliga. Det finns numera en större grad av standardisering och 
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vetenskaplig grund som utvärderingarna baseras på. Formerna, rutinerna och metoderna för 

att utvärdera utbildning har utvecklats och förbättrats. 

 

Det kan också diskuteras om införandet av dessa båda system är en dragning åt New Public 

Management då systemen har en tydlig koppling till prestation och utformandet av aktiviteter 

samt att utfallet i framförallt MARTA är kvantifierbara data. Enligt Hyndman et al. (2008) 

skulle detta då innebära en riktningsförändring mot NPM då dessa utvärderingssystem ger en 

möjlighet till att planera, kontrollera utfall samt att spåra ansvar inom verksamheten. 

 

Flera forskare (Christensen et al. 2005 och Lindgren 2008) menar att offentliga 

organisationers särskilda karaktär med oklara och motstridande mål och svårigheter att mäta 

resultat leder till ett betydande inslag av tolkning vid resultatmätning och utvärdering. 

Införandet av systemen MARTA och OCC lägger en bättre och stabilare grund i FM för 

utvärdering av förband än vad som tidigare varit fallet. Resultaten blir tydligare att utläsa 

svart på vitt och inslagen av tolkning minskar. Det är fortfarande enskilda observatörers 

subjektiva bedömningar i botten, men de filtreras, granskas och ställs mot varandra. Om 

observatörerna inte besitter rätt kompetens sett till förbandstypen de skall utvärdera, eller är 

för få till antalet gällande en viss förbandstyp vid en utvärdering, kan det vara en brist och 

påverka kvalitén på utvärderingen till det sämre. Trots det för ändå värderingssystemen med 

sig en legitimitet, en kvalitetssäkring och ett strukturerat arbetssätt som betydligt minskar 

risken att enskilda individers subjektiva tolkningar får ett stort genomslag. Det arbetas även 

på att certifiera systemen via Totalförsvarets forskningsinstitut och därigenom ytterligare 

befästa systemens legitimitet och vetenskapliga grund. 

 

MARTA används i huvudsak till att värdera nationella förband, medan OCC används för att 

värdera och certifiera förband som skall stå i beredskap i en internationell kontext, t.ex. 

Sveriges bidrag Nordic Battlegroup till EU:s snabbinsatsstyrkor. För den som inte är insatt i 

systemen, hur de fungerar och vilka skillnader som finns mellan dem, kan det verka 

förvirrande med flera system. Inför en värdering utbildas visserligen de observatörer som 

skall använda systemen, men det krävs ändå att personalen är insatta i kontexten för att kunna 

hålla isär begreppen. För många och skilda system kan verka komplicerat och krångligt. Det 

är viktigt att skapa förståelse hos förbanden som utvärderas, så att utvärderingarna och 

metoderna uppfattas som hjälpmedel och stöd och inte som belastningar. 

5.3.2 Modeller kombineras 

Utvärdering av förbanden sker genom användandet av en kombination av modeller. 

Självvärderingar genomförs på flera hierarkiska nivåer och jämförs med resultaten av 

utvärderingar enligt andra modeller. Därigenom minskas risken att självvärderingarna bara 

består av självberöm och självförsvar. Det är snarare så att officerarna är självkritiska, aldrig 

nöjda och alltid vill prestera bättre. De flesta utvärderingarna sker inom organisationen 

Försvarsmakten, och borde därför enligt Vedung (2009) klassificeras som interna 

utvärderingar. Samtidigt är t.ex. Markstridsskolan och P4 skilda organisationsenheter, och då 

skulle MSS utvärderingar av andra förband kunna klassas som externa utvärderingar. Vedung 

(2009) menar också att om en särskild utvärderingsenhet inom en myndighet utvärderar 

myndighetens arbete handlar det om en intern utvärdering, men inte om självvärdering. 

