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BIDRAR PROCESSORIENTERING AV FM CENTRALA LEDNING  

TILL EFFEKTTÄNKANDE? 

Sammanfattning: 

Ämnesval är organisationsteori med utgångspunkt från processorientering av den centrala ledning-

en i Försvarsmaktens (FM) och om det bidrar till effekttänkande. Uppsatsen undersöker om pro-

cessorienteringen av Försvarsmaktens Högkvarter (FM HKV) teoretiskt kan samspela med FM 

doktrinära utgångspunkt i effekttänkande.  

 

FM HKV har sedan tidigt 2000-tal arbetat med införande av processorientering i den centrala 

ledningen. Flertal utredningar, beslut samt hemställan till regeringen vittnar om detta. Parallellt 

har FM infört effekttänkande, främst baserat på andra länders krigserfarenheter.  

 

Dessa två förhållningssätt betraktas vanligtvis som två ytterligheter, där effekttänkandet har starkt 

fäste i insatsperspektivet och processorienteringen har starkt fäste i förvaltningsperspektiv. Vid en 

jämförelse påvisas flertal likheter mellan processorientering och effekttänkande, men det finns 

områden där likheter ej kunnat återfinnas. Uppsatsens slutsats är att processorienteringen av FM 

centrala ledning bidrar till FM konceptuella förhållningssätt inom effekttänkande.  

 

 

Nyckelord:  
Nyckelord är organisationsteori, processorientering och effekttänkande. 
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DOES THE PROCESS ORIENTATION OF THE SAF HQ CONTRIBUTE TO EFFECT BASED 

THINKING? 

Abstract: 

Topic selection is organization theory based on the process orientation of the Swedish Armed 

Forces Headquarters (SAF HQ) and whether it theoretically reinforces effects based thinking as 

defined in the SAF military strategic doctrine from 2011.  

 

The essay examines the process orientation of the SAF HQ and if it theoretically can interact with 

SAF doctrinal basis of effects based thinking. SAF HQ has since the early 21
st
 century worked 

with the introduction of process orientation in the central management. Several investigations, 

decisions, and petitions to the government affirm this. During the same period, the SAF introduced 

effects based thinking, based primarily on other countries' experiences from war. These two ap-

proaches are usually considered as two extremes, where the effects based thinking has strong 

foothold in the military operational perspective and process orientation has strong foothold in the 

management perspective. When comparing them, several similarities between process orientation 

and effects based thinking are identified, but there are areas where there are no similarities. The 

essay concludes that the process orientation of the SAF HQ reinforces SAF conceptual approach 

in effects based thinking. 

 

Key words: 

Organization theory, process orientation and effects based thinking. 
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1. Bakgrund 

1.1. Inledning  

Uppsatsens utgångspunkt är civil-militära och militär-civila intresseområden där respektive 

sida har anammat varandras teorier, strategier och metoder, vilket ibland ger en liknande 

utvecklingsriktning. Sådan fusionering är säkert fruktbar inom flertal områden, men kanske 

är den mer vådlig inom andra? Kan anammandet av varandras teorier, strategier och meto-

der få oönskade konsekvenser?  

 

En katalysator i offentlig verksamhet är regeringens krav på att myndigheterna skall bed-

riva sin verksamhet effektivt vilket framgår av 3§ i myndighetsförordningen (SFS 

2007:515). Förordningen kompletteras med 3-6§§ i förordning om intern styrning och 

kontroll, där regeringen utvecklar att respektive myndighet skall säkerställa sin effektivise-

ring (SFS 2007:603). Genom dessa förordningar säkerställer regeringen en effektiv offent-

lig verksamhet.  

 

Flertal myndigheter har tolkat att effektivisering i myndighetsväsendet kan uppnås med 

införandet av processansats. Rapporten ”Processorientering i staten” påvisar detta genom 

att undersöka ett 30-tal myndigheter som delvis eller fullständigt infört processansatser 

(Stigendal & Johansson 2003, s. 7). Regeringen har inte tagit ställning i frågan utan respek-

tive myndighet ansvarar för hur effektiviseringen verkställs, vilket reflekterar svensk för-

valtningspolitik avseende myndighetsledning, där strävan är att inte detaljstyra myndighet-

en. 

 

Även i den privata sfären föreligger ett kontinuerligt behov att utveckla och effektivisera 

verksamheten. Drivkraften är framförallt konkurrens och andra ekonomiska faktorer, sna-

rare än regler som i den offentliga verksamheten. I den privata sfären är utveckling en 

överlevnadsfråga. 

 

Försvarsmakter utvecklar kontinuerligt – själva eller tillsammans med andra försvarsmak-

ter – teorier, strategier och metoder som skall bidra till militära förbättringar. Exempelvis 

har Försvarsmakten (FM) valt att följa andra länders försvarsmakter avseende effekttän-

kande. Effekttänkandet är ett förhållningssätt kopplat till operationskonsten och har under 

2000-talet inarbetats i doktriner, vilket legitimerar det som en utgångspunkt för den 

svenska militära verksamheten.  

1.2. Problemområde 

FM har sedan tidigt 2000-tal tolkat processorienterat arbetssätt i den centrala ledningen 

som svar på kraven om effektivisering (Försvarsmakten 2005b, s. 3). FM redovisar i sin 

hemställan till regeringen att införandet av processorientering kommer att bidra till effekti-

viseringsvinster, flexibilitet och ökad kvalité. 

  

”Den centrala ledningen kommer med ett sammanhållet processorienterat ar-

betssätt att ytterligare effektiviseras, rationaliseras och anpassas till nya krav. 

Flexibiliteten ökar för att kontinuerligt kunna svara upp mot de krav som om-
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världsutvecklingen och statsmakterna ställer, inte minst avseende krav på olika 

typer av insatser. Kvaliteten höjs och handläggningstiderna kortas genom en 

förbättrad ledning av stabsarbetet under en stabschef samtidigt som kostnaderna 

för den centrala ledningen minskas.” (Försvarsmakten 2005b, s. 3) 

 

Vidare skriver FM i samma hemställan. 

 

”Det processorienterade arbetssättet innebär att personalreduceringar kan gö-

ras med ca 30 % på central ledning, vilket innebär en besparing med ungefär 

225 miljoner kronor.” (Försvarsmakten 2005b, s. 3) 

 

Utifrån ovanstående föreslår FM till regeringen hur effektivisering inom den centrala 

ledningen skall genomföras samt vilken ekonomisk besparing som möjliggörs genom 

införandet av processorientering.  

 

FM deltar i konceptutveckling av effektbaserade operationer (EBO), eller som EU vidare-

utvecklat det – Comprehensive Approach. Utvecklingen baseras på amerikanska militära 

erfarenheter från 1990-talet. Effekttänkande kan uppfattas som en trend inom den militära 

sfären och olika uppfattningar förekommer huruvida det är användbart eller inte. FM har 

valt att inarbeta effekttänkande doktrinärt inom såväl Doktrin för gemensamma operationer 

som Militärstrategisk doktrin 2012. Tidigare militärstrategisk doktrin från 2002 innehöll 

ingen koppling till effekttänkande, vilket påvisar att effekttänkande införts av FM under 

senare tid.  

 

FM lägger stor vikt vid effekttänkande genom att skriva ”Viktiga militära konceptuella 

fokus är manöverkrigföring, effekttänkande, direkt och indirekt metod samt uppdragstaktik. 

Alla dessa kan verka samtidigt och stödja varandra.” (Försvarsmakten 2011a, s. 144). 

Genom att beskrivas i sammanhanget av manöverkrigföring, direkt och indirekt metod och 

uppdragstaktik betonas effekttänkandets grundläggande betydelse. 

 

Processorienteringen av FM centrala ledning motiveras med effektiviseringsvinster i form 

av sänkta kostander och färre befattningar. Processorientering utgör därmed en kärnfråga i 

problemområdet som undersöks.  

 

Den andra delen av problemområdet utgörs av FM intentioner med effekttänkande samt 

dess konsekvenser. Mötet mellan processorienteringen och FM effekttänkande utgör det 

samlade problemområdet i uppsatsen. Finns det gemensamma faktorer, utifrån såväl pro-

cessorientering som effekttänkande, som gynnar båda?  

1.3. Syfte 

Varför är detta intressant? Enligt boken Varför vetenskap tar problemformuleringen sin 

utgångspunkt i mötet mellan förförståelse och hur verkligheten uppfattas, därigenom drivs 

författaren till att söka sanningen (Bjereld, et al. 2009, s. 14).  
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Intresset för processorientering föddes ur olika uppfattningar som förekommer i FM hög-

kvarter (HKV) avseende huruvida processorienteringen är positivt eller negativt. Författa-

ren upplever att det finns kunskapsluckor relaterat till problemområdet och vill tillföra 

kunskap inom detsamma. FM HKV har i flertal sammanhang, såsom vid upprättande av 

arbetsordningar och skrivelser, indikerat att FM arbetar i processer.  

 

Samtidigt är det en rådande föreställning att FM processorientering endast är en produkt-

ionsfråga och inte påverkar FM insatsverksamhet. FM har dock inte skilt på dessa verk-

samheter i utredningar, beslut eller hemställan till regeringen. Ett tydligt exempel är doku-

mentet ”HKV03, Delprojekt Stabsarbetsmetoder” (Försvarsmakten 2002e, s. 1) som be-

skriver vilka stabsmetoder som FM skall tillämpa i samband med införandet av processori-

entering. Dessa stabsmetoder, inom ramen för processorientering av FM centrala ledning, 

omfattar såväl insatsverksamhet som produktionsverksamhet och gör ingen åtskillnad dem 

emellan. Vidare skriver FM ”För den centrala ledningen delas insatsprocessen in i, att 

inrikta insatsverksamheten respektive att leda insatsverksamheten.” (Försvarsmakten 

2002f, bilaga 1: s. 44) och ”Ledning av insatser omfattar insatsplanering, genomförande 

av insatser, inkluderande utarbetande av order, samt uppföljning och utvärderingen av 

genomförda insatser nationellt och internationellt.” (Försvarsmakten 2002f, bilaga 1: s. 

46). Detta styrker ytterligare att processorientering inkluderas i FM insatsverksamhet. 

 

Som betraktare uppfattas att frågan relaterat produktions- och insatsverksamhet drivs ifrån 

två håll. Den produktionsrelaterade sidan tar sin utgångspunkt i förvaltningsperspektivet 

där processer är grundläggande och utgör garanten för att säkerställa kvalitativ verksamhet. 

Den insatsrelaterade sidan tar sin utgångspunkt i insatsverksamheten och hävdar att den 

militära professionens långa erfarenhet och starka kultur gör att insatsverksamheten inte 

kan inordnas i förvaltningens metoder eftersom skillnaderna är för stora.  Behöver det 

överhuvudtaget finnas en dragkamp i frågan eller är det okunskap som är det stora hindret? 

Kan processorienteringen och effekttänkande samspela och på så sätt stärka varandra?  

 

Vad uppsatsen tillför krigsvetenskapen är ytterst relaterat till om FM centrala lednings 

processorientering leder till militär ändamålsenlighet eller inte. Antingen kommer effekt-

tänkandet att teoretiskt bekräfta teorierna inom processorientering genom att vara förenliga 

alternativt påvisa viss diskrepans mellan processorientering och effekttänkande. Observera 

att undersökning inte gör anspråk på att falsifiera teorier inom processorientering utan 

kanske på enklaste sätt påvisa anomalier.  

1.4. Forskningsfrågan 

Forskningsfrågan drivs övergripande av huruvida processorientering och effekttänkande 

kan verka tillsammans inom en och samma organisation. Effekttänkande i uppsatsen lik-

ställs med effekttänkande i enlighet med Militärstrategisk doktrin 2012. Effekttänkande 

beskrivs i centrala begrepp i kapitel 1.5 samt undersöks i kapitel 4. FM effekttänkande och 

FM centrala lednings processorientering ses som två ytterligheter och det är därför de 

jämförs. Genom jämförelsen ställs olika parters förhållningsätt till processorientering och 

effekttänkande emot varandra.  
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Detta ger att forskningsfrågan blir: 

 

Bidrar processorienteringen av FM centrala ledning till effekttänkande? 

 

Forskningsfrågan kommer att operationaliseras för att konkret kunna undersökas. Operat-

ionaliseringen genomförs av två anledningar. Den första är att det bidrar till att forsknings-

frågan bryts ner i delfrågor och blir undersökningsbar. Den andra anledningen är att operat-

ionaliseringen ger ett transparent regelverk för jämförelse. Svaren på delfrågorna utifrån 

regelverket kommer inte leda till absoluta svar i form av ja eller nej utan är grund för att 

vidare kunna diskutera forskningsfrågan. Operationaliseringen genomförs i kapitel 3.4 med 

stöd av processorienteringens teorier. 

1.5. Centrala begrepp 

Processorientering är omgärdat med problematik eftersom begreppet inte definieras i vald 

litteratur. Begreppet kommer att utvecklas och beskrivas inom kapitel 3 i uppsatsen.  

