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Sammanfattning 

Som utveckling inom kvalitetsområdet är ett förslag att titta närmare på kund- och 
leverantörsförhållanden och hur de arbetar kvalitetsmässigt. Frågor som väckts är exempelvis hur 
man involverar kunden som en naturlig resurs i kvalitetsutveckling och hur nära man vågar 
släppa in kunden. Studien väljer att titta på de komplexa förhållanden som uppstår när 
myndigheter har en kund-/leverantörsrelation till varandra. Syftet med studien är att åskådliggöra 
kvalitetsarbete i relationen och partnerskapet mellan myndigheterna och föreslå 
framgångsfaktorer och ev. förbättringsförslag. 
En fallstudie genomfördes med två myndigheter som studieobjekt.  Studien inhämtade ett 
triangulerat underlag via enkäter, intervjuer och styrande dokument för att analysera parternas 
relation, partnerskap och kvalitetsarbete mellan varandra. Det inhämtade underlaget stärktes av 
en kombination av kvantitativ och kvalitativ data. 
 
Resultatet visar att relationskvaliteten är till mestadels hög mellan parterna och partnerskapet 
som finns mellan dem är uttalat och strategiskt formulerat. Studien visar på en 
styrkepositionering mellan parterna som i kombination med de bindningar som finns mellan dem 
ger ett utfall på att en av parterna har en dominerande roll inom partnerskapet. 
 
Studien åskådliggör befintliga strukturer för kvalitetsarbete mellan parterna och lyckas utvinna 
framgångsfaktorer som föreslås kunna gälla även för andra myndigheters kvalitetsarbete i 
liknande kund-/leverantörsrelationer mellan varandra 
 
Nyckelord: Bindningar, Framgångsfaktorer, Kvalitetsarbete, Kundrelationer, Offensiv 
Kvalitetsledning, Offentlig sektor, Partnerskap, Relationskvalitet, Styrkepositionering, TQM. 

 
Abstract 
It´s suggested, as development in the quality area, to look closer at customer and supplier 
relationships in terms of how they´re working with quality in the relation. Questions raised, is as 
example, how to involve the customer as a natural resource in quality development, and how 
close suppliers dare to let the customers in. The study chooses to focus on the complex 
relationship arising when governmental agencies have customer/supplier relationships and 
partnerships with each other. The purpose of the study is to reveal how the governmental 
agencies work to improve quality in their relationship and partnership, and to suggest success 
factors as well as areas for improvement in the relationship/partnership. 
A case study was conducted involving two governmental agencies. The study retrieved a 
triangulated information base through surveys, interviews and governing documents to analyze 
the two parties’ relationship, partnership and quality work between each other. The retrieved 
information base was supported by combining quantitative and qualitative data.  
 
The result of the study shows that the relationship quality is mostly high between the two parties, 
and the partnership between them is strategically phrased. The study reveals of a strength 
positioning between the parties that, when combined with present bonds, gives an outcome that 
one of the parties hold a dominating role within the partnership. 
 
The study illustrates existing structures for quality development between the parties, and is able 
to extract success factors that propose that other governmental agencies might be able to use in 
similar customer/supplier relationships between each other. 
 
Keywords: Bonds, Success factors, Quality development, Customer relationship, Total Quality 
Management (TQM), Public sector, Partnership, Relationship quality, Strenght positioning. 



 

 

 

Begrepp 
 
Tjänstekvalitet   Hur väl en leverantörs tjänst fyller en kunds behov 
 
Relationskvalitet  Upplevt värdeskapande i interaktionerna i en kund-

/leverantörsrelation 
 
Beroenden och bindningar Starkt sammanhållande krafter, egenskaper och 

omständigheter som stärker partnerskapet på gott eller 
ont beroende på vilken riktning parterna vill färdas. 

 
TQM/Offensiv kvalitetsledning  Total Quality Management (på svenska Offensiv 

kvalitetsledning) 
 
SERVQUAL  Standardiserad enkät som mäter servicekvalitet 

(SERVice QUALity) 
 

 
 

Organisationsbenämningar 
 
FM    Försvarsmakten 
HKV PROD FLOG   Högkvarteret Produktion Försvarslogistik 
FMLOG    Försvarsmakten logistik 
NSE    National Support Element 
 
FMV    Försvarets Materielverk 
SPL    System- och produktionsledning 
AL    Anskaffning och Logistik 
FSV    Förråd, Service och Verkstäder 
CPP    Central Produktionsplanering 
LDS    Lokal Driftstyrning 
MarkV    Markverkstäder 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund och problemformulering 
I takt med att samhällets informationsflöde ökar, gör det att många företag idag behöver följa de 
ständiga förändringar i kunders behov som uppstår varefter omvärlden förändras. En 
debattartikel i SvD (Det företag som uppfattar kundernas krav vinner, 2013) tog upp att en 
undersökning gjord av PMP Marknadskonsult föreslog att svenska företag riskerar att tappa 
konkurrenskraft om de saknar förmåga att navigera efter kundbehoven. Vilket i sin tur möjligtvis 
kan leda till att verksamheter upphör. 
För att följa omvärldsförändringar förespråkas att utgå från ett kundperspektiv för att skapa 
värde utifrån ett processperspektiv av Ljungberg & Larsson (2012). De menar att värdeskapandet 
i sig ligger i just att formulera vem som är kund och vilka dennes behov är. Ett annat exempel för 
att verksamhetsutveckling och kvalitetsarbete inom egen organisation inriktar sig på att forma 
verksamhetens varor eller tjänster utifrån ett kundperspektiv återfinns hos Bergman & Klefsjö 
(2007).  Just de faktumen är inte revolutionerande i sig då många författare och studier 
förespråkar kundorientering. Det kan exemplifieras i studier från såväl offentlig- som privat 
sektor, t.ex. Anund et. al. (2006) lyfter kundperspektivet som centralt, om än komplext, i exempel 
från den offentliga sektorn. Trots att paletten av kunder är mångfacetterad blev slutsatsen att 
kundorientering tolkas som en framgångsfaktor. Bäckstrand (2012) menar att kundvärde tillförs 
för verksamheter i privatsektorn genom att ha systemsyn för verksamheten från inköp till 
produktion. Med helhetssynen omfattas i den studien att se kunden som en del i systemet, vilket 
påverkar inköpsstrategier att frångå det vanliga sättet, att välja det som är billigast.  
 
En artikel från 2013 visar resultat från en undersökning att chansen för att hitta nya kunder blir 
allt mindre och att leverantörer blir allt svårare att ersätta. (Säljaren, 2013, Chansen att hitta nya 
kunder blir allt mindre) Logiskt innebär det att man som verksamhet hellre borde prioritera att 
behålla och utveckla kundrelationer snarare än att allt fokus läggs på att hitta nya kunder. Särskilt 
då lönsamhet kan kopplas till att ha företagstrogna kunder som återkommer för nya köp 
(Bergman & Klefsjö, 2007). Långsiktiga relationer med kunder är enligt Curry & Kkolou (2004) 
fullt logiska då relationer och systematiskt kvalitetsarbete går hand i hand. Kopplat till att 
förändringshastigheten hos kunders behov ökar, blir synsättet både inom forskningen och ute i 
näringslivet tydligare definierat, att utvecklas tillsammans med befintlig kund i långsiktiga 
relationer (Kandampully, 1998).  
Området med långsiktiga kundrelationer, lojala partnerskap och att göra kunder delaktiga i 
förbättringsarbete belyses i SQMA rapport för topp 10 rankade kvalitetsutmaningar 
(Kvalitetsutmaningar söker svar, 2012). Rapporten tar upp att ”man tröttnar på enkäter och 
fokusgrupper” och söker nya former att göra kundparten till en tillgång och hur man möjligtvis 
kan utveckla denne till en naturlig drivkraft i ens eget utvecklande av varor/tjänster.  
 
Verksamhers behov att manövrera snabbare mot växlande kundbehov ökar alltså, samtidigt som 
man i sin egen verksamhetsutveckling bör sträva mot att utgå från kundorientering. Det föreslås 
därför, och efterfrågas vetenskapliga belägg av, hur man involverar kunder i långsiktiga 
arbetsmetoder och strukturer så denne kan utgöra en naturlig resurs i formandet av varor, 
tjänster. Det gäller inte minst i näringslivet men även för offentlig verksamhet som istället för att 
följa marknadens efterfrågan ska följa samhällets och möjligtvis andra myndigheters behov, som i 
grunden existensberättigat ens egen verksamhet.  
Att skillnader existerar mellan privat och offentlig sektor i ämnet kvalitetsutveckling där 
partnerskap föreligger är uppenbar, men vilka är de egentligen? Enligt ovan är något som 
fundamentalt skiljer sektorerna åt, att det privata näringslivet tillgodoser marknadens efterfrågan, 
medan offentlig verksamhet tillgodoser behov hos individer eller kollektiv. Dessutom kan privat 
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sektor rikta sig mot särskilda kundgrupper eller marknadssegment medan offentlig sektor har 
krav på lika behandling för alla, samt innefattar myndighetsutövning. En problematik för 
offentlig verksamhet kan vara att nå det fullständiga kundperspektiv där alla är nöjda är alltså svår 
att nå pga. likabehandlingskravet.  Vilket gör att det ofta kan leda till svårigheter i balansering mot 
alla behov på marknaden som myndigheten finns till för. (Christensen et al, 2005)  
Ytterligare fundamental skillnad återfinns i att kunder själva finansierar verksamheten inom privat 
sektor medan offentlig sektor utgår från en skattefinansiering. (Innovationsrådet, 2012) Det gör 
att logiken för kvalitetsutveckling inom privat sektor knyts direkt mot att öka vinster och följa 
efterfrågan, med offentlig sektors huvudsakliga fokus är att utvecklingsarbetet ska ge minskad 
kostnad och ökad effektivitet sett till bakomliggande behov som alltså utgör grund för 
verksamheten. (Innovationsrådet, 2012) 
 
Innovationsrådet tar upp i sitt slutbetänkande ”Att tänka nytt för att göra nytta – om 
perspektivskiften i offentlig verksamhet, SOU 2013:40”, bla att det behövs ökat fokus på behov, 
värdeskapande och system. Dessutom att det behövs ”nya instrument som främjar långsiktiga 
investeringar i svårlösta samhällsfrågor” (SOU 2013:40, s.12), vilket ligger i linje med vad som 
eftersöks från SQMAs rapport.  
Problematiken som Innovationsrådet (2012; 2013) tar upp är att myndigheter som 
förvaltningsorganisation kan tendera att göra saker som de alltid har gjort och på det sättet kan 
utveckling utebli. Därför är det viktigt att tänka i termer av värdeskapande och systemsyn på 
större nivå än bara sin egen myndighet för att kunna hitta innovativa lösningar.  De slutliga 
vinnarna i resonemanget för systemsyn är i slutändan skattebetalare som får mer effekt ut av 
myndigheters samexistens i paritet till den skatt som betalas. Det gör att frågan är viktig för hela 
samhället och aldrig får upphöra att ställas. 
Hur kan då myndigheter arbeta för att släppa in behovsinnehavare på andra myndigheter i ett 
nära kvalitetsutvecklingsarbete, ett partnerskap, som naturligt förändras mot förändrade behov?  

1.2 Syfte och forskningsfrågor 
Syftet med studien är att bidra till forskningen om myndigheters långsiktiga kund-
/leverantörsrelationer med varandra, genom att åskådliggöra strukturer för kvalitetsarbete och 
framhäva kvaliteten i deras relation och partnerskap. 
 

 Hur upplevs kvaliteten i relationen mellan myndigheterna, och hur upplevs kvaliteten i 
deras partnerskap? 

 Vilka strukturer för kvalitetsarbete för att förbättra relationen och partnerskapet kan 
åskådliggöras och vilka nya strukturer och arbetssätt kan föreslås? 

 Kan framgångsfaktorer formuleras, och i så fall ur ett generiskt perspektiv för 
kvalitetsarbete inom partnerskap för andra myndigheter i kund-/leverantörsrelation? 

1.3 Avgränsningar 
Studien avgränsar sig till offentlig verksamhet där en myndighet levererar tjänster till en annan 
myndighet. 
En vidare avgränsning inom myndigheternas verksamhet är att avgränsa till ett tjänsteutbud som 
berör en viss kategori. I det här fallet handlar tjänsterna (produkten) om leverans av 
materielunderhåll till befintliga materielsystem hos kunden. Den ena myndigheten står som kund 
och den andra som leverantör. 
Då myndigheten med behoven har många olika system inom olika områden som det levereras 
materielunderhåll till, görs ytterligare en avgränsning till att studien fokuserar på kvalitetsarbetet 
för relationen och partnerskapet (dialogen) rörande materielunderhållet för materiel inom 
markarenan. D.v.s. övriga arenors materiel och annan verksamhet med tillhörande dialog 
omfattas inte av den här studien. 
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2. Teori 

2.1 Grunder 
Då många olika definitioner av kvalitet finns visas några olika exempel i tabell 1.. 

Tabell 1. Definitioner av kvalitet ur Bergman & Klefsjö (2007) s. 26 
”Fitness for use” – Joseph Juran 
 
“Quality should be aimed at the needs of the customer, 
present and future” – Edwards Deming 
 
“Den grad till vilken inneboende egenskaper uppfyller 
krav eller förväntningar som är angiven, I allmänhet 
förstådd eller obligatorisk” – ISO 9000:2000 
 
“Conformance to the requirements” – Philip Crosby 

“…there are two common aspects of quality. One of these 
has to do with the consideration of the quality of a thing 
as an objective reality independent of the existence of man. 
The other has to do with what we think, feel or sense as a 
result of the objective reality. In other words, there is a 
subjective side of quality” – Walter Shewhart 
 
“Kvalitet på en produkt är dess förmåga att 
tillfredsställa, och helst överträffa, kundernas behov och 
förväntningar” – Bo Bergman & Bengt Klefsjö 

 
Definitionerna skiljer sig åt då det, beroende på vem som står för definitionen, läggs olika 
betoning och fokus. Exempelvis för Crosby kan man tolka det som hur väl en produkt (vara eller 
tjänst) uppfyller kraven. Kraven kan definieras genom en ritning, beställning etc. Juran däremot 
väljer att framhäva användbarheten av produkten, vilket antyder att fokus går över mot att det är 
upp till användaren. Shewhart framhåller också att det finns en subjektiv sida av kvalitet och för att 
sedan gå över till Deming och Bergman & Klefsjö som tydligt anger en kund att utgå ifrån och 
dennes behov som ska uppfyllas. 

2.1.1 Tjänstekvalitet 

Ovan definitioner utgår från ett förhållandevis överskådligt perspektiv. En produkts kvalitet 
däremot (vara eller tjänst) utgår från viljan att kontrollera hur bra just den produkten är. För det 
använder Bergman & Klefsjö (2007) begreppet kvalitetsdimensioner som grundar sig på Zeithaml 
et al (1985) konceptuella modell. Den redogör för vilka bestämmande faktorer som en tjänsts 
kvalitet definieras av utifrån kundens perspektiv. Enligt Zeithaml et al (1985) består dessa 
faktorer av; 
1.Access, 2.Communication, 3.Competence, 4.Courtesy, 5.Credibility, 6.Reliability, 7.Responsiveness, 8.Security, 
9.Tangibles, 10.Understanding/Knowing the customer. Bergman & Klefsjö (2007) har exemplifierat 
dessa i en svensk modell som ses i figur 1 och åskådliggör Zeithaml et al (1985) kvalitetsfaktorer 
(-dimensioner) av en tjänst. I figur 1 av Bergman & Klefsjö (2007) återfinns dock bara åtta av de 
tio som Zeithaml et al (1985) menar vara konceptet. De som saknas är nr 8 och 10, Security och 
Understanding/Knowing the customer. Övriga är översatta och tolkas i figur 1.  
Bergman & Klefsjö (2007) framhåller att det är viktigt att komma ihåg att figur 1 fungerar bra för 
att exemplifiera och ge uppslag på områden som är viktiga. Men man bör formulera egna 
dimensioner för varje tjänst beroende på behoven hos kunden.  
 

 

Figur 1.  Kvalitetsdimensioner på en tjänst. Fritt från Bergman & Klefsjö (2007) s. 36. 
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Pålitlighet – avser jämnhet i resultat av tjänsten. Dvs. att det som lovas faktiskt blir utfört. 
Trovärdighet – handlar om att kunna lita på leverantören.  
Tillgänglighet – syftar till hur lätt det är att få tag på leverantören. 
Kommunikationsförmåga – är förmågan att kunna kommunicera med kunden som denne är 
bekväm med och förstår. 
Tjänstvillighet – dvs viljan att hjälpa kunden. 
Artighet – rör leverantörens upp-förande, omtanke, vänlighet osv. 
Inlevelseförmåga – avser leverantörens förmåga att på ett mer empatiskt plan leva sig in i 
kundens situation. 
Omgivning – syftar till den fysiska miljön i form av lokaler, utrustning osv.  
(Bergman & Klefsjö, 2007, s. 36) 
 
Traditionellt har kvalitetssatsningar utgått från varuproduktion då det förr var en dominerande 
sektor samtidigt som det var ”lättare” att hitta mätpunkter och fel i varor. Det innebär att 
kvalitetsarbete inom tjänsteproduktion inte ligger lika långt fram i utvecklingen. (Sörqvist, 2004) 
Det som utmärker tjänster från varor är tre huvudsakliga kännetecken; immaterialitet, samproduktion 
och heterogenitet. Tjänster är mer eller mindre abstrakta och immateriella och de produceras, 
levereras, konsumeras och marknadsförs ofta till viss del samtidigt. Dessutom är kunden 
emellanåt med i produktionen. (Danielsson, 1995; Edvardsson et al, 1998)  
För att kunna effektivisera tjänster och uppnå högre tjänstekvalitet är det viktigt att specificera 
och konkretisera tjänsten i sig. Grundtanken är att alltid utgå från hur kunden uppfattar tjänsten 
(Gustaffsson et al, 2006, Zeithaml et al, 1985) Vilket kan göras genom att utse de 
kvalitetsdimensioner i figur 1 enligt Zeithaml et al (1985) och Bergman & Klefsjö (2007).  
Danielsson (1995) menar att utveckling av tjänster måste utgå från ett totalkvalitetsperspektiv. 
Det avser att arbete för tjänstekvalitet bör involvera alla medarbetare och ledning på alla nivåer 
och forma processer som utgår från kundbehov. Han framhåller att det tidigare varit ett 
försummat område med mycket utvecklingspotential som kan skapa större lönsamhet genom 
kvalitetsarbete som utgår från att kunden kan skapa återköp. 
 
En väl beprövad modell för mätning av tjänstekvalitet är SERVQUAL (SERVice QUALity) 
(Edvardsson et al, 1998). Grönroos (2015) menar till och med att det är det mest kända 
mätinstrumentet för tjänstekvalitet. SERVQUAL görs som enkät eller intervju där kunden får 
svara på upplevd kvalitet för 22 olika påståenden. (Edvardsson et al, 1998; Zeithaml et al, 1991) 
 
SERVQUALs 22 påståenden är uppbyggda av de tio kvalitetsdimensioner av Zeithaml et al 
(1985) som figur 1 är inspirerad av. Zeithaml, tillsammans med Berry och Parasurman (Zeithaml 
et al, 1991) har fortsatt arbeta med modellen och de tio dimensionerna har över åren omarbetats 
och rationaliserats ner till fem (Tangibles, Reliability, Responsiveness, Assurance, Empathy) De fem 
huvudområdena som återstår, tillsammans med de 22 påståendena kan ses i Bilaga A. 
Omarbetningen gjordes vartefter som kritik riktades mot modellen angående mätbarhet av 
förväntningar samt att standardpåståendena inte var generiska, d.v.s. tillämpbara och relevanta för 
all verksamhet. Reduktionen består av att ha skalat bort mätning av förväntningar och nu bara 
mäter kundernas upplevelse av kvalitetsdimensioner. 
I analysen av en SERVQUAL tittade man tidigare på vilket gap som uppstod mellan uppmätta 
förväntningar och uppmätt upplevelse. (Zeithaml et al, 1991) Fortsättningsvis i den här rapporten 
avses endast mätning av upplevelse efter konsumtion när SERVQUAL nämns. 
 
De fem dimensionerna (determinanterna) viktas enligt empiriska erfarenheter i tabell 2 (Zeithaml 
et al i Bergman & Klefsjö, 2007).  
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Tabell 2. Fritt från Bergman & Klefsjö (2007), s. 350. (Zeithaml et al, 1985 i Bergman & Klefsjö, 2007, s.350. anger 16% för Inlevelseförmåga. Egen 

tolkning av författaren att det är ett tryckfel och borde vara 15% vilket ger en total viktning 100% och inte 101%.) 

Dimension Vikt Definition 

1. Pålitlighet (Assurance) 30% Att vi utför det vi lovat 

2. Lyhördhet (Responsiveness) 25% Att vi visar välvilja och är hjälpsamma 

3. Tillit (Reliability) 20% Att vi skapar förtroende 

4. Inlevelseförmåga (Empathy) 15% Att vi ser med kundens ögon 

5. Omgivning (Tangibles) 10% Utrustning, lokaler och dylikt 

 
Gällande tjänstekvalitet och tjänsteutveckling i offentlig verksamhet är, som tidigare nämnt, den 
fundamentala skillnaden att offentlig verksamhet utgår från behov som behövs uppfyllas snarare 
än att utgå från efterfrågan (privat sektor). (Innovationsrådet, 2012) Myndigheters kvalitetsarbete 
kom inte igång på allvar förrän så sent som för ca 20 år sedan. Vilket gjort att arbetet kring 
utveckling haft stort fokus på processer internt för myndigheten. Det som numera efterlyses är 
vikten av att se helheten som system (bortom myndigheten) och att på så sätt utforma 
tjänsteprocesser för kundens behov. (SOU 2013:40) 
För att kunna göra det krävs innovation, och därför föreslår Innovationsrådet (2013) fem 
indelningar att fokusera på. De indelningarna, som kan ses nedan, är ofta i kombination i 
innovationerna i verkligheten. Bellingkrodt & Wallenburg (2015) bygger en rapport om 
innovation i serviceindustrin på att kundernas möjlighet till påverkan och inflytande och att den 
är fundamentalt för att skapa innovation i sin verksamhet. 
Postens tjänsteintegrering i mataffärer är ett exempel på system och policyinnovation. 
Myndigheter som tar fram mobila applikationer för sina tjänster formar en produkt-, service- och 
processinnovation då hela tjänsteförloppet blir effektivare samtidigt som man lanserar en ny typ 
av produkt. (SOU 2013:40) 
 

 ”Produkt- och serviceinnovationer, som förändrar en offentlig tjänsts form och innehåll. 

 Processinnovationer, som förändrar det sätt på vilket en given tjänst produceras och tillhandahålls. 

 Organisatoriska innovationer, som förändrar de organisatoriskaramarna för produktionen och 
tillhandahållandet av tjänsterna eller produkterna, 

 Systeminnovationer, som förändrar den offentliga sektorns roll, identitet eller relation till 
omgivningen. 

 Strategisk policy-innovation, som förändrar utgångspunkterna för politiken genom att 
omformulera problemen och omdefiniera mål och medel.” 
(Citat ur Innovationsrådet, SOU 2013:40, s. 41.) 

2.2 Kvalitet genom systemsyn 
Grunderna för kvalitetsutveckling utgår ifrån någon form av kunddefinition där man systematiskt 
gör vad man kan för att uppfylla kundens behov. Sörqvist (2004) definition av 
kvalitetsutvecklingens (om totalkvalitet och verksamhetsutveckling) syfte belyser att kunden är 
central, och att man ska skapa ett värde för denne. Förutom det, belyser samma definition viljan 
att uppnå det samtidigt som man förbrukar så lite resurser som möjligt. 
 

”Det övergripande syftet med detta arbete sägs vara att uppnå största möjliga kundvärde i 
alla led till lägsta möjliga kostnad.”  
(Sörqvist, 2004, s. 25) 

 
Vikten av att definiera vem eller vilka som är kund i sammanhanget tas också upp av Ljungberg 
& Larsson (2012) som samtidigt påpekar att begreppet kund visar sig i olika skepnader beroende 
på verksamhet. Formuleringen hos författarna utgår från att kundbehovet ska omvandlas till 
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kundtillfredsställelse genom att ens verksamhet ska fokusera på värdeadderande aktiviteter längs 
vägen. Det motsatta, icke-värdeadderande aktiviteter ska så klart motverkas, vilket omedelbart 
gör att likhet kan ses mot Sörqvist (2004) definitions vilja att sträva mot lägsta möjliga kostnad.  
 
För offentlig verksamhet gäller likaså tankegångarna att använda kundbegrepp som perspektiv att 
utgå ifrån för att förbättra kvalitet och service. Kundernas verksamhetshändelser skall tas tillvara 
på för att kunna utveckla verksamheten och det innebär inte heller avkall på grundläggande 
regelverk för offentlig verksamhet eller rättsäkerhet. (SOU 2013:40) Tankarna om att begreppet 
kund är funktionellt även för offentlig verksamhet stödjs av Laing (2003) som föreslår att 
överföra dessa tankar från marknadsföring från privat till offentlig tjänsteverksamhet.  
För myndigheters kvalitetsarbete har det under 2000-talet varit rätt mycket fokus kring 
verksamhetsfilosofin lean. Det lean präglas av, och det som varit till nytta för myndigheter, är 
systemsynen som bidragande faktor till förmågan att leva upp till politiska mål. (SOU 2013:40) 
 
Systemsynen enligt Bergman & Klefsjö (2007) är istället genom att resonera i termer av att göra 
kvalitetsutvecklingsfrågor till en integrerad del i hela verksamheten. Detta synsätt att göra 
kvalitetsutveckling till ett system som omfattar helheten delas av flera. (Innovationsrådet, 2012; 
SOU 2013:40; Su et al, 2010; Sörqvist, 2004; Edvardsson & Thomasson, 1991; Seetharaman et al, 
2006; Runebjörk och Wendleby, 2013) Förutom tidigare nämnd filosofi, lean, är ett annat 
koncept som anammar utgångspunkten systemsyn är Total Quality Management, TQM.  Den 
svenska definitionen som Bergman & Klefsjö (2007) tar upp är Offensiv kvalitetsledning och 
definieras i nedan citat.  
 

”…att man ständigt strävar efter att uppfylla, och helst överträffa, kundernas behov och 
förväntningar till lägsta kostnad genom ett kontinuerligt förbättringsarbete där alla är 
engagerade och som har fokus på organisationens processer.”  
(Bergman & Klefsjö, 2007, s. 37) 

 
Tydliga likheter till föregående författare kan göras gällande kundperspektivet och målet att 
producera till lägsta kostnad. Det som tillförs ytterligare är engagemang, fokus på processer och 
kontinuerligt förbättringsarbete. Bergman & Klefsjös (2007) definition byggs kring de fem 
hörnstenarna som hålls uppe av engagerat ledarskap och kan ses i figur 2.  
 

 

Figur 2. Hörnstenarna i offensiv kvalitetsledning, fritt från Bergman och Klefsjö (2007), s.39. 

2.2.1 Sätt kunderna i centrum 

Det är tydligt att det idag inom kvalitetsområdet är centralt att sätta kunderna i centrum. Förutom 
ovan nämnda författare (Berman & Klefsjö, 2007) (Ljungberg & Larsson, 2012) (Sörqvist, 2004) 
finns flertalet artiklar, rapporter och avhandlingar som bygger undersökningarna kring det. För 
att nämna två återfinns Seetharaman et al, (2006) och Eriksson (2009). 
Seetharaman, et al, (2006) bygger i sin artikel hela sin litteraturstudie kring TQM där kunderna är 
satta i fokus och att kvalitet är definierat utifrån kundens perception (Collin R, 1999 i 
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Seetharaman et al. 2006). En av kärnpunkterna som studien utgår ifrån, och som också styrks, är 
att titta på hur kostnader och finansiella rörelser i en verksamhet direkt kan påverkas av 
lyckosamt TQM-arbete av hur kunden uppfattar det. 
 
Att inom TQM sätta kunderna i centrum är inte nödvändigtvis detsamma som att enbart leverera 
en vara eller en tjänst som kunden vill ha. Det handlar om att hela verksamheten kontinuerligt ska 
kunna hitta förbättringar och ordna sina processer så att de syftar till just detta (Eriksson, 2009). 
Curry & Kkolou (2004) menar att en verksamhet som tydligt vill anamma kundfokusering enligt 
TQM mycket väl kan anamma en filosofi att bygga långsiktiga relationer med kunder då det är 
fullt logiskt att relationer och systematiskt kvalitetsarbete går hand i hand. Kundfokuset kan enligt 
Bergman & Klefsjö (2007) innefatta både interna och externa kunder. Vilket som är vad i eller 
kring en verksamhet avgörs egentligen bara av var man drar gränsen för vad som räknas som 
intern och extern kund. 
 
För offentlig verksamhet är innebörden något annorlunda då människor och företag i samhället 
redan betalat hela eller delar av det som verksamheten levererar. Dessutom bör det tas i 
beaktande att analysera de riktningsförändringar som kundbehoven åberopar då det fortsatt gäller 
att förhålla sig till de lagstiftningar, regelverk och gällande uppdrag från regeringen. Med andra 
ord kan man inte gå blint på att ”kunden alltid har rätt” utan bör analyseras mot exempelvis 
kravet på likvärdig behandling mot alla kunder, offentlighetsprincipen eller sekretesslagstiftning. 
(SOU 2013:40)  
 
Negativa effekter av utebliven kundfokus är att verksamheten tenderar bli kostnadsdrivande. Då 
den offentliga sektorn är behovsstyrd kan det handla om att man inte levererar i enlighet med de 
behov som finns. Vilket i praktiken gör att man får göra om eller komplettera leveransen oftast 
utan att kunden får betala mer. Men verksamheten belastas fortfarande för att kunna leverera, 
och i slutändan är det skattemedel som drivs. (Innovationsrådet, 2012; SOU 2013:40) 

2.2.2 Arbeta med processer 

En process har en början och ett slut och bör återkopplas till att sätta kundens behov som 
startpunkt och uppfyllnad av dessa som slutpunkt. Det blir alltså processens själva syfte att 
tillfredsställa ett kundbehov. För att kunna tillfredsställa behovet behöver processen information 
och resurser för att kunna fyllas med värdeskapande aktiviteter. (Bergman & Klefsjö, 2007; 
Ljungberg & Larsson, 2012; Su et al, 2010) 
Processer bör vara utformade så att de kan vara repetitiva (standardiserade) och mätpunkter vara 
utsatta i syfte att kunna utvärdera hur processen som helhet, eller delar av, fyller sitt syfte. Att 
vara processorienterad ska präglas av ett holistiskt synsätt och väva in helheten, dvs. interna och 
externa kunder för hela verksamheten för att kunna utgöra ”rätt” samordning av resurser och 
aktiviteter. (Ljungberg & Larsson, 2012; Aparecida da Silva et al, 2012) För att vara lyckosam i 
den processdesignen måste personrelaterade barriärer överkommas. Det kan handla om kulturella 
skillnader som uppstått av att man verkar inom olika marknadssegment såväl som att personalen 
funnits i organisationen olika länge (Aparecida da Silva et al, 2012; Ryals & Knox, 2001). 
 
Fokus på processer inom offentlig tjänsteverksamhet förehåller sig någorlunda god i dagsläget 
enligt Innovationsrådet (2013). Dock finns en problematik som innebär att processer generellt 
inom offentlig verksamhet sällan följs upp. Rekommendationen som ges är att se över processer 
för att kunna ta ett helhetsgrepp som sträcker sig till nivå över myndigheter. SOU 2013:40 (2013) 
För att kunna nå dit behövs innovationer för att komma ifrån dagens strukturer.  



 

 

8 
 

2.2.3 Basera beslut på fakta 

För att kunna utvecklas i rätt riktning är det viktigt att kundbehoven man uppfattar är förankrade 
i fakta. Informationen som inhämtas behöver verifieras och bearbetas för att nästa steg i 
utvecklingsarbetet ska kunna bära i rätt riktning (Bergman & Klefsjö, 2007).  
Faktabaserade beslut kommer till ifrån de slutsatser man drar från analys av inhämtad data. Själva 
datainhämtningen kan göras enligt många metoder, exempelvis genom mätningar, intervjuer, 
enkäter etc. Mängden data kan lätt bli omfattande beroende på hur man samlar in den.  För att 
strukturera insamlad data och lättare kunna analysera den finns det inom kvalitetsområdet sju 
vanliga ledningsverktyg och sju vanliga förbättringsverktyg. Beroende på situation, syfte och hur 
man vill presentera valt inhämtningsområde bör man välja efter situationen(Bergman & Klefsjö, 
2007).  
 