Oavsett om MSS utvärderingar borde klassificeras som interna eller externa handlar det inte 

om självvärdering, vilket är huvudsaken. MSS agerar som en fristående utvärderingsenhet 

som granskar ett separat förband.  I de fall där militär personal från andra länder värderar ett 

svenskt förband inom ramen för ett internationellt samarbete, handlar det tveklöst om extern 

utvärdering. 
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Det krävs fackkunskap för att kunna utvärdera ett militärt förband. Att utvärdera ett miltärt 

typförband kräver militära kunskaper och skolning i den aktuella förbandstypen. Det är giltigt 

att tala om officerare som en profession som använder kollegebedömning som metod. 

Därigenom kan även kvalitet skattas och inte bara kvantitet. Officerarna har möjlighet att 

skriva egna kommentarer i sina utvärderingar och förklara och motivera varför de gör en viss 

bedömning. Systemet talar då om orsaker och förklarar varför något är på ett visst sätt och 

jämför inte bara resultat med målsättningar. Därmed stannar inte måluppfyllelseanalysen vid 

beskrivande, utan når även förklarande måluppfyllelseanalys, enligt Vedungs (2009) 

beskrivning av måluppfyllelsemodellen. 

 

Denna kombination av utvärderingsmetoder ökar kvalitén och säkerheten i bedömningarna 

och minskar risken för godtycke. De olika utvärderingarnas resultat kan ställas mot varandra 

och jämföras. Även antalet observatörer säkerställer objektiviteten i det slutgiltiga resultatet 

och minskar risken för felaktiga bedömningar. Bedömningarna är subjektiva men de gallras 

och granskas före sammanställning av resultatet. 
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6 SLUTSATSER 
Inom den studerade organisationen bedrivs ett arbete med att utvärdera kvalitén på 

utbildningen kopplat till verksamhetens mål. De aktiviteter som har utkristalliserats efter 

studien är hur verksamheten styrs och utvärderas utifrån i förväg uppsatta målsättningar. Det 

som kan konstateras är att dessa aktiviteter torde vara beståndsdelar av organisationskonceptet 

New Public Management som har fokus på en tydligare styrning och utvärdering av offentlig 

verksamhet. Målstyrningen är kopplad till en händelsekedja mellan uppsatta mål, tillgängliga 

medel och uppnått resultat. Kedjan har en direkt koppling till hur arbetet med 

utbildningsverksamheten bedrivs och de begränsningar och möjligheter som finns 

tillgängliga. Det moment som påverkar kedjan är hur mål formuleras och det kan konstateras 

att det övergripande målet tenderar att vara oklart och otydligt. Detta gör att frågor uppstår 

kring vad det sista ledet i kedjan, det uppnådda resultatet, egentligen innebär. Att ställa sig 

frågan kring vad det uppnådda resultatet innebär är något som kan antas gälla generellt för 

offentlig verksamhet och inte enbart för den studerade organisationen. Det som gör detta 

troligt är att beställning av verksamhet inom offentlig sektor till stor del fastställs i en politisk 

process där formuleringen av övergripande mål kan generera oklara och ibland motstridiga 

mål på verksamhetens operativa nivå. 

 

Ett arbetssätt som sannolikt genererar en större säkerhet vid utvärdering av verksamhetens 

mål är användningen av externa utvärderingsenheter. Separata enheter som utformar och 

arbetar med metoder för utvärdering av utbildning kan minimera omfattningen av subjektiva 

bedömningar och tolkningar av utfall som annars kan vara påtagligt om den enskilde 

utbildningsverksamheten bedriver intern granskning och utvärdering. Resultatet av 

verksamheten och svaret på vilka mål som uppnåtts bör då sannolikt möjliggöra en jämförelse 

mellan olika näraliggande enheter eller verksamheter. Det sista momentet inom mål- medel- 

och resultatkedjan borde också tydliggöra ansvaret för uppnått resultat. Ansvarsutkrävandet 

för uppnådda resultat är dock inte något som kan konstateras hos den studerade 

organisationen, även om fokus på ansvar för måluppfyllelse och resultat är centralt för NPM. 