  

Begreppet process har olika betydelser beroende på vilken kontext det används i. Flertalet 

förklaringar har ursprung i tillverkningsindustrin och är i uppsatsens sammanhang inte 

tillämpbara. Två betydelser som skulle kunna användas i uppsatsen är ”En process består 

av en serie av aktiviteter med preciserad början och slut, och som med hjälp av en organi-

sations resurser, återkommande förädlar ett mätbart objekt från en leverantör till ett på 

förhand bestämt mätbart resultat till en kund” (Egnell 1994, s. 30) eller ”…`en process är 

ett nätverk av aktiviteter som upprepas i tiden vars syfte är att skapa värde åt någon extern 

eller intern kund`” (Bergman & Klefsjö 2007, s. 470). Den senare definitionen kommer att 

användas i uppsatsen med anledning av att den explicit nämner interna och externa kunder 

vilket är mest gångbart i sammanhanget.  

 

Vidare indelas processer vanligtvis i 3 olika typer av processkategorier vilka benämns 

huvudprocesser, stödprocesser och ledningsprocesser. Huvudprocess kan förenklat beskri-

vas som den eller de processer som uppfyller externa kunders behov. Stödprocesser skapar 

resurser för huvudprocesserna och har interna kunder. Ledningsprocessen sätter upp mål 

och strategier för organisationen samt stödjer förbättringar av övriga processer. (Bergman 

& Klefsjö 2007, ss. 472-473) 

 

I uppsatsen jämförs effekttänkande med processorientering, därför beskrivs initialt vad 

som avses med effekttänkande. Utgångspunkten för effekttänkande är det FM skriver i sin 

militärstrategiska doktrin 2012. Doktrinen beskriver effekttänkande som en konceptuell 

faktor som är bakomliggande till FM agerande och kan betraktas antingen som ett förhåll-

ningssätt eller en metod, eller både och (Försvarsmakten 2011a, s. 110). Det är således ett 

förhållningssätt samt en form av metod och handling på samma sätt som processorientering 

är. FM har vidareutvecklat effekttänkande till sex principer för hur det skall tillämpas. 

Dessa är (Försvarsmakten 2011a, ss. 110-111): 

 ”Fokus på effekter istället för aktiviteter 

 En utvecklad systemsyn 
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 Nyttjande av olika medel 

 Helhetsgrepp om konfliktens olika faser 

 Logisk koppling mellan mål, effekter och aktiviteter  

 Kontinuerlig utvärdering.”  

Effekttänkande kommer vidareutvecklas i kapitel 4.  

Huruvida effekttänkande är teorier eller erfarenhetsbaserad kunskap kommer inte diskute-

ras i uppsatsen. Det grundläggande är att det är en utgångspunkt för militär verksamhet på 

samma sätt som FM centrala ledning anammat processorientering. 

1.6. Material, källor och källkritik 

För att bearbeta forskningsfrågan redovisas vilket material som kommer att användas 

under undersökningen samt källkritiska överväganden. 

 

Materialet inom organisationsteori utgörs i huvudsak av böcker i processorientering och 

processledning. Därutöver används kompletterande artiklar, uppsatser och avhandlingar. 

Källkritiska överväganden relaterat till böckerna är att flertalet inte är primära källor utan 

är sammanfattningar och utdrag från annan forskning eller litteratur. Likaså använder 

författarna till berörda böcker varandras böcker som referenser och därför uppfattas att viss 

tradering kan föreligga. Således är böckerna problematiska utifrån den källkritiska princi-

pen oberoende (Thurén 2005, s. 13). Dock anses att detta utifrån uppsatsen syfte inte får 

några konsekvenser. Anledningen är att de sammanfattningar och sammandrag som ge-

nomförts av författarna endast ytterligare bidrar till den deduktiva idén, dvs. den konkreti-

sering, som uppsatsen baseras på avseende processorientering. 

 

Vidare används FM skrivelser för att beskriva FM intentioner och beslut inom processori-

enteringen. På detta sätt befästs FM förhållningssätt till processorientering. Dessa skrivel-

ser är primära till sin natur och därmed starka källor. 

 

Information relaterad till effekttänkande kommer huvudsakligen från Doktrin för gemen-

samma Operationer 2005 och Militärstrategisk doktrin 2012. Den kan sammanfattas som 

god utifrån ett källkritiskt hänseende.  

 

Boken Effektbaserade operationer (Elg red. 2005) används för att sätta effekttänkandet i 

sin kontext, dvs. sin historik och framtid. Boken innehåller artiklar som är såväl primära 

som sekundära avseende sina källor. På samma sätt som tidigare anses inte heller detta 

vara ett problem eftersom det bidrar till konkretiseringen av effekttänkande. Inom samma 

område används Göran Kindvalls rapport ”Effektbaserade operationer” (Kindvall 2005) 

vilket är en rapport som uppfattas som ett underlagsdokument för FM. I huvudsak är det 

sammandrag och sammanfattningar av annan forskning vilket gör att den uppfattas som en 

sekundär källa. Källans sekundära natur anses inte problematisk eftersom det är i linje med 

uppsatsens ansats att konkretisera effekttänkandet. Slutligen används boken Militärteorins 

grunder (Widén & Ångström 2004) som stöd för definitioner inom effekttänkande och 

effektbaserade operationer vilken anses vara säker och god källkritisk källa. 
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1.7. Tidigare forskning inom ämnet 

Tidigare forskning på Försvarshögskolan (FHS) inom processorientering utgörs av två 

uppsatser. Uppsatsen ”Försvarsmaktens arbete med processorientering – Att göra rätt 

saker på rätt sätt!” (Jönsson 2011) avhandlar FM arbete med processorientering utifrån 

Ekonomistyrningsverkets kritik avseende styrning och kontroll av FM organisation. Det är 

en jämförelse mellan hur två förband tillämpat processer. Uppsatsen föreslår att fortsatt 

forskning kan vara samma undersökning fast i ett bredare perspektiv alternativt studera FM 

mognadsgrad i processorientering. Det är dock inte problemområdet i uppsatsen så vidare 

kommer inte denna uppsats att användas. I uppsatsen ”Är det praktiskt med god organisat-

ionsteori?” (Preutz 2005) studeras om Högkvarterets arbetssätt och organisation stödjer sin 

ledningsfilosofi. Utgångspunkten är Högkvartersorganisationen HKV 03 som är första 

delinförandet av processorientering i FM HKV. Fokus i denna uppsats är dock inte själva 

processorienteringen, och därför är förslagen till fortsatt forskning inte intressant utifrån 

valt problemområde.  

 

Vidare finns det framförallt två uppsatser från FHS som berör effekttänkande. Uppsatsen 

”Förekommer EBO i samband med Counter Insurgency Operationer i Irak 2004?” 

(Brovertz 2006) redovisar ett perspektiv på effektbaserade operationer samt undersöker hur 

begreppet förhåller sig till Counter Insurgency Operationer. Det intressanta utifrån denna 

uppsats är framförallt resonemang och definitioner rörande begreppet effektbaserade oper-

ationer. Uppsatsen ”Effects-Based Operations: Genomslagskraften hos nya försvarskon-

cept” (Olsson 2005) analyserar hur konceptet EBO påverkat den svenska doktrinen för 

gemensamma operationer. Vidare undersöks vilka principer som bör föreligga för att ut-

veckla nya försvarskoncept och hur de påverkar svensk doktrin. Uppsatsen bidrar med sin 

intressanta deduktiva del där författaren brutit ned EBO konceptet till ett analysverktyg 

vilket kan jämföras med motsvarande inom denna uppsats. 

 

Uppsatser från andra högskolor som är inom samma område är examensarbetet ”Process-

arbete inom en funktionsorganisation” (Hannu & Nilsson 2004). Examensarbetet avhand-

lar vad som händer när funktionsorganiserad organisation möter processtänkande. Detta är 

närbesläktat med uppsatsen med anledning av att en tidigare funktionsorganisation analys-

eras i form av FMLOG, vilket är en organisation relativt nära FM HKV. Det beskrivs även 

intressanta fenomen som går att översätta till motsvarigheter i denna uppsats, framförallt 

relaterat till processorientering. 

 

Inom ramen för vetenskapliga böcker inom processorientering är det framförallt svenska 

forskare som Bengt Klefsjö, Bo Bergman, P-O Egnell, Olof Rentzhog, Lars Stigendal och 

Tomas Johansson som är aktiva och producerar forskning. Dessa författares litteratur 

kommer att användas inom teoribildningen i processorientering. 

 

P-O Egnell licentiatuppsats kommer att användas för att i teorin analysera processledning 

vilket utgör en viktig grund inom processorientering (Egnell 1994). Vidare kommer Göran 

Nilssons doktorsavhandling användas för teorier om processorientering (Nilsson 2003). 

Avhandlingen föreslår delvis som fortsatt forskning att studera hur det föreligger med 
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vertikal styrning och påverkan på förändringsprocesser. Detta baseras på hur horisontell 

styrning förhåller sig till vertikal avseende mål.  

 

FOI rapporten ”Effektbaserade operationer” (Kindvall 2005) är en rapport som kan ses 

som ett underlagsdokument för FM avseende vad EBO är och vad det innebär. Vidare 

föreslås hur EBO skulle kunna vara intressant utifrån svensk doktrinutveckling. Uppsatsen 

bidrar framförallt med bakgrunden till effektbaserade operationer. 

2. Metodologi och avgränsningar 

2.1. Metod 

Metoden i uppsatsen kommer att präglas av ett såväl positivistiskt som hermeneutiskt 

synsätt. Positivism utifrån sökandet av sanningen om huruvida processorientering bidrar 

till effekttänkande eller inte. Hermeneutik utifrån analysen av processorientering och ef-

fekttänkande med utgångspunkt i förståelsen för dessas innebörd, en förutsättning för att 

kunna konkretisera dem.  

 

Metoden i uppsatsen kommer framförallt att baseras på deduktion av processorientering 

och konkretisering av effekttänkande.  Processorientering bryts ner från det generella till 

det mer konkreta genom deduktion, för att kunna jämföras. Vidare konkretiseras FM ef-

fekttänkande utifrån dess sex principer. På detta sätt erhålls centrala teman för såväl pro-

cessorientering som effekttänkande, vilka i förlängningen ligger till grund för jämförelse.  

 

Textanalyser av litteratur inom processorientering och effekttänkande genomförs för att få 

fram centrala tema i uppsatsen. Initialt kommer FM centrala lednings tillämpning av pro-

cessorientering beskrivas för att befästa att sådan tillämpning skett. Vidare kommer veten-

skaplig litteratur, handböcker och studier inom organisationsteorin bearbetas utifrån pro-

cessorientering. Bearbetningen konkretiserar processorienteringen och det är vidare denna 

konkretiserade textmassa som i förlängningen används för att teoretiskt jämföras mot 

effekttänkandet.  

 

På motsvarande sätt undersöks vad FM uttrycker inom området effekttänkande. Initialt 

beskrivs hur FM redogör för och tillämpar effekttänkandet. Därefter bearbetas i huvudsak 

FM doktriner för att beskriva och konkretisera effekttänkandet. Den konkretiserade text-

massan jämförs teoretiskt mot processorientering.  

 

Textanalyserna inom såväl processorientering som effekttänkande kommer att följas av 

täta beskrivningar syftandes till att säkerställa den röda tråden. Kontinuerligt genomförs 

delsammanställningar vilka sedan används för att summera processorienteringen och ef-

fekttänkandet. Ur detta lyfts sedan centrala teman som ytterst representerar processoriente-

ringen och effekttänkandet. På så sätt redovisas transparant hur slutledningarna från del-

sammanställningar till centrala teman genomförs. 

 

Teorin inom processorientering tillsammans med forskningsfrågan skapar underlaget för 

att kunna operationalisera forskningsfrågan.  
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Slutligen jämförs de centrala teman som erhållits från processorienteringen och effekttän-

kandet för att undersöka eventuella likheter dem emellan. Svaret på forskningsfrågan 

kommer inte att vara absolut, utan snarare utgöras av resonemang kopplade till likheter 

mellan processorientering och effekttänkande. Likheter utgör grunden för att uttala sig om 

processorienteringen bidrar eller ej till effekttänkande. Svaret kommer att formuleras som 

”starka eller svaga likheter” eller ”inga likheter kan återfinnas”.  

 

 
Figur 1. Bild som beskriver metoden i uppsatsen. 

2.2. Avgränsningar 

Väsentliga avgränsningar i undersökningen utgörs framförallt av att uppsatsen endast 

behandlar skriftligt material, den nedskrivna dimensionen. Det kan alltså föreligga en 

diskrepans mellan vad som beskrivs och vad som genomförs i verkligheten, mellan teori 

och praktik. Uppsatsen är därför teoretisk till sin grund. 

 

Forskningsfrågan som är knuten till FM centrala ledning är en avgränsning baserad på att 

de formella beslut som FM tagit, eller hemställt om till regeringen, avseende processorien-

tering endast berör den centrala ledningen – Således kan den inte generaliseras för FM som 

helhet och blir en indirekt avgränsning. 
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Författaren använder framförallt svensk litteratur, avhandlingar och uppsatser för att kon-

kretisera processorientering. Då det finns omfattande litteratur och forskningsunderlag 

inom området. 