Inom offentlig verksamhet är det generellt sett vanligt att förlita sig på gamla 
utvärderingsmetoder som slentrianmässigt analyserar verksamheten. Det slentrianmässiga 
beteendet menas stärka strukturer inom egna ”stuprör” i organisationen och minskar bidraget till 
tvärfunktionella tankegångar vilket påtagligt motverkar myndighetsöverskridande 
verksamhetsutveckling. (SOU 2013:40) 
 
Konsekvenserna för beslut som inte är baserade i fakta är, som beskrivet ovan, att 
utvecklingsarbetet inte bär i rätt riktning. Därför borde man basera sina beslut och styra 
verksamheten genom att i största möjliga mån ha all data ”synlig”.(Seetharaman, et al, 2006) Den 
studien har dock ett varubaserat produktionsperspektiv, men kopplat mot processperspektivet i 
tidigare avsnitt kan det exemplifieras genom att istället ha likformiga processer för 
tjänsteverksamhet med förutbestämda mätpunkter.  
För myndigheter kan det handla att man förädlar egna processer som inte tar hänsyn till helheten, 
där en annan myndighet är involverad och möjligtvis står som kund. Det skulle alltså handla om 
en suboptimering som i slutändan kan vara en stor kostnadsdrivare ur ett strategiskt perspektiv 
över myndigheterna. (SOU 2013:40) 

2.2.4 Skapa förutsättningar för delaktighet 

För att nå framgång med kvalitetsutvecklingsarbetet framhålls skapandet av förutsättningar för 
delaktighet hos medarbetare. (Bergman & Klefsjö, 2007) Då man aldrig kan tvinga fram känslan 
av delaktighet hos människor blir formuleringen just därför att skapa förutsättningar för. På 
individnivå hittar människan driv och motivation i saker man fått vara med att påverka eller 
skapa. Vilket gör att man motverkar negativa attityder och motstånd mot förändring i 
verksamheten. (Sörqvist, 2004)  
 
Viktigt i arbetet för att skapa delaktighet är att fokusera mycket på kommunikation så 
information når alla människor och kan således ha bättre förutsättningar att delta. Likaså är det 
viktigt att delegera uppgifter, så medarbetare ser att de löser uppgifterna själva. För att lyckas på 
bästa sätt bör resurser läggas på utbildning i syfte att öka kompetens, förmåga att lösa uppgifter, 
leda verksamhet etc. (Bergman & Klefsjö, 2007) 
 
Det kan förekomma att personal känner att de inte räcker till för att möta de förändringskrav 
som uppstår. Forslund (2013) tar ett antal metoder för att utveckla människor och göra dem till 
resurser i förändringsarbete. Genom formell utbildning kan man ge övergripande normerad 
kunskap, medan man genom studie besök och träning kan ge överblick och djupare insikt i 
någons arbetsvardag. Anordnande av möten med grannavdelningar kan skapa forum för nya 
tankar och sätta ens vardagsmiljö i nytt ljus.  
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Ett sätt att framgångsrikt skapa delaktighet är att jobba med kommunikation och exempel från 
verkligheten finns där man satsat på retorisk utbildning till chefer som ofta står som 
kommunikationsnav för information i organisationer. Genom att få fler att förstå och genom 
retoriska knep skapa intresse för frågorna hos just sina medarbetare. (Runebjörk och Wendleby, 
2013) 
 
Enligt Runebjörk och Wendleby (2013) råder i regel mer motstånd mot förändring i 
organisationen om bristfällig kommunikation finns, vilket skapar en utdragen förändringsprocess 
som slukar mer resurser. Genom kommunikation kan man bli effektivare som organisation och 
de föreslår att skapa fasta strukturer för kommunikation, ex. vad som ska ingå i möten 
(mötesstruktur), rapporteringsformat vid avstämningar osv.  

2.2.5 Arbeta ständigt med förbättringar 
Omvärldens utveckling skapar förändrade kundbehov och ökade krav vilket gör på att man 
ständigt behöver utvecklas antingen för att förädla befintliga produkter eller tjänster, eller för att 
helt enkelt utveckla nya. (Bergman & Klefsjö, 2007) Den grundregel man hela tiden kan utgå 
ifrån för kvalitetsutveckling är att det alltid finns ett sätt att åstadkomma högre kvalitet till lägre 
kostnad. Vilket ger en tydlig koppling till att ständiga förbättringar kan motiveras mot kostnader. 
(Bergman & Klefsjö, 2007) Men för att nå dit måste en systematik finnas som möjliggör att man 
fångar upp underlaget för förbättring, dvs. problemen. För att på ett enkelt sätt kunna förbättras 
systematiskt föreslås ett tankesätt att få in. Det är en filosofi om en förbättringscykel som kallas 
PDCA-cykeln. (Liker, J, 2004) Det står för Plan – planera sin aktivitet, Do – genomföra sin plan, 
C – Kontrollera resultatet och utvärdera förbättringar, Act – Agera på de småsaker man missat 
och gör därefter en ny plan. (Ljungberg & Larsson, 2012; Bergman & Klefsjö, 2007)  
Det japanska begreppet ”kaizen” är värt att nämna då det står för just en filosofi för ständiga 
förbättringar. Begreppet förekommer inom flera olika kvalitetsutvecklingsfilosofier som lutar sig 
mot förbättringscykler. (Bergman & Klefsjö, 2007) (Liker, J, 2004)  
Johnsson (2012) menar att en farhåga finns i de verksamheter som förlitar sig starkt på 
exempelvis konsultstöd. I sak får man en förbättring på plats, men tappar grunden för ständiga 
förbättringar över tid pga. den personalrörelse som uppstår. 

2.2.6 Engagerat ledarskap 

Som en grundläggande del inom TQM återfinns det engagerade ledarskapet. Bergman & Klefsjö 
(2007) framhåller att det inte nog går att betona vikten av att engagerat ledarskap är 
grundläggande för hela konceptet med TQM. Anledningen till det är att det inte går att odla en 
kultur inom verksamheten som anammar offensiv kvalitetsutveckling som system utan att ha 
starka influenser av ledare som är engagerade i alla frågor. 
Bergman & Klefsjö (2007) skiljer på begreppen chef och ledare där den förstnämnda är en 
befattning man innehar, medan den sistnämnda ses mer som en funktion. Ledarskapet ska enligt 
författarna karakteriseras som understödjande, deltagande och utvecklande för inblandad 
personal vilket ska få dem att känna stolthet i vad de skapar. 
Ledarskapet ska genom tro på TQM och personligt engagemang skapa medarbetare som är 
STARKKA (Strategiska, Tänkande, Aktiva, Kreativa, Kvalitetsmedvetna, Allkunniga) och inte 
SHVAGA (”Så har vi alltid/aldrig gjort”). (Bergman & Klefsjö, 2007) 
 
Ledarskapsteorier att förhålla sig till är exempelvis det situationsanpassade ledarskapet som ta 
hänsyn till hur samspelet ser ut till gruppen. T.ex. utbildningsgrad/mognad hos medarbetarna 
eller ledaren, huruvida man ska vara starkt eller svagt stödjande. Dessutom kan utgå i hur ledaren 
eller grupp är/vill vara uppgiftsorienterad eller relationsorienterad.  (Hershey & Blanchard i 
Forslund, 2013; Yukl, 2012) 
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Ett annat synsätt är det transformativa ledarskapet som utgår från ett synsätt som tar hänsyn till 
hela individen (etik, moral, livet) och inte bara den arbetsrelaterade delen. Den transformativa 
ledaren kan genom helhetssynen på individen inspirera och stimulera medarbetarna.  (Bass; Burns 
i Forslund, 2013; Yukl, 2012) 
 
Yukl (2012) tar upp frågan om vilken takt man ska genomföra förändringar och betonar att 
organisationen som helhet måste tas i beaktande så verksamhetens strategi och 
organisationsstruktur hinner följa med. För mindre verksamheter förefaller det mer lämpligt att 
införa helhetsreformer än inom större organisationer. 
 
Några riktlinjer, bland många, att följa i ledandet av förändring är att motivera anledningen till 
varför det ska genomföras genom att skapa en känsla av att förändringsbehovet är påkallande. Då 
organisationer utgörs av människor är det också viktigt att identifiera nyckelfigurer runt om i 
verksamheten (formella och informella ledare) att vara del i att leda förändringen. På så sätt kan 
man skapa ett större stöd för förändringen vilket ska minska det motstånd som kommer uppstå i 
organisationen. (Yukl, 2012) 
 
Runebjörk och Wendleby (2013) menar att slöseri (kostnadsdrivare) uppstår som ett resultat av 
bristfälligt ledarskap. Det kommer ofta från beteenden hos chefer som inte tar ansvar för 
helheten utan bara sin egen del i det hela, eller att ägna sig åt korridorpolitik och jaga 
syndabockar. 
De nya initiativen på verksamhetsutveckling, t.ex. Lean, ställer således nya krav på ledarskapet. 
Runebjörk och Wendleby (2013) anser att för att nå systemtänket i arbetet behövs två saker; 
 

”1. Att bottna i den helhetssyn, kundorientering och processtänkande som lean innebär, och 
att relatera till organisationens uppdrag på ett personligt plan. 
2. Att kunna tydliggöra uppdraget för medarbetarna, och att engagera medarbetarna i att 
ständigt utveckla organisationens processer med kunden i fokus.”  
(Citat ur Runebjörk och Wendleby 2013, s. 125) 

 
Kopplingen mot engagerat ledarskap inom offensiv kvalitetsledning (TQM) i Bergman & Klefsjö 
(2007) är tydlig så till vida att förespråka systemsyn, kundorientering, processtänkande och 
ledarskap som ska engagera (göra delaktig). Det som saknas i ovan två punkter är att arbeta mot 
ständiga förbättringar och basera beslut på fakta. 
 
Innovationsrådet tar i SOU 2013:40 (2013) upp iakttagelser kring att det inte går att detaljstyra, 
reglera i detalj vad medarbetare prioriterar och vilka anpassningar som görs. Den offentliga 
verksamheten är ofta för stor och komplex för att kunna göra det, vilket i sin tur gör att 
ledarskapet i offentlig sektor måste handla om att motivera, samordna och underlätta för 
medarbetare. 
Just motivationen hos medarbetarna framhålls också som en av styrkorna för offentlig 
verksamhet då utredningen (SOU 2013:40) menar att motivationen hos medarbetare i offentlig 
sektor är högre än i privat sektor. (Sveriges kommuner och landsting, 2011, s.15) För att hålla 
medarbetare motiverade ska medarbetarna ha kontroll över sin arbetssituation, behärska 
arbetsuppgifterna och vilja utvecklas samt uppleva det man gör som meningsfullt och värt att 
utföra. (SOU 2013:40) 

2.3 Relationer, partnerskap och logistiska försörjningskedjor 

2.3.1 Relationer och partnerskap 
Med utgångspunkt från relationsmarknadsföring grundas synsättet att öka lönsamhet för båda 
parter genom att bygga relationer. Desto längre en verksamhets relation är till kunden, ju större 
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möjligheter finns att effektivisera och rationalisera. Exempelvis, om man sluter avtal under en 
period finns utrymme för leverantören att bygga upp en service för kunden som gör att kunden 
ökar lönsamhet i att slippa ansträngning (minska resursförbrukande) för att köpa/konsumera. 
Leverantörens lönsamhet ökar då avtalet kan garanterar försäljning och möjliggör tex. inköp eller 
produktion i större kvantiteter, minskad resursförbrukning i leveranskostnader osv. (Grönroos, 
2015) 
 
En av de viktigaste aspekterna för ett relationsinriktat förhållningssätt till kunderna är främst att 
det yttersta målet måste vara att underlätta värdeskapandet för kunden, vilket i gengäld ger 
tjänsteverksamheten värde av relationen. Det anses av Curry & Kkolou (2004) finnas en tydlig 
koppling mellan relationsbyggande och kvalitetsarbete. 
Andra aspekter är att tjänster kan levereras som en kombination av varor och tjänsteaktiviteter, 
d.v.s. service. Just servicedelen är ofta det som är värdeskapandet för kunden, då denne ”slipper” 
göra en ansträngning för att fylla sitt behov. Med andra ord är service det stöd till kunden som i 
en process förbrukar både kundens och leverantörens gemensamma resurser i syfte att underlätta 
transaktionen för båda parter. De tre viktigaste kännetecknen för relationsinriktning kan ses 
nedan. (Grönroos, 2015) 
 

 ”Tjänsteleverantören och kunden har en långsiktig affärskontakt. 

 Relationen förutsätter att tjänsteleverantören skaffar sig kunskap om 
kundens dagliga processer. 

 Målet för relationen är ömsesidigt värdeskapande, det vill säga en win-
win-situation.” 
(Citat ur Grönroos, 2015, s.13.) 

 
För att utveckla relationer till partnerskap kan det ur ett perspektiv ses som att man måste utöva 
serviceutveckling till sina tjänster, för att i sin tur uppnå kundlojalitet. (Kandampully, 1998) 
Synsättet i just den studien berör till större del kundupplevelser för enskilda personer, men 
framhåller att det är ett generellt förhållningssätt. Exempel på att servicekvalitet leder till 
kundlojalitet också gäller mellan företag (b2b, buisness-2-busniess) enligt Bardauskaite (2014). 
Studien framhåller också att långsiktig lojalitet (partnerskap) mellan företag kan vara en komplex 
företeelse, då man måste väga in kulturskillnader som kan uppstå mellan nationsgränser. Det 
gäller även nationellt och kulturförändringar är enligt Ryals & Knox (2001) ett måste att 
övervinna  om man vill vara lyckosam i sina kundrelationer. 
För myndigheter inom nationer gäller måhända inte de kulturskillnader som måste invägas i 
partnerskapsbyggande över gränser. Men även inom nationer kan kulturskillnader råda mellan 
myndigheter. Det kan handla om prioriteringar, arbetssätt och annorlunda processer som ligger 
till grund för att kommunikationen inte fungerar som önskas mellan parterna. Enda sättet att 
komma runt det är som nämnt tidigare, att lära sig den andra partens processer, behov och övriga 
verksamhet. (Christensen et al, 2005) 
 
För att lyckas med att ingå ett partnerskap menar Rask et al (1999) att det finns två sätt att 
förbättra förutsättningarna. Det ena är att skapa en flexibel kultur som kan anpassa sig efter 
förändringar i omgivningen. Det andra är att bara ingå partnerskap med verksamheter som har 
liknande kultur som ens egen. 

2.3.2 Partnerskap i försörjningskedjor 

För en varu- eller tjänsteproducerande organisation som jobbar med verksamhetsutveckling är 
det naturligt att titta på sin försörjningskedja för att försöka effektivisera och rationalisera 
flödena. Begreppet för det är Supply chain management (SCM), på svenska brukar det kallas 
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logistik/materialadministration eller flödesekonomi. (Rask et al, 1991; Paulsson et al, 2000; 
Mattsson, 2002) 
Den huvudsakliga skillnaden mot traditionell utvärdering av försörjningskedjor är att perspektivet 
är för smalt, dvs. begränsas till den egna verksamheten och närmast liggande leverantörer och 
kunder. För SCM omfattas mer holistiskt perspektiv där man genom systemsyn tar hänsyn till 
hela försörjningskedjan från råvaruframställare till slutlig produkt till kund. (Paulsson et al, 2000; 
Mattsson, 2002) Dessutom läggs stort fokus på själva tjänstens flöde till kunder (Knoppen et al, 
2015). Bellingkrodt & Wallenburg (2015) framhäver att även små förändringar av leverantören 
uppskattas av kunden. För att vara lyckosam med innovationer i försörjningskedjor framhäver 
Bellingkrodt & Wallenburg (2015) chefers inblandning för att genomdriva besluten medan 
Knoppen et al (2015) även framhåller expertisstöd på plats som stöttar chefer i verksamheten.  
Dialogen med kunden menas behöva bli så bra, att samverkan slutligen leder till integration med 
alla i hela försörjningskedjan, dvs ingåendet av partnerskap. (Knoppen et al, (2015); Paulsson et 
al, 2000; Mattsson, 2002) 
En motsättning som försvårar att relationer växer till partnerskap menar Johnsson (2012) vara att 
underleverantörer och exempelvis konsulter som tas in i verksamheten i olika skeden helt 
motverkar långsiktiga partnerskap om de använder sig av kortsiktiga avgränsade 
produktleveranser för att sedan göra andra saker. 
Mattson (2002) menar att det traditionella förhållandet för en produktleverans (vara eller tjänst) 
försörjningskedja karakteriseras av ett konkurrensförhållande mellan kund och leverantör, där 
man försöker reducera varandras styrkeposition och det är en fråga om att vinna/förlora mellan 
parterna. Utgångspunkten är såklart att kunna ta åt sig vinstmarginaler ur försörjningskedjan som 
uppstår när alla kostnader är täckta. 
 

(Tabell 3. Strategi för traditionellt kund-/leverantörsförhållande. Fritt ur Mattsson (2002) s. 106.) 

Kund Leverantör 

• Många leverantörer • Ingen dominerande kund 
• Låga utvecklingskostnader • Höga utvecklingskostnader för kund 
• Bakåtintegration är ett hot • Framåtintegration är ett hot 

 
Strategier för att uppnå målet i ovan tabell visar på det traditionella synsättet som enligt Mattsson 
(2002) inte främjar bra förutsättningar för effektivisering genom samverkan. Författaren menar 
att anledningen till det, är att det alltid förekommer bindningar och beroendeförhållanden i 
försörjningskedjan till viss utsträckning som försvårar närmandet mellan parterna då man drivs 
enbart av egna intressen. Istället föreslår Mattsson (2002) för köpande part att utveckla strategi 
för närmare relationer med få företag för att gemensamt kunna uppnå lägre kostnader. Synsättet 
blir istället ett vinna/vinna spel som genom ett partnerskap försöker påverka försörjningskedjan 
så vinstmarginaler kan ökas för båda parter. Strategierna ser istället ut enligt tabell 4. 
 

(Tabell 4. Strategi för partnerskapsförhållande. Fritt ur Mattsson(2002) s. 108.) 

Kund Leverantör 

• Få leverantörer • Maximera samarbete 
• Involvera leverantörer i sin strategi • Sträva efter att förbättra kundens konkurrenskraft 
• Maximera samarbete • Dra nytta av beroende 

 
Oavsett vilket av de två nämnda strategierna man använder kommer det fortfarande finnas en 
maktbalans mellan parterna. Ett antal styrkefaktorer hos vardera parten påverkar positionering 
mot varandra, vilket kallas styrkepositionering. Leverantörens och kundens styrkefaktorer (ses i 
figur 3) och existerar som tidigare nämnt även om partnerskap råder som strategi. (Mattsson, 
2002) 
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Figur 3. Styrkefaktorer. Fritt ur Mattsson, 2002, s.110. 

 

Inom partnerskap uppstår beroendeförhållanden mellan parterna, och förutom det långsiktiga 
perspektivet är just beroendeförhållandet en förutsättning för att partnerskapet ska kunna 
utvecklas. Negativa aspekter finns också, nämligen när den ena eller båda parter vill avveckla men 
det hindras av att den ena parten inte vill, det är allt för resurskrävande eller om andra externa 
faktorer bidrar till låsningen. (Mattsson, 2002) 
 
En annan viktig egenskap som finns i partnerskapen i försörjningskedjor är bindningar. 
Bindningar är starkt sammanhållande krafter, egenskaper, som stärker partnerskapet på gott eller 
ont beroende på vilken riktning parterna vill färdas. För byggandet av partnerskap är de åtta olika 
bindningarna tekniska, kunskapsmässiga, sociala, juridiska, ekonomiska, marknadsmässiga, 
informationsmässiga, informationsteknologiska och tidsmässiga. (Mattsson, 2002) 
 
Vidare menar Mattsson (2002) att relativt lite kritik har framförts mot förhållningssättet att 
partnerskapsliknande förhållanden är något positivt. Han föreslår att det kan bero på att teorierna 
kring partnerskapsrelationer kommer från det inflytelserika synsättet just-in-time. Ett av de 
främsta argumenten emot partnerskapsrelationer är att man som både kund och leverantör 
blottas allt för mycket, vilket kan ge upphov till risker inom partnerskapet.  
Om stor dominans råder ur ett styrkepositioneringsperspektiv samtidigt som starka bindningar 
och beroenden råder mellan parterna kan det visa sig genom att villkoren i samarbetsavtal 
dikteras av den starkare parten. (Mattsson, 2002) Vidare bör alltså styrkepositionering och 
beroenden vara jämna där båda parterna drar fördel ur samarbetet. 

2.3.3 Relationskvalitet 

Det räcker inte att bara att mäta upplevd tjänstekvalitet för att skapa sig en uppfattning om hur 
en hel relation ser ut. (Grönroos, 2015) Då tjänsten ofta är en process som kan förändras 
vartefter relationen i sig förändras behöver man också titta på kvaliteten i själva relationen. 
(Holmlund, 1997) Kvaliteten i relationen är därför dynamisk där båda parter bör involveras i att 
forma hur kvaliteten ska upplevas för kunden. (Holmlund 1997; Grönroos, 2015) 
 
I alla affärsrelationer, tjänsteverksamhet inkluderat, är interaktion det nyckelbegrepp som är 
centralt i kvalitet och kundernas värdeskapande. Därför uppstår upplevelsen av relationskvalitet i 
interaktioner mellan kund och leverantör, enskilda eller återkommande. Interaktionen mellan 
parterna kan göras av personer, maskiner, system etc. (Holmlund 1997; Grönroos, 2015) 
Modellen i figur 4 visar interaktioner på olika nivåer, som tillsammans bildar relationer, består av 
akter, episoder, sekvenser och relation. 
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Figur 4. ”En relationsmodell” Fritt, Holmlund (1997) s. 96. 

 
Akter är den lägsta nivån för interaktion och brukar refereras till som ”sanningens ögonblick”. 
Exempel på en akt kan vara telefonsamtal, bokningar, kortare besök i verksamheten. Episoder är 
flera sammanhängande akter och ska exemplifieras ur servicemötes-aspekt. T.ex. förhandlingar, 
måltider vid restaurang, frakt av varor. Sekvenser består av flera sammanhängande episoder och 
ska definieras som en tidsperiod. Exempel på en sekvens kan vara ett projekt, en kampanj i en 
verksamhets utbud eller andra erbjudanden. Sekvensen restaurangbesök kan alltså omfatta t.ex. 
akterna bokning av bord, matbeställning och episoderna matservering och utspisning. Relation är 
den högsta nivån för interaktion och utgörs såklart av flera sekvenser. Sekvenserna kan överlappa 
eller vara åtskiljda. Flera sekvenser av restaurangbesök enligt ovan resonemang skulle kunna 
exemplifieras som relation. (Holmlund, 1997; Grönroos, 2015) 
 
Grönroos (2015) menar att de metoder som redan finns för att analysera hur kvalitet upplevs är 
statiska och återger endast för den upplevda kvaliteten upp till episod-nivå (servicemötesnivå). 
Enligt det dynamiska synsättet i Holmlunds (1997) modell, som beskrivs i figur 5, upplever man 
dock kvaliteten på alla nivåer i modellen. Alla nivåers tidigare händelser kommer att färga hur 
kvaliteten upplevs i nästkommande akter, episoder och sekvenser. När det når relationsnivå, som 
är en sammanvägd helhetsbild av tidigare händelser, kommer den således också att färga av sig på 
kommande upplevda kvalitet i sekvenser, episoder och akter.  
 

 

Figur 5. ”Den inneboende dynamiken i kvalitetsutvecklingen i en relation.” Fritt ur Grönroos (2015), s.107  

 
Själva relationskvaliteten hamnar i kvalitetsupplevelser på alla fyra nivåer där det är viktigt att 
komma ihåg att både positiva och negativa upplevelser för både produkter, möten och andra 
personliga kontakter kommer påverka helhetsbilden av relationskvaliteten. (Holmlund, 1997; 
Grönroos, 2015) Varken Holmlund (1997) eller Grönroos (2015) tar upp någon fast angiven 
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skala för relationskvalitet, men föreslår hög, neutral och låg som alternativ. I annat fall beskrivs 
relationskvaliteten utefter den upplevda kvalitetsupplevelsen. 

3. Metod 

3.1 Urval 

3.1.2 Teoretiskt urval 

Det teoretiska urvalet är gjort utifrån böcker (facklitteratur), vetenskapliga artiklar, 
doktorsavhandlingar och offentliga utredningar.   
Utsökningen av litteratur är gjord med begreppen i figur 6 på både svenska och engelska i olika 
kombinationer. 
 

 

Figur 6. Sökbegrepp 

 
Vid genomläsning har avgränsning gjorts till litteratur innehållande teorier som direkt kan 
förankras till kundrelationer, partnerskap och kvalitetsarbete enligt offensiv 
kvalitetsledning/TQM. Särskild betoning har också lagts på att välja ut relevanta avsnitt ur 
litteraturen gällande den offentliga sektorn. 
De fyra teoretiska modeller som studien huvudsakligen bygger på är:  

 Holmlunds relationsmodell för relationskvalitet. (Figur 4) (Holmlund, 1997) 

 Mattssons styrkefaktorer inkl. bindningar i partnerskap mellan leverantör och 
kund. (Figur 3) (Mattsson, 2005) 

 Bergman & Klefsjös modell för Offensiv kvalitetsutveckling. (Figur 2) (Bergman 
& Klefsjö, 2007) 

 Modell för mätning av upplevd tjänstekvalitet SERVQUAL. (Bilaga A) (Zeithaml 
et al, 1985)  

3.1.3 Valda studieobjekt 

De valda myndigheterna är Försvarets Materielverk (FMV) och Försvarsmakten (FM).  
Beskrivning från FM hemsida. 
 

”Försvarsmaktens uppdrag är omfattande och det speglas också i verksamheten, som omfattar allt från 
skarpa insatser i krigssituationer till sommaraktiviteter för ungdomar och att vakta de kungliga slotten.” 

(http://www.forsvarsmakten.se/sv/var-verksamhet/, 2016-04-24) 
 
FMV beskrivning från sin hemsida. 

http://www.forsvarsmakten.se/sv/var-verksamhet/
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”Försvarets materielverk, FMV levererar försvarslogistik. Det innebär att vi, tillsammans med vår 
viktigaste partner Försvarsmakten, utformar och förser försvaret med försvarsmateriel och tjänster. Vi 
har kunskap i teknik och affärer. 
FMV är en civil oberoende myndighet under ägaren Försvarsdepartementet. Vi samarbetar med många 
aktörer, både inom Sverige och internationellt, för att leverera lösningar på de behov av försvarslogistik 
som våra kunder har.” 

(http://www.fmv.se/sv/Om-FMV/, 2016-04-24) 
 
Då både FM och FMV verksamheter är väldigt breda beskrivs det i den här rapporten endast den 
del som berör inom studiens avgränsningar, dvs. dialogen i relationen och partnerskapet för 
materielunderhållstjänster på markmaterielsystem. Huvudfokus inom FM är således de 
organisationsenheter och människor som har kontakt med FMV rörande materielunderhåll av 
marksystem. Inom FMV är fokus på FM motparter som hanterar dialogen eller jobbar längs 
kedjan för materielunderhållets leverans. 
 
FM huvudsakliga organ för stöd, underhåll och logistik är sedan 2002 Försvarsmakten logistik 
(FMLOG). Sedan dess har många förändringar genomförts och under 2012 mynnade det ut i vad 
som kallas ”Omdaning försvarslogistik”. Riksdagen beslutade i omdaningen att fr.o.m. 1 jan 2013 
skulle verksamheterna markverkstäder, marinverkstaden, flygverkstäder, centrala förråd, 
upphandlingsverksamhet, ekonomi- och reseadministration, administrativ service samt delar av 
FMLOG Stab överföras till FMV. Det berörde ca 1400 medarbetare och FMV skulle fortsätta 
utreda möjlighet att överlåta verksamhet till andra aktörer.  
(http://www.forsvarsmakten.se/sv/organisation/forsvarsmaktens-logistik-fmlog/om-forbandet/fmlog-i-
backspegeln/ , 2016-04-24) 
 

För ytterligare beskrivning, se bilaga D. 
 
FMV kortfattade bakgrund är att man under de senaste 40 åren levererat materielsystem till 
försvaret enligt de krav som FM ställt för att uppnå förmågor. (http://www.fmv.se/sv/Om-
FMV/Historia/ ,2014-04-24) De verksamheter som överfördes från FMLOG i ”Omdaning 
försvarslogistik” återfinns inom FMV verksamhetsområde Förråd, Service och Verkstäder (FSV). 
( http://www.fmv.se/sv/Om-FMV/Organisation/Verksamhetsomraden/FSV/ , 2014-04-24) 

3.2 Forskningsprocessen 

3.2.1 Överblick 

Forskningsprocessen ur ett helhetsperspektiv kan ses i figur 7. Det första steget i processen ska 
ses som att valet av problemområde och sökning av kvalitetsfrågor har varit en process i sig som 
svängt fram och tillbaka. Slutligen kunde formuleringen av inledningen göras vilket låste 
problemområdet. 
De förberedelser för studien som gjordes syftade till att säkra platser att genomföra studien på i 
god tid, vilket varit en säkerhet för att kunna kraftsamla på den grundligare delen av teorisökning. 

http://www.fmv.se/sv/Om-FMV/
http://www.forsvarsmakten.se/sv/organisation/forsvarsmaktens-logistik-fmlog/om-forbandet/fmlog-i-backspegeln/
http://www.forsvarsmakten.se/sv/organisation/forsvarsmaktens-logistik-fmlog/om-forbandet/fmlog-i-backspegeln/
http://www.fmv.se/sv/Om-FMV/Historia/
http://www.fmv.se/sv/Om-FMV/Historia/
http://www.fmv.se/sv/Om-FMV/Organisation/Verksamhetsomraden/FSV/
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Figur 7. Forskningsprocessen 

 
Det teoretiska ramverket och metod-kapitlet har varit de två mest tidskrävande momenten i 
forskningsprocessen innan undersökningen genomfördes praktiskt och resultatet sammanställdes.  
 
Den slutliga analysen, slutsatser etc. gjordes mot teoretiskt ramverk för att avslutningsvis gå 
igenom rapporten efter formaliamissar och bearbeta textstycken i hela dokumentet.  

3.2.2 Vetenskaplighet 

Ejvegård (2003) menar att alla vetenskapliga verk ska vara balanserade, objektiva och sakliga. 
Disposition ska vara så tydlig att man redan vid innehållsförteckningen ska få en uppfattning hur 
ämnet bearbetas. 
 
Sakligheten består av att uppgifter man skriver först och främst ska vara riktiga. Vidare ska man 
som författare alltid ta sig tid att kontrollera uppgifter och fakta man väljer att presentera. En 
huvudregel är i det fallet att alltid (om möjligt) gå till primärkällan. Primärkällor består av 
originalhandlingar, officiell statistik, riksdagstryck, vetenskapliga verk som doktorsavhandlingar. 
Sekundärkällor kan vara artiklar från vetenskapliga tidskrifter, uppgifter från uppslagsverk etc. 
(Ejvegård, 2003) 
 
Objektivitet är något som alla vetenskapliga ansatser ska sträva mot att vara. Även om det kan 
vara svårt att ur ett psykologiskt perspektiv anta rollen som neutral så måste man göra det. Vill 
man yttra egna åsikter ska man göra det på ett sådant sätt att det tydligt framgår. Ett sätt att göra 
det är att väva in alla lägers åsikter i frågor utan att ta ställning själv. En annan aspekt om 
objektivitet är att man refererar till studier eller andra vetenskapliga resultat ska man tänka på att 
vissa studier kan vara färgade av exempelvis finansiärer eller företag som initierat studier i 
marknadsföringssyften. (Ejvegård, 2003) 
 
Balansbegreppet handlar om att inte låta några teorier, resonemang, bedömningar eller detaljer få 
orimliga proportioner i relation till övriga delar i det vetenskapliga verket som kan vara relevanta. 
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Saklighet och objektivitet menas ingå i balansbegreppet, och för att uppnå saklighet och balans 
tillgriper man källkritik. (Ejvegård, 2003) 
 
För den här rapportens vetenskapliga förhållningssätt har källkritiken varit ett ämne som varit 
betänkt i utformandet av det teoretiska ramverket. De primärkällor som använts är en 
doktorsavhandling, riksdagstryck från Statens offentliga utredningar, böcker där författaren varit 
den som tagit fram teoribildning samt artiklar som har författares egna teorier i grunden. 
Innovationsrådets två offentliga utredningar är verk som är primärkällor där det ena också 
refererar till officiell statistik som riksdagen publicerat, vilket också är en primärkälla i sig. 
Exempel på det fallet är när utredningen sticker ut hakan och säger att medarbetare i offentlig 
sektor är mer motiverade än medarbetare i privat sektor.  
 
De böcker som använts är i huvudsak att anse som primärkällor, ex. Edvardsson et al (1991; 
1998); Danielsson (1995); Christensen et al (2005) när teori nämns kring tjänstekvalitet och teori 
för offentlig sektor. Även Holmlund (1997) syn på kvalitet i relationer är en primärkälla.  
Andra böcker så som Bergman & Klefsjö (2007); Grönroos (2015); Yukl (2012) är i många 
avseenden primärkällor då de lyfter många egna teoribildningar. Ex. Offensiv kvalitetsledning, 
Relationsteori och tolkningar kring ledarskap. Dock måste de i några avseenden ses som 
sekundärkällor då deras tankar utgår från tidigare kända teoribildningar, vilka de också refererar 
till, och således väger upp med mer trovärdighet i deras egna teorier. Tex Bergman & Klefsjös 
kvalitetsdimensioner, Grönroos förespråkande av SERVQUAL och Yukls refererande till 
transformational leadership. Andra sekundärkällor som använts är tidningsartiklar som varit underlag 
för inledningen av rapporten för problemformulering och sökandet av områden som behöver 
forskningsbidrag. 
 