Här är det dock på plats med ett förtydligande. Det delegeras ansvar för utförande och ställs 

krav på att verksamheten bedrivs i enlighet med den övergripande kedjan i den studerade 

organisationen, även om tydliga konsekvenser för misslyckad måluppfyllelse inte är synliga. 

Det har inte gått att konstatera varför det inte får några direkta konsekvenser, utöver ett 

återtagande i utbildningsverksamheten, om mål inte uppnås. En rimlig anledning till det kan 

vara att det enligt de övergripande målen är problematiskt att definiera organisatoriska 

konsekvenser för organisationen. Detta antagande bygger på ett resonemang om att 

verksamhet inom offentlig sektor bör konkurrensutsättas i hög grad men att det kan förmodas 

vara tvivelaktigt att konkurrensutsätta den studerade organisationen Försvarsmakten. Däremot 

kan det diskuteras varför en misslyckad måluppfyllelse inte får direkta konsekvenser på 

operativ nivå. 

 

En rimlig konsekvens av dessa slutsatser bör vara att det med vissa justeringar ser liknande ut 

för annan offentlig verksamhet pga. att syftet för offentlig verksamhet är att tillhandahålla 

allmän service. Det skulle kunna antas att om målstyrning och övriga studerade aktiviteter 

används på ett liknande sätt inom annan offentlig verksamhet är det sannolikt att det skulle få 

liknande konsekvenser som de inom den studerade organisationen. Vilket skulle innebära 

inverkan på styrning, kontroll och utvärdering av verksamhet inom offentlig sektor. 

Sammantaget kan sägas att inslag av organisationskonceptet New Public Management är 

påtagligt inom den studerade organisationen då verksamheten styrs och utvärderas med hjälp 

av ett antal metoder och modeller som har sin grund i målstyrning av offentliga verksamheter. 
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De slutsatser som kan konstateras hos den studerade organisationen presenteras med en tydlig 

koppling till den specifika verksamheten och utbildningsområdet. Den studerade offentliga 

organisationen utvärderar utbildningens kvalitet genom en kombination av 

utvärderingsmodeller. Självvärderingar, kollegebedömningar, interna och externa 

utvärderingar förekommer och de senaste åren har även nya utvärderingssystem (MARTA 

och OCC) tillkommit. De nya utvärderingssystemen är uppbyggda så att ett antal olika 

värderares bedömningar sammanställs till ett samlat resultat. Det gör att resultaten inte 

grundas i enskilda individers subjektiva bedömningar och tolkningar. Att samla in åsikter och 

bedömningar från ett stort antal olika individer bemöter problematiken med subjektivitet och 

tolkning i kvalitets- och resultatmätningen och gör att resultaten för en större trovärdighet. 

Denna kombination av system och modeller ökar tillförlitligheten, säkerheten och kvalitén i 

utvärderingarna och minskar risken för godtycke och tolkningar. Det är visserligen subjektiva 

bedömningar och tolkningar i grunden men just kombinationen av olika typer av insamlade 

data och metoder skapar en tillförlitlighet och en legitimitet i kvalitets- och resultatmätningen. 

Samtidigt är verksamheten av sådan art att det inte går att sätta upp kvantitativa siffermål som 

enkelt går att mäta på ett objektiv sätt. Inslag av tolkningar och bedömningar är oundvikligt. 

Det som är viktigt är att skapa mallar, ramar och rutiner för utvärderingarna så att de är 

jämförbara över tid och mellan olika utvärderade enheter.  