 

Militärstrategisk doktrin används som underlag för att beskriva effekttänkandet för att 

kunna jämföras med processorientering. På detta sätt avgränsas innebörden av effekttän-

kandet till att utgöra den svenska FM synsätt. 

 

Slutligen används FM utredningar, rapporter, beslut och hemställan till regeringen under 

2000-talet för att beskriva FM processorientering. Tidigare utredningar och beslut anses 

inte vara av den art att det tillför eller påverkar uppsatsen. 

3. Processorientering och operationalisering  

Kapitlet inleds med bakgrunden till processorientering i en samhällskontext, samt vilka 

beslut och intentioner som FM centrala ledning har redovisat i formella dokument rörande 

processorientering. Teorin utgörs av teoribildningen som finns inom organisationsteorin 

rörande funktionell struktur och processer. Deduktion av teorierna genomförs för att få 

fram konkreta och viktiga element som beskriver essensen för ingående delar inom proces-

ser. Det görs genom delsammanställningar i detta kapitel. Ur delsammanställningarna 

utvinns centrala teman som representerar funktionell struktur och processorientering. 

Vidare ligger teoribildningen inom funktionell struktur och processorientering tillsammans 

med forskningsfrågan som grund för operationaliseringen. 

3.1. Historien om processorientering 

Samhällets utveckling inom organisationsteoriområdet har under många år präglats av 

införandet av processorientering. Processorientering framställs som en lösning som bidrar 

till ökad kvalité inom såväl mindre som större företag men även inom offentlig verksam-

het. Området är inte nytt, men fokus på området har ökat markant under andra halvan av 

1900-talet, med tyngdpunkten på den senare delen. Det är vanligt att begreppet processori-

entering sätts inom ramen för kvalitet, exempelvis inom teoribildningen i offensiv kvali-

tetsutveckling, där att arbeta med processer är en viktig hörnsten (Bergman & Klefsjö 

2007, s. 39).  

 

Utvecklingen inom kvalitetsområdet i den privata sfären kan exemplifieras av den utveckl-

ing som genomförts i Japan. Toyotas framgångar är en förebild inom kvalitetsområdet. 

Under 1970-talet var japansk produktkvalitet överlägsen den västerländska (Bergman & 

Klefsjö 2007, s. 98). Stora företag som General Motors och Toyota ingick samarbete under 

1980-talet för att komma till bukt med kvalitetsbrister på den amerikanska sidan. Arbetet 

leddes av japanerna medan arbetarna var amerikanska. Samarbetet nådde snabbt samma 

kvalitetsframgångar som japanerna hade i sitt hemland och det blev ett mönsterfall för 

övriga att studera. (Bergman & Klefsjö 2007, s. 98)  

 

Samtidigt har begreppet kund fått en större betydelse inom såväl privata som offentliga 

sammanhang. Ökad kundfokusering bygger på principen ”… konkurrensfördelen ligger i 

att framgångsrikt förstå och tillfredsställa kundernas verkliga behov” (Rentzhog 1998, s. 
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17) med utgångspunkt i föreställningen om att konkurrensen i samhället hårdnar. Förkla-

ringen är mer anpassad efter den privata sfären än den offentliga. En annan förklaring är att 

”Kunderna är de som verksamheten är till för” (Stigendal & Johansson 2003, s. 18), vilket 

är en mer gångbar förklaring utifrån offentlig verksamhet. Kunderna i offentlig kontext är 

ytterst medborgarna. Den statliga utredningen om samverkande 24-timmarsmyndigheter är 

ett uttryck för hur ökad kundfokusering skulle kunna uppnås inom statlig förvaltning ge-

nom att anamma ”… medborgar- och företagsorienterad nätverksförvaltning” 

(Statskontoret 2003, s. 8).  

 

Processorientering är numera inte ovanligt i offentliga sammanhang. Processorienterade 

myndigheter har växt fram framförallt under senare år (Stigendal & Johansson 2003, s. 15). 

Den drivande faktorn i samtliga fall är behovet av att effektivisera sin verksamhet. De 

ekonomiska förutsättningarna för myndigheterna har inte ökat i enlighet med föreliggande 

behov vilket kräver andra strategier för att åstadkomma resultat. Effektivisering är dock 

inte den enda anledningen till processorientering, men en av de viktigaste, framförallt 

relaterat till ekonomi.  

3.2. Processorientering av FM centrala ledning 

FM genomförde under 2001-2002 en utredning under uppdraget ”Översyn av Försvars-

maktens centrala ledning” (Försvarsmakten 2001). Det var inte den första utredningen 

inom central ledning i FM men kom att bli den som på ett adekvat sätt påbörjade införan-

det av processorientering i FM. Processer som begrepp fanns omnämnda redan tidigare 

men hade inga förutsättningar för att kunna nyttjas på grund av oklara ansvarsförhållanden 

samt brister i ekonomistyrning (Försvarsmakten 2001, s. 1). Brigadgeneral Björn Anders-

son fick i uppdrag att utreda och föreslå organisation, uppgifter och lokalisering för FM 

centrala ledning. Vidare gavs handlingsregler som tydligt pekar på utredningens realisering 

av processer i den centrala ledningen oavsett av vilka alternativ som utredningen föreslog.  

 

”I redovisningen skall ingå en beskrivning i processtermer av ledning/styrning.” 

(Försvarsmakten 2001, s. 2) 

 

Brigadgeneralen slutrapporterade och överlämnade sin utredning i juni 2002. Utredning 

behandlade till stora delar införandet av processer i FM HKV. Först och främst definiera-

des den centrala ledningens processtruktur i form av sin ledningsprocess, ÖB:s lednings-

process, samt huvudprocesserna Produktion och Insats (Försvarsmakten 2002f, bilaga 1: s. 

36). Utredningen definierade även hur processerna skulle utformas, samt i vissa fall vilka 

befattningar som skulle vara processägare och processledare för respektive process 

(Försvarsmakten 2002f, bilaga 1: ss. 37-46). Den saknar dock utveckling kring vilka stöd-

processer som skulle finnas, vilket kan betraktas som en brist. Vidare avhandlar den även 

att den centrala ledningen måste vidareutveckla sina arbetsmetoder för att kunna arbeta 

processorienterat (Försvarsmakten 2002f, bilaga 1: ss. 47-48). Rapporten konkluderar att 

resultatet inte är fullständig och att processorienteringsområdet kräver vidare utveckling 

(Försvarsmakten 2002f, bilaga 1: s. 48). 
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Rapporten låg sedan till grund för en hemställan till regeringen rörande införandet av 

slutresultatet från LU02 (Försvarsmakten 2002d). Samtidigt som slutresultatet av LU 02 

behövde vidareutvecklas för att kunna implementeras, utgavs uppdraget ”Projektuppdrag 

ÖB ledning” (Försvarsmakten 2002g) för att vidareutveckla och fördjupa vissa delar av 

LU02.  

 

September 2002 gav ÖB ut projektuppdraget HKV 03 med avsikt att realisera LU02. Upp-

draget gavs till C HKV. ”Utgående från LU 02 föreslagna organisationsstruktur, perso-

nalavvägningar, processer och metoder ska dessa vidareutvecklas och implementeras i en 

ny eller anpassad organisation i enlighet med de ställningstaganden som erhålls från 

regeringen” (Försvarsmakten 2002b, s. 2). Projektuppdraget omsätts sedan till ett HKV-

direktiv benämnt ”Direktiv avseende genomförande av projekt HKV 03” (Försvarsmakten 

2002c). Projektet tog fram beslutsunderlag i form av beskrivningar av grundläggande 

förutsättningar samt de lednings- och huvudprocesser som den centrala ledningen skall 

arbeta efter (Försvarsmakten 2002a, bilaga 2: ss. 3-8, 20-36).  

 

Ovanstående summerar FM initiala väg för att processorientera sig. Därefter följer fler 

utredningar och beslut rörande vidareutveckling av processorienteringen av den centrala 

ledningen. De som har störst påverkan är: 

 

 Införandet av en processorienterad organisation där ÖB beslutar att ”Inom Högkvarte-

ret skall 2005-01-01 en processorienterad ledningsstruktur för hela verksamheten vara 

etablerad …” (Försvarsmakten 2004, s. 2) därtill ges i bilaga 1 flertalet utgångspunkter 

som skall ligga till grund för genomförandet.  

 

 2005 hemställer FM återigen till regeringen att få förändra sin organisation mot den 

föreslagna utvecklingen inom processorientering. Hemställan avser främst att den cen-

trala ledningen skall skapa en resursorganisation samt införandet av huvudprocessägar-

na för utveckling och inriktning, produktion och insats (Försvarsmakten 2005b, s. 4), 

vilket är en förändring jämfört med tidigare.  

 

 Utvecklandet av FM styrmodell som slår fast att ”Verksamheten i Försvarsmakten skall 

genomföras med ett processorienterat arbetssätt” (Försvarsmakten 2007, bilaga 1: s. 

14). Vidare beskrivs utvecklandet av processbeskrivningar. Det intressanta med doku-

mentet är att den inkluderar även förbandsnivån i FM vilket innebär att processoriente-

ringen berör samtliga FM förband. 

 

 Numera är såväl arbetsordningar såsom FM ArbO (Försvarsmakten 2012) samt HKV 

ArbO (Försvarsmakten 2010) och handbok för Försvarsmaktens processutveckling 

(Försvarsmakten 2011b) utgivna. Detta indikerar att FM idag har kommit en bit på 

vägen med införandet av processorientering. 

 

Summerande för FM centrala ledning avseende processorientering är att resan har varit och 

fortfarande är lång. Flertalet utredningar har genomförts vilket lett till utveckling av såväl 

organisation som arbetsmetoder. Konkretiseringen av processorienteringen under tidigt 
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2000-tal har inledningsvis omfattat såväl lednings-, produktions- och insatsperspektivet till 

att idag omfatta all verksamhet i den centrala ledningen. Utvecklade styrdokument som 

arbetsordningar utgår från att den centrala ledningen är processorienterad.  

3.3. Teoribildningen inom funktionell struktur och processorientering 

3.3.1.  Funktionell struktur  

Funktionell struktur som även, beroende på författare, kallas funktionellt perspektiv, funkt-

ionell organisation eller vertikal struktur/organisation kan beskrivas som att: 

 

”Utifrån ett funktionellt perspektiv identifieras viktiga områden (eller funktion-

er) som organisationen måste ägna sig åt för att nå framgång. För att säker-

ställa att dessa områden ägnas tillräcklig uppmärksamhet, avsätts personal som 

får ägna sig åt var och en av dem. På detta sätt skapas organisatoriska enheter 

kring de olika funktionerna.” (Rentzhog 1998, ss. 153-154)  

 

Vidare kan det sammanfattas med att ”Hela strukturen, med alla dess beståndsdelar, ten-

derar att utgå från ett och samma funktionella synsätt” (Rentzhog 1998, s. 154).  

Funktionell struktur sammanfattas med att den tar sin utgångspunkt utifrån delar av helhet-

en i stället för helheten.  

 

Vertikal samordning är ett annat uttryck för funktionell struktur, eller mer precist hur man 

styr en funktionell struktur. Vertikal samordning kan beskrivas som ”Med vertikal samord-

ning samordnar och kontrollerar de högre nivåerna i en organisation medarbetarna på 

lägre nivåer genom formell makt, regler och policy samt planerings- och kontrollsystem” 

(Bolman & Deal 2005, s. 81). Med ”formell makt” menas ytterst ”… att utse en chef – 

någon som besitter formell makt” (Bolman & Deal, 2005, p. 81) och på detta sätt personifi-

erar chefen överheten. Uttrycket ”regler och policy” avser ”… att skapa förutsägbarhet 

och enhetlighet” (Bolman & Deal 2005, s. 82) och beskriver på vilket sätt överordnade styr 

sin verksamhet så att resultatet blir det önskvärda. ”Planerings- och kontrollsystem” som 

förstärkts genom införandet av informationsteknologi avser system som ”… på alla nivåer 

inom organisationshierarkierna har tillgång till information om hur saker och ting funge-

rar i förhållande till planering och uppsatta mål förstärker chefernas möjligheter att kon-

trollera arbetsinsatser och utfall” (Bolman & Deal 2005, ss. 83-84), vilket beskriver hur 

cheferna följer upp och kontrollera organisationen och verksamheten.  

 

Funktionell struktur sammanfattas som att fokusera, såväl ur ett uppgifts- som organisat-

ionsperspektiv, på ingående delars resultat utan beaktande av det resultat alla delar till-

sammans ska skapa. Fokus är inåtvänt. Det centrala är att styra via regler, formaliserade 

beskrivningar och kontrollera att de efterföljs. 

 

Centrala teman 

1. Fokus på delar istället för helhet 
2. Styra genom formella regler 
3. Kontrollera 
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3.3.2.  Processorientering 

Processorientering används frekvent inom området processer men det är få som försöker 

förklara vad som avses med att processorientera sig. Processorientering påverkar flertalet, i 

stort sett alla, delar inom en organisation och dess metoder. Därför ”… innebär processori-

entering en grundläggande omvandling av organisationen. Hela verksamheten leds och 

styrs utifrån processerna. En processorganisation skapas där linjen i princip är avskaffad, 

eller de funktionella inslagen i vart fall är starkt begränsade” (Stigendal & Johansson 

2003, s. 46).  