I de fall där det varit möjligt att få fram litteratur från primärkällor har det inom studien gjorts 
det. Exempelvis har teori från bakomliggande författare Zeithaml et al (1985) hittats att jämföra 
mot Bergman & Klefsjös (2007) kvalitetsdimensioner och Grönroos (2015) tolkning av 
SERVQUAL. Dessutom har Holmlunds relationsmodell (1997) inhämtats. 
 
Gällande objektivitet och balans i rapporten utgår den ifrån att det språkliga bruket ska vara 
förskjutet så läsaren ska kunna följa rapporten utan personliga värdeladdade ord. En ansats är 
gjord för att försöka väga in flera författares teorier och bakomliggande författares tankar för de 
teorier som förespråkats. En fråga om objektivitet som man bör ha med sig är att de tidnings- 
och debattartiklar som nämnts utgår från kvalitets- eller verksamhetsutvecklingsrelaterade 
tidskrifter. De kan ev. vara färgade (omedvetet eller medvetet) för att framhäva behovet av 
kvalitetsfrågor i samhället i stort eller i verksamheters ledning som en motsats till prioritering av 
ekonomiska resultatfrågor. 

3.3 Design 
Med utgångspunkt från problemformuleringen och syftet i rapportens inledning formulerades 
lämpligt förhållningssätt och metodval för undersökningen. Studien utgår från en kvalitativ ansats 
där en kvalitativ och kvantitativ metod kombineras. En viss förförståelse för ämnet och valda 
objekt finns hos författaren vilka också måste tas upp i studien. För att närma sig 
forskningsobjekten och datainsamlandet valdes att genomföra en fallstudie på relationen mellan 
två myndigheter. För datainsamlandet valdes att göra en datatriangulering. Utgångspunkten för 
datainsamlingen var att använda sig av intervjuer och enkäter, men inom intervjuerna 
efterfrågades förekomsten av styrande dokument att analysera. Dessa eftersöks och vägs in inom 
studien om respondenterna anger att dessa finns. En uppritad modell för forskningsdesignen ses i 
figur 8 och vidare resonemang förs i kommande stycken. 
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Figur 8. Forskningsdesign för studien 

 
Genom att beskriva partnerskapet och kvalitetsarbete inom det, hoppas studien kunna ange 
framgångsfaktorer som kan vara generiska för alla myndigheter. För att kunna göra det har 
designen för undersökningen lagts upp på ett sådant sätt att undersökningen ska, där det är 
möjligt, följa teorier/modeller från befintlig forskning. Anledningen är att författarens 
förförståelser inte ska reflekteras i utformandet av ex. enkätunderlag och därav minska studiens 
validitet och reliabilitet. Författarens resonemang bygger på att studien bör vara lätt att upprepa 
och inte bygga på subjektiv information för att kunna ha förutsättningar för en slutprodukt som 
är generisk för andra offentliga verksamheter. 

3.3.1 Hermeneutik och förförståelse 
Rapporten utgår från ett hermeneutiskt förhållningssätt, vilket innebär att det i grunden avser att 
förstå och tolka grundbetingelser för mänskligheten och dess existens. Motsatsen till det kallas 
positivsm, som istället strikt utgår från fasta förhållanden, mätbara variabler och logiska 
resonemang. Utgångspunkten för hermeneutik är också att utgå från egna förförståelser när 
närmandet av problemet i undersökningen görs, i syfte att förstå utifrån dessa. (Patel & 
Davidsson, 1994) 
 
För rapportens syfte kan man på ett sätt tolka det som positivism då den gör anspråk på att så 
småningom formulera en generisk modell för andra verksamheter att ta del av. Det hermenutiska 
synsättet för den här studien baseras på syftet att den större delen av studien handlar om att tolka 
en relation, ett partnerskap, vilket gör att undersökningen till större del är hermeneutisk än 
positivistisk. (Patel & Davidsson, 1994) 
 
I närmandet av ett problem finns det inom hermeneutiken inte en bestämd utgångspunkt eller 
slutpunkt för själva tolkningen av problemet. För att ta del av helheten eller delar i olika faser av 
studien är det en någorlunda naturlig process om man tillåter den ha sin gång. Själva processen 
kallas för den hermeneutiska spiralen som kännetecknas av att man i flera etapper studerar litteratur 
och formulerar problemet, med handledning emellan. När man gjort det några gånger under 
rapporskrivandets gång har man slutligen närmat sig det slutliga problemet, kärnan. (Patel & 
Davidsson, 1994; Ejvegård, 2003) På liknande sätt har den här rapporten formats från de 
inledande problemformuleringarna och teoretiska undersökningarna som gjorts. Efter 
handledning och djupare sökningar bland teorier har problemet succesivt kunnat ringas in från en 
bred formulering till en mer preciserad. 
 
En förförståelse för en studie kan ha negativa effekter om de inte används rätt. Vid fel 
användande riskerar den veteskapliga grunden att falla. Utövat rätt, kan man enligt Patel & 
Davidsson (1994) djuploda i ämnen. Dessutom utgår hermeneutiken från att en författare alltid 
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utgår från sin förförståelse när forskningsproblem och objekt närmas. Används hermeneutiken 
rätt kan författare utöka förutsättningar att se helheten i relation till alla ingående delar. Forskaren 
kan även ställa sig själv som subjekt och pendla mellan objektets och subjektets synvinkel för att 
på så sätt skapa objektiviteten som diskuterades i föregående avsnitt om vetenskaplighet. (Patel & 
Davidsson, 1994) 
 
Den förförståelse som föreligger den här studien består av att författaren arbetar på den ena 
myndigheten och har en erfarenhet av arbete på den andra myndigheten. Således finns viss 
inblick och förförståelse i organisationsutformning och hierarkiska förhållanden. Möjligtvis kan 
även en underliggande kultur föreligga i verksamheterna som uppfattas med invant sinne av 
författaren. 
 
Det har för studien tagits beaktning för att förförståelse inte ska påverka vetenskaplig grund och 
slutresultat negativt.  En åtgärd är att enkätunderlag är hämtat från redan befintlig 
forskningmodell (SERVQUAL).  
Intervjuguidens frågor är också knutna till de fyra teoretiska modeller som rapporten 
huvudsakligen utgår ifrån (nämns i kapitel 3.1.2) och efterfrågar förhållanden som har kopplingar 
mot teorin. En annan åtgärd är, som tidigare nämnt, att analys av styrande dokument efterfrågas 
först i intervjuerna och analyseras därefter om respondenter anger att de finns.  

3.3.2 Kvalitativ ansats och kombinerad metod 

Till skillnad från kvantitav ansats där fokus ligger på det mätbara, kvantifiering och statistik 
genom förs den här studien med en huvudsaklig kvalitativ ansats. Med det menar Backman 
(2016) att kännetecknen istället är det skrivna ordet inkluderande analysering av formuleringar 
som kommer fram i tal eller skrift. 
Den studie som genomförts i rapporten tar sin kvalitativa ansats i form av att för det första 
fokusera kring att beskriva relationen och partnerskapet mellan myndigheterna. För det andra 
läggs studiens fokus på att beskriva utvecklingsarbete som görs hos parterna, och om det görs 
gemensamt inom ram för partnerskapet. För att får svar på det som studien syftar till krävs alltså 
att göra en kvalitativ ansats och analysera berättelser och text om partnerskapet och hur man 
arbetar inom det för att utvecklas.   
 
Backman (2016) menar att man ska särskilja på kvalitativt perspektiv (som beskrivs ovan) och 
kvalitativ metod. Detta för att det är fullt möjligt att använda sig av en metod som är annorlunda 
mot ansatsen/perspektivet.  Med andra ord kan man ha ett kvalitativ eller kvantitativt perspektiv 
att utgå ifrån, för att sedan använda sig av en metod som bär synsätt av det ena, andra eller båda.  
Den här studien förhåller sig som sagt med en kvalitativ ansats, men som metod genomförs den 
som en kombination av de båda. Informationen som inhämtas för att besvara frågeställningarna 
görs dels genom intervjuer och dels genom en enkät. Intervjuerna kan sorteras in som kvalitativ 
metod därför att fokus ligger på att analysera svaren på frågorna (berättelsen). Enkäter kan 
sorteras in som kvantitativ metod då svaren är positiva, negativa eller i gradering där skalor mäter 
antalet svar i varje kategori som sedan redovisas.  
 
Enligt Cresswell & Plano Clark (2011) är en av principerna för att designa en kombinerad metod 
(mixed methods research) i en studie att forskningsdesignen både kan vara fixerad eller framväxande. 
Dvs. att man på förhand bestämt hur forskningsdesignen ska se ut, eller att den under studien 
kan växa in i den metod som passar sig bäst vartefter förutsättningarna visar sig mer och mer i 
studien.  
Den positiva effekten är att kunna få så mycket effekt som möjligt ur studien då man kan ta 
hänsyn till omständigheter som är svåra att sortera in som varken kvantitativa eller kvalitativa.  
T.ex. kan man kanske inte dra slutsatser av det man kommer fram till när man enbart använder 
sig av kvantitativ data. För att dra relevanta slutsatser behöver man då kanske komplettera med 
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djupare förståelse för omständigheterna genom att kvalitativt undersöka dessa på djupet. 
(Cresswell & Plano Clark, 2011) 

3.3.3 Fallstudie och datatriangulering 
Inom den kvalitativa forskningen, menar Backman (2016), att en väl berövad teknik att använda 
sig av är fallstudier. Det är lämpligt att använda sig av en fallstudie därför att forskaren får chans 
att på nära håll studera det valda objektet, vilket stämmer väl överens med det kvalitativa 
synsättet. Yin (2012) är av samma uppfattning att en fallstudie är lämpligt inom kvalitativa studier 
och tillägger att det är viktigt att försäkra sig om att man i fallstudien inte ska få allt för ensidig 
data. Yin (2012) menar exempelvis att det föreligger risk att man kommer för nära studieobjektet 
och riskerar att tappa det holistiska förhållningssättet. För att undvika det bör man samla in data 
från så många olika källor som möjligt, vilket t.ex. kan vara att man tar in teorier från många 
författare eller samlar data från flera olika typer av källor. För att istället nå närmare sanningen 
genom objektivt förhållningssätt föreslår Yin (2012) att triangulera sin datainsamling i syfte att 
säkerställa att den bli korrekt (sanningsenlig).  
 
För den här studien har triangulering tillämpats i datainsamlingen för att kunna beskriva 
verkligheten på ett så sanningsenligt sätt som möjligt. Figur 9 visar hur trianguleringen gått till 
inom studien. Triangeln i figuren är snedställd i syfte att visualisera hos vilken part 
datainhämtningen genomförs. Insamlingsmetoderna intervjuer och eventuella styrande dokument 
genomförs hos båda parterna (leverantören/kunden). Enkäten, som mäter tjänstekvalitét, är 
placerad i kundens fält då det är denne som är respondent och svarar på hur leverantören 
upplevs.  
 

 

Figur 9. Datatriangulering för studien 

3.4 Datainsamling 
Eftersom rapporten syftar till att beskriva relationen, partnerskapet och kvalitetsarbete inom detta 
är datainhämtningsstrategin utformad efter de fyra huvudsakliga teorierna.  
 

 Holmlunds relationsmodell för relationskvalitet. (Holmlund, 1997) 

 Mattssons styrkefaktorer inkl. bindningar i partnerskap mellan leverantör och 
kund. (Mattsson, 2005) 

 Bergman & Klefsjös modell för Offensiv kvalitetsutveckling. (Bergman & 
Klefsjö, 2007) 

 Modell för mätning av upplevd tjänstekvalitet SERVQUAL enkät. (Zeithaml et 
al, 1985) 
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Alla de fyra teorierna har lyfts in i figur 10 för att åskådliggöra vilken data som inhämtningen 
riktar in sig på.  
 

 

Figur 10.  Inhämtning av data. 

 
Grönroos (2015) menar att en SERVQUAL -undersökning (enkät) om upplevd tjänstekvalitet 
bara lämpar sig för datainhämtning på akt och episodnivå. Därför avsågs enkäterna hämta in data 
på just de nivåerna (vilket beskrivs med pilar från enkät till akt och sekvens i figur 10). 
Intervjuerna inhämtar data om relationen på sekvens och relationsnivå enligt modellen för 
relationskvalitet. Intervjuerna ska också inhämta underlag för att ge svar på partnerskapets 
styrkeförhållanden och kvalitetsarbete ur ett Offensiv kvalitetsledningsperspektiv.  
Dokumentanalys inhämtar data om partnerskapet, relationen (relation, sekvens), samt om 
kvalitetsarbete ur ett TQM-perspektiv.  
Således skapas en helhet som kan beskriva relationen, partnerskapet och kvalitetsarbete inom 
detta.  

3.4.1 Enkäter 
Utgångspunkten för enkäten är att den ska följa ett standardiserat koncept som är baserat på 
forskningsteori och empiri. Därför valdes SERVQUAL som koncept att utgå ifrån. Syftet med 
valet är att författarens eventuella förförståelse i designandet av enkäten i så stor mån som möjligt 
ska uteslutas. Enkäten är standardiserad och strukturerad pga. dess fasta frågor och den givna 
skalan. (Patel & Davidsson, 1994)  
Enligt Zeithamlet al (1985) 22 påståenden som återfinns i Bilaga A, översätts de och 
sammanställs, dvs. operationaliseras, så de blir tillämpbara för studieobjektet. Den färdiga 
enkäten kan ses i Bilaga B.  
Då enkäternas inhämtningssyfte är att inhämta analysunderlag på Akt- och Episod nivå placerades 
de efter samverkan ut på FSV MarkV tillgängliga kunddiskar. Vid de kunddiskarna sker alltså de 
möten på akt- och episodnivå mellan kunden och leverantören som avses för studien, dvs. det 
återkommande personliga mötet för inlämning av objekt för underhåll, beställning av underhåll 
och reservdelar etc.  
 
För den genomförda SERVQUAL-enkäten ges betyget 1-4 beroende på vilket svarsalternativ 
som ges. ”Håller inte med alls” ger betyg 1, ”Håller med lite grann” ger betyg 2, ”Håller mestadels med” ger betyg 
3, ”Håller med helt” ger betyg 4 medan svarsalternativ ”Vet ej” väljs bort. 
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I analysen för enkäten kommer samma viktning gälla som Zeithaml et al (i Bergman & Klefsjö, 
2007) föreslår. Viktningen återfinns i tabell 2 samt även i Bilaga A. 

3.4.2 Intervjuer och styrande dokument 
Intervjuguiden i Bilaga C utformades i tre avsnitt för frågor angående relationen, partnerskapet 
och slutligen offensiv kvalitetsledning.  
Intervjuerna spelades inte in via ljudupptagning eller liknande utan utformas så att svaren skrevs 
direkt, på plats, tillsammans med respondenterna under intervjun. Syftet var att respondenterna 
ska tillåtas ställa frågor och diskutera kring resonemanget under intervjun innan en 
sammanfattning av deras svar dokumenterades. Målsättningen för den metoden är att erhålla 
mindre text att analysera, men att svaren fortfarande är kärnfulla. Efter intervjun gjordes en 
renskrivning av intervjusvaren och sändes över till respondenterna för godkännande. Risken för 
missförstånd bedöms minska avsevärt och rätt information kan anges direkt utan att 
intervjuobjekten ska behöva sökas upp i onödan i efterhand. (Ejvegård, 2003) 
Intervjun anses semi-strukturerad då den utgår från ett antal fasta frågor, men inom dessa sker en 
diskussion med motfrågor och förklaringar innan det slutgiltiga svaret formuleras. (Ejvegård, 
2003; Patel & Davidsson, 1994; ) 
I varje intervju efterfrågas styrande dokument och om sådana anges kommer de eftersökas och 
analyseras enligt samma saker som intervjuguiden frågar efter, se Bilaga C. Dvs. frågorna ställs 
och i genomläsningen analyseras om svar kan ges på frågorna. 

 3.5 Validitet och reliabilitet 
Patel & Davidson (1994) menar att validitet och reliabilitet båda behöver behandlas då båda 
automatiskt inte uppfylls bara för att den ena gör det. Validitet innebär att studien mäter rätt 
saker och reliabilitet innebär att mätresultatet är förtroligt. (Ejvegård, 2003; Patel & Davidson, 
1994, Yin, 2012) 
Validitet höjs med hjälp av att datainsamlingen triangulerats, med andra ord är den åtgärden 
vidtagen för att öka chansen för att informationen som framkommer stämmer överens med 
verkligheten. En annan åtgärd som höjer validiteten är att enkäten är helstrukturerad och 
intervjuerna utformats som semi-strukturerade, där den strukturerade delen har en tydlig 
förankring i forskningsteorin. Då studien handlar om att titta på relationen, partnerskapet och 
kvalitetsarbete har teorierna valts ut för just de områdena, vilket också innebär ökad validitet. 
Reliabiliteten för studien ligger också förankrad i att mätningen genomförs förhållandevis 
strukturerad för att vara en kvalitativ studie. D.v.s.. att de befintliga forskningsteorierna och 
gradering inom dessa minskar inflytandet av författarens förförståelse, vilket leder till ökad 
förtrolighet och gör mätningen upprepningsbar med samma resultat.  
De teorier som valts för tjänstekvalitet, relationskvalitet och bindningar i partnerskap är generella 
och torde även gälla mellan andra myndigheter än FMV FSV och FM. Dock är det inte prövat 
inom ram för studien. 

3.6 Etik och moral 
Creswell & Plano Clark (2011) menar att datainsamlande för kombinerade metoder bör utformas 
så att forskaren inte stör ordinarie produktion eller aktivitetsflöden i verksamheten man utför 
studien inom. Även så att deltagare inom studien tillåts ställa upp frivilligt med en försäkran om 
att anonymitet kan erbjudas för individen och eventuell känslig information inte tas upp i studien 
utan tillåtelse. 
Enkäterna utformades anonyma och utgår från den standardiserade SERVQUAL-modell som 
Zeithaml et al (1985) tagit fram. Enkäterna som lades ut på kunddiskar var dessutom frivilliga. 
Faktumen frivillighet, anonymitet och det standardiserade formuläret ger förutsättningar för att 
insamlingen via enkäter genomfördes på ett respektfullt sätt och enligt de vetenskapliga etiska 
ställningstaganden som Cresswell & Plano Clark (2011) uttrycker. 
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Kontakten med myndigheterna gjordes via e-post där en kortare presentation gjordes för studien, 
samt hjälp bads om att utse intervjukandidater. Namnen sändes över och kontakt togs med dem 
berörda för att fråga om villighet att delta i studien. Tid och plats för intervjun valdes av 
intervjuobjekten själva och samtliga tillfrågades vilken anonymitetsgrad de själva kände sig 
bekväma med. Återigen uppfylldes frivillighet och möjlig anonymitet. Den semi-standardiserade 
intervjuguiden skapade förutsättningar respektfulla frågor då de är kopplade mot forskning och 
inte innehåller egna värderingar eller vinklingar från forskaren. 
De styrande dokument som efterfrågades i intervjuerna bads det också om tillåtelse att titta på 
och använda i studien. 
 

4. Resultat 
I det följande kapitlet visas resultatet av enkäter, intervjuer och de styrande dokument som 
angetts. 
Resultaten är sammanställda i tabeller, diagram och figurer med förklarande texter. Den 
textmässiga sammanställningen av intervjuerna kan ses i Bilaga D. 
 

4.1 Enkäter 
I tabell 5 visas svarsfördelningen i detalj för de 58 enkätsvar som erhölls.  
I diagram 1 visas snittbetyget för de fem påståendenas kategorier, dvs. Zeithaml et al (1985) 
determinanter. Betygintervallet är mellan 1-4 (svaret ”vet ej” räknas bort då det inte kan 
kategoriseras). Den viktning som är gjord i diagram 1 utgår från viktningen Zeithaml et al i 
Bergman & Klefsjö (2007), som återfinns i den här rapporten i kapitel 2.1.2 Tabell 2 (eller i bilaga 
A). 
 
 

 

Diagram 1. SERVQUAL snittbetyg FSV MarkV tjänstekvalitet 
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Tabell 5. SERVQUAL svarsfördelning, snittbetyg & kommentarer 
 Betyg 1. 

Håller 
inte med 
alls  
 

Betyg 2. 
Håller 
med lite 
grann  
 

Betyg 3. 
Håller 
mesta-
dels med  
 

Betyg 4. 
Håller 
med helt  
 
 

Betyg 0. 
Vet ej  
(Räknas 
ej) 
 

 
 
Snitt-
betyg Kommentarer 

Omgivning 15 31 91 72 23 3,05  

1. 4 6 25 11 12 2,93 - Dom saknar bromsprovare 
- Bör tilldelas mer testutrustning 
- Gamla grejer överallt (mycket 
plåsterlösningar över tiden) 

2. 7 8 30 11 2 2,80 - Verkar vara trångt på besiktningen 
- För små lokaler för produktion 

3. 0 4 13 41 0 3,64  

4. 4 13 23 9 9 2,76 - Dålig, finns ingen riktig 
kundkontaktsyta. Digitalt. Analog på 
fasaden 

        
Tillit 2 33 116 116 23 3,30  

5. 0 6 20 29 3 3,42 - Beror på tillgång till reservdelar/utgått 

6. 0 5 15 38 0 3,57  

7. 1 2 36 17 2 3,23 - Har fått göra om ett fåtal gånger därav 
en 3:a 
- Det händer naturligtvis olycksfall i 
arbetet, men då löser de problemet snabbt 

8. 1 12 27 15 3 3,02 - Liten garnison, flexibelt med bokning 
och genomförande 

9. 0 8 18 17 15 3,21 - Förutsätter att det finns rutiner för 
kvalitétsförbättringar 

        
Lyhördhet 5 15 80 120 12 3,43  

10. 4 9 22 15 8 2,96 - Lång repkö 
- Ibland är det osäkert 
- Kommunikation & informations-
spridning under bearbetning 

11. 1 2 30 24 1 3,35  

12. 0 2 11 44 1 3,74 - Ja alltid, jävligt bra 

13. 0 2 17 37 2 3,63 - Ja alltid, jävligt bra 

 
 
 

       
Pålitlighet 1 9 79 136 7 3,56  

14. 0 3 23 30 2 3,48 - Har de andra kunder? 

15. 1 1 16 35 5 3,60 - Förstår ej påståendet 

16. 0 2 11 45 0 3,74 - Övertrevliga på GL 
- Alltid, de är mestadels glada hela tiden 

17. 0 3 29 26 0 3,40 - Annars tar dom reda på vad som gäller 
- Det är svårt att besitta all kunskap 

        
Inlevelse-
förmåga 4 24 112 131 19 3,37 

 

18. 0 6 21 22 9 3,33 - Alla gör så gott det går, men 
personalbrist tillsammans med trånga 
gamla lokaler och system som är tröga 
skapar mycket väntan och mycket 
krävande produktionsplanering för att 
förväntad uppgift skall lösas enligt 
överenskommelse. 

19. 1 7 23 25 2 3,29 - Kan ändras med 2-skift / som kommer 

20. 0 2 26 26 4 3,44  

21. 2 5 20 29 2 3,36  

22. 1 4 22 29 2 3,41  
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4.2 Intervjuer 
Intervjuerna gjordes med fyra personer, tre från FMV och en från Försvarsmakten (FM). Strävan 
var att intervjua minst en till från FM, men av olika anledningar hittades ingen. 
Tabell 6 visar de fyra intervjuernas numrering, vilka refereras till i de efterföljande intervjusvaren. 
 

Tabell 6. Numrering av intervjuer 

Intervju 1 Intervju med medarbetare ur FSV MarkV inom FMV 

Intervju 2 Intervju med C FSV Marknad inom FMV 

Intervju 3 Intervju med C FSV inom FMV 

Intervju 4 Intervju med Stabsofficer Inom FM HKV 

 
Resultatet från intervjuerna redovisas i kommande kapitel. Då intervjuerna var uppdelade i tre 
delar (Relationen, Partnerskapet och Offensiv kvalitetsledning) redovisas de tre delarna uppdelat 
för att lättare vara överskådligt. 

4.2.1 Relationen 

De tre frågorna i intervjudel 1 ger med hjälp av intervjuobjektens svar en beskrivning om 
relationen och tjänsteutbytet samt vilka kontaktytor man använder sig av för att förse med 
materielunderhåll till FM brukare via FSV Markverkstäder (MarkV). De fyra respondenternas 
svar för intervjudel 1 har sammanfattats och åskådliggörs i figur 11. 
FM beskrivs av respondenterna som anslagsfinansierad och FMV som intäktsfinansierad, vilket 
skapar förfarandet att FM beställer materielunderhåll från FMV. För att FMV ska klara av att 
leverera sker en rad interna beställningar för upprättande av bl.a. funktioner mellan FMVs 
verksamhetsområden, t.ex. lokal driftstyrning (LDS) som har i uppgift att utgöra kontakyta 
mellan intressenterna på verksamhetsorterna. Central produktionsplanering (CPP) är en annan 
funktion som nämns i intervjuerna och även det syns i figur 11. 
 

 

Figur 11. Sammanfattning av respondenternas beskrivning av verksamheternas relation, tjänsteutbytet och 

kontaktytor rörande underhåll på materielsystem inom markverkstäder.  
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Det som utspelar sig inom FMV beskrivs i intervjusvaren som att Anskaffning & logistik (AL) 
ansvarar för att upprätta en central driftstyrning som för dialog med LDS gällande 
materielsystemen. LDS står för den (i kontexten) kortare planeringen ute på respektive 
förbandsort i dialog med motparten inom FM, National Support Element (NSE). Den dialogen 
syftar till att planera in underhåll på FM materiel i lämpligaste möjliga perioder och på så sätt inte 
göra avkall på tillgängligheten för brukarna. Den (i kontexten) övergripande planeringen av 
produktionen sköts i, den inom FSV upprättade funktionen, Central Produktionsplanering (CPP). 
CPP har främst dialog med AL gällande den långsiktiga bilden för materielsystem och även med 
LDS då det är där bla. inlämning/uthämtning av objekten sker. Dvs. det personliga mötet var 
dialogen hålls med kunden och bilden över produktionskön till MarkV eller andra aktörer på 
marknaden. MarkV, som är en egen organisationsenhet inom FSV, tar emot planering av 
funktionerna LDS och CPP. 
Respondenterna beskriver FM verksamhet inom HKV PROD FLOG vara där den övergripande 
beställningen mot FMV ges, samtidigt som man genom styrande dokument så som ”Anvisning 
teknisk tjänst” förmedlar sin vilja till förbanden. Försvarsmakten Logistik (FMLOG) som 
förband visas i figur 12 där de regionala NSE finns, som i sin tur styr de lokala NSE på 
förbandsorterna. Väl ute i verksamheten är det NSE som samordnar brukarnas materielunderhåll. 

4.2.2 Partnerskapet 

De fem frågorna i intervjudel 2 handlar om partnerskapet och avser beskriva partnerskapets 
strategi, styrkeförhållanden och bindningar. Det är gjort genom att intervjuobjekten kategoriserat 
strategiska påståenden och styrkeförhållanden och berättat om deras syn på bindningar som finns 
mellan verksamheterna. Partnerskapet beskrivs även genom att beskriva kulturskillnader och om 
en serviceutveckling ägt rum hos leverantören för främjandet av en naturlig vilja för återköp.  
 
Om serviceutveckling och kultur 
Samtliga fyra respondenter svarade att de hade svårt att ange någon serviceutveckling p.g.a. 
verksamhetens art. De berättade att de förändringar som gjordes i samband med Omdaning 
försvarslogistik har ändrat förutsättningarna för verksamheterna genom att skapa ett förfarande 
där FM beställer och FMV levererar materielunderhåll istället för att den görs inom FMLOG. 
Serviceutveckling hos FMV hävdas därför vara svår att genomföra då deras intäktsfinansierade 
verksamhet designas för att leverera det som är beställt, varken mer eller mindre. Detta därför att 
FM anslag är fast och beställningen som görs till FMV förutsätts inte ändras i frågorna i VAD 
som beställs och HUR det levereras.  
 
Det beställda materielunderhållet åskådliggörs i figur 12 med pilar mellan verksamheterna. 
Beställningen från FM berättar VAD som ska genomföras, vilket i sin tur mynnar ut till flera 
VAD-beställningar mellan FMVs interna verksamhetsområden. På högre nivå med ansvar inom 
FM tas också styrande dokument fram som berättar HUR materielunderhållet ska genomföras 
(Anvisning teknisk tjänst & FM tjänstebeskrivning). Styrdokumenten tas fram gemensamt med 
FMV och gäller sedan för båda myndigheterna. 
 
Tre av fyra respondenter (2 FMV, 1 FM) anger att de även om ingen tydlig serviceutveckling 
skett för kunden FM, så har FSVs verksamhet rationaliserats inom sin egen verksamhet sen deras 
verksamhet flyttas från FM. Samtliga respondenter anger att det finns kulturskillnader inom 
verksamheterna som bidrar till det. FM beskrivs vara orderstyrd och vilja uppnå förmågor genom 
förbandsproduktion och operationell tillgänglighet av materielsystem, där det hela tiden finns en 
tanke om beredskap och redundans om något händer. Respondenterna menar att FMV kultur är 
en mer fredsrationell verksamhet som fokuserar på ekonomiska och organisatoriska frågor som 
syftar till att optimera produktionen genom målstyrning.  
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Figur 12. Beställning och styrning mellan verksamheterna rörande underhåll på materielsystem inom markverkstäder. 

 
Om strategi för partnerskap 
De fyra respondenternas svar ses i tabell 7 Motiveringarna var likartade och bl.a. menade att FM 
har få leverantörer då försvarsindustrin är en oligopolmarknad och dessutom har regeringen 
beslutat FMV som leverantör till FM pga. skyddande av nationella säkerhetsintressen. Samtliga 
fyra respondenter trodde at leverantören involverades i strategin och samarbetet strävades att 
maximeras. En respondent reserverade sig dock då det bara var ett antagande att man gjorde det, 
det var aldrig bekräftat för respondenten. 
 
De tre respondentera från FMV ansåg att det var självklart att maximerande av samarbete och att 
de gjorde vad de kunde för att dra nytta av varandra. Ökad konkurrenskraft för kunden FM var 
också självklart då det innebar existensberättigande för FMV. En frn FMV uppgav också att det 
är höga utvecklingskostnader för kunden, då det är denne som står för alla medel i bakgrunden 
tack vare anslagen. 
FM respondent valde också de vänstra alternativen för leverantören i tabell 7. Men med viss 
reservation pga. att det uppstått en del konflikter som ett resultat av att FM inte känt sig lika 
prioriterad för underhåll som man borde vara tack vare deras storlek som kund. Respondenten 
underströk vikten av framförhållning i planeringen av underhåll. 
 

Tabell 7. Resultat strategi för partnerskap eller traditionellt kund-/leverantörsförhållande. 

Kund Kund 
• Har många leverantörer 
• Har låga utvecklingskostnader för kunden själv 
• Integration med leverantören är ett hot. 

• Har få leverantörer (4 svar) 
• Involverar leverantören i sin strategi (3 svar) 
• Maximerar samarbete med leverantören. (4 svar) 

Leverantör Leverantör 
• Maximerar samarbete med kunden (4 svar) 
• Strävar efter att förbättra kundens konkurrenskraft. 
(4 svar) 
• Drar nytta av beroenden av varandra (4 svar) 

• Ingen dominerande kund 
• Höga utvecklingskostnader för kund (1 svar) 
• Integration med kunden är ett hot 

 
Styrkepositionering 
Intervjusvaren som markerade leverantörens styrkefaktorer var likartade i tre fall av fyra (två 
FMV-respondenter och en FM-respondent) och kan ses i figur 13. Den FMV-respondent som 
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svarade annorlunda ansåg att det fanns fler leverantörer inom försvarsindustrin inkl. 
substitutprodukter per definition, även om FM begränsas använda dem av olika anledningar. 
 
För kundens styrkefaktorer svarade samtliga fyra likadant att FM står för en stor del av FMV 
omsättning och att det är svårt att hitta alternativ till låg omställningskostnad. En FMV 
respondent svarade avvikande från övriga på påståendet frågan om priskänslighet och ytterligare 
en FMV- respondent på om produkterna var av commodity-typ.  
 

 

Figur 13. Resultat intervjudel 2 - Leverantörens och kundens styrkefaktorer 

 
Om beroenden och bindningar 
I Figur 14 ses en sammanställd beskrivning av intervjusvaren kring vilka bindningar 
respondenterna ansåg finnas mellan FM och FMV.  
 

 

Figur 14. Resultat intervjudel 2 - Bindningar 
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4.2.3 Offensiv kvalitetsledning 

Svaren från intervjuerna visar att alla fyra respondenter upplever att kvalitetsutvecklingsarbete 
utförs hos sin part. Två respondenter från FMV upplever att strategi inkl. styrande dokument 
reglerar detta. De övriga två respondenterna upplever att det finns, men till begränsad del. I figur 
15 visas de styrande dokument som anges i intervjuerna samt vilka innovationer som 
respondenterna anser ha utvecklats de senare åren. 
 

 

Figur 15. Resultat intervjudel 3 – Styrande dokument och innovationer 

 
Svaren från intervjuerna gällande om, och i så fall hur, verksamheterna arbetar enligt hörnstenarna 
Offensiv kvalitetsledning (Bergman & Klefsjö, 2007) ses i figur 16-21. 