 

Den studerade organisationens övergripande målsättning (PersQ) utgör ett slående exempel på 

ett oklart och otydligt mål i en offentlig organisation. Den målsättningen är oklar, otydlig och 

öppet för tolkning och uppfattas på ett negativt sätt av de målstyrda enheterna. Ingen 

utvärdering kan göras utan någon form av kriterier och det krävs att kriterierna är 

överenskomna och att de som värderar mot kriterierna förstår vad de innebär. Detta är inte 

fallet i den studerade organisationen. Samtidigt är den övergripande målsättningen ett sätt för 

den högsta ledningen att uttrycka ambitionsnivå för utbildningsverksamheten inom 

organisationen. Den högsta ledningen behöver ett verktyg för att styra 

utbildningsverksamheten som är användbart på den högsta nivån och då kan inte den 

övergripande målsättningen vara för detaljerad och nedbruten. Det kan heller inte vara 

ledningens roll att bryta ned och förtydliga målsättningen för organisationsenheterna, utan 

organisationsenheterna måste ges frihet att forma den övergripande målsättningen till att passa 

deras dagliga verksamhet. Det finns dock betydande problem med hur den övergripande 

målsättningen bryts ned. 

 

När den övergripande målsättningen bryts ned till operationaliserade utbildningsmål sker det 

med ett stort inslag av tolkning av de olika organisationsenheterna av vad målsättningen 

egentligen innebär. Målsättningen kan tolkas olika och få olika betydelser på olika 

organisationsenheter. Två organisationsenheter som båda bedömer att de uppnått samma 

målsättning kan ha gjort bedömningen mot olika tolkningar av målsättningen och därför blir 

resultaten inte jämförbara. Då spelar det ingen roll att de delmål och utbildningsmål som 

målsättningen är nedbruten i är klara, tydliga och mätbara. Bristerna med den övergripande 

målsättningen följer med i nedbrytningen. Å andra sidan för detta med sig handlingsfrihet och 

gör det möjligt för organisationsenheterna att anpassa målsättningarna för sin verksamhet. Det 

finns skillnader mellan olika organisationsenheter även om det handlar om samma sorts 

utbildningsverksamhet. Viss flexibilitet och tolkningsutrymme är nödvändigt. Konsekvensen 

av denna tolkningsfrihet, att resultaten av utbildningen inte blir jämförbara mellan 

organisationsenheter, är dock en stor brist. Med de nya utvärderingssystemen går det med 

större säkerhet att jämföra resultaten men det är svårt att koppla det till den övergripande 

målsättningen. En möjlig lösning på detta problem är att centralt i organisationen styra upp ett 

mer detaljerat slutmål för utbildningen för varje utbildningsområde. Att centralt bryta ned den 
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övergripande målsättningen i ett steg, anpassat för olika utbildningsverksamheter. Därefter 

kan de olika organisationsenheterna bryta ned slutmålet till delmål för deras lokala 

verksamhet. Då skulle det gå att jämföra resultaten av utbildningen mellan de olika 

organisationsenheterna med större säkerhet. 

 

Det finns inslag av separata externa utvärderingsenheter i den studerade organisationen, t.ex. 

via andra organisationsenheter, men det konceptet kan utvecklas vidare. Det skulle vara 

önskvärt att ha en helt fristående utvärderingsenhet med fackkunskap i de olika 

utbildningsområdena, som kan åka runt och genomföra värderingar på olika 

organisationsenheter. En kommun som vill utvärdera t.ex. sina skolor, skulle kunna sätta upp 

krav, kriterier och utvärderingspunkter centralt, och sedan låta en fristående central 

utvärderingsgrupp granska samtliga skolor inom kommunen. Detta resonemang är tillämpbart 

även för andra organisationer än offentliga och för utvärderingar inom andra 

verksamhetsområden än utbildningsverksamhet i offentlig sektor. Ett sådant arbetssätt gör att 

resultaten blir jämförbara mellan de olika utvärderade enheterna och minskar risken för 

hemmablindhet och att brister försvaras och slätas över. 