 

Processorientering kan sättas i relation till funktionell struktur, vilket förklaras i kapitel 

3.3.1.  Då kan det förklaras som att ”… själva innebörden av begreppet processorientering 

är att förändra den funktionsorienterade synen på organisationsform, system, strukturer, 

attityder, värderingar och organisationskultur genom att överföra dessa faktorer till en 

processkontext” (Ljungberg & Larsson 2001 se Hannu & Nilsson 2004, s. 11). I enlighet 

med detta så kan processorientering konkretiseras med ordet process som i kapitel 1.5 

Centrala begrepp beskrevs som ett nätverk av aktiviteter som upprepas och skapar värde 

för intern eller extern kund.  

 

Inom processorientering är det själva processen som skapar resultatet och därför är det 

processen som bör styras och påverkas. När det finns variationer i processen blir det auto-

matiskt variationer i resultatet. Alltså är det centralt att fokusera på hur resultatet produce-

ras istället för vem som gör vad. (Harrington 1991 se Rentzhog 1998, s. 9) 

 

Ur ett organisatoriskt perspektiv kan processorientering förklaras som ”Ett organisatoriskt 

tillstånd som utmärkts av fokusering på processer som en helhet, snarare än fokus på de 

enskilda arbetsmomenten var för sig” (Nilsson 2003, s. 22). Centralt är att helhetsperspek-

tivet dominerar och är kännetecknande för processorientering.  

 

Vidare föreslås att det finns vissa moment i processorientering som måste uppfyllas för att 

lyckas. De kan exemplifieras med (Stigendal & Johansson 2003, s. 48):  

 

”En minsta gemensam nämnare, […], är att processorientering åtminstone in-

nebär att: 

 verksamhetens processer identifieras och kartläggs 

 processerna analyseras och förbättras 

 ansvar för processerna läggs fast 

 relevanta mätsystem etableras och används för att styra och ständigt för-

bättra processerna.”  
 

Konkret översätts dessa minsta gemensamma nämnare till att processorientering vilar på 

tre pelare. Den första pelaren, processyn, omfattar att identifiera verksamhetens processer, 

vilket redovisas i kapitel 3.3.2.1. Processyn-/sätt. Processledning innebär att processerna 

kontinuerligt analyseras och förbättras samt att relevanta mätsystem utvecklas för att för-

bättra processerna, det redovisas i kapitel 3.3.2.2. Processledning. Slutligen vad gäller 

ansvar för processer inryms det i organisation för processer vilket redovisas i kapitel 
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3.3.2.3. Processorganisation. För att skapa förutsättningar för framgångsrik processoriente-

ring behöver samtliga pelare inom organisationen fungera. 

 
Figur 2. Figur som beskriver hur processorientering vilar på tre pelare. Utvecklad av författaren. 

Processorientering sammanfattas konkret som att lägga fokus på helheten av verksamheten 

snarare än dess ingående delar. Vidare är resultatet centralt vilket innebär att fokuseringen 

skall utgå från kunden vilket kan vara en intern eller extern. Det handlar om att uppfylla 

någons behov och förväntningar eller om möjligt överträffa dem (Bergman & Klefsjö 

2007, s. 40). Processorientering ses som en motsats till funktionellt perspektiv i det att 

funktionellt perspektiv blickar inåt medan processorientering fokuserar på det externa 

resultatet. De grundläggande förutsättningarna för att nå processorientering är att ha etable-

rat en processyn, en processledning och en processorganisation. 

3.3.2.1.  Processyn-/sätt 

Processyn och processynsätt används som synonymer i uppsatsen vilket uppfattas som 

normalt inom organisationsteorin. Processynsätt innebär ”att fokusera på kundens behov 

och önskemål samt vidare hur dessa uppfylls” (Loinder & Rentzhog 1994 se Egnell 1994, 

s. 31).  

 

Vidare kan processyn beskrivas som: 

”Processynen innebär att man utgår från en helhetsbild av de arbetsflöden som 

finns i organisationen och fokuserar på det tvärfunktionella flödet istället för på 

funktioner.” (Egnell 1994, s. 30) 

 

och vidare förklaras som: 

”Den grundläggande tanken innebär – eftersom processen skapar resultatet, är 

det processen som i första hand bör styras och förbättras. Så länge det finns va-

riation i processen, kommer också resultatet att variera. Processynsättet innebär 

att man betraktar verksamheten utifrån dess grundläggande idéer.” (Harrington 

1991 se Rentzhog 1998, s. 9) 
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Sammanfattningsvis är tvärfunktionalitet och tvärfunktionella flöden centralt. Processen 

sätts i centrum och det är den som kontinuerligt utvecklas och bidrar till att verksamheten 

eller att resultatet förbättras. Vidare är det av vikt att bottna i sin verksamhet utifrån sin 

affärsidé eller sin existens (relaterat till myndigheter) med anledning av att det utgör grun-

den för vilket resultat och vilken verksamhet som utförs. 

 

Vidare kan processynsättet sammanfattas utifrån 3 perspektiv (Stigendal & Johansson 

2003, s. 54): 

 ”Helhetsperspektiv: Fokus förskjuts från den egna funktionens resultat till 

att betrakta hela verksamhetens resultat. Att förstå hur den egna verksam-

heten bidrar till att optimera helheten blir viktigt. 

 Kundperspektivet: Fokus förskjuts också till att betrakta verksamheten uti-

från och in, dvs. från kundens synvinkel. Att förstå kundernas verkliga be-

hov, hur dessa kan tillgodoses samt hur bra man lyckas, blir viktigt. 

 Flödesperspektiv: Fokus förskjuts från resultatet till processen, dvs. det ar-

betsflöde som skapar resultaten. Att förbättra och förebygga blir viktigt. 

Fokus förskjuts också från vem som gör vad till hur resultatet produceras. 

`Hur` blir viktigare än `Vad` och `Vem`.”  
 

Dessa 3 perspektiv innebär fokus på hela verksamhetens resultat, kunden och flöden inom 

och mellan processer. Inget av perspektiven är viktigare än den andra utan samtliga behövs 

för att etablera en processyn. 

 

Sammanfattningsvis utgår processyn ifrån en helhetsbild av verksamhetens syfte/affärsidé. 

På så sätt säkerställs att verksamheten jobbar i samma riktning, mot samma mål, och det är 

processerna som genererar resultat. På samma sätt är det tvärfunktionella, inom processen 

eller mellan processer, intressant och måste hela tiden beaktas. Ju bättre samspel, desto 

bättre resultat kan uppnås.  

 

Centrala teman 

1. Helhetsbild  

2. Processerna i fokus – det är dem som skapar resultatet 

3. Tvärfunktionella flöden i fokus – ej funktionella 

 

3.3.2.2.  Processledning 

Processledning och kärnprocessledning används som synonymer i detta kapitel. Process-

ledning kan uttryckas som ”… en systematisk metod för att organisera, leda och ständigt 

förbättra en organisations processer. Processledning bygger på att se och leda organisat-

ionen som ett system av tvärfunktionella processer istället för vertikala funktioner” (Egnell 

1994, s. 37) eller mer förenklat ”Kärnprocessledning innebär att leda och förbättra verk-

samheten utifrån dess kärnprocesser” (Rentzhog 1998, s. 37). 

 

Centralt för processledning är kontinuerlig utvärdering och förbättring av befintliga pro-

cesser. Det innebär inte bara att vidareutveckla befintliga processer och utveckla nya, det 
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innebär även att avveckla processer som inte längre bidrar till verksamhetens övergripande 

syfte. Syftet är att kontinuerligt förbättra och effektivisera verksamheten och dess resultat. 

 

För att nå framgång i processledning föreslås att 6 områden inom processledning priorite-

ras (Rentzhog 1998, ss. 38-40): 

 ”Skapa en gemensam vision för vad organisationen vill åstadkomma med 

processarbetet 

 Definiera organisationens kärnprocesser 

 Organisera för processledning 

 Ge kunskap om processer 

 Analysera, förbättra och `redesigna` processer 

 Få processynsättet att genomsyra hela organisationen”  
  

Eller mer förenklat (Dicander-Alexandersson, et al. 1997, s. 36): 

1. ”Fokusera. Vi tar reda på vilka processer vi har i företaget och hur de ser ut. 

Vi gör en nulägesanalys och upptäcker brister och förbättringsmöjligheter. 

2. Styra. För att skapa en stabil verksamhet måste bristerna och problemen eli-

mineras och processerna styras upp så att resultatet inte varierar. Först då 

blir processen tillförlitlig och vi kan vara säkra på att få det resultat vi för-

väntar oss. De flesta verksamheter kan leverera en bra produkt, men klarar 

inte av att göra det varje gång. 

3. Förbättra. Med utgångspunkt i den stabila processen sätts ännu tuffare mål 

med syfte att ytterligare öka effektiviteten och kundvärdet i processen. Vissa 

förbättringar är redan gjorda och medarbetarna runt om i företaget har bör-

jat vänja sig vid att tänka i termer av förbättring. Processen utvecklas konti-

nuerligt med små och stora förbättringar.”  

 

Den enklaste formen av processledning kan sammanfattas med att etablera en struktur för 

processledning vilket är: 

 

”… att utse processägare med faktiska befogenheter att utveckla, förändra och 

förbättra processerna. Det leder till en matrisorganisation, där processynen och 

den funktionella synen får i stort sett samma tyngd i styrningen av verksamheten. 

” (Statens kvalitets- och kompetensråd 2003, s. 8). 

 

Om processledning är infört så blir resultatet att en process (Egnell 1994, ss. 39-40): 

 ”har en ägare med ansvar och befogenheter att både leda och kontinuerligt för-

bättra processen, en processägare 

 är identifierad och dokumenterad samt är känd av alla medarbetare som arbetar i 

processen 

 har preciserade gränssnitt till kunder och leverantörer 

 har en grupp personer som tillsammans med processens ägare arbetar med att kon-

tinuerligt förbättra processen, en processförbättringsgrupp 
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 har etablerat mätpunkter som kontinuerligt mäter processens kvalitet, effektivitet 

och anpassningsförmåga 

 är stabil, det vill säga processens resultat går att förutsäga inom förutsägbara 

gränser 

 kontinuerligt utvecklas och förbättras.”  
 

Processledning kan sammanfattas som att kontinuerligt förbättra och effektivisera egna 

processer. För att nå framgång krävs att organisationen har förståelse och samsyn relaterat 

till processerna, kartlägger de egna processer, kontinuerligt förbättrar och effektiviserar 

processerna och organiserar efter de processer som finns. När processledning är etablerat 

är ansvar relaterat till processer utklarade, det finns beskrivningar för vilka processer man 

nyttjar samt dess kategoriindelning men även att gränssnittet kund och leverantör beskrivs. 

I effektiviserings- och förbättringsarbetet är mätningar ett bra instrument för att hela tiden 

säkerställa förbättringar. Resultatet av processerna är relativt förutsägbart. 

 

Centrala teman 

1. Ständiga förbättringar och effektiviseringar 

2. Förutsägbarhet i resultatet 
 

3.3.2.3.  Processorganisation 

Processorganisation och organisera för processer anses vara synonymer i denna uppsats. 

För att inledningsvis beskriva vad det innebär att införa en processorganisation tar vi ut-

gångspunkt i vad som händer om organisationen inte påverkas, dvs. är kvar i sin funktion-

ella struktur. 

 

”Många organisationer leds och utvecklas funktionellt, i enlighet med deras 

formella organisationsstrukturer. Ansvaret för att leda och utveckla är normalt 

tydligt definierat för funktioner och avdelningar men inte för tvärfunktionella 

processer. Om inte strukturella förändringar genomförs för att skapa tydligt 

ägarskap och ansvar för dessa processer, kommer den funktionella organisat-

ionsstrukturen att förbli det dominerande ramverket för ledning av organisat-

ionen.” (Rentzhog 1998, s. 72)   

 

Som tidigare beskrivits så finns det ett motsatsförhållande mellan funktionell struktur och 

processtruktur och det är grundläggande att påverka den tidigare om processorientering 

skall införas. 

 

På samma sätt uttrycks att ”Processorganisation är för oss det mest långtgående begreppet 

och innebär att organisationen, i sin processfokusering och sitt arbete med processledning, 

struktureras efter dess processer” (Bergman & Klefsjö 2007, s. 476) vilket innebär att 

detta är en av de största utmaningarna. Det kräver stora förändringar förutsatt att man har 

en funktionell organisation att utgå ifrån. 

 

En processorganisation kan beskrivas som: 
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”När en processbaserad organisation etableras leds, styrs och utvecklas hela 

verksamheten utifrån processerna och utifrån ett kundorienterat perspektiv. 