 

 

Figur 16. Resultat intervju del 3 - Basera beslut på fakta. 
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Figur 17. Resultat intervjudel 3 – Skapa förutsättningar för delaktighet 

 
 

 

Figur 18. Resultat intervjudel 3 – Förutsättningar för delaktighet 
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Figur 19. Resultat intervjudel 3 - Arbeta med processer 

 

 

Figur 20. Resultat intervjudel 3 - Sätt kunderna i centrum. 

 

 

 

Figur 21. Resultat intervjudel 3 - Engagerat ledarskap 
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4.2.4 Helheten, framgångsfaktorer och egna idéer 

Inom fråga 6 anser tre av tre respondenter inom FMV att helhetslösning med beställning-leverans 
av materielunderhåll fungerar, om än ”lite knackigt” eller med ”lite grus i maskineriet. FM 
respondent ger inget slutgiltigt svar om det fungerar eller ej, men säger att försvarslogistikplanen 
skapat en ”mellanmjölkslösning” där kund-/leverantörsrollerna kan renodlas ytterligare om så är 
strävan. Ett exempel är att FM fortfarande äger materielen vilket skapar många ekonomiska 
transaktioner mellan parterna i samband med underhållet.    
I figur 22 ses de framgångsfaktorer och saker att utveckla som respondenterna svarade.  
 

 

Figur 22. Resultat intervjudel 3 – Framgångsfaktorer och saker att utveckla enligt respondenterna. 

4.3 Styrande dokument 
 
Som tidigare nämnt i tabell 9 nämndes i intervjuerna fyra styrande dokument att reglera 
kvalitetsarbete och dialog för detta. Således blir det enligt vald metod de fyra dokument som 
studien tar del av, med fokus på hur de reglerar kvalitetsarbete och dialog för det. 

 Verksamhetsplanering FSV 2016-2018 

 Verksamhetsplan (VP) MarkV 2016 

 MarkV VHL 

 FM Tjänstebeskrivning 
 
Dokumenten i sin helhet redovisas inte i den här rapporten, däremot bifogas i bilaga F 
urklipp/citat ur de fyra dokumenten som är relevanta för studien.  
 
För att förenkla åskådliggörandet om vad de styrande dokumenten innehåller gällande 
kvalitetsutveckling gjordes en sammanställning som kan ses i figur 23. 
De båda verksamhetsplaneringarna (VP) gäller inom FMV och bygger på en övergripande 
målstyrningsprincip från högsta nivån, Generaldirektören. MarkV VHL är ett 
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verksamhetsledningssystem som ligger till grund för verkstädernas verksamhet. De rutiner som 
nämns i figur 23 anger de konkreta formuleringar som studien anser vara relevanta (som tidigare 
nämnt, se bilaga F). Ytterligare rutiner, processbeskrivningar etc. finns inom VHL, men tas inte 
upp i resultatdelen för den här rapporten pga. att de rutinerna som anges i figur 23 refererar till 
övriga samt att de innehåller för stort antal sidor för att praktiskt redovisa dessa.  
FM Tjänstebeskrivning beskriver FM beställningar till FMV och innehållet i dessa. De tas upp i 
resultatdelen för den här rapporten pga. att de nämns i intervjuerna samt att den innehåller 
ändringar från föregående års tjänstebeskrivning, vilket får ses som ett resultat av en 
kvalitetsutvecklande dialog (utvärdering). 
 

 

Figur 23. Resultat styrande dokument som anges i intervjuer. Vad de innehåller som reglerar kvalitetsarbete. 

 

5. Analys 

5.1 Enkäter 
Som tidigare nämnt var syftet med enkäterna att insamla underlag för analys av relationskvalitet 
inom Akt- och Episodnivå enligt relationsmodell i Holmlund (1997). Se figur 10 kapitel 3.4. Detta 
gjordes genom Zeithaml et al (1985) inhämtningsmetod SERVQUAL, som mäter tjänstekvalitet i 
de lägre nivåerna i relationen (akt och episod). Analysen utgår från teorin kring relationsmodellen 
för att nå en bedömning av relationskvalitet. 
 
Omgivning 
Då interaktionen enligt Grönroos (2015) är central för kundens upplevda värdeskapande 
(Gustaffsson et al, 2006; Zeithaml et al, 1985) får snittbetyget på 3,05 anses vara relativt högt och 
föreslå att de flesta kunder upplever att omgivningen är tillfredsställande till mesta del. Flest 
enkätsvar, 91 st av 232st (39%), höll mestadels med om påståendena om FSV MarkV utrustning, 
lokaler, tilltalande profilering. 72st (31%) höll helt med om att personalen ger ett ordnat intryck i 
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form av hela och enhetliga arbetskläder. De båda svarskategorierna bäddar för det relativt höga 
betyget över 3. 
Det som sticker ut i underkant och drar ner snittet är påstående 4, där 13st av 58 svar (22%) ger 
betyget 2 rörande visuellt tilltalande profilering. Enligt Grönroos (2015) är en tilltalande image för 
verksamheten viktig för att ge positiv effekt på både personalen och kunderna och på så sätt 
hjälpa till högre upplevd tjänstekvalitet. 
 
Att ha i beaktande är de 23 svar av 232 (9,9%) som svarade ”vet inte”. I händelse av att de gett 
betyg 1 eller 2 hade betygssnittet sjunkit under 3 vilket i så fall skulle föreslå att man bara är lite 
grann tillfreds med FSV MarkV omgivning.  De återfinns i huvudsak i påstående 1 och 4, 12 st 
respektive 9 st.  
 
De konkreta anledningarna till lägre betyg av FSV MarkV tjänstekvalitet avseende omgivning kan 
utläsas i kommentarerna. De föreslår att testutrustning och större lokaler skulle bidra till högre 
upplevd tjänstekvalitet. Även att viss utrustning verkar vara lagade med lösningar som inte anses 
vara tilltalande. Att ha i beaktande är att varje kommentar utgörs av ett enskilt enkätsvar, vilket 
bevisligen inte heller dragit ner det relativt höga snittbetyget på 3,05 allt för mycket. 
 
Tillit 
Den upplevda tjänstekvaliteten för tillit får betyget 3,3 vilket också innebär att FSV MarkV till 
mesta del visar intresse för att lösa brukarnas problem och att de till mestadel levererar enligt vad 
sagt utan att behöva göra om det.  
Betyg 3 och 4 innehöll exakt lika många svar, 116 st vilket utgör 40% av enkätsvaren för tillit. Det 
betyder att 80% av svaren angav betyg 3 eller 4, vilket kan föreslås vara positivt. Grönroos (2015) 
menar att den upplevda tjänstekvaliteten för händelser på den här nivån (akt och episod) i 
relationsmodellen återspeglas på senare kontakter med verksamheten. Snittbetyget föreslår att 
kunderna till mestadel är nöjda, men innebär också att enstaka felleveranser och omarbeten kan 
hänga med att avspegla omdömen i framtiden. Enligt Holmlund (1997) kan det räcka med ett 
tillfälle av låg upplevd tjänstekvalitet kan räcka för att dra ner ett högre snitt. Med andra ord hade 
det varit fördelaktigt om de flesta svaren angett betyg 4. Nu var det som sagt lika många svar för 
betyg 3 och 4. 
 
De flesta svaren, 15st av 58, som svarat ”vet inte” ligger i påstående 9 vilket föreslår att kunderna 
i 25% av fallen inte känner till eller litar på att personalen gör kvalitetsförbättringar för att det 
inträffade inte ska upprepas. En kommentar berättar att det dock förutsätts. 
De kommentarer som getts berättar att det förekommer tillfällen där man får göra om arbetet ett 
fåtal gånger och att utökad väntetid funnits pga. reservdelar som utgått. 
 
Lyhördhet 
Snittbetyget för lyhördhet blev 3,43 vilket också få antas vara relativt hög upplevd tjänstekvalitet. 
FSV MarkV upplevs till mesta del ge snabb service och vara tillgängliga och villiga att hjälpa 
kunderna. 
120 st svar av 232 möjliga (51 %) håller med helt om att personalen är lyhörd medan 80st (34 %) 
bara håller med till mesta del. Merparten av de som anger betyg 4 gäller för påstående 11-13. Det 
som drar ned snittbetyget mot 3 är påstående 10 som berättar att personalen till mesta del 
berättar när jobbet ska utföras. Kommentarerna till påstående 10 visar att det är en lång 
reparationskö vilket gör det svårare att ange när jobbet ska vara klart. Enligt Grönroos (2015) kan 
den upplevda bristen till viss del kompenseras med att personalen är lyhörd och visa att de gör 
vad de kan för att höja den upplevda tjänstekvaliteten. 
 
En annan kommentar föreslår att kommunikationsproblem uppmärksammats tidigare, men att de 
jobbar på att åtgärda detta. Då interaktion i form av exempelvis kommunikation enligt Grönroos 
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(2015) är ett nyckelbegrepp mellan kund och leverantör för att uppnå högre upplevd 
tjänstekvalitet understryker det vikten av att kommunicera leveranstider. En positiv aspekt är att 
kunden själv uppmärksammats och verkar enligt kommentaren om informationsspridning vara 
delaktig (Grönroos, 2015) i kvalitetsarbetet hos FSV MarkV att förbättra informationen.   
 
Pålitlighet 
Snittbetyget 3,56 är det högsta resultatet vilket visar att styrkan hos FSV MarkV gentemot 
kunderna är att de är kunniga, artiga och inger förtroende samtidigt som en känsla av säkerhets 
omgärdas till mestadel av verksamheten. 136 st svar av 232 (58%) ger betyg 4 och 79 st (34%) ger 
betyg 3 vilket innebär att  92% helt eller till mesta del håller med om att tjänstekvaliteten upplevs 
hög för pålitlighet. Fördelningen är att påstående 14-16 har mest svar inom betyg 4 och 
påstående 17 har mest svar inom betyg 3. Det innebär att det som drar ner snittbetyget mot 3 är 
personalens tillräckliga kunskap för att svara på frågor. 
 
Enligt Grönroos (2015) är det viktigt att personalen har handlingsfrihet i mötena med kunden, 
och det får de genom att verksamheten förser med tillräcklig utbildning och stödsystem som 
klarar av att förse med den information som behövs för att svara på frågor. Kommentarerna som 
anges visar en förståelse hos kunderna att man inte kan veta allt, och när tillfället kommer anser 
en respondent att personalen i så fall tar reda på det. Det tyder på att kunden verkar uppleva att 
även om en kunskapslucka finns för just den enskilda frågan har verksamheten det stöd som 
behövs för att ta fram svaret. 
 
Inlevelseförmåga 
Fördelningen av svar för inlevelseförmåga är förhållandevis jämnt utspridd mellan betyg 3 och 4. 
Det innebär att även om betyg 4 har mest svar på alla påståenden (förutom påstående 20 som har 
lika många som betyg 3) är det med väldigt liten marginal. Innebörden blir att den upplevt höga 
tjänstekvaliteten inte helt ska anses hållas med om, då nästan lika många till mesta del håller med 
om det. Snittbetyget 3,37 ger en mer rättvisande bild att kvaliteten upplevs till mesta del vara hög, 
men inte helt och hållet. Man anser alltså att FSV MarkV ger kunden som organisation och 
individ till mesta del tillräckligt hög uppmärksamhet genom förståelse för behoven och 
öppettider som passar. Grönroos (2015) menar att kundens upplevda tjänstekvalitet hänger ihop 
med hur väl denne känner att leverantörens verksamhet anpassas till behoven. Positivt för 
leverantören i det här fallet är att få svar angett betyg 1 eller 2, men en betydande andel har angett 
betyg 3 vilket föreslår att anpassningen inte helt hålls med om att den överensstämmer med 
behoven. 
Återigen anges kommentar om trånga lokaler som en faktor som inte hjälper den upplevda 
tjänstekvaliteten.  Kommentar personalbrist och tröga system anges också av en respondent. 
 
Sammanfattning 
Det sammantagna snittbetyget 3,34 blir efter den viktning (Zeithaml et al i Bergman & Klefsjö, 
2007) som används för studien justerat till 3,39. 
Den sammantaget upplevda tjänstekvaliteten hos FSV MarkV tjänster översätts inom studien till 
att kunderna ”till mesta del” håller med om en tillfredsställelse på akt- och episodnivå i 
Relationsmodellen som används i studien (Holmlund, 1997). Den innebär i relationsmodellen att 
i de personliga mötena får kunden en positiv uppfattning om leverantören. Att ta med sig vidare i 
studien är att de upprepade personliga överlämningarna, telefonsamtalen etc. vid kunddiskarna i 
de flesta fallen färgar av sig till det som kunden kommer att uppleva i framtida möten med 
leverantören på alla nivåer. Vilket påvisas i figur 24 kan det för FM vara exempelvis vid samma 
eller andra FMV kunddiskar (akt-, episodnivå) men även vid andra kontakter med FMV 
(sekvensnivå eller relationsnivå). (Holmlund, 1997; Grönroos, 2015) 
Den upplevda tjänstekvaliteten på akt- och episodnivå med betyget 3,34 av 4 ger alltså en 
förhållandevis positiv förhandsinställning till leverantören FMV inför besök vid andra kunddiskar 
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eller kontakter med FMV i stort. Det kan utgöras av exempel där man deltar i dialoger på högre 
nivå i form av arbetsgrupper eller liknande. D.v.s. att man redan har en förhandsinställning hos 
FM-medarbetaren i arbetsgruppen att FMV tillhandahåller ”till mesta del” (betyg 3,39 av 4) hög 
upplevd tjänstekvalitet. Detsamma gäller för negativa erfarenheter (Holmlund, 1997; Grönroos, 
2015). Exempel på negativa erfarenheter kan ses i kommentarerna om avsaknad av 
bromsprovare, trånga lokaler osv. Vikten av att skapa en relation med kunden stärks om man 
som leverantör har en hög tjänstekvalitet, för då smittar den positiva upplevelsen av sig på 
kommande kontakter. (Holmlund, 1997; Grönroos, 2015) Figur 24 visar hur det totala 
snittbetyget för enkäterna, 3,39 av 4, speglar av sig till övriga nivåer och skapar relativt goda 
förutsättningar för kvalitetsarbete pga. relationskvaliteten (Curry & Kkolou, 2004). 
 

 

Figur 24. Resultat för akt- och episodnivåns dynamiska spridning i relationen 

 

5.2 Intervjuer 

5.2.1 Relationen 

Analysen kategoriserar inledningsvis händelserna i relationen baserat på intervjusvaren till akt-, 
episod-, sekvens- och relationsnivå i den använda relationsmodellen. Därefter görs ytterligare en 
bedömning av relationskvalitet i parternas relation, fast nu med underlaget från intervjuerna. 
Slutligen görs en sammantagen bedömning av relationskvalitet sett till betyget från enkäterna och 
intervjuerna. 
Resultatet från intervjuerna som ligger till grund för analys av relationen hämtas från den första 
intervjudelen samt den avslutande frågan innehållande utvecklingsförslag och egna idéer. I första 
hand reddes det ut hur flödet mellan myndigheterna går till, vilket också åskådliggjordes i figur 
11.  
Intervjusvaren från FMV (tre av tre jobbar inom FSV) påvisar att respondenterna från FMV inte 
upplever att FM är den främsta kunden för dem. FM involveras inte i planeringsarbetet på deras 
nivå och är inte den kund man arbetar för, utan det beskrivs vara FMV AL. De tre intervjusvaren 
föreslår dock, och nämner också, en övergripande slutkund som är FM. För studien är det ur det 
perspektivet som analysen mot Holmlunds (1997) relationskvalitetsmodell görs. 
 
Akt-, episod-, och sekvensnivå 
Även om intervjuerna inte metodmässigt syftade till att inhämta information på akt- och 
episodnivå konstateras att berättelserna redogör för en fortlöpande planeringsdialog via FM LOG 
NSE och FMV LDS. Då denna kontaktyta är så pass regelbunden och, sett till sammanhanget, på 
lägre nivå får den anses utgöras på akt- och episodnivå. (Grönroos, 2015) Ytterligare händelser på 
akt- och episodnivå som berättelserna visar på är de personliga mötena allra längst ut i 
verksamheten där materielbrukaren inom FM har en direktkontakt med MarkV via 
inlämningar/utlämningar och garnisonslager. 
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”Gällande de praktiska bitarna så faller tjänsteutbytet ut när verkstäderna ska få jobben. Det finns en 
gränsyta som heter FMV LDS som samverkar med FM NSE om var och när materielsystemen ska in på 
tillsyn.” – Citat intervju 2 
 
”Det beror på hur man ser på vad som är tjänsteutbyte. Gäller det de formella beställningar som beskrivs i 
föregående svar är det på de högre nivåerna som utbytet sker. Gäller det konkret för materielen så sker utbytet 
ända längst ut vid våra kunddiskar på GL och LDS.” – Citat intervju 1 

 
De sekvenser som kan anges är egentligen inte, och bör inte enligt Holmlund (1997) eller 
Grönroos (2015) heller, vara fysiska dialoger på en viss nivå. Det är snarare de upprepade 
momenten som sammanfattar akter och episoder till en sekvens, vilket också åskådliggörs i figur 
25. Inom studien tolkas det från intervjusvaren att den återkommande dialogen för 
materielunderhållsplaneringen mot markverkstäder är det som är sekvensnivån inom fallstudien. 
D.v.s. om man räknar in personliga möten och inlämning/utlämning av objekt på brukarnivå 
tillsammans med de planeringsmöten som föregåtts mellan NSE och LDS (och CPP) kan det 
räknas som en sekvens fylld med akter och episoder. (Grönroos 2015) 
 
Enligt intervjusvaren menar samtliga respondenter att relationen är präglad av ett antal 
beställningar internt inom FMV. De beställningarna mellan FMV SPL till AL och AL till FSV kan 
enligt relationsmodellen inte riktigt kategoriseras mot den övergripande kundrelationen till FM. 
Detta med anledning av att exempelvis medarbetare ur FSV MarkV inte fullt ut för dialog med 
den övergripande beställaren, dvs. de har inte direktkontakt med kunden som är identifierad för 
studien, FM. Det kan inte heller funktionen CPP enligt intervjuerna beskrivas ha, men däremot 
kan SPL och AL beskrivas ha dialoger sett till intervjusvaren. De kontakter som görs mellan FM 
och FSV på beställarnivå beskrivs i intervjuerna som ”informella”, vilket i praktiken kan betyda 
vad som helst. Sannolikt kan det handla om samordning av detaljer som glömts av, varit otydliga 
eller utelämnade/felaktiga. Den informella dialogen kan också kategoriseras till att hamna på 
sekvensnivå i relationsmodellen då den upprepas och sammanhåller flera olika akter och 
sekvenser för planering och överlämnande av materielunderhållet. 
 

”Med andra ord är det i huvudsak med FMV AL som jag har dialog gällande produktionen som når 
Markverkstäder. Härutöver har jag även dialog med andra aktörer, främst FSV Marknad och FMV SPL. 
De gånger jag pratar direkt med FM är i enskilda specifika fall, t.ex. när FM behöver specifikt lokalt stöd 
eller speciell resurs.” – Citat intervju 1 
 
”Centralt är vår väg från FM egentligen till FMV SPL, därefter internt inom FMVs verksamhetsområden 
från SPL till AL och därefter till FSV var MarkV finns. Dialogen mot FMV SPL har inte varit så stor, 
däremot har den i praktiken nästan enbart förts med FMV AL. På FMV AL finns den centrala 
driftstyrningen som håller ihop den lokala driftstyrningen (LDS) ute på orterna. 
Sammanfattningsvis är den formella beställningen från FM mot SPL. Informell samverkan gör vi direkt mot 
FSV och AL.” - Citat intervju 4 
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Figur 25. Relationsmodellens nivåer operationaliserade. 

 
Relationsnivå 
Respondenternas svar visar att de högre nivåerna på myndigheterna har en egen dialog som kan 
tolkas som avskild från den lokala. Även om den är avskild sker en viss korrespondens ner till 
den lokala nivån i form av styrande dokument som ”Anvisning teknisk tjänst” och ”FM 
Tjänstebeskrivning”. Intervjuerna berättar inte om deltagande vid framtagandet av dessa 
dokument men verksamheterna tar ändå del av dem årligen och tillåts ge synpunkter på distans. 
De styrande dokumenten faller i relationsmodellen in under högsta nivån, relationsnivån därför 
att de är där de tas fram och präglar relationen som helhet. (Holmlund, 1997; Grönroos, 2015)  
I analysen mot relationsmodellen bör även dialogen kring beställningen från FM HKV PROD 
FLOG till FMV SPL falla in mot relationsnivån. Motiveringen är att det är där den övergripande 
dialogen förs (Grönroos, 2015) inkluderat den formella beställningen för materielunderhåll på 
markmateriel.  
De moment i tjänsteutbytet som egentligen kan kategoriseras in på alla nivåer, från högsta till 
lägsta, är de ekonomiska transaktionerna. De görs både för de övergripande beställningarna och 
för de lokala när underhållet utförts. De ekonomiska transaktionerna får alltså en status som 
genomsyrar hela relationen, och dialog förs om dem på alla nivåer. 
 

”De ekonomiska transaktionerna är i huvudsak automatiserade, men ev. avvikelser hanteras i dessa lokala 
forum. Beroende på från vilken nivå beställningen av produkter kommer ifrån, sker återkopplingsmöten och 
dialogen kring det på just den nivån.” - Citat intervju 3 

 
Relationskvaliteten 
Med utgångspunkt från Homlund (1997) är relationskvaliteten baserad på hur den upplevs. De 
bedömningar man kan göra sett till intervjuernas (ej enkäternas inverkan) inledning är egentligen 
väldigt positiva. Den största motiveringen till det är att respondenterna i huvudsak beskrev 
organisationernas roller, vilket gav förutsättning till att kategorisera händelserna. Det underlag för 
kritik mot relationen kommer i intervjuernas avslutande fråga om utvecklingsförslag.  
Tre av fyra respondenter föreslår att FMVs interna flöde fr.o.m. att FM beställer till leverans på 
verkstäderna och ansvarstagande i vidmakthållanderollen är var den största 
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utvecklingspotentialen finns. Den fjärde respondenten som inte angav det är den respondent från 
FM. Anledningen till det skulle kunna vara brist på insyn i FMV interna processer fram till 
leveranser från positionen på FM HKV. 
Huruvida den upplevda relationskvaliteten sänks som ett resultat av ovan är inte glasklart. 
Utgångsläget ska inte vara från FMV respondenter, utan från kundens upplevelse. FM 
respondent uttrycker inte direkt missnöje, utan anger bättre kommunikation inför gemensamma 
arbetsgrupper samt. tydligare renodling från regeringsnivå i samband med ”Omdaning 
försvarslogistik”. Det leder till att den bedömda relationskvaliteten inte kan bedömas till 
hög/maximal och inte heller till neutral. Därför hamnar utgången av analysen någonstans mellan 
neutral till hög. Baserat på den skala som användes till enkätsvaren, vilket var en 4-gradig 
betygsskala, kan betyget inte anses hamna på 4, 1 eller 2 (4 maximal, 1 obefintlig, 2 neutral). Det 
leder till att betyget 3 av 4 är lämpligt i en sammantagen upplevd relationskvalitet baserat på 
intervjuer och enkäter inom ram för studien. 

5.2.2 Partnerskapet 
Analysen kring partnerskap utgår från intervjusvaren och börjar med att analysera 
serviceutveckling och kultur hos parterna. Slutligen analyseras styrkepositionering mellan parterna 
inkluderat de beroenden och bindningar som angetts av respondenterna för att beskriva vilken 
rådande maktbalans som finns i partnerskapet för materielunderhåll. 
 
Om serviceutveckling och kultur 
Om man ska följa Kandampully (1998) och Bardauskaite (2014) synsätt om att en utveckling av 
servicekvalitet hos leverantören leder till kundlojalitet och enligt Grönroos (2015) vilja till återköp 
kan man ur intervjusvaren egentligen inte hävda något som talar för att det stämmer. 
Respondenterna menar att, då förhållandet bygger på beställningar och leveranser i ett 
nollsummespel mellan myndigheterna finns egentligen inte utrymme för annat än att leverera 
annat än precis det som beställs enligt de styrande dokument som framtas på i studien FM högsta 
nivå FM HKS PROD FLOG. 
 

”Från min position ser jag egentligen inte de konkreta utvecklingarna för MarkV tjänster. 
Som utomstående betraktare kan jag dock notera att de haft en fokusering på att skapa en fredsrationell 
produktionsapparat.” - Citat intervju 4 
 
”Det pågår en utveckling. Men den är begränsad. Det ena är resursbristen i form av medel. Det andra är att 
det finns en begränsad dialog verksamhetstutveckling mellan verksamhetsområdena (FMV SPL AL och 
FSV).” - Citat intervju 3 

 
Ur ett kulturperspektiv beskrivs de två myndigheterna vara fundamentalt olika ur perspektivet att 
leverantören förser med materielunderhåll i fredsrationella processer medan kunden har fokus på 
operationell tillgänglighet för sina materielsystem. Kulturskillnaden kan motverka designandet av 
processer som löper mellan verksamheterna enligt Aparecida da Silva et al (2012) och i så fall 
försvåra utveckling mellan parterna.  Kulturskillnaderna mellan FM och FMV kan i flera 
avseenden vara en styrka, men enligt Ryals & Knox (2001) behöver de övervinnas för att kunna 
utforma nya arbetssätt mellan myndigheterna. 
Enligt Rask et al (1999) faller inte de förutsättningarna in som rekommendation att ingå 
partnerskap med en annan part som har avvikande kultur från sin egen. Detta då parterna saknar 
förutsättningar för att agera flexibelt åt varandra i en föränderlig omgivning.  
 

FM fokuserar på operativa krav för insatsverksamhet. Man är förmågestyrd (vad man vill uppnå) och strävar 
efter flexibilitet/redundans. FMV har fokus på fredsrationella frågor och organisationsfrågor (produktion och 
ekonomi, Produktivitet/effektivitet). – Citat intervju 2 
 

Enligt Christensen et al (2005) är en kulturell omständighet som främjar partnerskap att ha god 
kännedom om den andra partens processer, behov och övriga verksamhet. Sett till intervjusvaren 
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stämmer det väl överens, då de fyra respondenterna svarar liknande och kan berätta om den 
andra parten.  
 
Om strategi för partnerskap 
Den strategi som respondenterna anser vara mest överensstämmande av svarsalternativen i 
intervjun är den strategi för båda verksamheterna som talar för ett partnerskap. D.v.s. den strategi 
som kan ses i tabell 4 och 8 (Kap 2.3.2 och 4.2.2).  
 
Då synsättet i den valda strategin enligt Mattson (2002) ska syfta till att få till ett vinna/vinna spel 
bekräftar intervjuernas svar att parterna befinner sig i en sådan position att ett sådant spel kan 
uppnås. Mattson (2002) menar vidare att försörjningskedjan för verksamheternas logistik (i 
studien materielunderhåll) då kan påverkas på ett sådant sätt vinstmarginaler kan ökas för båda 
parter. För myndigheterna i studien kan det direkt översättas till förutsättningar för minskade 
kostnader för försörjningskedjan för materielunderhåll. Det som enligt intervjusvaren något talar 
emot är att en respondent valde att inte bekräfta att leverantören involveras i kundens strategi 
samt att en respondent valde även valde att ange höga utvecklingskostnaderna för kunden. 
Innebörden av det kan i förlängningen vara hämmande för strategins effekt snarare än att 
strategin övergår till det traditionella perspektivet för kund-/leverantörsförhållande, dvs. enligt 
Mattsson (2002) maximera sina egna vinster ur försörjningskedjan. 
 
Styrkepositionering 
Utgångspunkten är enligt Mattsson (2002) att även om den tidigare nämnda strategin hos FM och 
FMV överensstämmer för partnerskap finns ändå en maktbalans mellan parterna. Sett till svaren 
som getts i intervjuerna är leverantören den som väger tyngst i studiens kriterier för 
styrkepositionering.   
 

”Försvarsindustrin är en oligopolmarknad, det är huvudskälet. I vissa segment till och med en 
monopolmarknad pga. att regeringen beslutat om nationella säkerhetsintressen inom exempelvis flyg- och 
undervattensområdet.” – Citat intervju 3 

 
Som kan ses i figur 26 finns ett visst övertag ur ett styrkepositioneringsperspektiv hos FMV 
främst p.g.a. att FM har svårt till alternativt materielunderhåll från andra leverantörer utan att det 
är förknippat med bedömt stora omställningskostnader. Ytterligare en styrkefaktor som försvagar 
FM positionering är att materielsystemen och materielunderhållet enligt de flesta intervjusvaren är 
så pass specifika att de är svåra att ersätta från den allmänna marknaden.  
 

 

Figur 26. Kunden och leverantörens styrkepositionering. 

 
Den naturliga förklaringen till att det ligger till så kan också hämtas ur intervjusvaren, t.ex. enligt 
citatet ovan från intervju 3. FM och FMV utfall i en styrkepositionering måste ta hänsyn till de 
direktiv och andra bakomliggande faktorer som står över myndigheterna. D.v.s. myndigheternas 
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särart är den begränsade handlingsfriheten som uppstår, en omständighet som inte finns i 
näringslivet. (Innovationsrådet, 2012; Christensen et al, 2005)  
 
Om beroenden och bindningar 
Just aspekten kring regeringsbeslut som finns i den här studien är fundamental och skapar 
situationen att myndigheterna blir beroende av varandra. Det kan enligt Mattson (2002) vara 
positivt för att stärka partnerskapet, men kan i många fall upplevas negativt för en part som 
möjligtvis har ambition att färdas i en riktning som inte förespråkar partnerskap. Inom studien 
upplever respondenterna att det är både positivt och negativt. Positivt därför att man får 
förutsättningar att planera längre och i samma cykler då regeringsbesluten påverkar en båda och 
tiden fram till dess vet man att man har ett ”påtvingat beroende” av varandra. 
 

”De båda myndigheterna är väldigt nära varandra ur ett större samhällsperspektiv vilket innebär att 
information kring försvarssektorn rör båda myndigheterna … 
… Man planerar på båda myndigheterna mot samma tidsplaner. Man påverkas gemensamt av 
regeringscykler.”  – Citat intervju 1 

 
Den negativa aspekten ur beroendet upplevs från respondenterna vara de stora förändringar som 
organisationerna utsätts för och inte kan påverka. En respondent beskriver att utvecklingstakten 
för den verksamhet som övergick från FM och bildade FSV var väldigt hög. Så hög att FM inte 
var beredda på den snabba omställningen med internt rationaliseringsfokus. Det går egentligen 
stick i stäv med vad Yukl (2012) menar vara lämplig förändringstakt i en större organisation, dvs. 
att organisationen som helhet behöver tas i beaktande så strategiarbete och organisationsstruktur 
hinner följa med. Organisationen som helhet får i första hand för studien anses vara internt inom 
FMV, men i ett övergripande perspektiv involveras FM som beställare av materielunderhåll och 
får räknas in. 

 
”… även om vi inom FSV vill driva verksamhetstutveckling så finns det en begränsad mottagarkapacitet pga. 
ovana att jobba med den typen av frågor (vidmakthållande av system). Jag upplever att det inte alltid ligger i 
FMV AL uppdrag att jobba med verksamhetsutveckling.” – Citat intervju 3 
 
”Dit man vill nå är att det är tydlig för varje arbetsuppgift och vem (FM eller FSV) som ansvarar för den. 
Sedan verksamhetsövergången 2013 är det en pågående process, som också fortsätter framöver. Det är möjligt 
att FM inte varit helt ”beredd” på den kraftfulla och snabba transformation som FSV genomgått. Vilket gör 
att man säkert kan få olika svar på din fråga.” – Citat intervju 2 

 
De bindningar som beskrivs i intervjuerna kategoriserades i resultatdelens figur 14, inom de 
områden av bindningar som Mattsson (2002) menar finnas. Figur 27 visar med färgmarkeringar 
vilken part som upplevs gynnas mest av de bindningar som respondenterna anger. De röda visa 
övervikt av gynnsamt förhållande, medan de dubbla gröna markeringarna visar på att båda gynnas 
lika mycket. 
 
De sociala bindningarna i figur 27 anses gynna båda parter därför att den växeltjänstgörande 
personalen översprider kunskaper om båda parter på båda sidor samtidigt som det gemensamma 
intresset för teknik och säkerhet och stärker de båda. 
De juridiska bindningarna får inom studien anses vara fördelaktig för leverantörsparten som 
genom regeringsbeslut, långtidskontrakt och gynnsamma konkurrenslagar binder upp produktion 
och omsättning vilket för FMVs del är existensberättigande. Dessutom slipper de jaga febrilt efter 
fler kunder. Klart att FM på ett sätt gynnas av att säkra materielunderhåll, men sett till 
respondenternas svar så finns faktiskt underhållsleverantörer på annat håll även om det förenas 
med omställningskostnader att nyttja dessa. 
Sett till de ekonomiska aspekterna är det FM som står med makten då man har anslagen. 
Teoretiskt sett, i händelse av leverantörsbyte går helt enkelt medlen i den valda riktningen och 
FMV får förlita sig på andra kunder. 
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Ur ett marknadsperspektiv är det dock FMV som drar det längsta strået pga. tidigare nämnda 
beslut på högre nivåer om att välja leverantör för att bevaka säkerhetsintressen. Hade inte det 
varit en faktor hade faktiskt FM haft fördel genom att skapa konkurrenssituation mellan 
leverantörer. 
Som tidigare nämnt planerar man i samma cykler som skapar förutsättningar för god planering 
hos båda parterna. Likaså kan inte vinnare eller förlorare hittas i faktumet att man delar IT-
system. 
De kunskapsmässiga och tekniska bindningarna gällande materielunderhåll hålls FMV fram som 
den mest gynnsamma parten. Trots att personalrörelserna och viljan att ligga i framkant gynnar 
båda väger det över till FMV då kompetensen om FM materiel beskrivs finnas där samt att man 
sitter på det tekniska designansvaret för den.  
Avslutningsvis är båda vinnare av samgruppering och redan uppbyggd infrastruktur, vilket ökar 
hastigheten i underhållsprocessen hos båda parter. Det innebär kortare leveranssträckor mellan 
brukare och verkstad och kortare genomloppstider vilket borde ses som en fördel för båda. 
 