6.1 Rekommendationer 
Det är anmärkningsvärt att måttet PersQ inte förklaras utförligt ens i Försvarsmaktens 

Årsredovisning. Där står det bara att Försvarsmaktens målsättningar för 

utbildningsverksamheten uttrycks i en femgradig skala från PersQ 1 till 5 och att 

målsättningarna är PersQ 4 ett normalt år. En mer ingående förklaring till vad PersQ 

egentligen innebär har vi inte hittat någonstans. Vi har upplevt det svårt att få grepp om vad 

PersQ egentligen är. PersQ borde ses över och förtydligas och eventuellt göras om från 

grunden. Om PersQ behålls in sin nuvarande form borde det tydligare beskrivas, förklaras och 

redogöras för i Försvarsmaktens Årsredovisning. 

 

Ambitionen är att kunna inarbeta resultat från utvärderingssystemen in i utbildningen. 

Utbildningsenheterna, och de som operativt arbetar som utbildare, borde ges mer tid till att 

analysera resultaten av utvärderingar för att bättre kunna inarbeta resultaten i 

utbildningsverksamheten. 

 

Försvarsmakten borde utveckla fristående utvärderingsenheter som på heltid arbetar med 

värderingar. Det skulle i större utsträckning göra att utbildningsverksamheten på olika orter 

går att jämföra med varandra. Att de utbildade förbandens resultat inte går att jämföra mot 

varandra är en brist som borde uppmärksammas. 

6.2 Lärdomar och erfarenheter 
Vi gick in i det här arbetet med en idé att studera det som är unikt för offentliga organisationer 

och att inrikta oss på utbildningsverksamhet. Försvarsmakten har hela tiden varit den tänkta 

organisationen för studien bl.a. pga. att en av författarna har en koppling dit. Målstyrning, 

kvalitet och utvärdering är begrepp som tidigt blev ledande för oss. Däremot borde vi redan i 

ett tidigare skede ha tittat mer på New Public Management och införlivat det mer aktivt i 

uppsatsen. NPM omfattar och knyter samma de delar som vi har varit intresserad av att 

studera, och om vi sökt litteratur mer aktivt om NPM redan från start, hade troligtvis vår 

teoretiska referensram haft ett delvis annat innehåll. Det hade även varit lättare att hitta rätt 

sorts litteratur från början och få en helhet och en röd tråd i uppsatsen med konceptet NPM 

som sammanhållande begrepp. Samtidigt har detta varit en del i arbetsprocessen och bidragit 

till uppsatsens slutgiltiga form. 
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Initialt hade vi ambitionen att intervjua fler kompanichefer, bataljonschefen och eventuellt 

fler chefer inom Utbildningsenheten. Det är möjligt att uppsatsen då hade haft en större fokus 

på utbildningsverksamheten och genomförandet av densamma, och inte behandlat 

utvärderingssystemen MARTA och OCC i samma omfattning. Om vi hade genomfört 

intervjuer på en hierarkisk nivå lägre än kompanichef, och även intervjuat plutonchefer (som 

med en civil term kan jämföras med en klassföreståndare inom skolan) hade vi troligtvis fått 

en större inblick i hur det vardagliga arbetet med att utbilda soldater bedrivs, och även kunna 

fråga om hur de arbetar med att säkerställa kvalitén på utbildningen på den lägsta nivån. Det 

är dock tveksamt om insamlat material från den allra lägsta operativa nivån hade varit 

lämpligt att koppla till företagsekonomisk teori. För att kunna analysera materialet och dra 

slutsatser ur ett mer generellt företagsekonomiskt perspektiv är det troligt att det krävs 

material som är inhämtat högre upp i organisationen. 

 

Genom det urval av intervjuer som vi genomfört har vi fått ett brett spektra avseende att vi 

intervjuat chefer på många hierarkiska nivåer inom samma organisationsenhet, från den 

högsta ledningsnivån ner till kompanichefer. Vi har berört hur den politiska styrningen spelar 

in och påverkar verksamheten men för att verkligen kunna fördjupa oss i den aspekten hade 

det krävs att vi samlat in material högre upp i Försvarsmakten. Då hade vi behövt intervjua 

chefer på Högkvarteret som arbetar med att ge styrningar till förbanden, och eventuellt även 

kontaktat Försvarsdepartementet som ger styrningar till FM. Då vi haft begränsat med tid för 