Detta innebär att organisationen har en processorienterad ledningsstruktur och 

att det operativa arbetet har processorienterats. Dessutom har olika stödstruk-

turer anpassats efter processerna. Syftet är att optimera kundorienteringen, ef-

fektivitet och kvalitet.” (Statens kvalitets- och kompetensråd 2003, s. 9)  

 

eller  

 

”En processorganisation leds och styrs utifrån processerna. Organisationen har 

en processorienterad ledningsstruktur, det operativa arbetet är processoriente-

rat och olika system och strukturer (budget, uppföljningssystem, lönesystem, 

karriärsystem etc.) har anpassats efter processerna. En processorganisation in-

förs när ledningen i grunden vill ändra sättet att styra och leda verksamheten i 

syfte att uppnå maximal kundorientering och effektivitet.” (Stigendal & 

Johansson 2003, s. 151) 

 

Det centrala vid organisering utifrån processer är att det är processerna som bestämmer hur 

organisationen skall se ut. Processerna, samt hur de relaterar till kund- och leverantörsper-

spektiv kommer att avgöra organisationens utformning. Detta innebär i stort sätt att funkt-

ionella strukturer måste elimineras. 

 

Ett avgörande moment är att bryta den funktionella strukturen genom att utse ansvarig för 

horisontella flöden. Det utgörs ytterst av processägaren men för att lyckas med detta krävs 

stöd i form av processledningsteam, stödjande roller samt problemlösningsteam. Dessutom 

behövs en styrgrupp för att få den förankring som behövs på högre nivå samt för att få den 

inriktning som krävs. Styrgruppen styr ytterst genom mål och handlingsplaner. (Rentzhog 

1998, ss. 72-81) 

 

Processorganisation innebär att den vanligt förekommande chefsrollen i en funktionell 

organisation bryts upp i tre olika roller. Den första, processägaren, är den som är ansvarig 

för alla resurser inom processen och har kontroll över alla funktioner som berörs, fokuserar 

på vad organisationen skall åstadkomma. Den andra, resursägare, är den som är komptens-

försörjare till processen. Resursägaren bestämmer vem eller vilka som skall ingå eller vilka 

som skall uppnå själva resultatet av processen. Att säkerställa kompetenser är grundläg-

gande för resursägaren. Den tredje rollen är teamledaren/processledaren, som är operativt 

ansvarig och använder de processer och resurser som skall nyttjas för att uppnå resultatet 

med processen. (Stigendahl & Johansson 2003, ss. 153-154) 

 

Det är viktigt att skilja på vilken roll som är ansvarig för vad. Ansvarig för samtliga resur-

ser och har kontroll över alla funktioner som berörs är ytterst processägaren. Att säkerställa 

att det finns resurser i form av personal med rätt kompetens och rätt antal är ytterst resurs-

ägarens ansvar. Teamledaren/processledaren är ansvarig för att processen uppnår det resul-

tat som skall uppnås och är därmed processägarens högra hand. 
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Sammanfattningsvis konstateras att den funktionella strukturens organisation måste lämnas 

till förmån för processorganisationen för att lyckas med processorientering. Om den inte 

lämnas kommer den funktionella strukturen omöjliggöra processorienteringen. Det kräver 

stora förändringar i organisationen och det är så man lämnar det funktionella perspektivet 

och går in i det processorienterade. Processerna ger grunden och därmed också hur organi-

sationen kommer att se ut. Att utse konkreta roller såsom processägare, resursägare och 

teamledare/processledare är ett måste för att skapa processtruktur i enlighet med processo-

rienteringen. Ytterst innebär det att den vanligt förekommande chefsrollen i den funktion-

ella strukturen kommer att förändras. Nuvarande chefsroll fördelas på de tre olika rollerna 

processägare, resursägare och teamledare/processledare. 

 

Centrala teman 

1. Organisationen anpassas och utvecklas efter processen 

2. Att bryta den funktionella organisationsstrukturen – inrätta processägare, resurs-

ägare och teamledare/processledare 
 

3.4. Operationalisering 

Operationalisering genomförs genom att formulera delfrågor utifrån forskningsfrågan med 

stöd av teorin. Operationaliseringen, som i detta fall blir konkreta delfrågor, syftar till att 

göra forskningsfrågan undersökningsbar. Svaren på delfrågorna föder svaret på forsknings-

frågan. 

 

För att operationalisera forskningsfrågan används de tre pelarna i processorientering. 

Sammankopplingen mellan teorin i kapitel 3 och forskningsfrågan i kapitel 1.4 ger följande 

delfrågor: 

A. Bidrar processynsättet i FM centrala ledning till effekttänkande? 

B. Bidrar processledning i FM centrala ledning till effekttänkande? 

C. Bidrar processorganisationen i FM centrala ledning till effekttänkande? 

 

Vidare undersöks frågan: 

D. Bidrar funktionell struktur i FM centrala ledning till effekttänkande? 

 

Frågan D används för att undersöka huruvida det motsatta synsättet, dvs. det funktionella, 

kan påvisa likheter med effekttänkande. Om så är fallet är det diskutabelt om uppsatsen 

kan göra generella slutsatser utifrån undersökningen. På detta sätt blir frågan en omvänd 

referens i uppsatsen. 

 

Vidare måste effekttänkandet konkretiseras för att kunna jämföras med processorientering 

och funktionell struktur. Detta utförs genom att använda de sex principer som FM avser 

tillämpa inom ramen för effekttänkande, vilka redovisats i kapitel 1.5 och utvecklas i kapi-

tel 4. 
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För att vidare kunna jämföra processorientering med effekttänkandet måste regelverk 

skapas för att påvisa likheter eller avvisa likheter. Jämförelsen indelas i två kategorier, 

starka och svaga likheter alternativt inga likheter. Starka likheter innebär att ordvalen är 

samma eller synonymer till varandra och på detta sätt påvisas likheter. Svaga likheter 

innebär att innebörden av ordvalet är liknande eller har beröringspunkter. Det vill säga att 

de går att härleda till varandra i en och samma kontext. Detta ligger till grund för jämförel-

sen i kapitel 5.4 Jämförelse mellan processorientering och effekttänkande. 

 

Indikator Definition 

Stark likhet Ordvalen är samma eller synonymer till varandra. 

Svag likhet Ordvalen går att härleda till varandra i en och samma kontext. 

Ingen likhet Allt utom ovanstående. 

 

För att kunna uttala huruvida processynsätt, processledning och processorganisation bidrar 

till effekttänkande måste minst en stark likhet förekomma.  

4. Effekttänkande 

I kapitelet redovisas grunderna avseende vad effekttänkande är. Effekttänkande i uppsatsen 

är synonymt med Effektbaserade operationer (EBO). Inledningsvis sätts effekttänkande i 

en historisk kontext för att kunna definieras och beskrivas. Därefter bryts effekttänkande 

ner efter de sex principer som FM själv uppger i Militärstrategisk doktrin 2012. Vidare 

konkretiseras principerna för att få fram konkreta element som beskriver essensen av ef-

fekttänkande, vilket blir delsammanställningar i kapitelet. Slutligen utvinns centrala teman 

för respektive delsammanställning som representerar effekttänkande. Dessa centrala teman 

kommer utgöra grunden för jämförelsen med processorienteringen. 

4.1. Historien om effekttänkande 

Effektbaserade operationer beskrivs i en FOI rapport som: 

 

”Egentligen handlar effektbaserade operationer om att försöka uppnå politiska 

och militära mål på ett rationellt sätt. D.v.s de handlingar som vidtas skall 

uppnå ´effekter´, vilka i sin tur skall bidra till att uppnå de högre målen. Vad är 

nytt i det? Jo, i huvudsak förutsättningarna för att genomföra det och de motiv 

som idag finns för att genomföra det.” (Kindvall 2005, s. 7)  

 

Citatet poängterar att det är ”hur” som förändrats men inte ”vad”. Detta ”hur” relaterat till 

hur effekttänkande utvecklas i Militärteorins Grunder 2005 till ”…, dvs. att fokusera på att 

göra motpartens system oanvändbara snarare än att förstöra dem” (Deptula 2001 se 

Widén & Ångström 2004, s. 269) och poängterar vikten av att söka ”icke förstörande” 

lösningar. En mer humanistisk definition som samtidigt relaterar till att undvika motstånda-

rens stridskrafter är ”EBO handlar i grund och botten om att styra motståndarens beteende 

och inte – enkelt uttryckt – att linjärt bekämpa och bit för bit slå ut hans militära resurser.” 

(Elg red. 2005, ss. 3-4).  
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Delar av EBO ursprung går att finna i John Wardens ”femringsteori” vilket nyttjades inom 

flygkriget i Desert storm 1991. Teorin är kopplad till målvalsprocessen och tar sin ut-

gångspunkt i att anfall bör riktas mot den inre kärnan, dvs. ledningen. Om det inte är möj-

ligt bör parallella anfall genomföras mot samtliga ”ringar” för att uppnå systemkollaps. På 

så sätt är målvalen viktiga. (Elg red. 2005, s. 4) 

Att betrakta motståndaren som ett sammanhängande system är grunden till teorin och 

systemet redovisas i form av ringar. 

 

Niklas Wikström skriver i sin artikel ”Introduktion: Effects-Based Operations, en högre 

form av krigskonst?” att EBO kommer från det amerikanska flygvapnet och historiskt är 

kopplat till planering av flygoperationerna i Gulfkriget 1991. Samtidigt tillstår han att 

betraktelsen av motståndaren som ett sammanhängande system inte är något nytt utan kan 

spåras till nyttjandet av strategiskt bombflyg under 1920- och 1930-talet. (Elg red. 2005, s. 

9) 

 

I slutet av 1990-talet påbörjade United States Joint Forces Command (USFJCOM) utveckl-

ingen av ett koncept för gemensam krigföring. Ett område var ”… att tvinga en fiende att 

vidtaga vissa åtgärder eller förmena honom möjligheten att hota eller anfalla andra” (Elg 

red. 2005, ss. 19-20). Detta resulterade i det snabbrörliga konceptet Rapid Decisive Operat-

ions (RDO) vilket skulle svara upp mot nya behov. RDO-begreppet används ibland i 

samma sammanhang som effekttänkandet vilket enligt Göran Kindvall inte är lämpligt. 

Enligt honom är det att föredra att begreppen hålls isär. Konceptet RDO är kopplat till att 

förutse motståndarens reaktioner och EBO är att skapa möjligheter för att nyttja en viss 

metod (Kindvall 2005, s. 35).  

 

Idag förkommer även begreppet EBAO (Effects-Based Approach to Operations) vilket 

ytterligare bidrar till viss begreppsförvirring. General James N. Mattis beskriver i sin arti-

kel ”USJFCOM Commander´s Guidance for Effects-based operations” om problematiken 

att Nato policys anammat uttrycket EBAO vilket inte till fullo speglar USA:s  EBO be-

grepp. Anledningen till det är att uttrycket EBAO är kopplat till Comprehensive Approach 

som beskrivs som ett ”whole of government”-utgångspunkt vilket skiljer från tidigare 

amerikanska EBO uttryck. (Mattis 2008, s. 19)  

På detta sätt blir EBAO begreppet mer representativt för användandet av fler maktmedel än 

det militära, medan amerikanarna sätter EBO begreppet i militär kontext. 

 

Det pågår även samarbeten mellan ett flertal olika länder som medverkar till utvecklingen 

av EBO. Ett samarbete är Multinational Experiment (MNE) som leds av USJFCOM där 

man vid flertal tillfällen genomfört gemensamma experiment med fokus på effektbaserade 

operationer. Sverige deltar i dessa experiment fr.o.m. MNE 4 där man prövade en multinat-

ionell EBO-process relaterat till operationer i Afghanistan (Brovertz 2006, s. 17). Sverige 

har deltagit även innan MNE 4, men det är första tillfället man aktivt medverkar i själva 

experimentverksamheten.  

 

Avslutningsvis kan historien om EBO sammanfattas som att begreppet och teorin utveck-

lats utifrån tankar, koncept och krigföringsplaner i flygvapnet. Det mest konkreta är mål-
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valsprocessen relaterat till Wardens ”femrings”-teori, där systemtanken är grundläggande. 

Effekttänkande omgärdas av nomenklaturproblemtik - EBO, EBAO och Comprehensive 

Approach - vilket skapar viss osäkerhet avseende definition och innebörd. Dock inarbetas 

effekttänkandet i doktriner idag, och för att ta reda på vad respektive land avser med ef-

fekttänkandet få man studera hur de själva definierar detta. 

4.2. Effekt och effekttänkande i FM 

Effekttänkandet beskrivs 2005 i Doktrin för gemensamma operationer som ett tillväga-

gångsätt där utgångspunkten är att betrakta motståndaren och sig själv som ett system. 

Analys av motståndaren, men även egna styrkor och svagheter i den krigförande förmågan 

visar var effekterna skall inriktas. Analysen utgår från de grundläggande förmågorna som 

inriktar hur stridskrafterna skall nyttjas. På samma sätt skall egna styrkor och svagheter 

analyseras utifrån grundläggande förmågor för att därigenom kunna skydda dem. Av vikt 

är att veta vilket slutläge som önskas så att rätt effekter kan sättas in. Centralt är vad som 

skall uppnås, det är nyckeln till att tänka utifrån effekter, och först därefter analysera hur 

det skall uppnås. Slutligen fastslås vem som skall bidra med dessa effekter. 