 

Figur 27. Hur parterna gynnas av nämnda beroenden och bindningar. 

 
Ur ett helhetsperspektiv för beroenden och bindningar mellan FM och FMV får man enligt 
intervjusvaren i studien konstatera att övervikt ligger hos FMV. Mattsson (2002) menar att den 
part som drar mest fördelar av beroenden och bindningar kan bli dominerande i relationen. I 
kombination med icke-balans i styrkepositionering kan dominansen användas till att på sikt helt 
diktera villkoren för partnerskapet. Då FMV enligt studiens både har övervikt i 
styrkepositionering och dominans för bindningar och beroenden skulle det i teorin alltså kunna 
vara, eller i framtiden bli den part som dikterar villkoren i det här partnerskapet. 
 
Huruvida partnerskapet mellan FM och FMV anses som något positivt, eller att bindningarna 
bidrar till ett förhållningssätt att partnerskap anses vara något positivt, framgår inte enligt svaren 
från intervjuerna. Mattsson (2002) menar ju att partnerskapsrelationer inte nödvändigtvis behöver 
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ses som en positiv företeelse då blottandet av ens verksamhet och processer skapar risker för 
utnyttjande av den andra parten. Respondenternas svar anger ingenting som antyder på att något 
sådant skulle vara fallet, och det ger därför inte heller något utslag i studiens analys. 

5.2.3 Offensiv kvalitetsledning 
Analysen för offensiv kvalitetsledning inleds med att titta på om kvalitetsarbete upplevs 
genomföras, regleras strategiskt och om den motsatta parten upplevs delta i arbetet sett till vad 
som föreslås i teoriavsnittet om systemsyn. Därefter görs en analys av nämnda innovationer som 
tidigare anses genomförts. Slutligen en analys kopplat till teorin hur verksamheterna upplevs 
arbeta enligt hörnstenarna i offensiv kvalitetsledning. 
 
Upplevelse, reglering och den motsatta partens deltagande 
Sett till teorin kring systemsyn föreslår Bergman & Klefsjö (2007) att kvalitetsfrågor måste vara 
en integrerad del i hela verksamheten och formas som ett system. Sett till intervjusvaren anger 
alla fyra respondenter att de upplever att utvecklingsarbete sker inom sin part, varav två (en FM, 
en FMV) dock upplever att det görs begränsat i strategisk utsträckning. FMV uppges arbeta med 
utvecklingsfrågor genom målstyrning i sin verksamhetsutvecklingsplan (VP), internt genomföra 
kvalitetsrevisioner och följa sitt verksamhetsledningssystem (VHL), vilket således gör arbetet 
systematiskt så till vida att VHL är fungerande. Inom FM beskrivs utvecklingsarbetet handla om 
uppdateringar i styrande dokument som gäller i båda myndigheterna samt arbetsgrupper där båda 
myndigheterna deltar. Sett till det svaret från FM respondent uppfylls den teori som är upptagen i 
rapporten som menar att helheten ska delas av flera för att kunna utgöra systemsyn. 
(Innovationsrådet, 2012; SOU 2013:40; Su et al, 2010; Sörqvist, 2004; Edvardsson & Thomasson, 
1991; Seetharaman et al, 2006; Runebjörk och Wendleby, 2013). Men inom FMV uppges inte i 
intervjuerna att den andra parten involveras mer än i dialog på högsta nivå. Det gör att inte teorin 
för systemsyn uppfylls mer än till systemsyn för egen organisation. Förklaring till det kan vara att 
FMV respondenterna arbetar inom FSV och har verksamhetsområdena AL och SPL ”mellan” sig 
och FM. 
 
Innovationer 
Den huvudsakliga innovationen som respondenterna nämner är system Prio. Tre av fyra (Två 
FMV en FM) menar att affärssystem som införts är en innovation med anledning av att två 
myndigheter delar på systemet (Endast FSV inom FMV). Dessutom har alla instrument och 
stödsystem för ledning/styrning i organisation (HR, ekonomi, logistik, produktion) samlats i detta 
system. Som ett resultat av detta har arbetssätt helt och hållet förändrats. Som koppling mot 
teorin som innovationsrådet (2012) tar upp kan system Prio kategoriseras som en kombination 
mellan en produkt-/serviceinnovation och en processinnovation. Detta därför att det faktiskt är 
en produkt som lanserats (internt) samtidigt som det har ändrat arbetsgångar till stor del, dvs. 
processerna mellan myndigheterna. Huruvida det är en innovation eller inte, kopplat mot teorin, 
kan det alltså styrkas att det är det. Innovationsrådet (2012) menar också att innovationer gärna 
ska ta ett grepp över myndigheterna snarare inom dessa. Affärssystem Prio faller även in inom 
det då båda parter i studien tagits in i systemet. 
Försvarslogistikplanen (FLP) är en annan innovation som nämns av en respondent. Då den 
bidragit till uppdelning och ny organisation kan den definitivt anses som en organisatorisk 
innovation enligt Innovationsrådet (2012). Dessutom kan den ses som en processinnovation då 
den bryter de övergripande beställningsmönstren mellan myndigheterna (Bilaga E) och faller 
således också in som en innovation över båda myndigheterna. 
Två andra innovationer som nämns av en respondent är ett nytt bokningssystem för besiktning 
och en processinnovation på en verkstad för framtagning av nya tillverkningssätt på 
komponenter som är svåra att få tag på. De uppges gälla internt inom FMV (FSV) och kan på så 
sett inte ses som en övergripande innovation enligt Innovationsrådet (2012). Tittar man internt 
inom FSV kan bokningssystemet ses som en produkt- och processinnovation då den ändrat på 
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arbetssätt för bokning. Nya tillverkningssätt på komponenter får ses som en processinnovation 
då det endast gäller alternativt framtagandesätt. 
 
Bellingkrodt & Wallenburg (2015) menar att kundens åsikter måste finnas som fundament, men 
det framgår inte i intervjuerna hur innovationerna som nämns har kommit fram. Möjligtvis kan 
man gissa att bokningssystemet och nya framtagningssätt för delar som är svåra att få tag på 
grundas i ett kundmissnöje. Men det kan alltså varken styrkas eller inte baserat på de svaren. 
  
Hörnstenarna inom Offensiv kvalitetsledning 
De tre respondenterna från FMV anger allihop att beslutsfattandet baseras på fakta inom deras 
verksamhet vilket är en förutsättning för att kunna utvecklas i rätt riktning enligt Bergman & 
Klefsjö (2007). Faktainhämtningen inom FMV görs vid samverkansmöten och kartläggningar 
görs vid behov beroende på vilken situation de står inför. Dock uppger en respondent att 
besluten som fattas alltid är en form av risktagande då det är resurskrävande att inhämta fakta, då 
prioriteras ofta produktionen före. Påståendet styrks av Bergman & Klefsjö (2007) som menar att 
fakta alltid behöver verifieras och bearbetas, vilket binder resurser. Enligt Innovationsrådet 
(2012) är det bra att kunden involveras och nya inhämtningsmetoder premieras för att inte skapa 
suboptimeringar. FM respondent anger just det, att kunden deltar. Inhämtningen görs dock i 
form av traditionella rapporteringsmöten vilket bedöms vara tillräckligt  
 
För att skapa förutsättningar för ständiga förbättringar menar Bergman & Klefsjö (2007) att det 
måste finnas ett arbetssätt eller andra förutsättningar i organisationen som skapar en systematik 
att fånga upp problem eller att analysera egna verksamheten. Respondenterna från FMV anger at 
det finns systematik i organisationen för just det här, exempelvis i form av Lean-projekt (inkl. 
personal) och ett avvikelsesystem. Enligt Knoppen et al (2015) och Bellingkrodt & Wallenburg 
(2015) gör man rätt att ta in stöd i verksamheten för att få förbättringsprojekten att och filosofin 
att spridas. Enligt intervjusvaret som gavs fanns en Lean-projektledare inom FMV med 
konsultstöd. Huruvida de är agerar över längre tid eller inte framkommer inte i intervjun, så det är 
svårt att avgöra om det är lyckosamt eller finns en farhåga kring icke-kontinuitet som Johnsson 
(2012) menar. 
FM respondent anger att kännedom hos denne inte finns om något uttalat system, utan brister 
upptäcks efterhand och tas om hand om. 
 
En av de största anledningarna till att skapa förutsättningar för delaktighet är enligt Sörqvist 
(2004) och Bergman & Klefsjö (2007) att kunna få medarbetare att känna motivation för 
lösningar man själv är med att ta fram. Alla respondenter svarar att man inom sin egen 
verksamhet hela tiden försöker involvera personalen och vara lyhörd för vilket gör att ambitionen 
hos verksamheterna stämmer överens med teorin för offensiv kvalitetsledning. En annan sak som 
talar för teorin är inbjudandet av externa och interna kunder vid processutveckling hos 
respondent 2. Något som talar emot delaktighet är när respondent 3 uppger att vissa frågor hålls 
inom mindre krets för att inte skapa oro i onödan. Det skulle enligt Runebjörk & Wendleby 
kunna vara förutsättningar för kommande förändringsmotstånd. 
 
Alla respondenterna anger också att de jobbar med processer vilket är bra då verksamheterna 
jobbar efter ett formulerat kundbehov. (Bergman & Klefsjö, 2007; Ljungberg & Larsson, 2012; 
Su et al, 2010; Aparecida da Silva et al, 2012) Det råder dock en oenighet för om processerna 
utvecklas i ett större perspektiv. Respondenterna inom FMV (som tillhör FSV) menar att 
utveckling pågår men nästan enbart för egna processer inom myndigheten. Det skulle enligt 
Innovationsrådet (2012) inte anses som att ta ett helhetsgrepp och skulle ev. vara en 
suboptimering. Respondenten från FM svarar dock att FLP utgår från ett processtänk, och den 
tittar på helheten mellan myndigheterna för försvarslogistik och utgör i så fall en viktig del i att 
arbeta med processer mellan båda myndigheterna (Aparecida da Silva et al, 2012). 
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Alla respondenter anger att de utgår från sin kund, och enligt svaren är det väldigt tydligt att vem 
kunden är, upplevs vara olika. FMV respondenterna uppger sin närmsta beställare som kund och 
att man lyssnar till vad de vill, men har samtidigt en förståelse för den slutliga kund som är FM. 
Enligt Seetharaman et al (2006), Bergman & Klefsjö (2007) och Eriksson (2009) handlar ett 
lyckosamt TQM-arbete (offensiv kvalitetsledning) om att se och kontinuerligt förändras mot den 
slutliga kundens behov. Då FMV respondenterna anger detta anses kunderna vara i centrum. För 
FM del, utgör ju dem kunden i den här fallstudien. Men de anger att förbanden är deras interna 
kunder, vilket tyder på kundfokus.  
 
Det engagerade ledarskapet uppges av alla FMV respondenter finnas där och stötta, ta initiativ 
och driva förändringsvilja, vilket är i linjemed Bergman & Klefsjö (2007) tankar om att det är 
fundamentalt för TQM-arbete. Inom intervjuerna kan man dock utläsa att tankarna utgår från ens 
närmsta verksamhet, vilket kanske inte är så konstigt. FM respondent upplever att båda delar 
engagemang eller inte finns inom organisationen, som andra stora organisationer.  
Inom FMV ger ett intervjusvar en bild av att alla delar inom FMV inte är lika engagerade i alla 
frågor. Huruvida det rör sig om enstaka personer eller enstaka åsikter framkommer inte i studien. 
Enligt Runebjörk och Wendleby (2013) innebär det i så fall att det skulle finnas utrymme för att 
eliminera kostnadsdrivande verksamhet som uppstått som ett resultat av bristfälligt ledarskap.  

5.3 Styrande dokument 
Som tidigare nämnt är det de styrande dokument som framkom i intervjuerna som överskådligt 
ska analyseras hur de tillför till kvalitetsarbete. Som tidigare nämnt ses relevanta urklipp ur de 
styrande dokumenten i Bilaga F. 

5.3.1 Verksamhetsplaner inom FSV och MarkV 

De båda verksamhetsplanerna utgår från FMV Generaldirektörs övergripande, prioriterade mål 
och strategier. Rörande materielunderhåll inom denna studie framgår det i figur 28 (även i bilaga 
F). Det finns övergripande mål att samarbeta med FM för att hålla samman försvarslogistiken 
(som materielunderhåll är en del av). Dessutom framgår det i prioriterade mål att leverera så 
partnern FM blir nöjd, snabbt ställa om organisationen vid behov och leverera försvarslogistik ur 
ett livscykelperspektiv. Bergman & Klefsjös (2007) tankar om att formulera vision, mål och 
strategier för målstyrning överensstämmer alltså med de styrande dokumenten som är 
verksamhetsplaner. 
En viktig del som nämns i de båda planerna är upptagandet av verksamhetsutvecklingsplaner, 
vilket även det direkt kan kopplas till Bergman & Klefsjö (2007). 
 

 

Figur 28. Styrande dokument - Verksamhetsplaner 
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Kopplat till hörnstenarna för offensiv kvalitetsledning (Bergman & Klefsjö, 2007) kan följande 
relationer ses. Beskrivning av kunder, styrning om samverkan/delaktighet, processmål, nyckeltal 
att mäta(fakta), styrning om uppföljning (systematik ständiga förbättringar). 
Inom målstyrningen ska verksamheterna också formulera banbrytande mål, vilket väl kan ses som 
att styra verksamheten mot att börja tänka i mer innovativa banor (Innovationsrådet, 2012).  
Kopplat till datainsamlingen från intervjuerna bekräftar det i analysen att dokument faktiskt 
reglerar de saker som framkommer i intervjun avseende omställningsbehov i organisationen med 
leveranser ur ett livscykelperspektiv (system inkl underhåll). Anmärkningsvärt för studien är 
också att FM uttryckligen benämns som partner.  
 

5.3.2 MarkV VHL 
VHL i sig inom MarkV har invävt den målstyrning som finns inom FMV för att skapa ett system 
som ger en systematik i verksamheten. Som nämnt i Bilaga F finns 88 gemensamma rutiner som 
reglerar hela verksamheten. De utvalda rutinerna som ses i figur 29 har valts ut för att tydliggöra 
kopplingarna mot det teoretiska ramverket för studien. Efter genomläsning av VHL (ej revision) 
upplevs den i övergriplig analys ta ett helhetsgrepp som gäller internt inom MarkV i FSV för 
hörnstensmodellen enligt Berman & Klefsjö (2007). 
 

 

Figur 29. Styrande dokument – MarkV VHL 

 
Rutin 120 för processer beskriver hur verksamheten ska ta emot kundbehov och skapa en 
leverans till en nöjd kund. Det kan kopplas till att syftet ligger enligt vad teorin tar upp för att 
fylla kundbehov (Bergman & Klefsjö, 2007) (Ljungberg & Larsson, 2012) (Su et al, 2010). I 
processbeskrivningen i Bilaga F framgår också hur lednings-, stöd-, och produktionsprocessen 
fylls med information om värdeskapande aktiviteter. 
 
Rutin 580 motsvarar Ljungberg & Larsson (2012) definition av processorintering genom att lyfta 
fram hur organisationen systematiskt ska arbeta för att mäta processuppfyllnad (till syfte). Det 
görs tex genom kundenkäter, mätning av punkter i processen genom revisioner. Hänvisning finns 
också till andra rutiner i VHL som reglerar när och hur dessa möten, granskningar, revisioner etc. 
ska genomföras (se bilaga F). Sett till hörnstenarna från Bergman & Klefsjö (2007) kan analysens 
tydligaste kopplingar mot förutsättningar för att basera beslut på fakta, sätta kunder i centrum, 
arbeta med processer och ständiga förbättringar genom systematik. 
 
Rutin 570 som tar upp förebyggande och ständiga förbättringar kopplas som namnet anger mot 
hörnstenen ständiga förbättringar i Bergman & Klefsjö (2007). Rutinen reglerar vem som 
ansvarar för vad och hur genomförandet ska ske (bilaga F) genom referenser till enskilda rutiner, 
arbetsinstruktioner och blanketter. Hänvisning finns också till styrande dokument inom VHL 
samt utanför verksamheten.  
 
Rutin 515 tar upp vem som ansvarar för och hur kundmöten ska genomföras lokalt på 
verksamhetsorter och centralt inom FSV. Sett till hörnstenarna (Bergman & Klefsjö, 2007) kan 
paralleller dras till att sätta kunden i centrum och skapa delaktighet genom den lokala dialogen 
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med brukaren, basera beslut på fakta genom att ta upp avvikelser och utreda dessa samt ständiga 
förbättringar då dessa möten regelbundet genomförs.  
 

5.3.3 FM Tjänstebeskrivning 
Sett till hörnstenarna (Bergman & Klefsjö, 2007) uppdateras tjänstebeskrivningen årligen 
omfattande åtaganden för leverantören och kunden vilket ses som en metod för att systematiskt 
göra ständiga förbättringar. Förbättringarna avser förutom åtaganden för parterna även 
omfattningen av själva tjänsten. 
 

 

Figur 30. Styrande dokument – FM Tjänstebeskrivning 

5.4 Sammanfattande analys 
Sett till analyser gjorda för enkäter, intervjuer och styrande dokument görs en kortare 
sammanställning i detta kapitel. 
 
Relationen - Enkätsvaren som syftade till att bidra till en bedömning av relationskvalitet i 
Holmlunds (1997) relationsmodell bidrog med betyg 3,39 i upplevd relationskvalitet på akt- och 
episodnivå. Enligt intervjusvarens analys, och med hänsyn tagen till den använda betygsskalan 1-
4, hamnar helhetsbedömningen för relationskvalitet mellan parterna på betyg 3 av 4.  
I analysen av dokument är det svårt att utdra något kvalificerat för själva relationen mer än att 
konstatera att kommunikation sker mellan myndigheterna i dokumentform för att styra/reglera i 
materielunderhållets beställningar osv. Enligt Holmlund (1997) räknas även dessa in som 
transaktioner som är betydande i relationen. För studien kan inte annat räknas in i analysen än att 
de är betydande då de nämns, och ingen kritik riktas mot dem i intervjuerna. Det gör att det mest 
rimliga får anses vara att låta det tidigare betyget 3 av 4 fortsätta att gälla för relationskvalitet 
mellan FM och FMV. 
 
Partnerskapet – Intervjusvaren anger att en begränsad serviceutveckling sker från FMV sida till 
FM då det inom beställningar från FM redan finns angivet vad som ska levereras, varken mer 
eller mindre. Den rådande kulturskillnaden mellan myndigheterna upplevs också sätta sin prägel 
på partnerskapet. 
Myndigheternas strategi upplevs av respondenterna vara bejakande för att partnerskap ska finnas 
och stärkas enligt påståendena för strategi. Sett till strategin, påståendena för styrkepositionering 
och inom ram för studiens intervjuer hamnar FMV som den inom partnerskapet som anses 
dominera partnerskapet, och kan således teoretiskt utöva makt i och med en ojämn balans. Dock 
finns inget från intervjuerna som uttrycker någon oro för detta. 
De bindningar och beroenden mellan parterna som nämns i intervjuerna anses också i analys att 
väga över som mest gynnsamma för FMV, om än många bindningar gynnar båda parter. 
De styrande dokumenten förstärker i analys bilden av intervjusvarens berättelse om 
partnerskapet. Detta då dokumenten formulerar strategi från FMV att stärka partnerskapet med 
FM.  
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Kvalitetsarbete – Alla respondenter anser att kvalitetsarbete genomförs och regleras inom 
respektive part på något sätt. FMV anger reglering via styrande dokument och systematik via 
Lean-projekt och avvikelsesystem. FM uppger dialoger med leverantören och löpande 
korrigeringar. 
Den främsta innovationen på tidigare genomförda utvecklingsarbeten som nämns är införandet 
av system Prio. Den anses vara en kombination av en produkt- och processinnovation som 
omfattar båda myndigheterna. Försvarslogistikplanen nämns som en organisations- och 
processinnovation på myndighetsövergripande nivå. 
Sett till hörnstensmodellen från Bergman & Klefsjö (2007) uppger alla respondenter att inslag 
från dessa finns i någon omfattning. I huvudsak är perspektivet från FMV att man använder sig 
av alla hörnstenar inom egen organisation. FM respondenten upplever att hörnstensmodellens 
inslag används tillsammans med FMV. 
Enligt de styrande dokumenten hittas många inslag på reglering av kvalitetsarbete. Inom FMV 
gäller det verksamhetsplaner som innefattar utvecklingsarbete genom målstyrning. Inom MarkV 
handlar det om en VHL. Inom FM handlar det om reglering av tjänster man beställer av FMV i 
det styrande dokumentet FM Tjänstebeskrivning. 

5.4.1 Framgångsfaktorer 

De egenformulerade konkreta framgångsfaktorer och saker att utveckla som respondenterna 
själva föreslog sågs tidigare i kapitel 4.2.4, figur 22. De är analyserade och kan efter teoretisk 
koppling sammanfattas till fyra utvunna framgångsfaktorer. De ses i figur 31 och förklaring följer 
efter figuren.  

 

Figur 31. Utvunna framgångsfaktorer 

 
1. Respondenterna uppger synpunkter som kan sammanfattas till en framgångsfaktor. Det 

är anordnanden av lokala/centrala kundmöten, kompetensutbyte och personalrörelser 
mellan myndigheterna för att översprida kunskaper. Även gemensamma 
utbildningsprogram tas upp som syftar till att lära ut samma sak till lägre resursåtgång och 
sedan att enade arbetssätt i arbetsgrupper skapar bättre förutsättningar att jobba åt samma 
håll utan prestige. Alla de fem formuleringarna från respondenterna kan härledas mot 
Forslund (2013) metoder för utveckling av människor. Inom studien bör detta göras 
gemensamt av parterna för att stärka relationens kvalitetsmässiga arbete. 

 
2. Verksamheterna beskrivs av respondenterna ha lång kombinerad erfarenhet av sitt 

yrkesområde och medarbetarna upplevs inneha ett engagemang och känsla för frågor som 
rör myndigheternas verksamhetsområde. Det långsiktiga perspektivet och byggandet av 
relationer delas av Holmlund (1997), Grönroos (2012) och Gustaffsson et al (2006) då det 
är en förutsättning för serviceutveckling. Om parterna når till den punkten att gemensam 
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kultur råder har man enligt Christensen et al (2005) kommit långt i att lära sig den andra 
partens verksamhet. Enligt innovationsrådet (2012) är det också bra att se det högre syftet 
bortom myndigheten, vilket medarbetarna menas göra kring försvarsfrågor. 
 

3. Respondenterna uppger att det är många aktörer och att förändringsarbete i flödet är 
trögt. En formulerad framgångsfaktor av det föreslår en gemensam översyn av flödet från 
kund och genom leverantörens verksamhet, vilket möjligtvis kan tyckas vara för ”intimt”. 
Men sett till SQMA rapport (2012) (i inledningen av rapporten efterlyser SQMA 
nytänkande sätt om hur nära kunden kan släppas in hos leverantören) motiveras det för 
att förespråka nytänkande. Själva genomlysningen av flödet avses göras för att skapa ett 
holistiskt perspektiv ovanför myndigheterna där man utgår från kundens 
behov(Ljungberg & Larsson 2012; Su et al, 2010).  
Samtidigt kan man passa på att tydliggöra åtaganden som missförståtts eller inte 
kommunicerats vilket kan kopplas till det fundamentala att förstå vad som kunden menar 
enligt sitt sätt att beställa (Gustaffsson et al, 2006, Seetharaman, et al, 2006, Zeithaml et 
al, 1985). 

 
4. Respondenterna menar att delar av organisationen inte har hängt med i samma 

utvecklingstakt som andra. Det är ett exempel på hur man inte bör göra enligt Yukl 
(2012) då organisationen som helhet behöver tas i beaktande (Aparecida da Silva et al, 
2012) för att alla delar ska hinna ställa om både verksamhetsmässigt och strategiskt.  
Synpunkten om att kompetensavveckling noga måste övervägas då den inte går att 
ersättas kan också kopplas till Yukl (2012) då den kompetensen måste hinna överlämnas, 
annars anses förändringen gå för snabbt. 

6. Slutsatser 
De slutsatser man kan dra efter att analysen är gjord redovisas nedan i punktform och utgår från 
vad som kommer fram i studien. 
 

 Även fast relationen mellan parterna fungerar bra till största del, är relationen komplex 
med många interna aktörer och gränssnittsytor mellan dem. Det kan ses förenklat i figur 
11 kap. 4.2.1 där verksamheten beskrivs utifrån intervjusvaren och i figur 25 kap. 5.2.1 
där relationsmodellen operationaliseras. Den relativt höga relationskvaliteten ger generella 
förutsättningar för kvalitetsutveckling mellan parterna. 

 

 En vidare slutsats, i förlängningen av att relationen är komplex, är att trots att flödet är 
väl kommunicerat i organisationerna och möjligt att återge på förfrågan i studien, så kan 
förändringsmöjlighet av befintliga strukturer sannolikt upplevas som svårt och trögt att få 
igenom pga. av de många olika aktörerna. I händelse av att leverantörens leveransförmåga 
skulle nedgå, i något led eller helt, skulle det sannolikt yttra sig problematiskt ur ett 
ersättar- och tidsperspektiv för kunden. 

 

 Den icke-överensstämmande kulturen hos kunden och leverantören kan vara 
kommunikationshämmande och dra ner tempo för flexibilitet gentemot den andre. Men 
det som väger upp, och möjligtvis neutraliserar kulturskillnaden, är medarbetarnas lojalitet 
och känsla för det högre syftet (nationens försvarsförmåga). 

 

 Styrkepositioneringen och beroenden/bindningar ligger enligt intervjusvaren till 
leverantörens fördel och skapar en dominansroll i partnerskapet. Det skulle teoretiskt 
kunna innebära såväl fördelar som nackdelar för kunden beroende på vilken riktning den 
motsatta parten vill färdas. Fördelar i detta förhållande ligger i att leverantören har stor 
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teknisk kompetens kring kundens materiel och kan ur det hänseendet agera mycket 
snabbt och flexibelt med hög kvalitet i oförväntade händelser. En nackdel kan vara att 
leverantören möjliggörs diktera villkoren vid oförväntade händelser. De behöver inte 
nödvändigtvis vara efter kundens omdelbara behov då leverantörer har egna behov, t.ex. 
täcka omkostnader för leverans. Båda parterna har dock uttalade strategier för att stärka 
banden till varandra vilket antyder på en tro till varandra. 

 

 Det finns en systematik hos leverantören att utgå från de behov som kunden har genom 
dialoger och formuleringar av beställningar. Pga. antalet internbeställningar och 
nedbrytningar i flera nivåer uppstår större risk för suboptimerande initiativ och 
verksamhetsutveckling. Det föreslår att korta ner antalet interna led genom 
direktbeställning mot den organisationsdel som tänks leverera.  
Kundens systematik att styra leverantören i sina beställningar finns då revidering görs 
årligen. Ytterligare systematik inom egen organisation framkommer inte inom studien. 
 

 Kombinationen av dialoger mellan parterna (på alla nivåer) och styrande dokument som 
gäller inom båda myndigheterna gällande beställningar och anvisningar inom teknisk 
tjänst, får anses vara fundamental för att kommunikationen kring materielunderhåll inte 
missförstås. 

 

 De utvunna framgångsfaktorerna för kvalitetsarbete i relationen kan bara föreslås vara 
generiska för vilka myndigheter som helst i kund-/leverantörsrelation med varandra. 
Trots att de från sitt operationaliserade tillstånd översatts till mer övergripande 
framgångsfaktorer med hjälp av litteraturen, kan de inte verifieras utan att studien först 
prövas på andra myndigheters verksamhet.  
Man kan även dra slutssatsen att parterna lever upp till framgångsfaktor 1 och 2, bortsett 
från kultur, vilket skapar en god relation. Tillsammans med kulturen är faktor 3 och 4 
områden som skulle kunna utvecklas, sett till anpassad förändringstakt hos leverantören 
och minimerande av antal aktörer hos leverantören inför leverans. 
 

6.1 Besvarande av frågeställningar 
Syftet med studien är att bidra till forskningen om myndigheters långsiktiga kund-
/leverantörsrelationer med varandra, genom att åskådliggöra strukturer för kvalitetsarbete och 
framhäva kvaliteten i deras relation och partnerskap. 

 
 Hur upplevs kvaliteten i relationen mellan myndigheterna, och hur upplevs kvaliteten i 

deras partnerskap? 

 Vilka strukturer för kvalitetsarbete för att förbättra relationen och partnerskapet kan 
åskådliggöras och vilka nya strukturer och arbetssätt kan föreslås? 

 Kan framgångsfaktorer formuleras, och i så fall ur ett generiskt perspektiv för 
kvalitetsarbete inom partnerskap för andra myndigheter i kund-/leverantörsrelation? 

 
För att besvara på första frågeställningen gällande kvalitet i relationen beskrivs den i analysen som 
betyg 3 av 4 därför att, enligt de datainhämtningar som är gjorda i studien upplever kunderna att 
tjänstekvaliteten som levereras vid markverkstäderna är ”till mesta del” bra. Tjänstekvaliteten 
speglar enligt analysen möjligtvis av sig från de lägre nivåerna i relationen till övergripande nivåer. 
Då relationen inte kritiseras anmärkningsvärt vid övrig datainhämtning kan man fortsatt beskriva 
relationskvaliteten att vara relativt hög, dvs. betyg 3 av 4. För att se en beskrivning av hur 
transaktionerna går till i relationen kan hänvisning göras till figur 11, kapitel 4.2.1 som beskriver 
beställningsflöde och dialog mellan parterna. 
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För att beskriva partnerskapet bör man utgå från den kulturskillnad som råder mellan parterna. 
D.v.s. att den ena anslagsfinansierade verksamheten helt grundas i filosofin kring att inneha 
operationell tillgänglighet hela året med högsta möjliga beredskap och redundans. Den andra 
partens kultur är å andra sidan invaggad i ett fredsrationellt tänk med fokus på egen effektivitet i 
produktionen för att möta kundbeställningarna. Ett motsägelsefullt förhållande, men ändå finns 
ett partnerskap uttryckligen formulerat mellan dem. Inom partnerskapet beskrivs de båda ha en 
vilja och strategi att vilja närma sig varandra ytterligare. Den styrkepositionering som enligt 
studien råder är att leverantören har överläge. De beroenden och bindningar som finns mellan 
parterna grundas på regeringsbeslut som formar ett beroende av varandra, där kunden får anslag 
att använda till den utpekade leverantören. Övriga bindningar som nämns är att man delar på 
kompetensen på IT- system, personalen i viss utsträckning och att man är samgrupperade 
infrastrukturmässigt. Sett till beroenden och bindningar för studien är leverantören den part som 
verkar dra mest nytta av partnerskapet.   
 
För att besvara den andra frågeställningen kan man först och främst se ett stort antal mötesforum 
från högsta nivå ner till lägsta som vardera syftar till att samordna beställningar, 
produktionsplanering, fånga avvikelser för förbättringar etc. Den andra tydliga strukturen för 
kvalitetsarbete är den målstyrning som leverantören utövar inom myndigheten genom årliga 
verksamhetsplaner. Då verksamhetsplanerna styr alla underliggande enheter att aktivt formulera 
nyckeltal, vilka ens kunder är, formulera verksamhetsutvecklingsplan, banbrytande mål, 
samverkan/delaktighet och uppföljning kan dessa verksamhetsplaner ses som en stark struktur 
för kvalitetsarbete då de involverar sin partner.  
Både leverantören och kunden ses tänka processorienterat, vilket är en tydlig struktur för 
kvalitetsarbete så länge processen sträcker sig över båda myndigheterna för att verkligen erbjuda 
ett holistiskt synsätt och skapa förutsättningar för innovationer tar grepp om båda 
myndigheterna. 
Leverantörens lägre nivås VHL framkommer i studien som en tydlig struktur att systematiskt 
inarbeta den verksamhetsplan och övergripande strategier i sitt vardagliga arbete. Det skapar 
också förutsättningar för att systematiskt fånga upp underlag för ständiga förbättringar, mätning i 
sina processer, formulera nya kunder etc.  
Från kundens sida ses en struktur för kvalitetsarbete genom att årligen bjuda in leverantören för 
revidering/omformulering av vad som ingår i beställning. Kunden uttrycker själv i studien att de 
håller på och bygger upp systematiken kring sitt kvalitetsarbete. Men då det inte är klart ännu, 
föreslår studien (sett till vad som framkommit hos leverantören) att systematiken bör formuleras 
kring en VHL som sträcker sig över båda myndigheter. Åtminstone så till vida, den del som berör 
processer för materielunderhåll och kvalitetsarbete som involverar leverantören på ett 
systematiskt sätt. Ett annat förslag på nya arbetssätt är att från kunden göra kontroller/revisioner 
i både beställningsflödet och verksamheten hos leverantören. 
 