studien tog vi ett tidigt beslut att avgränsa oss till P4 och Markstridsskolan. Om vi mer i detalj 

hade velat beskriva hur nedbrytning av målen sker genom de hierarkiska nivåerna i FM, hade 

vi också behövt kontakta Högkvarteret för att kunna följa målkedjan ända ned till 

plutonchefsnivå. Vårt beslut att inte samla in material från HKV, Försvarsdepartementet och 

andra militära förband än P4 och MSS, grundas i avgränsningar med hänsyn till att vi haft en 

tidsplan att hålla för studien. Det har heller inte varit studiens syfte att studera dessa områden, 

och slutprodukten hade blivit en delvis annan uppsats om vi hade gjort det. 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 
Försvarsmakten har de senaste åren utvecklat metoderna och systemen för att utvärdera 

kvalitén och resultatet av förbands- och utbildningsverksamheten. Soldaters och officerares 

prestationer utvärderas och bedöms t.ex. med systemet MARTA. Officerare utvärderar även 

kontinuerligt under verksamheten soldaters prestationer och utbildningens kvalitet och 

måluppfyllelse med kollegebedömningar och självvärderingar. Vi har i denna studie beskrivit 

flera olika metoder som används för att utvärdera kvalitén och måluppfyllelse avseende 

soldat- och förbandsutbildningen. Både soldater och officerare utvärderas i sina 

krigsbefattningar på övningar, och resultatet av dessa övningar kan ses som en värdemätare 

och ett kvitto på utbildningens kvalitet. Men hur utvärderas den enskilde officerens vardagliga 

prestation i sin yrkesroll som utbildare? Officerare ges årligen vitsord och 

tjänstgöringsomdömen som ligger till grund till placering på framtida befattningar och 

möjligheterna att bli antagna till nivåhöjande utbildningar. Hur bedöms och bestäms det som 

står i den enskilde officerens betyg? Det skulle vara intressant att studera metoderna och 

systemen som praktiseras för att utvärdera den enskilde officeren främst i dennes vardagliga 

yrkesroll som utbildare. Det kan också vara av intresse att studera hur soldatens kunskaper 

påverkas av utbildarens kompetens. Finns det en risk för att ojämna nivåer hos utbildare 

resulterar i ojämn kvalitet i utfallet, i det här fallet sämre utbildade soldater? 

 

Det är även möjligt att byta ut ordet officer mot lärare, och soldat mot elev, och studera 

samma frågeställningar i en helt civil kontext. Att flytta fokus från elev till lärare och från 

utbildningsverksamhet till individ, och istället studera hur enskilda lärares prestationer 
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utvärderas. Hur upplever lärare att deras enskilda prestationer utvärderas och värderas? Hur 

påverkar lärarens kompetens elevernas resultat? Uppmärksammas en bra insats? Hur påverkar 

det lärarnas prestationer? 

 

Ett annat väldigt intressant och utmanande område inom Försvarsmakten är att studera vilket 

resultat insatserna utomlands uppnår, och hur detta mäts eller borde mätas. FM deltar ständigt 

i internationella militära insatser under ledning av t.ex. FN, EU eller NATO i samarbete och i 

samverkan med andra deltagande länder. Ett axplock av länder som FM verkar eller har 

verkat i är Afghanistan, Bosnien, Kongo, Kosovo, och Liberia. Sådana militära insatser är 

förknippade med en hel del kostnader. Därför skulle det vara intressant att studera hur dessa 

kostnader kopplas till resultat. Vad uppnår FM för resultat utomlands för de pengar som 

insatsen kostar? Hur utvärderas kvalitén och resultatet av dessa insatser? Samtidigt bör det 

påpekas att det i grund och botten är riksdagen som beslutar om vilka insatser som Sverige 

och FM skall deltaga i, och att det därför borde finnas en politisk vilja att kunna kontrollera 