(Försvarsmakten 2005a, ss. 73-74) 

Denna beskrivning av effekttänkande är i nära relation till kriget, till hur krig genomförs 

och hur man bör tänka när man befinner sig i krig. Beskrivningen blir därför snarare en 

manual än ett konceptuellt förhållningssätt. Eftersom endast militära medel beskrivs kan 

kontexten endast belysas utifrån detta maktmedel. Det kan även vara en konsekvens av att 

effekttänkandet beskrivs i sammanhanget av gemensamma operationer och då finns inte 

heller behovet av att belysa andra maktmedel.  

Vidare beskriver FM i Militärstrategisk doktrin 2012 sitt förhållningssätt till effekttän-

kande. Effekttänkande beskrivs som en konceptuell faktor till sitt agerande 

(Försvarsmakten 2011a, s. 110), och där konceptuella faktorer kopplas till ett förhållnings-

sätt för att nyttja militära medel men ibland även som en metod. Innebörden av effekttän-

kande hämtas från Militärstrategisk Doktrin 2012 och definieras som: 

”Effekttänkandet är ett resultatorienterat synsätt som kompletterar manövertän-

kandet […] genom att beakta effekter i ett vidare sammanhang, det vill säga inte 

bara som fysiska resultat orsakade av militära åtgärder. För att detta ska vara 

möjligt behöver motståndaren och egna betraktas som anpassningsbara system 

som ingår i ett övergripande strategiskt sammanhang. Detta omfattar hela oper-

ationsmiljön med alla ingående aktörer och samhällsfunktioner.” 

(Försvarsmakten 2011a, s. 110) 

Centralt i beskrivningen jämfört med beskrivningen från Doktrin för gemensamma operat-

ioner är att den inbegriper fler medel än det militära medlet. Effekttänkandet sätts i ett 

större sammanhang och blir därigenom mer generellt användbart, samtidigt som FM med-

ger att ”Effekttänkande ska främst tillämpas på militärstrategisk och operativ nivå” 

(Försvarsmakten 2011a, s. 115). 

För att vidare kunna konkretisera ovanstående måste först begreppet effekt definieras. FM 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2012-06-12 

Andreas Nilsson 

SA VT 12 

 

 - 26 - 

definierar det som ”Genom att ständigt resonera och tänka i termer av vad som leder till 

framgång – det vill säga vilka effekter som ska skapas – fokuseras värdet och konsekven-

serna av olika handlingar” (Försvarsmakten 2011a, s. 110). Således kan effekter likställas 

med resultat som främjar sitt läge.  

Sammanfattningsvis beskrivs effekttänkande som att fokusera på vad som leder till önsk-

värt resultat utifrån att betrakta både sig själv men även sin motståndare som ett system. 

Den grundläggande systemtanken innebär att uppfattningen om vad som leder till fram-

gång breddas, genom ett helhetsperspektiv. 

I denna uppsats anses begreppet effekttänkande vara på samma abstraktionsnivå som pro-

cessorientering vilket i tidigare kapitel behövde brytas ner för att kunna beskrivas – På 

samma sätt är det med effekttänkandet. Vidare kopplar FM effekttänkandet till militärstra-

tegisk- och operativ nivå vilket sätter det organisatoriskt i samma kontext som FM centrala 

ledning. 

4.3. Effekttänkandets sex principer 

FM uppger att tillämpningen av effekttänkande skall ske genom sex vägledande principer 

(Försvarsmakten 2011a, s. 110). 

4.3.1.  Första principen – Fokus på effekter istället för aktiviteter 

Första principen – Fokus på effekter istället för aktiviteter – beskrivs av FM som ”Att 

förstå följderna av våra handlingar innebär mer fokus på effekter istället för aktiviteter. 

Effekter är förändringar som uppkommer som ett resultat eller konsekvens av åtgärder, 

förhållanden eller andra orsaker” (Försvarsmakten 2011a, s. 111). Den understryker fokus 

på effekter, vilket tidigare har beskrivits som resultat som främjar sitt läge. Summerande 

avses ett resultatorienterat synsätt som främjar sitt läge. 

 

Vidare skriver FM ”… att ta hänsyn till hur effekter samverkar, stödjer eller stör varandra 

– för att optimera användningen av egna förmågor” (Försvarsmakten 2011a, s. 111).  

 

Slutligen skriver FM ”Efterfrågade effekter uttrycks som fysiska tillstånd och/eller beteen-

demönster hos de ingående elementen i operationsmiljön” (Försvarsmakten 2011a, s. 111).  

 

Principen representerar det resultatorienterade synsättet och vikten av resurseffektivitet. En 

förutsättning är att tydligt beskriva vad som skall uppnås i form av fysiskt tillstånd eller 

beteende, det vill säga en tydlig målbeskrivning. 

 

 

Centrala teman 

1. Resultatorienterat synsätt 

2. Resurseffektivitet 

3. Tydlig målbeskrivning 
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4.3.2.  Andra Principen – En utvecklad systemsyn 

Den andra principen – En utvecklad systemsyn - beskrivs av FM som ”Värdering av effek-

ter underlättas av en utvecklad systemsyn där även kulturella och samhällsrelaterade 

faktorer måste beaktas” (Försvarsmakten 2011a, s. 111). 

 

Centralt i principen är att den relaterar till effekter – dvs. resultat som främjar sitt läge 

enligt tidigare definition. Samtidigt som det är en systemtanke så förutsätts ett helhetsper-

spektiv genom att använda sig av maktmedel som vanligtvis är utanför den militära kon-

texten, exempelvis diplomati, information och ekonomi. 

 

Vidare skriver FM: 

 

”Genom att beakta varje aspekt av krigföringsförmågan kan styrkor och svagheter 

upptäckas hos våra förband, motståndaren eller annan aktör. En analys av de 

grundläggande förmågorna hjälper Försvarsmakten att inrikta det egna systemet 

av stridskrafter för att uppnå optimal balans mellan offensiv och defensiv kapa-

citet. ” (Försvarsmakten 2011a, s. 111) 

 

Denna del av principen är mer av en metodologisk fråga. Metoden avser hur man ska 

analysera sig själv och sin omgivning med hjälp av grundläggande förmågor för att opti-

mera sina tillgångar. Samtidigt påpekas att det inriktar och balanserar det egna systemet av 

stridskrafter och kapaciteter vilket summeras som en systemtanke. 

 

Slutligen skriver FM ”… chefer måste bedöma vilka konsekvenser dennes beslut och hand-

ling får hos alla relevanta aktörer – inte bara motståndare – för att säkra ett resultat som 

leder till att strategiska målsättningar nås” (Försvarsmakten 2011a, s. 112). 

 

Denna del av principen syftar till att säkerställa att inte ovälkomna eller oväntade resultat 

uppstår, utan att handlingarna bidrar till det övergripande målet. 

 

Principen sammanfattas som att skapa sig ett helhetsperspektiv, inkluderande även icke-

militära medel, genom att analysera sig själv och sin motståndare utifrån systemtanken och 

därefter optimera sina tillgångar för att skapa ett gynnsamt läge utifrån det övergripande 

målet. 

 

Centrala teman 

1. Helhetligt perspektiv 

2. Systemtanken 

3. Optimera egna tillgångar – (utifrån övergripande målet) 
 

4.3.3.  Tredje principen – Nyttjande av olika medel 

Den tredje principen – Nyttjande av olika medel – beskrivs av FM som att ”Genom att 

inrikta sitt tänkande på vilka effekter som leder till att strategiska mål kan nås, blir det 

möjligt att ta hänsyn till samspelet mellan olika medel” (Försvarsmakten 2011a, s. 113). 
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Med medel avser FM ”… diplomatiska, informationsmedel, militära, ekonomiska och 

humanitära medel” (Försvarsmakten 2011a, s. 113). Fokus är hur medlen skall koordineras 

och hur de interagerar med varandra för att åstadkomma resultat. 

 

Vidare skriver FM ”Strävan är att skapa effekter som gynnar den övergripande strategin 

och samtidigt undvika oönskade effekter” (Försvarsmakten 2011a, s. 113) och väsentligt är 

att effekterna bidrar till det övergripande målet och undviker negativa effekter. 

 

Slutligen skriver FM ”Detta ställer krav på ett fortlöpande samarbete och harmonisering 

med övriga aktörer” (Försvarsmakten 2011a, s. 113) vilket poängterar att samarbeten 

mellan alla aktörer är önskvärt. 

 

Principen sammanfattas som hur medlen, även icke militära medel, koordineras och intera-

gerar med varandra så att effekterna bidrar till det övergripande målet och samtidigt under-

trycker negativa effekter. Centralt är samarbetet mellan alla aktörer som bidrar med effek-

ter. 

 

Centrala teman 

1. Samordna dina medel så att de bidrar till det övergripande 

målet 

2. Samarbete mellan aktörer 
 

4.3.4.  Fjärde principen – Helhetsgrepp om konfliktens olika faser 

Den fjärde principen – Helhetsgrepp om konflikternas olika faser – beskrivs av FM som 

”För att förstå hur de olika medlen bäst kan harmoniseras krävs ett helhetsgrepp om kon-

fliktens olika faser. Detta innebär att förstå de olika medlens roller, bidrag och tidsförhål-

lande sett över ett längre tidsperspektiv” (Försvarsmakten 2011a, s. 113) och kan förenklas 

som vilka resultat som skall uppnås vid vilken fas. Detta förutsätter god insikt om var man 

konkret befinner sig, var man vill nå och hur man praktiskt når dit.  

 

Vidare skriver FM ”Med denna insikt underlättas identifieringen av militära mål och 

önskade tillstånd för respektive fas. Dessa operativa slutmål utgår därmed från en förstå-

else för ett vidare strategiskt sammanhang, …” (Försvarsmakten 2011a, s. 113) och denna 

del av principen är mer av en metod. Samtidigt poängteras att delmålen – de som beskrivs 

som operativa slutmål – måste sättas i det övergripande sammanhanget. 

 

Principen sammanfattas som att uppnå önskade resultat vid rätt tillfälle vilket är beroende 

av insikten – dvs. förståelsen – om det övergripande sammanhanget.  

 

Centrala teman 

1. Uppnå rätt resultat vid rätt tillfälle 

2. Förståelsen om det övergripande sammanhanget 
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4.3.5.  Femte principen – Logisk koppling mellan mål, effekter och aktiviteter 

Den femte principen – Logisk koppling mellan mål, effekter och aktiviteter - beskrivs av 

FM som ”Att genomföra en effektbaserad analys och planering kräver en metodik som 

förtydligar och länkar samman det önskvärda resultatet med militära aktiviteter” 

(Försvarsmakten 2011a, s. 113) och understryker behovet av att skapa en tydlig röd tråd 

mellan vad som skall uppnås och hur det skall uppnås. Således beskriva det logiska flödet 

mellan mål, aktiviteter och medel. 

 

Vidare skriver FM ”Utifrån denna design identifieras aktiviteter och resurser som bäst 

bedöms ha möjlighet att skapa det efterfrågade resultatet…” (Försvarsmakten 2011a, s. 

113) vilket poängterar vikten av att etablera en plan där det framgår vilka resurser som 

skall nyttjas för att uppnå resultatet. Ytterst blir det en form av resursstyrning utifrån mål-

bilden. 

 

Slutligen skriver FM ”Detta kräver fortlöpande analyser för att utveckla situationsförståel-

sen både före och efter planering” (Försvarsmakten 2011a, s. 113) vilket beskriver behovet 

av att kontinuerligt pröva och ompröva kopplingen mellan vad som skall uppnås, och hur 

det uppnås utifrån hur verkligheten ser ut och förändras. 

 

Principen kan sammanfattas som att beskriva det logiska flödet mellan mål, aktiviteter och 

medel. Att skapa en resursstyrning som hela tiden är adekvat utifrån målbilden. Samt att 

planen kontinuerligt måste revideras utifrån hur verkligheten förändras för att säkerställa 

att handlingarna uppnår önskvärda effekter. 

 

Centrala teman 

1. Beskriv det logiska flödet mellan mål, aktiviteter och medel 

2. Resursstyrning utifrån målbilden 

3. Kontinuerligt revidera planen 
 

4.3.6.  Sjätte principen – Kontinuerlig utvärdering 

Den sjätte principen – Kontinuerlig utvärdering – beskrivs av FM som ”Under ledning av 

genomförandet krävs återkommande justeringar av planen allt eftersom förståelsen för hur 

operationsmiljön fungerar ökar. Denna situationsförståelse utvecklas genom att kontinuer-

ligt utföra utvärdering (assessement) under genomförande ” (Försvarsmakten 2011a, ss. 

113-114) vilket understryker vikten av kontinuerliga utvärderingar eftersom verkligheten 

förändras.  