Som svar på den tredje frågeställningen kan de utvunna framgångsfaktorerna föreslås som 
generiska att gälla alla myndigheter i kund-/leverantörsförhållande. De kan dock inte fastslås i det 
är skedet, utan bara föreslås. Samma studie behöver göras på andra myndigheter för att kunna 
verifiera. Respondenterna i intervjuerna lämnade sina egna formuleringar för framgångsfaktorer 
och saker att utveckla i operationaliserad form. D.v.s. specifik för deras egen verksamhets relation 
och förutsättningar där.  Då analysen medförde en koppling mot befintliga teorier och då ,på ett 
sätt, sammanfattade underlaget till en mer övergripande form blir studiens framgångsfaktorer 
möjliga att föreslå ur ett generiskt perspektiv. 

7. Diskussion 
Precis som en av slutsatserna säger, visar till studien i stora delar vilken komplex historia kund-
/leverantörsförhållanden mellan myndigheter kan vara. Ur ett logiskt perspektiv kan man tycka 
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att nollsummespelet av anslagen mellan myndigheterna automatiskt borde medföra avskalande av 
icke-värdeskapande organisering, handläggning, processer, väntetider etc. Men inom studien 
upplever man alltså inte att man nått hela vägen där, då förändringstakten på sina håll upplevs 
trög. Beroende på synsätt skulle man kunna resonera kring vad som egentligen är mest 
resurskrävande. Antingen nyttja medel för att hastigt genomföra förändringar, forcera 
produktion/handläggning av ärenden. Eller att verksamheten bitvis medvetet får ”halta” då man 
sköter produktionen inom de tilldelade medlens tillåtna ram. För myndigheter verkar förhållandet 
oftast bli det senare då anslagen ges för att uppnå någonting befintligt snarare än att utveckla nya 
vägar. 
 
Sett till kvalitetsarbete mellan myndigheter i kund-/leverantörsrelation kan man efter studiens 
resultat fundera kring vikten av att ha en bra relation. Parterna inom studien hade en bra relation 
till största del, men ändå finns många rätt markanta påpekanden från respondenterna. Ev. skulle 
kommentarerna kunna anses som detaljmässiga i det stora hela, men ändå relevanta så till vida att 
de belyser tillkortakommanden.  
Ur ett högre perspektiv är det säkert möjligt att titta på relationen mellan myndigheterna och 
tänka ”Det fungerar och är tillräckligt bra, med tanke på organisationernas storlek”. Men de som 
jobbar i organisationerna verkar ofta ha en helt annan bild av vad som är tillräckligt bra. Sannolikt 
kan det (utan djupare analys) kopplas viljan att känna yrkesstolthet. Är det där medarbetarnas 
nyckel till motivation ligger borde den i så fall bejakas, frågan är bara hur man kan möjliggöra att 
lägga resurser på kvalitetsarbete, utan att förbruka medel som är vikta för produktion/leverans till 
kund. På något sätt bör man hitta en balansgång i dessa situationer för myndigheter att rättfärdiga 
skötandet av båda samtidigt. 
 
Teorin tar till viss del upp perspektivet att det inte nödvändigtvis är sunt för parter att sträva mot 
en partnerskapsrelation. Sett till studien, som fokuserar på offentlig verksamhets kund-
/leverantörförhållande till varandra, förefaller det naturligt att partnerskapsstrategi ska förordas. 
För offentlig verksamhet faller det sig naturligt då det alltid ska vara synligt var anslagen tar vägen 
och alla effektiviseringar ska välkomnas, att blotta sin verksamhet ska alltså vara fullt naturligt. 
Det är alltså när näringslivet blandas i relationer med myndigheter som oro för att blotta sig för 
mycket kan börja bli aktuellt. Utan att svartmåla hela näringslivet så råder en helt annan 
förutsättning för överlevnad där då det styrs efter efterfrågan i suboptimerat förfarande och inte 
samhällsbehov ur ett holistiskt perspektiv. 
En vidare fundering som kommer fram i studiens slutfas är att ett partnerskap med full insyn hos 
båda myndigheter sannolikt kan vara en grundförutsättning för att ens kunna forma processer 
genom båda myndigheterna.  

7.1 Metoddiskussion 
Datatrianguleringen som metod upplevs ha fungerat i relationsanalysen då underlaget till analysen 
innehöll både kvantitativ och kvalitativ data från enkäter och intervjuer. De styrande tillförde 
dock ingenting sett till relationsanalysen, utan bara till partnerskaps- och kvalitetsarbetesanalysen. 
Det märks rätt omgående hur studiens omfattning växer markant i samband med beslutet att 
genomföra en datatriangulering. Trianguleringen som metod bör övervägas ordentligt innan det 
väljs att genomföras. Sett till hur mycket tid och resurser man har att genomföra studien på kan 
rapporten växa till en nivå som är för stor för den ställda uppgiften. I fallet för den här rapporten 
visar det sig främst i form av att analysen görs på en överskådlig nivå, och kommer fram till 
överskådliga resultat och slutsatser. Vill man djuploda föreslås istället hålla sig till att analysera en 
sak i taget, dvs. antingen relationskvalitet, partnerskap eller kvalitetsarbete mellan parterna. En 
triangulering inom respektive område skulle få fram mer specifika saker med bättre vetenskaplig 
förankring. 
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Enkäten som grundas på SERVQUAL enligt Zeithaml et al (1985) fungerade förvånansvärt väl 
för att beskriva upplevd tjänstekvalitet. Detta med anledning av att den en gång i tiden är 
framtagen inom näringslivet, och med tanke på den speciella kund- och leverantörsrelation som 
finns mellan myndigheter fanns en viss farhåga att resultatet inte skulle nå syftet för 
SERVQUAL. Men efter reflektion efter studien kan det konstateras att modellen verkar vara 
överförbar även till offentlig sektor och relationer mellan myndigheter.  
 
Studiens metodmässiga tillkortakommande finns i intervjuerna. Främst handlar det om antalet 
intervjuer som genomfördes och hur spridningen var mellan kund och leverantör. Fyra intervjuer 
(tre hos leverantör, en hos kund) kan ur vissa hänseenden vara i underkant då 
utvecklingsförslagen kan bli starkt vinklade utefter arbetssituation för den enskilde. Sen bör det 
såklart vara utgångsläge att ha lika många att intervjua från båda parter för att få ett mer förtroligt 
resultat att analysera. 
Ett annat tillkortakommande för intervjuerna är att de inte omfattade människor som jobbar i de 
verksamhetsorganisationer/funktioner som frekvent nämns i studien (FMV SPL, FMV AL, FMV 
LDS, FMLOG NSE). Om antalet intervjuer höjts och spridits ut på de olika ställena i 
organisationen kunde en bättre bredd av resultat och utvecklingsförslag erhållits, vilket hade höjt 
statusen av studiens bidrag till forskningen.  
Anledningar till att det inte blev så i den här studien ligger att det inte var känt innan huruvida 
relationskvalitet var bra eller dålig, vad som egentligen var bindningarna mellan organisationerna 
och hur kvalitetsarbete genomfördes hos båda parter. Den valda metoden svarar därför på 
forskningsfrågorna ur ett överskådligt perspektiv och man kan nu, sett till studiens resultat, 
istället anta att relationen är förhållandevis bra, veta vilka bindningar som finns och har en 
teoretisk bild över hur kvalitetsarbete genomförs i verksamheterna. För att verkligen få veta om 
kvalitetsarbete görs på det sättet som det berättas om i intervjuer och styrande dokument behövs 
alltså en mer fördjupad studie göras kring det nu när grundförutsättningarna är kända för 
relationen och partnerskapet. 
Studiens triangulering mot styrande dokument får anses som lyckad därför att det kan 
understryka eller dementera saker som framkommer i studien. Genom att ha gjort det kan det 
som sägs i intervjuerna anses vara verifierat genom styrande dokument istället för att ha utökat 
antal intervjuer. Resultatet och slutsatserna får alltså anses vara upprepningsbara och mäta rätt 
saker, men till bekostnad av att de är ur ett övergripande perspektiv. 

7.2 Resultatdiskussion 
I inledningen av rapporten tas det upp av Curry & Kkolou (2004) att det systematiska 
kvalitetsarbetet i relationer går hand i hand och Kandampully (1998) menar att det är viktigare 
och viktigare att utvecklas tillsammans med kunden snarare än självständigt. Det studien kan 
tillföra i det perspektivet är egentligen bara att understryka betydelsen. Intressant är också att ha i 
åtanke att den här studien framhäver för myndigheter att inte bara inneha en relation med 
innehållande kvalitetsarbete (enligt Curry & Kkolou, 2004; Bergman & Klefsjö, 2007; 
Kandampully, 1997) utan också ingå partnerskap. Studien framhåller partnerskapet mellan 
myndigheter då det ses som en förutsättning för att ta helhetsgrepp mellan myndigheterna och 
skapa processer eller andra innovationer ur ett högre perspektiv enligt det som Innovationsrådet 
(2012) förespråkar. Exempel på en innovation inom studien är det myndighetsöverskridande 
affärssystemet. Studien belyser att Innovationsrådets slutbetänkande (2012) möjligtvis har tagits i 
beaktande i lösningen mellan myndigheterna i fallstudien då en myndighetsgemensam innovation 
faktiskt finns. 
 
SQMA (2012) rapport efterlyste nya metoder för att hitta kundens behov då man inte tycker att 
enkäter och de traditionella mötena räcker till. Den här studiens bidrag för att stilla den hungern 
räcker inte till för att ge en universell lösning. Men den ger ett intressant perspektiv ur den 
offentliga sektorns verksamhet och tillför perspektivet för just myndigheters relation till varandra. 
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Precis som Innovationsrådet (2013) tog upp har många myndigheter kommit en bit på vägen i 
bla. processorientering, men det är intressant att ställa sig frågan huruvida deras processer tillåts 
knyta an eller löpa igenom andra myndigheters. Studien berör till delar att det görs mellan 
myndigheterna i fallstudien, men framhäver också att det går att förbättra. Ett exempel på det är 
den framgångsfaktor som studien formulerat att kunden och leverantören gemensamt gör en 
översyn på processen genom de båda myndigheterna, men framförallt leverantörens då det i 
fallstudien ansågs vara där ett antal internbeställningar hämmade leveranstid och förmåga att 
genomdriva förbättringsförslag. Den framgångsfaktorn formulerades med influenser från 
Innovationsrådets (2012; 2013) uppmaning till innovativa lösningar för att se till mer effekt ut till 
skattebetalarna. 
 
Den SERVQUAL undersökning (Zeithaml et al, 1985) som studien genomförde för att tillföra 
kunskap i relationen enligt Holmlunds (1997) modell lyckades. Resultatets faktum, att det 
lyckades, stärker som Grönroos (2015) mening om att SERVQUAL är en fungerande metodik 
för att mäta kvalitet i Holmlunds modell på Akt- och Episodsnivå.  Det kan förvisso vara både 
bra och dåligt att sätta betyg/poäng på en relation, men studien bidrar med lärdomen om att det 
faktiskt går att göra så om man vill betygsätta relationen. Relationsanalysen hade i annat fall bara 
kunna beskriva kvaliteten i relationen och haft svårare att gradera resultatet som Holmlund 
(1997) initialt menat. 
 
Partnerskapets strategier och styrkefaktorer som Mattsson (2002) framhåller som relevanta i 
kund-/leverantörsförhållanden i försörjningskedjor är initialt hämtade ur näringslivet och har nu 
prövats i ett partnerskap mellan två myndigheter. Det kunskapsbidrag som efterlämnas är att 
styrkefaktorerna fungerar utmärkt som analysredskap om man vill analysera hur partnerskapet ser 
ut, även om det nu gjordes mellan myndigheter. Myndigheternas särart i det här fallet är att 
regeringen beslutat deras nära samarbete (påtvingat), vilket också tas upp som en stark bindning 
(Mattsson, 2002) mellan parterna. En lärdom till framtida analyser är att den formen av 
partnerskap på ett sätt kan eliminera prestigesituationer i partnerskap, men inte nödvändigtvis. 
De styrkor och svagheter för en part i dominansroll i partnerskapet får mindre effekt än om 
partnerskapet hade funnits i näringslivet, det med anledning av att bindningen mellan dem inte är 
lika stark i form av regeringsbeslut. 
 
För systematiskt kvalitetsarbete mellan parterna enligt Bergman & Klefsjö (2007) Offensiv 
kvalitetsutveckling får det anses att när studien efterfrågat existensen av hörnstenarna känns dessa 
igen och det är relativt uppenbart vad som avses. Egentligen kan all teori som tas upp i studien 
kring processer (Bergman & Klefsjö, 2007; Ljungberg & Larsson, 2012; Su et al, 2010; Aparecida 
da Silva et al, 2012) styrkas. Det är egentligen ingen diskussion om att beskrivningarna om 
processer stämmer eller inte, för det gör dem sett till vad som framkommer i studien. Det som 
studien kan tillföra är att understryka vad Aparecida da Silva et al (2012) och Ryals & Knox 
(2001) tar upp gällande processerna att kulturskillnader mellan verksamheterna avsevärt försvårar 
att designa processer som löper genom två parter. Både pga. exempelvis marknadssegment och 
personalomsättning. Det som studien kunskapsmässigt kan komplettera till diskussionen är att 
betona vilken negativ betydelse avveckling av kompetenser kan innebära för myndigheter. Med 
anledning av de kulturskillnader som uppstår vid personalomsättning visas det inom studien att 
det knappt går att återta den förlorade kompetensen om man en gång avvecklat den.  
 
De framgångsfaktorer som studien formulerat utifrån intervjuerna och kopplat dessa mot teorin 
får också ses som ett bidrag till forskningen. Då de generaliserats genom den utvalda teorin kan 
de nu på andra myndigheter prövas för utvärdering av relationens kvalitet, eller att bara ta i 
beaktande i tex. förändringsledning inom/mellan myndigheterna för att höja kvaliteten i deras 
relation. Framgångsfaktorerna måste självklart prövas vid fler studier för att stärka dess argument, 
den här studien har dock lyckats med att generalisera dem utifrån de verksamhetsspecifika 
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formuleringar som framkom i studien. Det får därför ses som ett bidrag till den gemensamma 
kunskapsbanken. 

7.3 Förslag till fortsatt forskning 
Som tidigare nämnt är ett förslag är att göra samma undersökning på två andra myndigheter för 
att verifiera de föreslagna framgångsfaktorerna. 
 
Ett annat förslag är att göra en fördjupad studie i hur de valda myndigheternas kvalitetsarbete i 
framtiden skulle kunna utvecklas. D.v.s. hur de gemensamma processerna hos kunden och 
leverantören skulle kunna formas/förenklas. Inom metoden föreslås kartläggning, mätningar och 
intervjuer i hela beställningsflödet. Syftet skulle vara att möjligtvis föreslå minskat antal aktörer 
för just de beställningar som studien avsåg. 
 
En annan intressant studie skulle vara att genomföra en relations-/partnerskapsanalys i 
näringslivet med två parter som har ett uttalat partnerskap. Detta för att närmare kunna föreslå 
definitioner av de olika sektorernas särarter (privat/offentlig) och se om de föreslagna 
framgångsfaktorerna kan härledas till den privata sektorn också. 
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Bilaga A 
SERVQUAL, 5 determinanter för tjänstekvalitet och 22 huvudpåståenden för detta. 
(”X” syftar nedan till den tjänsteverksamhet som utvärderas) 
 
TANGIBLES 
P1. X has modern looking equipment. 
P2. X´s physical facilities are visually appealing. 
P3. X´s employees are neat-appearing. 
P4. Material associated with the service (such as pamphlets or statements) are visually appealing 
at X. 
 
RELIABILITY 
P5. When X promises to do something by a certain time, it does so. 
P6. When you have a problem, X shows a sincere interest in solving it. 
P7. X Performs the service right the first time. 
P8. X Provides its services at the first time it promises to do so. 
P9. X Insists on error-free records. 
 
RESPONSIVENESS 
P10. Employees of X tell you exactly when services will be performed. 
P11. Employees of X give you prompt service. 
P12. Employees of X are always willing to help you. 
P13. Employees of X are never too busy to respond to your requests. 
 
ASSURANCE 
P14. The behavior of employees of X instills confidence in customers. 
P15. You feel safe in your transactions with X. 
P16. Employees of X are consistently courteous with you. 
P17. Employees of X have the knowledge to answer your questions. 
 
EMPATHY  
P18. X gives you individual attention. 
P19. X has operating hours convenient to all its customers. 
P20. X has employees who give you personal attention. 
P21. X has best interests at heart. 
P22. Employees of X understand your specific needs. 
 
(Fritt från Zeithaml et al (1991), s.448-449) 
 
Svensk översättning och definition av de fem determinanterna för SERVQUAL. 

1. Materiella ting (Omgivning). Denna determinant hör samman med hur tilltalande 
kunderna upplever att tjänsteföretagets lokaler, utrustning och bruksmateriel är, samt med 
personalens fysiska uppenbarelse. 

2. Tillförlitlighet (Tillit). Detta innebär att tjänsteföretaget tillhandahåller en korrekt tjänst 
vid första försäljningstillfället, att inga misstag sker och att företaget levererar det som 
utlovats vid den tidpunkt man kommit överens om. 

3. Tjänstvillighet (Lyhördhet). Detta innebär att tjänsteföretagets personal visar sig villiga 
att hjälpa kunderna, är mottagliga för kundernas önskemål, informerar kunderna om när 
tjänsten kommer att utföras och ger snabb service. 
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4. Försäkran (Pålitlighet). Detta innebär att personalen agerar på ett betryggande sätt som 
får kunderna att känna att de kan lita på företaget. Det innebär också att personalen är 
tillmötesgående och har den kunskap som krävs för att kunna besvara kundernas frågor. 

5. Empati (Inlevelseförmåga). Detta innebär att företaget förstår kundernas problem och 
handlar med deras bästa för ögonen, att man behandlar alla kunderna som individer och 
ger personlig service samt att man har bekväma öppettider. 
 
(Citat från Grönroos (2015), s.99-100.) 

 
Viktning 
Ovan 22 påståenden i 5 kategorier viktas enligt tabell 2. 
Påstående 1-4: Omgivning (Max 10p) 
Påstående 5-9: Tillit (Max 20p) 
Påstående 10-13: Lyhördhet (Max 25p) 
Påstående 14-17: Pålitlighet (Max 30p) 
Påstående 18-22: Inlevelseförmåga (Max 15p) 
 

Tabell 2. Fritt från Bergman & Klefsjö (2007), s. 350. (Zeithaml et al, 1985 i Bergman & Klefsjö, 2007, s. 350. anger 16% för Inlevelseförmåga. Egen 

tolkning av författaren att det är ett tryckfel och borde vara 15% vilket ger en total viktning 100% och inte 101%.) 

Dimension Vikt Definition 

1. Pålitlighet (Assurance) 30% Att vi utför det vi lovat 

2. Lyhördhet (Responsiveness) 25% Att vi visar välvilja och är hjälpsamma 

3. Tillit (Reliability) 20% Att vi skapar förtroende 

4. Inlevelseförmåga (Empathy) 15% Att vi ser med kundens ögon 

5. Omgivning (Tangibles) 10% Utrustning, lokaler och dylikt 

 
För den genomförda SERVQUAL-enkäten ges betyget 1-4 beroende på vilket svarsalternativ 
som ges. ”Håller inte med alls” ger betyg 1, ”Håller med lite grann” ger betyg 2, ”Håller mestadels med” ger betyg 

3, ”Håller med helt” ger betyg 4 medan svarsalternativ ”Vet ej” väljs bort. 

Antalet svarsalternativ att använda i en SERVPERF regleras inte av Zeithaml et al (1985). För 
den här undersökningen valdes fem olika svarsalternativ. Nedan ses dem samt innebörden att 
hamna i det poängintervallet. (Författarens egna tolkning då den inte heller regleras av Zeithaml 
et al, 1985) 
Då en SERQUAL undersökning syftar till att överblicka kundens upplevda tjänstekvalitet, är en 
fri definition gjord av författaren om innebörden är i betygskategorierna.  
 

Svarsalternativ och 
betygsintervall 

Håller inte med alls  
 
Betyg 1,00-1,99 
 
 
 

Håller med lite grann  
Betyg 2,00-2,99 
 

Håller mestadels med  
Betyg 3,00-3,99 
 

Håller med helt  
 
Betyg 4,00 

Egen tolkning av 
betygets innebörd 

Tjänstekvaliteten är 
obefintlig eller så pass 
marginell att den inte är 
värd att framhålla. 

Tjänstekvaliteten är 
låg upp till att den 
börjar bli märkbar. 

Tjänstekvaliteten är 
märkbar upp till 
påtaglig. Fåtal 
anmärkningar finns. 

Tjänstekvaliteten är 
mycket påtaglig och 
ev. anmärkningar är 
endast av detalj-
karaktär. 
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Bilaga B 
Enkät enligt SERVQUAL/SERVPERF 
 
Hej! 
Vid Mittuniversitetets magisterprogram i kvalitetsteknik genomförs en studie om relationer mellan 
myndigheter och kvalitetsarbete mellan dem. FMV FSV (Markverkstäder) och Försvarsmakten (förband) 
har valts ut som studieobjekt. Nedan enkät är en av fler delar i den studie som genomförs. 
 
Studiens resultat kommer dels att bidra till forskningen inom kvalitetsområdet, men också ges till FSV 
Markverkstäder och Försvarsmakten som möjlighet för utveckling.  
Myndigheterna tilldelas slutrapport efter studien. Önskas ett personligt exemplar av slutrapporten går det 
bra att skicka ett mail till heivir@tele2.se. 
 
Enkäten är anonym och utgörs av nedan 22 påståenden. Man får bara fylla i enkäten en gång. 
Läs påståendena nedan, ange på nästa sida i vilken grad just du håller med. 
 
Med vänlig hälsning, 
Heikki Virolainen 
heivir@tele2.se 

 
OMGIVNING 
1. FSV MarkV har tilltalande, modern utrustning. 
2. FSV MarkV har tilltalande lokaler. 
3. FSV MarkV personal ger ett ordnat intryck. (Arbetskläder är hela och enhetliga) 
4. FSV MarkV profilering, skyltning, informationsblad, dokument etc. är visuellt tilltalande. 
TILLIT 
5. När FSV MarkV lovar att utföra något, så görs det. 
6. När du har ett problem, visar FSV MarkV tydligt intresse av att lösa det. 
7. FSV MarkV utför jobbet rätt första gången. 
8. FSV MarkV utför jobbet enligt överenskommen tid. 
9. Om ett fel uppstår vidtar FSV MarkV åtgärder för att det inte ska hända igen. 
LYHÖRDHET 
10. Personalen på FSV MarkV berättar när aktuellt jobb planeras att utföras. 
11. Personalen på FSV MarkV ger dig snabb service. 
12. Personalen på FSV MarkV är alltid villiga att hjälpa dig. 
13. Personalen på FSV MarkV är aldrig för upptagna att svara upp på din förfrågan. 
PÅLITLIGHET 
14. Beteendet hos FSV MarkV personal inger förtroende hos kunder. 
15. Du känner personlig säkerhet under utbytet med FSV MarkV. 
16. Personalen på FSV MarkV är artig mot dig. 
17. Personalen på FSV MarkV har tillräcklig kunskap för att svara på dina frågor. 
INLEVELSEFÖRMÅGA 
18. FSV MarkV ger Försvarsmakten individuell uppmärksamhet/serivce som kund. 
19. FSV MarkV har öppettider som är lämpliga för alla sina kunder. 
20. FSV MarkV personal ger dig personlig uppmärksamhet/service. 
21. Du litar på att FSV MarkV agerar i linje med dina intressen om så skulle behövas.  
22. FSV MarkV personal förstår dina specifika behov. 
 
 
 
 
 

mailto:heivir@tele2.se
mailto:heivir@tele2.se
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Ringa in ditt svarsalternativ. Lämna en kommentar om så önskas. 
 

Påstående 

Håller 
inte med 
alls  

Håller 
med lite 
grann  

Håller 
mestadels 
med 

Håller 
med helt Vet ej Ev. kommentar 

1. 1 2 3 4 0   

      
  

2. 1 2 3 4 0   

      
  

3. 1 2 3 4 0   

      
  

4. 1 2 3 4 0   

      
  

5. 1 2 3 4 0   

      
  

6. 1 2 3 4 0   

      
  

7. 1 2 3 4 0   

      
  

8. 1 2 3 4 0   

      
  

9. 1 2 3 4 0   

      
  

10. 1 2 3 4 0   

      
  

11. 1 2 3 4 0   

      
  

12. 1 2 3 4 0   

      
  

13. 1 2 3 4 0   

      
  

14. 1 2 3 4 0   

      
  

15. 1 2 3 4 0   

      
  

16. 1 2 3 4 0   

      
  

17. 1 2 3 4 0   

      
  

18. 1 2 3 4 0   

      
  

19. 1 2 3 4 0   

      
  

20. 1 2 3 4 0   

      
  

21. 1 2 3 4 0   

      
  

22. 1 2 3 4 0   

      
  

        
På vilken ort gäller ovan svar:_____________________ 
 
Tack för din medverkan! 
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Bilaga C 
Intervjuguide för både respondenter inom FMV FSV och Försvarsmakten 

Relationen 
1. Om Försvarsmakten är kund och FMV FSV (Markverkstäder)är leverantör av tjänst. 
Beskriv kortfattat relationen mellan FMV FSV (Markverkstäder) och Försvarsmakten. 
2. Om Försvarsmakten är kund och FMV FSV (Markverkstäder)är leverantör av tjänst. 
Beskriv kortfattat hur tjänsteutbytet sker?   
3. Berätta om de kontaktytor som finns mellan FMV FSV MarkV och FM? (Var sker 
transaktioner, utlämning, inhämtning, dialog, kundmöten, överenskommelser etc.)  
 

Partnerskapet 
Servicekvalitet= Utvecklingsarbete som syftar till att tjänsten ska kunna tillhandahållas till 
minskad ansträngning för kunden.  
1. Upplevs det ur ditt perspektiv som att en serviceutveckling sker för de tjänster som 
FMV FSV MarkV tillhandahåller? Vem/vilka driver den utvecklingen i så fall? 
 
2.  Råder någon särskild kultur hos FM eller FMV FSV MarkV? Vilka likheter och 
skillnader finns?  
3. Vilket av nedan alternativ passar bäst in i att beskriva kunden 

Kund Kund 
• Har många leverantörer • Har få leverantörer 

• Har låga utvecklingskostnader för kunden själv • Involverar leverantören i sin strategi 

• Integration med leverantören är ett hot. • Maximerar samarbete med leverantören. 

Motivering: 
Vilket av nedan alternativ passar bäst in i att beskriva leverantören? 

Leverantör Leverantör 
• Maximerar samarbete med kunden • Ingen dominerande kund 

• Strävar efter att förbättra kundens konkurrenskraft. • Höga utvecklingskostnader för kund 

• Drar nytta av beroenden av varandra • Integration med kunden är ett hot 

Motivering: 
 
4. Styrkefaktorer 
Leverantörens styrkefaktorer 
SANT  /  FALSKT  1. Få alternativa leverantörer finns för FM 
SANT  /  FALSKT   2. Substitutprodukter(tjänster) saknas för FM 
SANT  /  FASLKT  3. FM bransch är av mindre intresse för FSV  
SANT  /  FALSKT  4. FSV produkt(tjänst) är väsentlig för FMs produkters kvalitet och 

image  
Motiveringar: 
Kundens styrkefaktorer 
SANT  /  FALSKT  1. FM svarar för en stor del av FSVs omsättning 
SANT  /  FALSKT  2. Produkterna(tjänsterna) är priskänsliga 
SANT  /  FALSKT  3. Produkterna (FSV MarkV tjänster) är av commodity-typ 

(standardiserade, allmänna, lättillgängliga och utbytbara) 
SANT  /  FALSKT  4. FM har lätt att finna alternativ till låg omställningskostnad 
Motiveringar: 
 
5. Bindningar är starkt sammanhållande krafter, egenskaper, som stärker partnerskapet 
på gott eller ont beroende på vilken riktning parterna vill färdas. 
Ur ditt perspektiv, finns bindningar som håller ihop myndigheternas partnerskap? Se 
exempel på bindningar nedan, motivera kortfattat. 
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Tekniska     Kunskapsmässiga 
Sociala     Juridiska 
Ekonomiska     Marknadsmässiga 
Informationsmässiga    Informationsteknologiska 
Tidsmässiga 
 

Offensiv kvalitetsledning 
1. Genomförs kvalitetsarbete/utvecklingsarbete hos parten du tillhör 
(kunden/leverantören)? 
2. Finns en strategi som uttalar hur kvalitetsarbete ska genomföras? Finns styrande 
dokument som reglerar arbetet? 
3. Involveras den andra parten (kunden/leverantören) i ert utvecklingsarbete? Hur?  
4. Om det finns för de senaste åren. Ge kortfattade exempel på förbättringsarbete/ 
innovationer som gjorts gällande: 

 Produkt- och serviceinnovationer, som förändrar en offentlig tjänsts form och innehåll. 

 Processinnovationer, som förändrar det sätt på vilket en given tjänst produceras och tillhandahålls. 

 Organisatoriska innovationer, som förändrar de organisatoriska ramarna för produktionen och 
tillhandahållandet av tjänsterna eller produkterna, 

 Systeminnovationer, som förändrar den offentliga sektorns roll, identitet eller relation till 
omgivningen. 

 Strategisk policy-innovation, som förändrar utgångspunkterna för politiken genom att 
omformulera problemen och omdefiniera mål och medel.” 

Finns inga exempel som du kan komma på, försök kortfattat att ange vad som ev. hindrar 
möjlighet för innovationer. 
(Exempel på en innovation från annan offentlig verksamhet är en mobil applikation för sina tjänster. Applikationen 
är i ovan kategorisering ett exempel på en kombination av produkt-, service- och processinnovation då hela 
tjänsteförloppet effektiviseras samtidigt som en ny produkt lanseras. 
Ett annat exempel är postens tjänsteintegrering i mataffärer som skulle kunna kategoriseras som en system- och 
policyinnovation.) 

5. Beskriv kortfattat om och i så fall hur din verksamhet arbetarmed nedan rubriker, ur 
ditt perspektiv. 
Jag anser att / Jag anser inte att: 
- Vi sätter kunderna i centrum (värdeskapande begrepp, vem verksamheten syftar till) 
- Vi arbetar med processer (Egna processer, den andra partens processer) 
- Vi baserar beslut på fakta (fakta från egen verksamhet, fakta från den andra partens 
verksamhet) 
- Vi skapar förutsättningar för delaktighet (Egna medarbetare, den andra partens delaktighet) 
- Vi arbetar ständigt med förbättringar (Hos oss själva, hos den andra parten) 
- Vi har människor som visar ett engagerat ledarskap. (Inom egen verksamhet, i dialogen 
med den andra parten) 
 
6. Tycker du själv att helheten (dvs. relationen, partnerskapet, kvalitetsarbete, flödet) 
fungerar mellan FM och FMV FSV MarkV? 
Framgångsfaktorer (Därför fungerar det)  
Ex. Utbildningsprogram, Personalförsörjning, Personalrörelser, Affärsmässighet, Kompetensutbyte, mötesformer, 
Kvalitetsarbete. 
 
Saker att utveckla (Kan fungera bättre)  
Ex. Utbildningsprogram, Personalförsörjning, Personalrörelser, Affärsmässighet, Kompetensutbyte, mötesformer, 
Kvalitetsarbete. 
  
Egna tankar, idéer eller förslag för utveckling mellan FM och FMV FSV MarkV? 
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Bilaga D 
Resultat intervjudel 1 
RELATIONEN  

Fråga 1. Om Försvarsmakten är kund och FMV FSV (Markverkstäder) är leverantör av tjänst. 
Beskriv kortfattat relationen mellan FMV FSV (Markverkstäder) och Försvarsmakten. 

  Intervju 1 
Det utgår från att FM har behov av produkter som FMV är tänkta att leverera. Produkterna består i huvudsak 
av materielunderhåll och tekniskt systemstöd. Det som tillkommer är avveckling av materiel samt konstruktion och 
tillverkning av produkter. 
Dialog mellan FM och FMV sker på flera olika nivåer, vilket gör processen ganska komplex. På högre nivå 
dialogiserar FM HKV med FMV SPL de övergripande ärendena, bland annat de som rör materielunderhåll och 
tekniskt systemstöd. 
För mig på Markverkstadsnivå inom FSV kan jag känna att FM inte är den närmsta kunden vi för dialog med 
utan snarare FMV AL därför att det är de som är beställare av produkterna till Markverkstäder.  
Med andra ord är det i huvudsak med FMV AL som jag har dialog gällande produktionen som når 
Markverkstäder. Härutöver har jag även dialog med andra aktörer, främst FSV Marknad och FMV SPL. De 
gånger jag pratar direkt med FM är i enskilda specifika fall, tex när FM behöver specifikt lokalt stöd eller speciell 
resurs. 