resultatet. Vad uppnås med de skattemedel som avdelas till Sveriges deltagande i 

internationella militära insatser? I takt med att riskerna för soldaterna som deltar i dessa 

internationella insatser utomlands ökar, blir det också viktigare att kunna koppla insatsen till 

konkreta resultat. Vad uppnås med att skicka svenska soldater till oroshärdar utomlands? Är 

riskerna för soldaterna i balans med resultaten av insatserna? För att göra en sådan studie 

måste hänsyn tas till bl.a. politiska, kulturella, historiska, geografiska och demografiska 

aspekter, beroende på vilken insats som studeras och vilket land det handlar om. En sådan 

studie skulle vara betydligt mer omfattande, tidskrävande och komplex att genomföra än den 

studie vi bedrivit för denna uppsats. Samtidigt vittnar tyngden och allvaret i frågan om 

studieområdets betydelse. 
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BILAGA 

Intervjuguide 
 

 Fakta om personen vi intervjuar. Bakgrund och befattning. 

 

 Vilken uppgift har du i din befattning? Kan du beskriva ditt jobb? 

 

 Hur upplever du de målsättningar du ska uppnå på din nivå? Är de klara och tydliga 

och väl avgränsade, eller öppna för egen tolkning? 

 

 Kan du beskriva hur du arbetar mot de målsättningar du har att uppnå? 

 

 Hur utvärderas måluppfyllelse och hur bedöms kvalitén på utbildningen? 

 

 Vilka metoder och tillvägagångssätt används? 

 

 Hur upplever du måttet PersQ? 

 

 Om målsättningen inte nås, hur tas den rapporten emot uppåt i organisationen? 

 

 Tar det emot att rapportera att en målsättning inte nåtts? 

 

 Är du delaktig i processen när målen utformas? Kan du påverka de mål och krav som 

ställs på dig? 

 

 Vad blir konsekvenserna om målen inte nås? Leder det till åtgärder/förändringar i 

verksamheten? 

 

 Hur upplever du balansen/avvägningen mellan ekonomiska mål (att hålla budget) och 

kvalitativa mål (att nå en viss kvalitet på utbildningen)? Vad är viktigast? Spelar den 

politiska styrningen in? 

 

 Hur upplever du arbetet med utvärdering? Finns det oklarheter gällande formerna och 

rutinerna för utvärdering av utbildningen/verksamheten? 

 

 Pedagogiska grunder beskriver att all utvärdering eller värdering av utbildning är 

subjektiv. Olika personer gör olika bedömningar. Håller du med om detta eller finns 

det även objektiva kriterier? 

 

 Ser du några risker med subjektiva bedömningar? 

 

 Hur dokumenteras utvärderingen av utbildningen? 

 

 UtbE utvärderingspolicy beskriver bl.a. att verksamhet skall utvärderas mot uppställda 

målsättningar och att det är viktigt att medarbetarna vet resultatet av arbetet. Hur går 

detta till? Lyckas ni med detta? 
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 Hur används utvärderingarna i organisationen? Kommer de till nytta i verksamheten? 

 

 Förklarar utvärderingarna även varför resultat nås eller inte nås, och inte bara 

konstaterar om verksamheten motsvarar kraven? 

 

 Upplever du utvärderande som en belastning som tar tid från andra arbetsuppgifter? 

 

 Finns det en risk för bristande objektivitet vid utvärderingar? Att dåliga resultat 

försvaras och att brister slätas över? 

 

 Kvalitet upplevs av kunden/soldaten. Är det något som spelar in i bedömningen? 

Frågar ni soldaterna hur de upplever utbildningen? 

 

 Inom vissa områden krävs det fackkunskap för att kunna utvärdera verksamheten. De 

anställda utvärderar själva subjektivt verksamheten, vilket skattar kvalitet och inte 

bara kvantitet. Stämmer detta in på ditt arbetsområde? 

 

 Måste utvärderarna vara officerare, eller skulle en extern part kunna värdera 

verksamheten? Hur ser du på detta? 

 