 

Vidare skriver FM att ”Framsteg och resultat bedöms efterhand och i förhållande till 

planlagda aktiviteter, stödjande effekter, avgörande punkter och operativa slutmål” 

(Försvarsmakten 2011a, s. 114) vilket understryker att utvärderingarna skall knytas mot 

vad som önskas uppnås. Det bygger på förhållandet mellan vad som genomförs och vad 

som uppnås relaterat till planen.  
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Slutligen skriver FM explicit att ”Utvärdering av effekter sker genom att analysera hur 

insatsen påverkar de politiska, militära, ekonomiska, sociala, infrastrukturella och infor-

mativa domänerna, …” (Försvarsmakten 2011a, s. 114) vilket tyder på att effekter skall 

mätas och jämföras mot högnivå-faktorer – såsom exempelvis de politiska domänerna. 

Genom att mäta mot högnivå-faktorer så mäts mot vad som anses vara önskvärt slutresul-

tat. 

 

Principen sammanfattas som att kontinuerliga utvärderingar krävs eftersom verkligheten 

ständigt förändras. Utvärderingarna genomförs mot bakgrund av önskvärda slutresultat, för 

att säkerställa att fokus ligger på önskat slutläge. Detta dokumenteras kontinuerligt i pla-

nen. 

 

Centrala teman 

1. Kontinuerlig utvärdering – (verkligheten förändras) 

 

5. Analys av funktionell struktur, processorientering och effekttänkande 

Inledningsvis i kapitlet kommer tidigare centrala teman inom funktionell struktur, process-

orientering och effekttänkande sammanställas. Därefter jämförs processorientering och 

effekttänkande för att spåra likheter. Samma tillvägagångsätt gäller för funktionell struktur 

som jämförs i syfte att undersöka om likheter föreligger. Anledningen till att funktionell 

struktur jämförs med effekttänkande är att det är ett motsatsförhållande till processoriente-

ring och således blir funktionell struktur en omvänd referens att jämföra med. Påvisas, via 

analysen, likheter mellan funktionell struktur och effekttänkande behöver de förklaras. 

5.1. Sammanställning av centrala teman för funktionell struktur  

Sammanställningen av funktionell struktur genomförs utifrån de delsammanställningar 

som genomförts under kapitlen 3.3 Teoribildning inom funktionell struktur och processori-

entering. 

 

 

5.2. Sammanställning av centrala teman för processorientering 

Sammanställningen av processorientering genomförs utifrån de delsammanställningar som 

genomförts under kapitlen 3.3 Teoribildning inom funktionell struktur och processoriente-

ring. 

 

 

 

Begrepp Centrala teman 

Funktionell struktur 1. Fokus på delar istället för helhet 
2. Styra genom formella regler 
3. Kontrollera 
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Begrepp Centrala teman 

Processyn-/sätt 1. Helhetsbild  

2. Processerna i fokus – det är dem som skapar resultatet 

3. Tvärfunktionella flöden i fokus – ej funktionella 

Processledning 1. Ständiga förbättringar och effektiviseringar 

2. Förutsägbarhet i resultatet 

Processorganisation 1. Organisationen anpassas och utvecklas efter proces-

sen 

2. Att bryta den funktionella organisationsstrukturen – 

inrätta processägare, resursägare och teamle-

dare/processledare 

 

5.3. Sammanställning av centrala teman av effekttänkande  

Sammanställning av effekttänkande genomförs utifrån de sex principer som beskrivits 

under kapitel 4.3.  

 

Begrepp Centrala teman 

Princip 1 1. Resultatorienterat synsätt 

2. Resurseffektivitet 

3. Tydlig målbeskrivning 

Princip 2 1. Helhetligt perspektiv 

2. Systemtanken 

3. Optimera egna tillgångar 

Princip 3 1. Samordna dina medel så att de bidrar till det övergripande må-

let 

2. Samarbete mellan aktörer 

Princip 4 1. Uppnå rätt resultat vid rätt tillfälle 

2. Förståelsen om det övergripande sammanhanget 

Princip 5 1. Beskriv det logiska flödet mellan mål, aktiviteter och medel 

2. Resursstyrning utifrån målbilden 

3. Kontinuerligt revidera planen 

Princip 6 1. Kontinuerlig utvärdering – verkligheten förändras 
 

5.4. Jämförelse mellan funktionell struktur, processorientering och effekttän-

kande 

Jämförelsen indelas i två kategorier, starka och svaga likheter i enlighet med operational-

iseringen i kapitel 3.4. 
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5.4.1.  Jämförelse funktionell struktur och effekttänkandets sex principer 

 

Begrepp Centrala teman Begrepp Centrala teman 

Funktionell 

struktur 

1. Fokus på delar 

istället för helhet 

2. Styra genom 

formella regler 

3. Kontrollera 

Princip 1 1. Resultatorienterat synsätt 

2. Resurseffektivitet 

3. Tydlig målbeskrivning 

Princip 2 1. Helhetligt perspektiv 

2. Systemtanken 

3. Optimera egna tillgångar 

Princip 3 1. Samordna dina medel så att 

de bidrar till det övergripande 

målet 

2. Samarbete mellan aktörer 

Princip 4 1. Uppnå rätt resultat vid rätt 

tillfälle 

2. Förståelsen om det övergri-

pande sammanhanget 

Princip 5 1. Definiera hur man uppnår 

önskvärt resultat  

2. Beskriv det logiska flödet 

mellan mål, aktiviteter och 

medel 

3. Kontinuerligt revidera planen 

Princip 6 1. Kontinuerlig utvärdering –  

verkligheten förändras 
Tabell 1. Fetmarkerad text motsvaras av att minst stark likhet föreligger, men även svag likhet kan förekomma. 

Kursivmarkerad text motsvaras av att svag likhet föreligger.  

Vid jämförelse av funktionell struktur och effekttänkandets sex principer kan inga, varken 

starka eller svaga, likheter mellan centrala teman från respektive sida återfinnas.  
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5.4.2.  Jämförelse processyn och effekttänkandets sex principer 

 

Begrepp Centrala teman Begrepp Centrala teman 

Processyn-

/sätt 
1. Helhetsbild  

2. Processerna i 

fokus – det är dem 

som skapar resul-

tatet 

3. Tvärfunktionella 

flöden i fokus – ej 

funktionella 

Princip 1 1. Resultatorienterat synsätt 

2. Resurseffektivitet 

3. Tydlig målbeskrivning 

Princip 2 1. Helhetligt perspektiv 

2. Systemtanken 

3. Optimera egna tillgångar 

Princip 3 1. Samordna dina medel så att 

de bidrar till det övergripande 

målet 

2. Samarbete mellan aktörer 

Princip 4 1. Uppnå rätt resultat vid rätt 

tillfälle 

2. Förståelsen om det övergri-

pande sammanhanget 

Princip 5 1. Beskriv det logiska flödet 

mellan mål, aktiviteter och 

medel 

2. Resursstyrning utifrån mål-

bilden 

3. Kontinuerligt revidera planen 

Princip 6 1. Kontinuerlig utvärdering –  

verkligheten förändras 
Tabell 2. Fetmarkerad text motsvaras av att minst stark likhet föreligger, men även svag likhet kan förekomma. 

Kursivmarkerad text motsvaras av att svag likhet föreligger. 

Vid jämförelsen av processyn och effekttänkandets sex principer återfinns stark likhet 

inom processynens centrala tema Helhetsbild och effekttänkandets Helhetliga perspektiv. 

De anses vara synonymer till varandra. På detta sätt föreligger stark likhet mellan process-

synsätt och effekttänkandets andra princip – En utvecklad systemsyn. 

 

Svagare likheter återfinns inom tre områden. Första området är processynens Helhetsbild 

och effekttänkandets Tydliga målbeskrivning vilket anses vara besläktade med varandra. 

Givet kontexten har de samma innebörd och avsikt, och därför går de att härleda till 

varandra. Det innebär att det finns en svagare likhet mellan processyn och effekttänkandets 

första princip – Fokus på effekter istället för aktiviteter.  

 

Det andra området utgörs av processynens centrala tema Tvärfunktionella flöden i fokus 

och effekttänkandets Systemtanke. Givet kontexten har de samma innebörd och avsikt, och 

därför går de att härleda till varandra. Det innebär att det finns en svagare likhet mellan 

processyn och effekttänkandets andra princip – En utvecklad systemsyn. 
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Det tredje området utgörs av processynens centrala tema Tvärfunktionella flöden i fokus 

och effekttänkandets Beskriv det logiska flödet mellan mål, aktiviteter och medel. Givet 

kontexten har de samma innebörd och avsikt, och därför går de att härleda till varandra. 

Det innebär att det finns en svagare likhet mellan processyn och effekttänkandets femte 

princip – Logisk koppling mellan mål, effekter och aktiviteter. 

5.4.3.  Jämförelse processledning och effekttänkandets sex principer 

 

Begrepp Centrala teman Begrepp Centrala teman 

Processledning 1. Ständiga för-

bättringar och 

effektiviseringar 

2. Förutsägbarhet i 

resultatet 

Princip 1 1. Resultatorienterat synsätt 

2. Resurseffektivitet 

3. Tydlig målbeskrivning 

Princip 2 1. Helhetligt perspektiv 

2. Systemtanken 

3. Optimera egna tillgångar 

Princip 3 1. Samordna dina medel så att 

de bidrar till det övergri-

pande målet 

2. Samarbete mellan aktörer 

Princip 4 1. Uppnå rätt resultat vid rätt 

tillfälle 

2. Förståelsen om det övergri-

pande sammanhanget 

Princip 5 1. Beskriv det logiska flödet 

mellan mål, aktiviteter och 

medel 

2. Resursstyrning utifrån 

målbilden 

3. Kontinuerligt revidera 

planen 

Princip 6 1. Kontinuerlig utvärdering - 

(verkligheten förändras) 
Tabell 3. Fetmarkerad text motsvaras av att minst stark likhet föreligger, men även svag likhet kan förekomma. 

Kursivmarkerad text motsvaras av att svag likhet föreligger. 

Starkare likheter återfinns i två områden. Vid jämförelsen mellan processledning och 

effekttänkandets sex principer återfinns starka likheter mellan processlednings centrala 

tema Ständiga förbättringar och effektiviseringar och effekttänkandets centrala teman 

Resurseffektivitet. De anses vara synonyma till varandra. På så sätt påvisas stark likhet 

mellan processledning och effekttänkandets första princip – Fokus på effekter istället för 

aktiviteter. 

 

Stark likhet återfinns även mellan processledning och effekttänkandets sex principer mel-

lan processlednings centrala tema Ständiga förbättringar och effektiviseringar och effekt-

tänkandets centrala tema Kontinuerlig utvärdering. De anses vara synonyma till varandra. 
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På så sätt påvisas stark likhet mellan processledning och effekttänkandets sjätte princip – 

Kontinuerlig utvärdering. 

 

Svagare likheter finns inom två områden. Svagare likhet återfinns inom processledningens 

centrala tema Ständiga förbättringar och effektivisering och effekttänkandets centrala tema 

Optimera egna tillgångar. Givet kontexten har de samma innebörd och avsikt, och därför 

går de att härleda till varandra. Det innebär att det finns en svagare likhet mellan processyn 

och effekttänkandets andra princip – En utvecklad systemsyn. 

 

Slutligen återfinns svagare likhet inom processledningens centrala tema Ständiga förbätt-

ringar och effektivisering och effekttänkandets centrala tema att kontinuerligt revidera 

planen. Givet kontexten har de samma innebörd och avsikt, och därför går de att härleda 

till varandra. Det innebär att det finns en svagare likhet mellan processyn och effekttän-

kandets femte princip – Logisk koppling mellan mål, effekter och aktiviteter. 
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5.4.4.  Jämförelse processorganisation och effekttänkandets sex principer 

 

Begrepp Centrala teman Begrepp Centrala teman 

Processorganisation 1. Organisationen 

anpassas och utveck-

las efter processen 

2. Att bryta den funkt-

ionella organisat-

ionsstrukturen – skilj 

på processägare, re-

sursägare och team-

ledare/processledare 

Princip 1 1. Resultatorienterat 

synsätt 

2. Resurseffektivitet 

3. Tydlig målbeskrivning 

Princip 2 1. Helhetligt perspektiv 

2. Systemtanken 

3. Optimera egna till-

gångar 

Princip 3 1. Samordna dina medel 

så de bidrar till det 

övergripande målet 

2. Samarbete mellan 

aktörer 

Princip 4 1. Uppnå rätt resultat vid 

rätt tillfälle 

2. Förståelsen om det 

övergripande sam-

manhanget 

Princip 5 1. Beskriv det logiska 

flödet mellan mål, ak-

tiviteter och medel 

2. Resursstyrning utifrån 

målbilden 

3. Kontinuerligt revidera 

planen 

Princip 6 1. Kontinuerlig utvärde-

ring –  

verkligheten förändras 
Tabell 4. Fetmarkerad text motsvaras av att minst stark likhet föreligger, men även svag likhet kan förekomma. 

Kursivmarkerad text motsvaras av att svag likhet föreligger. 

Vid jämförelsen mellan processorganisation och effekttänkandets sex principer återfinns 

inga starka likheter. Det finns inga ordval som är lika eller synonyma till varandra. Svagare 

likheter återfinns dock inom två områden. Svagare likhet återfinns i processorganisationens 

centrala tema Organisationen anpassas och utvecklas efter processen och effekttänkandets 

centrala tema Resurseffektivitet. Givet kontexten har de samma innebörd och avsikt, och 

därför går de att härleda till varandra. Det innebär att det finns en svagare likhet mellan 

processorganisation och effekttänkandets första princip – Fokus på effekter istället för 

aktiviteter. 