 Intervju 2 
Dialogen mellan myndigheterna sker i grunden på högre nivå. Mellan FMV SPL och FM HKV PROD 
FLOG. Vi har en historik ute i verksamheten med lokala dialoger, men i dagsläget går det mot en centralisering. 
På myndighetsnivå sker därför en dialog för att mötas om var resurserna (statliga medel) räcker till behoven (FM 
behov). Behoven från FM kan ex. bestå av en förmåga man vill uppnå. Samtidigt upprätthålla status på de 
aktuella materielsystemen (genom FMV) för att skapa tillgänglighet för FM. Resurserna i form av anslag (medel) 
finns inom FM och själva dialogen med FMV är till för att reda ut hur FMV ska hjälpa FM att uppnå det man 
vill. När FMV jobbar och använder anslagen använder de ”FM plånbok” eller så lägger FM en beställning mot 
FMV via ett system som heter Ramses. 
Inom FMV är arbetsordningen från verksamhetsområdet SPL med en beställning till FMV AL och sedan vidare 
till exempelvis FSV när det rör Markverkstäder. FMV FSV är intäktsfinansierad och har krav på noll-
resultat. 
Den viktigaste delen i dialogen är att lägga beställningar som medger tid för anpassningar av behov 
(Beställning+3år). Detta för att hinna med att möjliggöra anpassningar som anställning, utbildning, anskaffning. 

 Intervju 3 
För det första är inte vår (FSV) huvudsakliga kund FM, utan det är FMV AL som vi för dialog med. 
Detta därför att FMV AL tillsammans med FMV SPL har rollen att föra dialog med FM. De agerar som FM 
ombud. Beställning görs från FMV verksamhetsområde SPL till AL och sedan till FSV gällande tjänster som 
MarkV tillhandahåller. 
Sen har FSV också egna andra kunder. Det finns även andra externa kunder, ex. Svenska Kraftnät. Så FSV 
har egentligen två ”spår” där FM i det ena spåret återfinns som en stor kund och övriga externa kunder i det 
andra spåret. 

 Intervju 4 
Ur ett formellt perspektiv, det enda vi (FM) på brukarnivå på förbanden beställer av MarkV är egentligen 
”smedtimmar”. D.v.s. enklare underhållsarbeten som egentligen inte rör materielunderhållet på materielsystemen. 
Det ordinarie materielunderhållet på materielsystemen hålls ihop i funktionerna FM NSE och FMV LDS. 
NSE är en funktion inom FM som sammanhåller förbandens olika intressenter gentemot varandra. D.v.s. FSV 
MarkV och de förband som finns representerade på orten. Lokalt på orterna har man möten med alla parter på 
orter för att kunna planera verksamheten. 
Informellt, har vi ett väldigt nära förhållande lokalt på förbanden. LDS är den funktion inom FMV som är 
viktigast för oss då det är vår yta som kund mot FMV som leverantör. Oftast är det brukare eller teknisk 
chef/ansvarig på förbandsenheten som tar direktkontakt med MarkV. 
Centralt är vår väg från FM egentligen till FMV SPL, därefter internt inom FMVs verksamhetsområden från 
SPL till AL och därefter till FSV var MarkV finns. Dialogen mot FMV SPL har inte varit så stor, däremot 
har det i praktiken varit nästan enbart mot FMV AL. På FMV AL finns den centrala driftstyrningen som 
håller ihop den lokala driftyrningen (LDS) ute på orterna. 
Sammanfattningsvis är den formella beställningen från FM mot SPL. Informell samverkan gör vi direkt mot 
FSV och AL. 
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Fråga 2. Om Försvarsmakten är kund och FMV FSV (Markverkstäder)är leverantör av tjänst. 
Beskriv kortfattat hur tjänsteutbytet sker?   

 Intervju 1 
Det beror på hur man ser på vad som är tjänsteutbyte. Gäller det de formella beställningar som beskrivs i 
föregående svar är det på de högre nivåerna som utbytet sker. Gäller det konkret för materielen så sker utbytet 
ända längst ut vid våra kunddiskar på Garnisonslager och Lokal driftstyrning.  

 Intervju 2 
Beställningsformatet enligt svar till fråga 1. Gällande de praktiska bitarna så faller tjänsteutbytet ut när 
verkstäderna ska få jobben. Det finns en gränsyta som heter FMV LDS som samverkar med FM NSE om var 
och när materielsystemen ska in på tillsyn. Den dialog de har handlar om att ta in materielsystem i perioder när 
FM inte behöver dem till övning eller insats. Produktionsbeläggningen på verkstäderna läggs efter att den dialogen 
hållits. Det finns alltså i praktiken en central dialog och en lokal dialog. De två nivåerna måste också prata med 
varandra för att hantera lokala förutsättningar hos båda parter samt. begränsningar vs. behov. 

 Intervju 3 
FSV pratar som sagt nästan enbart med FMV AL. Sen finns det också interna dialoger hos FMV AL direkt 
med FM brukare (förutom SL dialog med SPL). 

 Intervju 4 
På högre nivå är det som beskrivet ovan, FM beställer ett antal tjänster inom teknisk tjänst av FMV SPL. 
(Driftstyrning, hantering av återsanskaffning reservmateriel etc.) 
Dessutom finns styrande dokument som heter ”Krav på tjänst” och ”Anvisning Teknisk tjänst” som reglerar 
vilka krav FM ställer på FMVs tjänster och hur materielsystemen ska hanteras. 
På lägre nivå så är det kundytan FMV LDS och FM NSE och förbanden som för dialog lokalt. Min 
uppfattning är att även MarkV deltar på de lokala mötena. 

  
Fråga 3. Berätta om de kontaktytor som finns mellan FMV FSV MarkV och FM? (Var sker 
transaktioner, utlämning, inhämtning, dialog, kundmöten, överenskommelser etc.)  

 Intervju 1 
Som nämnt ovan, vid kunddiskarna sker de personliga mötena, inlämning av mtrl som skall underhållas, 
överlämning av nycklar och kontrollböcker osv. 
Det genomförs lokala kunddialoger med berörda aktörer på respektive ort. På de lokala kunddialogerna pratar 
man om hur utlämningar och inlämningar fungerar samt planering och prioriteringar av de jobb man ska göra. De 
ekonomiska transaktionerna är i huvudsak automatiserade, men ev. avvikelser hanteras i dessa lokala forum. 
Beroende på från vilken nivå beställningen av produkter kommer ifrån, sker återkopplingsmöten och dialogen kring 
det på just den nivån. 

 Intervju 2 
Den centrala dialogen sker hos FMV AL DS som formellt pratar med SPL inom egen myndighet. I praktiken 
förekommer det att dialogen även förs mot representanter ur FM gällande materielsystemen. 
Den lokala dialogen sker som sagt mellan NSE och LDS ute på verksamhetsorterna. 

 Intervju 3 
Det finns flera perspektiv. Ett perspektiv är på leverantören och brukaren, där brukaren faktiskt inte är kund, 
om jag kopplar ihop kundbegreppet med den som har pengarna (medlen) och lägger beställningen.   
FMV AL sitter i en position som ansvarar för en funktion som heter LDS. Den funktionen har i uppgift att ta 
beslut om var FM objekt ska lämnas ut, efter dialog med FM NSE. Dvs om de ska lämnas till FMV FSV 
eller annan aktör på marknaden. 
Brukaren är alltså inte den som har pengarna utan är bara den som fysiskt lämnar in objekten och är mottagare 
av service på dem. En motsättning som kan uppstå är att brukarens förväntningar jämfört med tilldelade resurser 
inte överensstämmer med det som ingår i beställningen. 

 Intervju 4 
Styrande dokument som ges ut på respektive myndighet måste i vårt fall gälla på båda myndigheterna trots att det 
är den ena som ger ut den. Dokumenten tas alltid fram tillsammans med den andra parten. 
FM har tillsammans med FMV tagit fram ett antal detaljerade verksamhetsregler för hur vi ska arbeta efter att 
”Omdaning försvarslogistik” trädde i kraft. 
En annan kontaktyta på förbanden är garnisonslagren som är FM sätt att få tillgång till reservmateriel för våra 
materielsystem. (Funktionen garnisonslager upprättas lokalt av FSM FSV MarkV genom en beställning från 
FMV AL) 
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Resultat intervjudel 2 
 
PARTNERSKAPET  

Fråga 1. Upplevs det ur ditt perspektiv som att en serviceutveckling sker för de tjänster som 
FMV FSV MarkV tillhandahåller? Vem/vilka driver den utvecklingen i så fall? 

 Intervju 1 
Nej det tycker jag inte. Det är svårt att sätta fingret på vad serviceutveckling innebär inom vår verksamhet. Jag 
upplever att FMV inte kommit in i rollen för vidmakthållande av materielsystemen, vilket är en viktig 
förutsättning för att genomföra serviceutveckling inom våra tjänsteområden. FMV har sedan 2013 tagit över det 
formella ansvaret för vidmakthållandet, tidigare var det FM själva som hade det.  

 Intervju 2 
Jag tror det är svårt att ge en korrekt sanning om det då FM bl.a. har genomgått en omställning gällande 
personalförsörjning (värnplikt till korttidsanställda soldater). FM personal i form av manstimmar har också 
minskat. 
Utöver det tror jag att hela ”Omdaning försvarslogistik” påverkar, dvs. myndigheternas uppdelande samt. FSVs 
krav på rationalisering. 
Jag tycker att servicen på det faktiska åtagandet har förbättrats (snabbare, billigare). Problemet som dock har 
uppstått är att det skett en förskjutning av arbetsuppgifter mellan parterna. Dit man vill nå är att det är tydlig för 
varje arbetsuppgift och vem (FM eller FSV) som ansvarar för den. Sedan verksamhetsövergången 2013 är det en 
pågående process, som också fortsätter framöver. 
Det är möjligt att FM inte varit helt ”beredd” på den kraftfulla och snabba transformation som FSV genomgått. 
Vilket gör att man säkert kan få olika svar på din fråga. 

 Intervju 3 
Det pågår en utveckling, men den är begränsad. Det ena är resursbristen i form av medel. Det andra är att det 
finns en begränsad dialog verksamhetstutveckling mellan verksamhetsområdena (FMV SPL AL och FSV). Den 
är begränsad på det sättet som att även om vi inom FSV vill driva verksamhetstutveckling så finns det en 
begränsad mottagarkapacitet pga. ovana att jobba med den typen av frågor (vidmakthållande av system). Jag 
upplever att det inte alltid ligger i FMV AL uppdrag att jobba med verksamhetsutveckling. 
 

 Intervju 4 
Från min position ser jag egentligen inte de konkreta utvecklingarna för MarkV tjänster. 
Som utomstående betraktare kan jag dock notera att de haft en fokusering på att skapa en fredsrationell 
produktionsapparat. 
Jag kan tycka att det emellanåt blir lite kantigt att föra dialog emot då våra behov inte är fredsrationellt 
produktionsbaserade, utan snarare kopplat till en förmåga vi (FM) vill uppnå. Med det resonemanget känner jag 
att man ur vissa avseenden kan urskilja en suboptimering på högre nivå så till vida att myndigheterna inte går i 
takt. För FSV har jag respekt över den genomförda förändringen i och med ”Omdaning försvarslogistik”, dvs. den 
är gjord enligt omdaningen på ett bra sätt. Ur ett större perspektiv tycker jag inte att samspelet mellan 
myndigheterna hängt med i det höga förändringstempot som ägt rum på framförallt FSV. 

Fråga 2. Råder någon särskild kultur hos FM eller FMV FSV MarkV? Vilka likheter och 
skillnader finns?  
 Intervju 1 

Den generella uppfattningen är att FM är en militär myndighet och att FMV är en civil myndighet, samt att 
dessa myndigheter har olika fokusområden. Där FM mer fokuserar mer på förbandsproduktion, insats och 
beredskap och FMV mer på fredsrationella logistiktjänster. Dessa divergerande synsätt/kulturer är naturligtvis 
inte gynnsamt för verksamheten totalt sett.  

 Intervju 2 
Ja absolut. FM fokuserar på operativa krav för insatsverksamhet. Man är förmågestyrd (vad man vill uppnå) och 
strävar efter flexibilitet/redundans. FMV har fokus på fredsrationella frågor och organisationsfrågor (produktion 
och ekonomi, Produktivitet/effektivitet). Jag upplever att FMVs kultur är invaggad i fredstid, men att en 
förändring håller på att ske pga. en förändrad omvärldsbild.  

 Intervju 3 
Det finns absolut kulturskillnader mellan FMV och FM. FMV är mitt i en transformation med att bli mer och 
mer målstyrt. FM är fortfarande kvar i en orderstyrd chefskultur. Det skapar olika förhållningssätt och mandat 
för chefer i respektive org. Det avspeglar sig på det sättet att när man går från orderstyrt till målstyrt så finns det 
en ovana i arbetssätt/mentalitet att ta initiativ mot målen, snarare än att man väntar in order på vad man ska 
göra. 
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 Intervju 4 
Motsatsen till FMVs fredsrationella fokus finns inom FM. Där är det ett fokus på att utgå från förbandens 
behov att bedriva verksamhet. Fokus beskrivs i det högre perspektivet som operationell tillgänglighet av 
materielsystemen. För FM syftar det såklart till att kunna verka under alla förändrade omvärldsförhållanden, 
kris, krig etc. Det blir en skillnad i ”mindset” då FM hela tiden försöker omgärda sin verksamhet med beredskap 
och redundans, i den fredsrationella lösningen inom FMV finns inte samma beredskapstänk osv. 
En reflektion jag kan göra är från min tid på förband, där exempelvis incidenter inom riket utspelades. Det var 
”på riktigt”, dvs. skarp verksamhet, vilket ställde ovan krav på vår underhållsorganisation och på den tiden 
fungerade det. Det tänket som fanns då finns inte i dagsläget inom FMV. 

  
3. Vilket av nedan alternativ passar bäst in i att beskriva kunden 

 Kunden 
• Har många leverantörer 
• Har låga utvecklingskostnader för kunden själv 
• Integration med leverantören är ett hot. 

 Kunden 
• Har få leverantörer 
• Involverar leverantören i sin strategi 
• Maximerar samarbete med leverantören. 
Samtliga fyra intervjurespondenter valde detta alternativ. Motivering nedan. 

 Intervju 1 
Min uppfattning är att det högra alternativet stämmer bäst om jag ska välja. FM har endast oss som leverantör 
för logistiktjänster och då vill man såklart dra så mycket nytta av varandra som möjligt och samarbeta. 
De involverar säkert FMV i strategin, men jag kan inte bekräfta det i skrivande stund. 

 Intervju 2 
Jag upplever att FM har få alternativa leverantörer för försvarslogistik. Det ligger därför i FM (och FMV 
intresse) att som statliga ”syskonmyndigheter”  maximera samarbetet med FMV så långt det går. Lite oklart hur 
pass mycket FMV är involverade i FM strategi på olika nivåer (taktisk, operativ strategiskt, politiskanivån), 
men det är klart att de räknar med att FMV ska finnas till för dem.  
FM har det facto få leverantörer sett till total omfattningen. Detta ligger dock i naturen för vad bedriva inom 
ramen för statens egen regi kopplat till försvarsstrategiska frågor. 

 Intervju 3 
Försvarsindustrin är en oligopolmarknad, det är huvudskälet. I vissa segment till och med en monopolmarknad 
pga. att regeringen beslutat om nationella säkerhetsintressen inom exempelvis flyg- och undervattensområdet. 
Det finns en gränsdragning som gör att det råder en ekonomisk uppdelning mellan myndigheterna. Grunden är att 
FM gör förfrågan och FMV offererar. 

 Intervju 4 
Vi har egentligen bara en leverantör inom Mark-sidan, och det är FSV. Min uppfattning är att FMV hela tiden 
är med i FM tänk. FMV är väldigt delaktiga i framtagandet av våra strategiska dokument gällande teknisk 
tjänst. FM är beroende av FMV, annars kommer inte verksamheten fungera. Förra året upplevde jag att FSV 
tog en stor roll inom FMV för frågorna kring tekniken och tjänsterna som ska levereras. I år tycker jag att övriga 
delar inom FMV börjar komma upp på banan. 

  
3. Vilket av nedan alternativ passar bäst in i att beskriva leverantören 

 Leverantören 
• Maximerar samarbete med kunden 
• Strävar efter att förbättra kundens konkurrenskraft. 
• Drar nytta av beroenden av varandra 
Samtliga fyra intervjurespondenter valde detta alternativ. Motivering nedan. 

 Leverantören 
• Ingen dominerande kund 
• Höga utvecklingskostnader för kund 
• Integration med kunden är ett hot 

 Intervju 1 
Man försöker såklart sträva mot att maximera samarbetet, och stärka FM som försvarsorgan. Man är ju 
beroende av varandra, därför måste man försöka dra nytta av varandra. 
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 Intervju 2 
(Även en markering för • Höga utvecklingskostnader för kund) 
FMV försöker såklart maximera samarbetet och dra nytta av det faktiska beroendet man har av varandra. Sen 
ligger det såklart i FMVs intresse att förbättra FM försvarsförmåga då man själv är en svensk myndighet och det 
ligger i själva grunden för uppdraget och existensberättigandet. Då det är FM som äger och blir tilldelade anslagen 
är det man själv som i slutändan betalar alla utvecklingskostnader.  

 Intervju 3 
Det finns ett beroendeskap mellan myndigheterna där en stor del av den tekniska kompetensen finns på FMV för 
att leverera den förmågan som FM efterfrågar. Beslutet om förmåga finns hela tiden inom FM, men alternativen 
för hur man ska nå dit ska tas fram inom FMV. FMV föreslår och tar fram alternativ som kan stärka FM 
förmåga och sedan får FM besluta hur de vill göra. Det är svårt att göra verksamhetsutvecklande åtgärder då man 
inom FMV är intäktsfinansierad och går mot ett noll-resultat. De naturliga utvecklingar som sker är alltså de 
som ingår i beställningar inom givna medel. 

 Intervju 4 
Väljer vänster sida, men med viss reservation. 
Jag upplever att vi är stora som kund i omsättning men en del konflikter har uppkommit då jag känner att FM 
inte prioriterats i så stor utsträckning som vi borde. Framförhållningen måste bli bättre, bl.a. genom CPP (Central 
produktionsplanering) så att man kan planera in jobben för systemen tidigare. Jag kan tycka att det är rimligt att 
MarkV har andra kunder, men det får inte ske på bekostnad av FM som kund. 

  
Fråga 4 Styrkefaktorer 
 Leverantörens styrkefaktorer 

 SANT/FALSKT 1. Få alternativa leverantörer finns för FM 
SANT/FALSKT 2. Substitutprodukter(tjänster) saknas för FM 
SANT/FALSKT 3. FM bransch är av mindre intresse för FSV   
SANT/FALSKT 4. FSV produkt(tjänst) är väsentlig för FMs produkters kvalitet och 
image 

 Intervju 1 
SANT 1. Få alternativa leverantörer finns för FM 
SANT 2. Substitutprodukter(tjänster) saknas för FM 
FALSKT 3. FM bransch är av mindre intresse för FSV 
SANT 4. FSV produkt(tjänst) är väsentlig för FMs produkters kvalitet och image 
Motivering 
FM har i stort sett inga andra leverantörer för logistiktjänster vilket gör att substitutprodukter saknas. Det gör att 
FM bransch är högintressant för FSV och att man såklart vill hålla en hög nivå för att få fortsätta hålla på med 
det vi gör. 

 Intervju 2 
FALSKT  1. Få alternativa leverantörer finns för FM 
FALSKT   2. Substitutprodukter(tjänster) saknas för FM 
FALSKT  3. FM bransch är av mindre intresse för FSV   
SANT  4. FSV produkt(tjänst) är väsentlig för FMs produkters kvalitet och image  
Motivering 
Många leverantörer finns. Dock är det så att FMV har uppdraget från FM genom övergripande styrning från 
FÖ att vara upphandlingsorganisation kopplat till FM materiel/tjänster. Bakgrund i varför MarkV svarar för 
en absolut övervägande del av materielunderhållet återfinns i historiken (staten svarar för då ”krigsmakten”). En 
väsentlig del i att besluta om vem som skall tillhandahålla vad grundar sig idag på avvägningar mellan ekonomi, 
behovet av en ”svensk” försvarsindustri samt vad staten skall besitta i egen förmåga dvs själv ha full kontroll över 
inte minst vid eskalerande hot nivåer över konfliktskalan. FM bransch är såklart väldigt angelägen för FMV 
som annars inte vore existensberättigade om inte branschen var av intresse eller att ens produkter skulle hålla hög 
kvalitet. Grunden finns återigen i myndighetens uppdrag från regering och riksdag. 

 Intervju 3 
SANT 1. Få alternativa leverantörer finns för FM 
SANT 2. Substitutprodukter(tjänster) saknas för FM 
FALSKT 3. FM bransch är av mindre intresse för FSV   
SANT 4. FSV produkt(tjänst) är väsentlig för FMs produkters kvalitet och image 
Motivering 
Tjänsteutbudet på den öppna marknaden (inkl. FSV tjänster) är begränsat då de produkter som FM efterfrågar 
är få som har rätt kompetens för att leverera mot de behov som finns inom FM. T.ex. service på vapen.  
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 Intervju 4 
SANT 1. Få alternativa leverantörer finns för FM 
SANT (FALSKT) 2. Substitutprodukter(tjänster) saknas för FM 
FALSKT 3. FM bransch är av mindre intresse för FSV   
SANT 4. FSV produkt(tjänst) är väsentlig för FMs produkters kvalitet och image  
Motivering 
För allmänna fordon finns andra alternativ. FM vänder sig till LDS, som sedan har i uppgift att lägga den typen 
av jobb mot extern leverantör. Är det å andra ett militärt objekt, är det givet att den ska gå till MarkV. FM 
bransch och höga status på våra produkter är såklart av stort intresse för FMV. 

  
 Kundens styrkefaktorer 

 SANT/FALSKT 1. FM svarar för en stor del av FSVs omsättning 
SANT/FALSKT 2. Produkterna(tjänsterna) är priskänsliga 
SANT/FALSKT 3. Produkterna (FSV MarkV tjänster) är av commodity-typ 
(standardiserade, allmänna, lättillgängliga och utbytbara) 
SANT/FALSKT 4. FM har lätt att finna alternativ till låg omställningskostnad 

 Intervju 1 
SANT 1. FM svarar för en stor del av FSVs omsättning 
SANT 2. Produkterna(tjänsterna) är priskänsliga 
FALSKT 3. Produkterna (FSV MarkV tjänster) är av commodity-typ (standardiserade, 
allmänna, lättillgängliga och utbytbara) 
FALSKT 4. FM har lätt att finna alternativ till låg omställningskostnad 
Motivering 
Priskänsligheten är knuten till en budget som är statisk och inte kan justeras. Detta innebär att det är budgeten 
som hänger samman med hur stort tjänsteutbytet blir. Det är sällan budgeten utökas. 

 Intervju 2 
SANT 1. FM svarar för en stor del av FSVs omsättning 
SANT 2. Produkterna(tjänsterna) är priskänsliga 
SANT (FALSKT) 3. Produkterna (FSV MarkV tjänster) är av commodity-typ (standardiserade, 
allmänna, lättillgängliga och utbytbara) 
FALSKT 4. FM har lätt att finna alternativ till låg omställningskostnad 
Motivering 
De stora volymerna slår hårt även vid mindre förändringar av timpriser. FM har anslag och inget utrymme för 
förändringar finns då anslaget är fast. (lite mer komplicerat än så men kan kort beskrivas som att FM 
prisuppräkning inte går i takt med den övriga –regering & riksdag räknar med ett viss måtta av effektiviseringar 
dvs lägre uppräkning av index som skall ”tas igen” genom effektivisering.) För fordon från den allmänna 
marknaden är det commodity-typ. Men för de militärspecifika systemen är det väldigt specialiserat. Det blir dyrt 
pga. att det är förenat med stora investeringar för FM att ställa om. Dock kan konstateras att på grund av dyra 
omställningskostander och initialanskaffningskostnader finns viktigt incitament i att staten (FSV) äger materiel – 
detta innebär att eventuell upphandling i konkurrens kan ske där leverantör tillhandahålls väsentlig materiel d.v.s. 
en industri som inte redan har materiel (ex SAAB som leverantör) kan konkurera då mtrl tillhandahålls av 
staten… 

 Intervju 3 
SANT 1. FM svarar för en stor del av FSVs omsättning 
FALSKT 2. Produkterna(tjänsterna) är priskänsliga 
FALSKT 3. Produkterna (FSV MarkV tjänster) är av commodity-typ (standardiserade, allmänna, 
lättillgängliga och utbytbara) 
FALSKT 4. FM har lätt att finna alternativ till låg omställningskostnad 
Motivering 
Ej priskänsliga. Eftersom en förmåga som hela tiden måste upprätthållas finns i bakgrunden måste tjänsten 
köpas. Materielsystemen fyller en så stor roll i vilken förmåga man inom FM ska kunna leverera, så man gör allt 
man kan för att ”få jobbet gjort”. 
FSV MarkV tjänster är i många fall specifika till specifika/speciella materielsystem. Att ställa om skulle kräva 
stora kostnader i form av exempelvis investeringar. 
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 Intervju 4 
SANT 1. FM svarar för en stor del av FSVs omsättning 
SANT 2. Produkterna(tjänsterna) är priskänsliga 
FALSKT 3. Produkterna (FSV MarkV tjänster) är av commodity-typ (standardiserade, allmänna, 
lättillgängliga och utbytbara) 
FALSKT 4. FM har lätt att finna alternativ till låg omställningskostnad 
Motivering 
Klart att det är priskänsligt om priserna höjs. Vi inom FM har givna medel för det vi vill göra, höjs priserna kan 
beställa mindre helt enkelt. Det är skattepengar i form av anslag det handlar om. De materielsystem vi har är de 
vi har, och de måste repareras upp, så är det bara. Höjs priserna kommer vi helt enkelt inte klara av att köpa 
underhåll på så många system/objekt som vi vill. Beroende på om det är ett civilt eller militärt objekt är det av 
commodity-typ eller inte. Jag tycker själv att MarkV produkter bör vara av specialiserad art, dvs. till militära 
system. Det är svårt att byta ut FSV. Jag tänker att efter ”Omdaning försvarslogistik” kanske man kan/kunde 
analysera huruvida ”outsourcing” är möjligt, men det skulle vara förenat med större kostnader.  

  
Fråga 5. Bindningar är starkt sammanhållande krafter, egenskaper, som stärker partnerskapet 
på gott eller ont beroende på vilken riktning parterna vill färdas. Ur ditt perspektiv, finns 
bindningar som håller ihop myndigheternas partnerskap? Se exempel på bindningar nedan, 
motivera kortfattat. 
 Intervju 1 

- Inom försvarssektorn har man ett delat intresse av att ligga i framkant i teknikutvecklingen. 
- I mångt och mycket delar man kunskap om materielsystem mellan myndigheterna. 
- Många medarbetare har ett intresse för teknik och säkerhet. 
- Medarbetare måste ha genomgått registerkontroll och bedömas lämpliga för hantering av säkerhetsklassad 
materiel och dokument. 
- FMV är beroende av FM beställningar.(FM får anslag från regeringen.) Inga beställningar på 
försvarslogistiktjänster=inget FMV. 
- Inga andra aktörer får/kan leverera försvarslogistiktjänster till FM. 
- De båda myndigheterna är väldigt nära varandra ur ett större samhällsperspektiv vilket innebär att information 
kring försvarssektorn rör båda myndigheterna. 
- Det finns flera gemensamma IT-system man arbetar i. 
- Man planerar på båda myndigheterna mot samma tidsplaner. Man påverkas gemensamt av regeringscykler. 

 Intervju 2 
- Formella bindningar från regeringen finns. De reglerar att FM ska använda sig av FMV. FLP – 
Försvarslogistikplanen som involverar båda parter i sina roller. 
- Konkurrenslagar i lagstiftningen gör så upphandlingar måste göras och FMV uppfyller vissa krav som andra 
leverantörer gör. 
- Teknisk kompetens finns hos FMV om FM materiel. 
- Fortifikatoriska bindningar råder då man är samgrupperade på väldigt många ställen och staten ”redan” har 
investerat i infrastruktur så som verkstäder. I samma områden och ofta i samma byggnader. 
- Kontrakt som redan finns och sträcker sig över längre tid. 
- Kulturella bindningar 

 Intervju 3 
I första perspektivet har regeringen ”påtvingat” FM att FMV är leverantör av det behov som FM vill fylla. 
Det finns också andra bindningar i systemet pga. att det finns ett ömsesidigt informationsutbytesbehov. Tex lånar 
FM ut ca 10% av de totala antalet medarbetare som FMV har behov utav. Det tillför militär kompetens till 
FMV. 
Det ekonomiska flödet är en annan bindning. FMV får genom sina beställningar allt det utrymme som finns för 
att bedriva egen verksamhet. Vilket skapar ett existensberättigande för FMV. 
För tekniska förutsättningar är det FMV som styr FM i och med att man har designansvar för FM samtliga 
materielsystem. FM kan inte ta ett system i bruk förrän FMV gett sitt godkännande som teknisk expertis. Ett 
ofta ”motsatt” förhållande om man tittar i näringslivet. 
Kulturella bindningar uppstår när de växeltjänstgörande officerarna tar med sig bitar från FM till FMV. Det 
kan möjligtvis skapa en ambivalent känsla hos den personalgruppen och möjligtvis ge konflikter och 
lojalitetsproblematik. 

 Intervju 4 
FSV blir en monopolleverantör för oss inom FM. De har specialkunskaper om materielsystemen och en uppbyggd 
infrastruktur för att kunna hantera underhåll på militära system åt oss.  
Infrastrukturen är uppbyggd inom våra garnisoners militära område.  
Vi hamnar på ett sätt i händerna på FSV för vad de kan leverera till oss. Statliga beslut har bestämt att vi ska 
ha Markverkstäder för FM att använda sig av. Ur ett ekonomiskt perspektiv hålls vi samman av att spela ett 
nollsummespel med givna medel. 
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Resultat intervjudel 3 
 
OFFENSIV KVALITETSLEDNING  

Fråga 1. Genomförs kvalitetsarbete/utvecklingsarbete hos parten du tillhör 
(kunden/leverantören)? 
 Intervju 1 

Ja, det gör det absolut! 

 Intervju 2 
Ja. Allt ifrån det lilla Lean-arbetet till avvikelsesystem för större problem. 

 Intervju 3 
Det tycker jag. 

 Intervju 4 
Ja det gör det. Vi utvecklar arbetssätt, metoder osv. Reglerar verksamheten genom verksamhetsregler osv. 

  
Fråga 2. Finns en strategi som uttalar hur kvalitetsarbete ska genomföras? Finns styrande 
dokument som reglerar arbetet? 

 Intervju 1 
Ja det finns. Vi har den årliga verksamhetsplanen som utarbetas. Dessutom finns MarkV VHL som berättar 
hur kvalitetsarbetet genomförs. Ex. processutveckling, genomföra revisioner och uppföljningar. Prata med 
Kvalitetschefen inom MarkV för ytterligare återkoppling om VHL. 

 Intervju 2 
Ja, den årliga verksamhetsplanen är ett exempel på hur vi ska arbeta med utvecklingsarbete. Den går hela vägen 
uppifrån ledningen ner till enheter, avdelningar och sektioner. Även VHL och processutveckling finns hos oss. Du 
(intervjuare) får gärna ta del av VP och VHL från vårt intranät. 

 Intervju 3 
På min nivå, FSV, pågår ett begränsat utvecklingsarbete. Det största som nu pågår är införande av FSV POL 
med verkstadsmodul som ersättning för VDLIV (nya produktions moduler i nytt affärssystem). Vi reglerar i den 
årliga verksamhetsplanen (VP) hur och vad vi ska satsa på i verksamhetsutveckling. Den får du (intervjuaren) ta 
del av. Den finns på intranätet. 

 Intervju 4 
Vi håller på att bygga upp ett sådant arbetssätt för att få bättre kvalitét och styrningar mot FMV. Vad det är vi 
ska följa upp gentemot FMV osv. Både externt mot FMV och internt inom FM. 

  
Fråga 3. Involveras den andra parten (kunden/leverantören) i ert utvecklingsarbete? Hur?  
 Intervju 1 

Jag tycker inte FMV AL är involverad i vårt kvalitetsarbete på MarkV. Men däremot tycker jag att FM 
involveras en del. Genom tex. våra kundmöten och kundenkäter. 
Detta tycker jag är en stor brist eftersom AL enligt mitt synsätt är MarkV huvudkund. Här finns 
utvecklingspotential som troligen skulle vara gynnsam både för kunden (AL) och leverantören (FSV). 

 Intervju 2 
Ja, absolut. Det vi gör styrs av den dialog om utveckling som är överenskommet på högre nivå mellan FMV och 
FM. På lägre nivå är det i form av tjänstebeskrivningar och produktifiering av tjänster. 

 Intervju 3 
Nej, i VP-arbetet involveras inte den andra parten. I VP är snarare Generaldirektörens VP det övergripande 
dokumentet som vi ”översätter” (bryter ner) till FSV egna verksamhetsmål. 