 

Svagare likhet återfinns även i processorganisationens centrala tema Organisationen an-

passas och utvecklas efter processen och effekttänkandets centrala tema att Optimera egna 
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tillgångar. De anses vara i samma kontext och på så sätt går de att härleda till varandra. 

Det innebär att det finns en svagare likhet mellan processorganisation och effekttänkandets 

andra princip – En utvecklad systemsyn. 

6. Slutsatser, diskussion och förslag till fortsatt forskning 

Slutsatser dras genom slutledning av resultatet från jämförelsen. Initialt besvaras de delfrå-

gor som utvecklats vid operationaliseringen i kapitel 3.4. Delfrågornas resultat ställs mot 

forskningsfrågan och på så sätt konstitueras svaret på själva forskningsfrågan. Därefter 

diskuteras resultatet i uppsatsen utifrån kritiska överväganden. Slutligen föreslås förslag till 

fortsatt forskning inom området. 

6.1. Slutsatser och diskussion 

Bidrar processynsättet i FM centrala ledning till effekttänkande? Jämförelsen har påvisat 

att processynsättet bidrar till effekttänkande. Processynens centrala tema Helhetsbild kan 

via starka likheter knytas till effekttänkandets 2:a princip – En utvecklad systemsyn. Vidare 

kan processynens centrala element Helhetsbild även via svagare likheter knytas mot effekt-

tänkandets 1:a princip – Fokus på effekter istället för aktiviteter och effekttänkandets 2:a 

princip – En utvecklad systemsyn. Slutligen kan processynens centrala element Tvärfunkt-

ionella flöden i fokus via svagare likheter knytas mot effekttänkandets 5:e princip – Logisk 

koppling mellan mål, effekter och aktiviteter. Eftersom det föreligger likheter bland de 

centrala teman som utgör fundamenten hos processorientering och effekttänkande anses 

processynsättet i FM centrala ledning kunna bidra till effekttänkandet.  

 

Bidrar processledning i FM centrala ledning till effekttänkande? Jämförelsen har påvisat 

att processledning bidrar till effekttänkande. Processledningens centrala element Ständiga 

förbättringar och effektiviseringar kan via starka likheter knytas mot effekttänkandets 1:a 

princip – Fokus på effekter istället för aktiviteter och 6:e princip – Kontinuerlig utvärde-

ring. Vidare kan processledningens centrala tema Ständiga förbättringar och effektivise-

ringar via svagare likheter knytas mot effekttänkandets 2:a princip – En utvecklad system-

syn och 5:e princip – Logisk koppling mellan mål, effekter och aktiviteter. Eftersom det 

föreligger likheter bland de centrala teman som utgör fundamenten hos processorientering 

och effekttänkande anses processledningen i FM centrala ledning kunna bidra till effekt-

tänkandet. 

 

Bidrar processorganisationen i FM centrala ledning till effekttänkande? Jämförelsen har 

inte kunnat påvisa att processorganisation bidrar till effekttänkande. Processorganisation 

har inga starka likheter med effekttänkandets principer. Däremot återfinns svaga likheter i 

form av processorganisationens centrala tema Organisationen anpassas och utvecklas efter 

processen med effekttänkandets 1:a princip – Fokus på effekter istället för aktiviteter och 

2:a princip – En utvecklad systemsyn. De svaga likheterna innebär en viss samsyn, men 

anses inte vara tillräcklig för att styrka att de bidrar till effekttänkande. 

 

Bidrar funktionell struktur i FM centrala ledning till effekttänkande? Jämförelsen har inte 

kunnat påvisa att funktionell struktur bidrar till effekttänkande. Då inga likheter erhållits 
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kan det anses bekräfta samspelet mellan processynsättet och effekttänkandet eftersom 

funktionell struktur är ett motsatsförhållande till processynsättet.  

 

Utöver detta har undersökningen inte kunnat påvisa några likheter, starka eller svaga, 

mellan processyn, processledning eller processorganisation och effekttänkandets 3:e prin-

cip – Nyttjande av olika medel och 4:e princip – Helhetsgrepp om konfliktens olika faser. 

Uppsatsen har inte kunna påvisa likheter mellan processorientering och dessa principer och 

därigenom kan uppsatsen inte påstå att processorientering som helhet bidrar till alla delar 

inom effekttänkandet. 

 

Utifrån ovanstående svar härleds svaret på forskningsfrågan. Som tidigare påpekats så 

föreligger inga absoluta svar, det har heller inte varit syftet med uppsats. 

 

Bidrar processorienteringen av FM centrala ledning till effekttänkande? 

 

Uppsatsen påvisar att processorienteringen, som enligt teorin kan anses bygga på tre pelare 

i form av processynsätt, processledning och processorganisation, bidrar till effekttänkande. 

Det är framförallt inom processynsätt och processledning som likheterna är framträdande. 

Undersökningen har endast funnit svagare bevis för likheter relaterade till processorgani-

sation. De anses vara så svaga att de inte kan anses stärka samspel dem emellan.  

 

Processorienteringen kan genom starka likheter knytas till tre av sex möjliga principer 

inom effekttänkandet. Effekttänkande har i uppsatsen beskrivits som att fokusera på vad 

som leder till önskvärt resultat genom att betrakta både sig själv och sin motståndare som 

ett system och har på så sätt grundläggande likheter med processorientering. Vidare kan 

processorienteringen via svagare likheter även knytas till tre av effekttänkandets sex möj-

liga principer. Däremot saknas likheter mellan processorientering och effekttänkandets två 

principer Nyttjande av olika medel och Helhetsgrepp om konfliktens olika faser vilket 

innebär att processorienteringen som helhet inte bidrar till samtliga delar inom effekttän-

kandet.  

Utifrån problemområdet, syftet och frågeställningen samt dess avgränsning har uppsatsen 

påvisat att processorientering i FM centrala ledning bidrar till effekttänkande till den grad 

att den kan påstå att de inte motverkar varandra utan snarare gynnar varandra. På så sätt 

bekräftar uppsatsen de vetenskapliga teorierna inom processorientering vilket var ett av 

syften med uppsatsen. Detta förstärks genom att uppsatsen undersökt huruvida funktionell 

struktur bidrar till effekttänkande eller inte. Anledningen till undersökandet av funktionell 

struktur och effekttänkande baseras på att funktionell struktur och delar inom processorien-

tering anses vara motsatser till varandra. Om likheter skulle påvisats hade det varit svårt att 

kunna generalisera resultatet. Undersökningen visar dock att funktionell struktur inte bidrar 

till effekttänkande vilket istället styrker processorienteringens bidrag till effekttänkande.  

 

Det finns två områden där jämförelsen inte kunnat påvisa att det föreligger starka likheter. 

Första området är relaterat till processorienterings krav på att organisera utifrån processer-

na, vilket är den yttersta och troligtvis mest omfattande förändringen av en organisation 
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inför processorientering. Här återfinns inga starka likheter av den art att det går att entydigt 

hävda att processorientering och effekttänkande samspelar.  

 

Andra området är att undersökningen inte funnit likheter mellan processorientering och 

samtliga principer inom effekttänkande. Avsaknaden av likheter mellan processorientering 

för effekttänkandets principer Nyttjande av olika medel och Helhetsgrepp om konfliktens 

olika faser innebär dock inte att de föreligger motsatsförhållande utan att de inom dessa 

områden inte bidrar till varandra. Detta kan ha olika förklaringar, en möjlighet är att dessa 

principer är starkt kopplade till specifika militära metoder och därigenom inte är generali-

serbara och därför inte går att jämföra med processorientering.  

 

Ett flertal saker i uppsatsen skall beaktas kritiskt utifrån dess resultat. Först och främst att 

uppsatsen endast behandlar det teoretiska området, den skrivna dimensionen – böcker, 

dokument och artiklar – vilket även redovisats som en avgränsning inledningsvis i uppsat-

sen. Avgränsningen innebär att ingen hänsyn tas till om det föreligger diskrepanser mellan 

teori och praktik, det vill säga hur dessa teorier faktiskt praktiseras i verksamheten. Således 

begränsas validiteten i uppsatsen till det teoretiska området.  

 

Vidare är det författaren som deduktivt brutit ner processorientering och konkretiserat 

effekttänkandet för att kunna jämföras. Dessutom är indikatorerna av den art att de inte är 

absoluta utan snarare ger teoretiska ramar eller underlag för resonemang. Detta får bäring 

på två kritiska överväganden – reliabilitet och intersubjektivitet. För att adressera proble-

matiken har författaren öppet och grundligt redovisat sitt tillvägagångsätt för att därigenom 

möjliggöra granskning. Det bidrar till ökad reliabilitet och intersubjektivitet. Dessutom har 

författaren använt en delfråga som beskrivs som motsats till processorientering för att 

jämföra mot effekttänkandet. Här har inga likheter påträffats och på så sätt styrks framför-

allt reliabiliteten men även validiteten.  

 

Slutligen, för att summera resultatet av uppsatsen samt dess syfte, framhåller författaren att 

fusionering av civil-militära teorier, strategier och metoder inom kontexten av processori-

entering och effekttänkande i stora drag gynnar varandra utifrån den teoretiska avgräns-

ningen. Det finns grundläggande utgångspunkter som är gemensamma och på så sätt bidrar 

de till varandra. Detta ger att processorienteringen av FM centrala ledning bidrar till FM 

konceptuella förhållningssätt inom effekttänkande. Samtidigt kan likheter mellan processo-

rientering och effekttänkande inte spåras i alla delar. Det är vissa områden inom effekttän-

kandet som ej återfunnits i processorienteringen vilket skall beaktas. Utifrån detta anses att 

resultatet av uppsatsen som rimligt då undersökningen transparant påvisat att processorien-

tering av FM centrala ledning bidragit till effekttänkande.  

6.2. Förslag till fortsatt forskning 

Förslag till fortsatt forskning omfattar områden som är närbesläktade med uppsatsen, som 

angränsar till denna uppsats men inte har avhandlats inom den.  

 

Framförallt två områden skulle gynnas av fortsatt forskning. Första området är att under-

söka FM centrala lednings organisation utifrån att organisera för processer. Det intressanta 
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skulle vara att undersöka vilka krav teorierna ställer på en sådan organisation och jämföra 

det med hur långt FM centrala ledning har kommit. Det kan bidra till att ge FM framgångs-

faktorer inom detta område.  

 

Det andra området är mer övergripande men med motsvarande syfte, att titta på processori-

enteringen som helhet utifrån teorierna och vidare jämföra detta med FM centrala lednings 

realisering av processorientering. Här skulle forskningen framförallt ta utgångspunkt i 

verkligheten genom att genomföra kvalitativa intervjuer med ett fåtal insatta individer vid 

FM HKV.  På detta sätt erhålls FM centrala lednings mognadsgrad vilket kan nyttjas för att 

identifiera framgångsfaktorer för FM. Detta förslag är i stora delar samma förslag som 

Andreas Jönsson föreslog i sin uppsats ”Försvarsmaktens arbete med processorientering – 

Att göra rätt saker på rätt sätt!” (Jönsson 2011, s. 44). 

 

Ett tredje område av intresse för fortsatt forskning är FM tillämpning av effekttänkandet. 

Utifrån FM militärstrategiska doktrin från 2012 pröva hur FM tillämpat detta under de 

operationer som FM genomfört, såväl i en nationell som i en internationell operation.  

 

7. Egna reflektioner utifrån resultatet av uppsatsen 

Uppsatsen tog sin utgångspunkt i de olika uppfattningarna som förekommer i FM centrala 

ledning avseende processorientering. Olika falanger har olika uppfattningar huruvida 

processorientering är förenligt med FM verksamhet eller inte. Uppsatsen har dock påvisat 

teoretiskt att det finns likheter mellan processorientering och effekttänkandet och att pro-

cessorientering bidrar till effekttänkandet. Inte inom alla delar men inom flertalet. Vad är 

då problemet?  

 

Författarens erfarenheter är att det föreligger viss kunskapsbrist rörande vad processorien-

tering är inom den centrala ledningen som helhet. Det finns säkert individer inom ledning-

en som är väl insatta men min övertygelse är att förståelse måste finnas på bred front för att 

lyckas. Samtidigt ställer processorienteringen krav på organisationen avseende sin utform-

ning. Här sker kollisionen mellan den funktionella strukturen och processorganisationen. 

Som uppsatsen påvisat så föreligger ett motsatsförhållande mellan dessa båda och de är 

svårligen förenliga.  

 

Kanske kan det vara så att den grundläggande problematiken baseras på konflikter mellan 

den funktionella strukturen och FM centrala lednings processorientering? Om dessa per-

spektiv inte är förenliga så kanske det påverkar uppfattningen om processorientering nega-

tivt. Utifrån det får processorientering bära skuld för en problematik som egentligen base-

ras på bristande förmåga att bryta sitt funktionella perspektiv och på detta sätt smittas hela 

processorienteringen av denna oförmåga. Kan det vara problemet? 
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