 Intervju 4 
Jag uppfattar att FMV deltar i utvecklingsarbetet, exempelvis AG Vidmakthållande (Arbetsgrupp hur FMV 
ska ta vidmakthållandeansvar) med flera arbetsgrupper mellan myndigheterna. En viktig del är att mellan FM och 
FMV är att hitta våra återkommande aktiviteter i en ”årssnurra”. Det blir på ett sätt ett återkommande 
utvecklingsarbete. 

  
Fråga 4. Om det finns för de senaste åren. Ge kortfattade exempel på förbättringsarbete/ 
innovationer som gjorts gällande: 
• Produkt- och serviceinnovationer • Processinnovationer • Organisatoriska innovationer • 
Systeminnovationer • Strategisk policy-innovation 
Finns inga exempel som du kan komma på, försök kortfattat att ange vad som ev. hindrar 
möjlighet för innovationer. 
 Intervju 1 

Prio är ett exempel på affärssystem som är delvis gemensamt mellan myndigheterna. Grundtanken är att det ska 
ersätta ett stort antal tidigare stödsystem samt. ger i stora delar ett gemensamt stödsystem för hela FM och FMV. 

 Intervju 2 
Jag tycker Försvarslogistikplanen är det då den tar ett helhetsgrepp på den samlade försvarslogistiken. 
Prio – Affärssystem som förändrat arbetssätt och hantering av organisation, ekonomi, produktionsfrågor. 
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 Intervju 3 
Jag tycker att FSV Besiktningsenhetens bokningssystem är en innovation där man gått från Excel-blad på ca 20 
orter till ett gemensamt system som gör att vi nu kan styra och hålla koll på de resurser som behövs för kundens 
bästa. Det är en egenutvecklad programvara som vi använder oss av. Det pågår processinnovationer hos en av 
verkstäderna för att hitta nya tillverkningssätt för komponenter som är svåra att hitta externa leverantörer till. Vi 
ägnar oss inte åt att forma nya egna produkter, det ingår inte i vårt uppdrag. 

 Intervju 4 
Prio är en innovation som hänt. Det har förändrat hela vår värld. Vi gifter ihop ledning/styrning, logistik, HR, 
Ekonomi i ett system för både FM och FMV. Affärssystemet gäller för båda myndigheterna även fast alla delar 
inom FMV inte finns där ännu, endast FMV FSV. 

  
Fråga 5. Beskriv kortfattat om och i så fall hur din verksamhet arbetar med nedan rubriker, ur 
ditt perspektiv. 
 Jag anser att / Jag anser inte att: 
 - Vi sätter kunderna i centrum (värdeskapande begrepp, vem verksamheten syftar till) 
 Intervju 1 

Det tycker jag att vi gör därför att i min planering så utgår jag från FMV AL (och i förlängningen FM) behov. 

 Intervju 2 
Det gör vi absolut. Våra kunder är FMV AL och vi försöker verkligen förstå deras behov gällande ekonomi och 
produktion. Hela moduleringen vi gjort för att beskriva processen de ingår är till för att hitta deras behov. En 
annan sak utvecklingen av CPP som följer upp verksamheten. 

 Intervju 3 
Det tycker jag vi försöker. De kunder jag tänker på är FM brukare av materielsystem med ambitionen att skapa 
så hög tillgänglighet som möjligt inom de ekonomiska ramarna. 

 Intervju 4 
Vi (FM) är egentligen kunderna. Men inom FM har vi förbanden som kund eftersom vi inom HKV ska kunna 
ge dem möjlighet att producera krigsförband.   

  
 Vi arbetar med processer (den Ena eller den andra partens processer) 
 Intervju 1 

Jag tycker vi gör det inom Markverkstäders egna processer. De ansluter till andra enheters processer och vi båda 
tillhör samma övergripande process. Vi utvecklar dock inte våra processer tillsammans med FM. Dock finns det en 
stor utveklingspotential i processutveckling både internt FSV och tillsammans med vår huvudkund FMV AL. 

 Intervju 2 
Ja, se ovan svar för kunderna i centrum. 

 Intervju 3 
Det gör vi. Dessutom utvecklar vi processerna. Exempelvis genom att vi byter affärs- och produktionssystem för att 
skapa ett bättre flöde. 

 Intervju 4 
Det gör vi vill jag påstå. Vi jobbar väldigt mycket med att utgå från processtänk när vi planerar. Exempelvis 
framtagandet av FLP (Försvarslogistikplanen). 

  
 Vi baserar beslut på fakta (fakta från egen verksamhet, fakta från den andra partens 

verksamhet) 
 Intervju 1 

Jag det gör vi när fakta finns. Dock saknas detta ofta vilket gör att vi får uppskatta eller bedöma fakta eller när 
så är möjligt inhämta, kartlägga eller liknande för att få in beslutsunderlag. Vi fattar oftast beslut inom egen 
verksamhet på någon form av underlag. 

 Intervju 2 
Ja, om definitionen av fakta är det kunden uttrycker. Inhämtningen görs i våra dialogmöten. 

 Intervju 3 
Absolut. Beslut fattas på kända fakta, men alla beslut är ändå en viss mån av risktagande därför att fullständiga 
fakta kostar för mycket att inhämta. Det skulle leda till fördröjningar och förseningar i produktionen. Vår 
insamling består av muntlig/skriftlig information, omvärldsbevakning osv. Undersökningar av förslag för specifika 
frågor begärs in i särskild beredningsordning. 

 Intervju 4 
Ja det gör vi. Dels är det sån fakta som vi själva har inom egen org. Men också fakta vi får från exempelvis FMV 
eller förbanden. De inhämtar vi under avrapporteringarna av våra beställningar mot exempelvis FMV SPL. 
(Mail, telefon etc. De vanliga kommunikationsvägarna) 

  
 Vi skapar förutsättningar för delaktighet (Egna medarbetare, den andra partens 

delaktighet) 



 

 

74 
 

 Intervju 1 
Inom egen verksamhet tycker jag vi gör det. Jag tycker vi har högt i tak och folk får komma till tals. 
Organisationen är ganska lyhörd. Däremot kan det utvecklas externt dvs med våra samarbetsparter och kunder. 

 Intervju 2 
Det tycker jag. Både extern och internt. Mycket pga av vårt processfokus blandar vi in våra ”interna och externa 
kunder”. På lägre nivå försöker vi jobba i team för att blanda in alla lokalt. 

 Intervju 3 
Öppen dialog och transperens är viktiga. Det leder dock inte alltid till att alla är bekväma med de beslut som tas. 
Ambitionen är ändå att så många som möjligt ska kunna få vara med på resan innan beslut tas. Samtidigt när 
bedriver ett kraftigt förändringsarbete (sedan verksamhetsövergång 2013) behövs ändå vissa frågpr hållas i en 
mindre krets i syfte att inte skapa oro i onödan. 

 Intervju 4 
Ja det är ett mål vi har. Ibland när hjulen snurrar fort är det lätt att tappa bort eller få med alla. Det här med 
information är hur svårt som helst. Man kan aldrig vara säker på att man fått fram den information man ville, 
eller mottagit vad den andra ville.  

  
 Vi arbetar ständigt med förbättringar (Hos oss själva, hos den andra parten) 
 Intervju 1 

Ja. Vi arbetar med förbättringar hos oss själva. Vi har exempelvis ett antal LEAN projekt igång och jobbar 
systematiskt med avvikelserapporter osv. Däremot kan vi utveckla vår påverkan till utveckling och ständiga 
förbättringar i kontaktytan med FMV AL och FM. 

 Intervju 2 
Ja det tycker jag. Exempelvis försöker vi använda det nya affärssystemet i högre utsträckning. Även titta på frågor 
om vårt egna arbetssätt då vår enhet är ny. Ex. Lean 

 Intervju 3 
Vi arbetar med ett strukturerat sätt för att jobba med förbättringar. Det pågår ett stort antal Lean-projekt sedan 
2014-2015 när vi på ett strukturerat sätt började jobba med Lean. Vi har en Lean-projektledare samt en konsult 
som jobbar som koordinator och initiativledare samtidigt som det är linjeorganisationens ansvar att som en del av 
vardagen gräva upp problem och hitta lösningar. 

 Intervju 4 
Ja det gör vi. När vi ser saker vi inte tycker verkar bra, och som vi kan påverka, tar vi tag i det. Men ibland kan 
vi inte fatta de besluten själva, men vi startar i alla fall upp dialogen. Vi har inget system för systematiska 
förbättringar. Vi hittar problem och brister efterhand och försöker göra någonting åt dem. 

  
 Vi har människor som visar ett engagerat ledarskap. (Inom egen verksamhet, i dialogen 

med den andra parten) 
 Intervju 1 

Jag tycker vi inom egen verksamhet har det. Jag upplever att det finns ett driv att vilja lösa de uppgifter som finns. 
Inom dialogen mot FMV AL och FM tycker jag det finns utvecklingspotential. 

 Intervju 2 
Ja. Jag skiljer på ledarskap och chefskap. Jag upplever att alla mina medarbetare är väldigt engagerade i frågorna 
och hjälper varandra. Cheferna jobbar väldigt aktiv med alla frågor och upplever en förändringsvilja. 

 Intervju 3 
Det tycker jag. Jag har löpande dialoger med cheferna och ser en stor entusiasm att göra ett mycket bra jobb. De vill 
vara delaktiga i dialoger och rapporterar om goda initiativ vilket visar deras entusiasm. 

 Intervju 4 
Ja absolut, men det finns även såklart mindre engagemang på sina håll. Precis som i alla organisationer har vi våra 
problem. Många är väldigt engagerade och pådrivande men det finns alla sorter i stora organisationer. 

  
Fråga 6. Tycker du själv att helheten (dvs. relationen, partnerskapet, kvalitetsarbete, flödet) 
fungerar mellan FM och FMV FSV MarkV? 
Framgångsfaktorer (Därför fungerar det) Saker att utveckla (Kan fungera bättre) 
Egna tankar, idéer eller förslag för utveckling mellan FM och FMV FSV MarkV? 
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 Intervju 1 
Jag tycker det fungerar, men det finns stora variationer, och därmed totalt sett en ganska stor utvecklingspotential. 
Jag ger betyg 5 av 10 möjliga. Utbildningsprogram, kompetensutbyte och mötesformer tycker jag är viktigast för att 
kunna ha en gemensam lägesbild. För mötesformer menar jag de lokala kundmötena och de skulle även behövas 
centralt. Kompetensutbyte för att få förståelse för varandras verksamhet. Utbildningsprogram för att få en gemensam 
utbildningsståndpunkt att stå på. 
Utvecklingspotentialen finns i flödet mellan FM och MarkV. Flödet måste först och främst tydliggöras och sen 
tycker jag att det är ett för stort antal aktörer som är inblandade inom både FM och FMV. Det stora antalet 
aktörer och därmed beslutsgrindar i processen leder till en tröghet i systemet som inte är effektiv. En förenkling 
skulle avhjälpa mycket. 
1. Minska antalet aktörer, beslutspunkter, så att vägen från beställning till leverans blir kortare och effektivare. 
2. Effektuera och genomför FMV vidmakthållande ansvar fullt ut. Om FMV hade tagit detta ansvar och 
effektuerat det fullt ut skulle vi kunna få en effektivare och rationellare produktion från beställning till leverans, 
samtidigt som kunden skulle få högre materiel tillgänglighet och troligen sänkta kostnader för vidmakthållandet. 
3. Som följd av ovan skulle då olika delar inom FMV kunna integreras vilket skulle kunna leda till en 
effektivare organisation. T.ex. skulle en ökad integration mellan MarkV och AL leda till en rationellare 
produktion, med större precision och kvalitét, vilket skulle vara till nytta för FM. 

 Intervju 2 
Det funkar. Men det går lite knackigt. Jag menar inte att vi på FMV inte producerar, för det gör vi. Men det är 
väldigt mycket komplicerade frågor som uppstått i ”Omdaning försvarslogistik”.  Alla rutiner är inte satta i alla 
led från FM-FMV SPL-FMV AL-FSV. 
Tydliga åtaganden, tydliga beställningar som omfattar ekonomi, produktionsplanering med tidsatta leveranser.  
Både intern FMV och övergripande dialog mellan FM och FMV SPL.  
Utbildningsprogram kopplat till system PRIO. Det har varit bra att ha ett eget fokus som vi haft, på sikt skulle 
man ev. kunna hitta närmare varandra i utbildningsprogram. Vi har personal som byter befattningar mellan 
myndigheterna och även växeltjänstgörande personal vilket är en framgångsfaktor därför att man får en enklare väg 
att förstå varandras behov och förutsättningar. (Övergripande syfte, lättare att handla i den andres anda) Vi kan 
korta ner antalet led inom FMV och skapa en sammanhållande planering, exempelvis CPP.   
Ekonomisystem - I dagsläget är det klurigt då FMV och FSV inte har gemensamt ekonomisystem. FMV, i den 
organisationen innan FSV tillkom, måste tillvarata FSV kompetenser inom tekniskt systemkunnande ex ILS för 
att kunna kravställa, designa och vidmakthålla materielsystemen bättre.(Bakgrunden kommer ifrån att FSV 
tillkom till FMV i en verksamhetsövergång 2013.) Insats/beredskapsperspektivet behöver vara ett krav inom 
FMV för att komma överens med FM. 

 Intervju 3 
I och med att vi har så pass mycket produktion och en stor kontinuerlig beställning som vi levererar mot så tycker 
jag att det fungerar bra. Samtidigt finns det förbättringspotential som gör att både effektivitet och produktivitet kan 
öka. Den största framgångsfaktorn är den långa traditionen att vara en stabil och säker leverantör i logistikkedjan, 
oavsett vilken myndighet eller annan verksamhet man tillhör eller tillhört. 
Det som hotar kompetensen är FM begränsade ekonomiska utrymme eftersom avvecklade kompetenser är nästintill 
omöjliga att återta. Därför bör all kompetensavveckling prövas mycket noggrant. 
Medarbetarnas känsla för försvarsfrågor är en framgångsfaktor som får helheten att fungera. Många väljer ändå att 
jobba hos någon av parterna då försvarsfrågor anses viktiga och likaså syftet, dvs. att upprätthålla/öka 
försvarsförmåga anses viktigt. I det stora perspektivet mellan myndigheterna ser jag inte så mycket ”grus i 
maskineriet”. Men en del smågrus finns då man i besparingsbeslut inte tagit hänsyn till den samlade bilden av FM 
behov. Uppdelningen mellan myndigheterna har också inneburit att man, i motsats till tidigare då FMV inte 
behövt ta ansvaret för framtida problem i vidmakthållning, nu tvingas göra det. Man har en resa att göra. Det är 
ju hela idén bakom ”Omdaning försvarslogistik”, ett helhetsansvar för materielsystemen. 
En viktig del är att få längre planeringsperspektiv än ettåriga beställningar. Att bygga kompetens och rekrytera 
medarbetare är långsiktiga åtagnaden. Kortsiktiga beställningar gör att helhetsåtaganden i längre perspektiv 
nedprioriteras till förmån för årlig budgetstyrning. 

 Intervju 4 
Jag blev förvånad när ”Omdaning försvarslogistik” kom. Jag tycker inte den tog ett helhetsgrepp på ett 
tillfredsställande sätt. Det blev lite en svensk ”mellanmjölkslösning” därför att det finns forfarande exempel på 
icke-renodlingar. Tex. FM fortsätter att äga materielen men underhållet görs på en annan, med transaktioner 
däremellan. Ett helhetsgrepp hade nog i min värld kunna gjorts i längre utsträckning. På bägge sidor FM och 
FMV finns trots allt en vilja att göra det bästa möjliga av situationen även om förändringsmotstånd finns. 
Personalflöde fram och tillbaka mellan myndigheterna är definitivt en framgångsfaktor därför att det berikar på 
båda sidorna. Det erfarenhetsutbytet är otroligt viktigt för båda sidor. 
Ett exempel vi kan bli bättre på är våra gemensamma arbetsgrupper. Vi startade AG Kundyta på varsitt håll på 
myndigheterna. Vi måste jobba mer prestigelöst och kan man göra det på bägge sidor kan det bli riktigt bra. 
De övriga idéer jag har finns redan angivna i de svaren jag har gett. 
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Bilaga E 
Beskrivning om FMLOG, Omdaning försvarslogistik och Försvarslogistikplanen 

”FMLOG i backspegeln 
Historiskt har stöd och underhåll i Försvarsmakten varit splittrat i många organisationer. Men 2002 bildades en logistikorganisation 
för hela Försvarsmakten – Försvarsmaktens logistik. Syftet var att effektivisera verksamheten, nyttja kompetens och resurser bättre samt 
sänka kostnaden för stöd och underhåll. Den nya organisationen skulle vara behovsstyrd och intäktsfinansierad.  

Många blev en 

I Försvarsmaktens logistik samlades verksamheter från södra, mellersta och norra underhållsregementet, underhållsgrupp 
Gotland, lokal service, administration och it-stöd från förband, lokalvård från Fortifikationsverket, underhåll från marinens 
och flygvapnets förband, FMV:s reservmaterielavdelning, Helpdesk, Muskö Örlogsvarv, Militära Servicekontoret, 
Försvarsmaktens flygverkstäder samt Försvarsmaktens underhållscenter. 
För att få kontroll på ekonomin och skapa förutsättningar för att styra verksamheten skapades en gemensam ekonomimodell 
och gemensamma principer för kalkylering av självkostnad och prissättning. 
Den fortsatta utvecklingen fokuserades på fyra områden: logistikutveckling för insatsförsvaret, offentlig-privat samverkan, 
samordning av ledning och koncentrering av resurser. 

Många förändringar 
Sedan 2002 har FMLOG koncentrerat antalet telefonväxlar, lönekontor och ekonomikontor. Outsourcing har skett av 
skyddsmaskservice, brandsläckarservice, restauranger, lokalvård, post och bud, blankettförråd samt central- och 
garnisonslager. Arbete pågick med att undersöka möjligheten att konkurrenssätta rese- och löneadministration, 
ammunitionsförsörjning, transporter samt markverkstäder. 
Stödet till insats utvecklades och ett nytt koncept för insatslogistik infördes. FMLOG flyttar fram stödet till insatsområdet 
och får ett utökat ansvar. 
De lokala ledningarna samordnades och omstrukturerades. Under 2009 försvann en ledningsnivå i organisationen. 

Omdaning försvarslogistik 
2012 tog riksdagen beslut om att verksamheter från FMLOG skulle överföras till FMV den 1 januari 2013. Det gällde 
markverkstäder, marinverkstaden, flygverkstäder, centrala förråd, upphandlingsverksamhet, ekonomi- och 
reseadministration, administrativ service samt delar av FMLOG Stab. Totalt omfattades 1 400 personer. FMV fick också 
i uppdrag att fortsätta utreda möjligheten att överlåta verksamhet till andra aktörer. 
Från den 1 januari 2013 bestod FMLOG av ledning med stab, ledningsstödsenheten, tekniska enheten, organisations och 
masterdatakontor, försörjningsenheten, operativ ledningsteknisk bataljon samt systemförvaltningsenheten. Den här 
organisationen var verksam fram till och med den sista december 2014.  

FMLOG 2015/2016 - regionalt fokus 
Den 1 januari 2015 omorganiserades FMLOG och efter det fick organisationen ett tydligt regionalt fokus. Organisationen 
bestod från 2015 av  ledning med stab, 1:a NSE väst, 2:a NSE syd, 3:e NSE nord samt 4:e NSE mitt, 
funktionsledningsenheten försörjning, funktionsledningsenheten teknik, Försvarsmaktens transportkontor, 
dokumenthanteringsenheten, systemförvaltningsenheten och operativa ledningstekniska bataljonen totalt cirka 2 000 
personer. 2016 lämnade systemförvaltningsenheten och operativa ledningstekniska bataljonen förbandet för att tillsammans 
med Försvarsmaktens telenät- och markteleförband,  FMTM, bilda Försvarsmaktens telekommunikations- och 
informationssystemförband FMTIS. Från den 1 januari 2016 arbetar drygt 1180 personer på FMLOG.” 
(http://www.forsvarsmakten.se/sv/organisation/forsvarsmaktens-logistik-fmlog/om-forbandet/fmlog-i-
backspegeln/ , 2016-04-16) 

 
Försvarslogistikplanen 
”Styrdokument inom försvarslogistiken innehåller två huvudsakliga delar: dels 
Försvarsmaktens behov av försvarslogistik, dels en plan för genomförande av försvarslogistik. Som Den utgår från 
beställningsmönstren som 
beskrivs i avsnitt 3.3.3. Försvarslogistikplanen är tioårig och ska utgöra underlaget till offerter.” 
(Statskontoret, 2014, s.109.) 
 
”Detta innebär att den tidigare materielplanen ska brytas om och anpassas till de nya beställningsmönstren. 
Försvarslogistikplanen omfattar två huvudsakliga delar: dels Försvarsmaktens behov av försvarslogistik, dels en 
genomförandeplan för försvarslogistik. Den förstnämnda redogör för behovet av försvarslogistik och den andra hur behoven 
ska realiseras, exempelvis alla planerade beställningar. En första försvarslogistikplan ska vara klar i september 2014.” 
(Statskontoret, 2014, s.42) 

 

http://www.forsvarsmakten.se/sv/organisation/forsvarsmaktens-logistik-fmlog/om-forbandet/fmlog-i-backspegeln/
http://www.forsvarsmakten.se/sv/organisation/forsvarsmaktens-logistik-fmlog/om-forbandet/fmlog-i-backspegeln/
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Bilaga F 
I den här bilagan redovisas delar ur de styrande dokument som använts inom studien.  
De redovisas inte i sin helhet rapporten pga. deras storlek få hundratals sidor med text. 
Den valda lösningen är att redovisa genom att infoga citat och urklipp ur de fullständiga 
dokumenten som är relevanta för studien. 
Dokumenten redovisas i nedan ordning. 

 FSV Verksamhetsplanering (VP) 2016-2018 

 MarkV VP 2016 

 MarkV VHL 

 FM Tjänstebeskrivning 

FSV Verksamhetsplanering 2016 
FSVs verksamhetsplanering är en produkt av den övergripande verksamhetsplaneringen 
från FMV Generaldirektör. Målstyrning utövas inom FMV.  FSV VP ges ut som en 
anvisning till underliggande enheter att planera utifrån. 
 

FMV vision och verksamhetsidé 
Vision 
Effektiv försvarslogistik – när och där den behövs 
 
Verksamhetsidé 
FMV utformar, upphandlar och tillhandahåller försvarslogistik i nära samarbete med det svenska 
försvaret” 
 
FMVs övergripande mål 
FMV:s övergripande mål är beslutade av styrelsen för FMV och lägger fast myndighetens inriktningar och 
prioriteringar för verksamheten samt tydliggör målsättningar som behöver uppnås för att på sikt nå den 
uttalade visionen.  
• FMV är flexibelt för att kunna möta försvarets behov. 
• FMV samarbetar med Försvarsmakten för att utforma och hålla samman 
försvarslogistiken. 
• FMV är Sveriges ledande myndighet på upphandlingar. 
• FMV arbetar för att marknaden ska bli effektivare. 
• FMV är och uppfattas som en kompetent och effektiv myndighet.  
 
Generaldirektörens prioriterade mål 
 • FMV levererar så att vår partner och övriga kunder är nöjda. 
• FMV ställer snabbt om organisationen efter behov. 
• FMV agerar så att Försvarsmakten kan göra bra val av försvarslogistik 
• FMV levererar försvarslogistik ur ett livscykelperspektiv 
• FMV reducerar kostnaderna för försvarslogistiken 
• FMV är en erkänd expert inom upphandlingsområdet. 
• FMV gör goda affärer. 
• FMV har kunskap om marknaden och marknaden har kunskap om FMV. 
• FMV agerar så att leverantörerna blir effektivare. 
• FMV prioriterar de internationella samarbeten som ger effekt. 
• FMV har ett tydligt och respekterat varumärke.  
• FMV har effektiva arbetssätt som efterlevs. 
• FMV är en attraktiv arbetsplats  
 
FMVs strategier  
För att uppnå målen ska FMV; 
• Fördjupa partnerskapet med Försvarsmakten. 
• Agera som ett FMV mot omvärlden. 
• Arbeta som ett FMV. 
• Ha rätt kompetenser och resurser. 
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2. Nyckeltal 
Nyckeltalen inom FMV och FSV ska fylla följande funktioner: 
• Nyckeltalens syfte är att bidra till att önskade resultat och effekters uppnås. 
• Nyckeltalen ska styra beteenden och aktiviteter mot önskade resultat för att  utgöra 
underlag för ständiga förbättringar. 
• Nyckeltalen ska ha täckning på FSVs samtliga verksamheter samt kunna vara riktade mot 
specifik verksamhetsdel. 
• Nyckeltalen ska vara framåtsyftande och styra mot önskad förändring 
 

C FSV har följande principer för de nyckeltal som prioriteras: 
• Nyckeltal ska brytas ner i organisationen för att skapa en positiv styrningseffekt på alla 
chefsnivåer 
• Nyckeltalen ska tydligt styra mot fastställda mål inom FMV 
• Nyckeltalen ska ha direkt koppling till den effekt som önskas uppnås 
• Nyckeltalen ska vara mätbara och kontinuerligt redovisas  och ha god tillförlitlighet 
• Nyckeltalen ska kontinuerligt kommuniceras så att varje medarbetare har kunskap om 
måluppfyllnad. 
 

Urvalet av de nyckeltal som C FSV fastsällt är med utgångspunkt ifrån 
perspektiven: 
1. Leveranser 
2. Effektiv verksamhet 
3. Förbättringar 
4. Intern verksamhet 

 

 
3. C FSV prioriterade mål för 2016-2018 
C FSV har med utgångspunkt ifrån de mål som FMs styrelse samt GD fasställt samt principer för nyckeltal följande 
mål för verksamhetsområde FSV för perioden 2016-2018. 
 
Mål för FSV: 

 Målet för FSVs verksamhet för 2016 är att kostnadshöjningar endast ska bli max 1,5% jämfört med 
kostnadsläge 2015 vilket gör att timpriserna med hänsyn tagen till korrigeringar för tillkommande och 
avgående verksamheter, nya hyres- och IT-kostnader samt inkluderat besparingar ska får endast höjas med 
max 1,5 % för verksamhetsåret 2016 såvida inte ökad beställning i volymer erhållits vilket istället kan 
medföra oförändrad eller minskad timkostnad beroende av att OH kan fördelas på fler timmar. 

 Ökad kundfokus för att skapa tillgänglighet för ökad operativ förmåga för Försvarsmakten och övriga 
kunder. 

 Säkerställa överenskommen produktion med rätt produkt/tjänst i rätt tid på rätt plats med rätt kvalitet och 
till överenskommet pris. 

 Ta rätt betalt för alla utförda tjänster/produkter 

 Varje enhets resultat ska gå mot ett nollresultat inklusive interna OH-kostnader. Varje tjänst/produkt ska 
vara fullt finansierad. 

 Öka andelen kvinnliga chefer 

 Säkerställa att FSV följer uppsatta compliance regler för verksamhetsområdet 

 Ratiomål 
o Genomföra kvarvarande planerade besparingar under 2016 
o Bibehålla de besparingar som uppnåtts under 2013, 2014 och 2015 

 Mäta antalet förbättringsförslag för att möta ökat krav på effektiviseringar. 

 Varje enhet ska minst ha tre ”produktifierade” tjänster – och för de enheter som redan uppnått målet under 
2015 ska två ytterligaer tjänster utvecklas under 2016. 

 Mäta och följa upp:  
o Minst 3 mätbara mål för varje chefsnivå som månadsvis ska följas upp 
o Varje debiterbar medarbetare ska minst ha 1450 debiterbara timmar mot extern kund. Verksamhet 

som nått målet 2015 ska bibehålla samma nivå 2016 som 2015 
o Debiteringsgraden per sektion ska vara minst 78% eller samma nivå som för 2015 
o Turn-around-tid, TAT – från mottagen beställning till färdig leverans ska mätas och redovisas 

månadsvis genom nära samarbete med FSV marknad central planering 
o Kvalitetsmål 
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o Luftvärdighets- och säkerhetsmål 
o Personalrelaterade mål  

 Kompetensutveckling om 2-3% av årsarbetstiden som ska leda till ökad bredd i 
kompetens för varje medarbetare. OBS: För 2016 och 2017 ska FSV POL samt PRIO 
5/6 utbildningar ingå inom denna ram. 

 100% genomförda medarbetar- lönesättande – samt  lönesamtal 

 Mints 10 APT / organisationsenhet 

 Förbättra arbetsmiljön för ökad trivsel för att förebygga oönskad personalomsättning 
samt öka vår attraktionskraft vid nyanställningar 

 Arbeta med att implementera FMVs värdeord 

 Skapa och uppmuntra arbetsmetoder för att löpande rapportera avvikelser och tillbud 

 Vidmakthålla erhållna verksamhetstillstånd t ex RML och certifikat som t ex ISO 
 

 

2 Kunder 
2.1 Försvarsmakten 
Beskriv utveckling och trend samt bedöm efterfågat behov 
Vilka produkter/tjänster kommer att öka respektive minska samt eventuella nya behov t ex genom 
införande av nya materielsystem. 
Beskriv omsättningen inom varje segment 
Samverka med C FSV marknad för detta avsnitt 
2.2 Interna kunder – inom FMV 
 Beskriv utveckling och trend samt efterfågat behov 
  Vilka produkter/tjänster kommer att öka respektive minska 
  Beskriv omsättningen inom varje segment 
  Samverka med C FSV marknad för detta avsnitt 
 2.3 Externa kunder - namnge vilka 
 Beskriv utveckling och trend samt efterfågat behov 
  Vilka produkter/tjänster kommer att öka respektive minska 
  Beskriv omsättningen inom varje segment 
  Samverka med C FSV Marknad för detta avsnitt 
 2.4 Nya kunder 
Beskriv möjligheten till vilka nya kunder som kan vara möjliga under planperioden – Samverka med C FSV 
marknad för detta avsnitt  

 

5. Verksamhetsutvecklingsplan VUP 
Beskriv vilka verksamhetsutvecklingsinitiativ/projekt som önskas genomföras under 2016-2018,  
Ange för varje år vilka utvecklingsinitiativ som önskas genomföras samt ange beräknad kostnad – både 
intern tid samt inköp från extern leverantör som varje projekt beräknas krävas. 

 

 

6. Uppföljning av verksamhetsplan samt mål 
Verksamhetsplanen kommer att följas upp kvartalsvis under 2016. Avstämning mot uppsatta mål kommer 
att genomföras vid ordinarie månadsgenomgång under 2016/enhet samt /sektion. Det gör att 
målavstämning kommer att genomföras i april, augusti, oktober samt januari 2016. Vid uppföljningen ska 
samtliga mål per chefsnivå redovisas dvs. uppsatta mål både på enhets- samt sektionsnivå. 

7. Samverkan och delaktighet 
Respektive enhetschef informerar på egen samverkan arbetet och progressen med framtagande av 
verksamhetsplan. Varje chef dialogiserar med sina berörda medarbetare om lämpliga mål inom eget 
chefsansvar för att mäta verksamheten 2016 och framåt baserat på inriktningen i verksamhetsplanen. 

 
MarkV VP 2016 
Nedan finns urklipp ur MarkV VP på det som berör reglering av kvalitetsarbete. MarkV 
VP tas fram efter anvisningen FSV VP. 

Verksamhet och organisation 
FSV MarkV Vision och verksamhetsidé 
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Vision
Effektiv 

försvarslogistik-

när och där det behövs

Effektiva

Vi nöjda

Prisvärda, 

leveranssäkra 

till rätt kvalitet

Nöjda kunder
Beläggning, 

arbetstrygghet

 
Verksamhetsidé 
FSV MarkV en kompetensorganisation som tillhandahåller teknisk tjänst, samt utformar och tillhandahåller 
försvarslogistik i nära samarbete med det svenska försvaret. 

Kvalitetspolicy 
Genom att ständigt utveckla och förbättra produkter och tjänster samt anpassa dem efter våra kunders behov gör vi 
det möjligt för FSV MarkV att behålla och bygga förtroendet hos kundkretsen. Kvalitet är en av verkstadens 
viktigaste framgångsfaktorer. Varje medarbetare skapar nytta genom att utföra sitt arbete, internt eller externt, på ett 
korrekt sätt och leverera tjänsten i rätt tid. 

Övergripande mål 
FSV MarkV är flexibelt för att möta försvarets behov genom att: 
leverera så att vår huvudkund och övriga kunder är nöjda 
snabbt ställa om verksamheten efter behov 

FSV MarkV samarbetar med Försvarsmakten för att utforma och hålla samman 
försvarslogistiken främst inom Markarenans tekniska tjänst genom att: 
agera så att Försvarsmakten kan göra bra val av teknisk tjänst 
leverera försvarslogistik ur ett livscykelperspektiv 
reducerar kostnaderna för teknisk tjänst 

FSV MarkV arbetar för att våra kunder ska bli effektivare och: 
har kunskap om oss och vår verksamhet  
agerar så att våra leverantörer blir effektivare 
prioriterar de internationella samarbeten som ger bäst effekt 

FSV MarkV är och uppfattas som en del av en kompetent och effektiv myndighet som 
har: 
ett tydligt och respekterat varumärke 
effektiva arbetssätt som följs 
en attraktiv arbetsplats 

FSV MarkV följer och verkar enligt FMV värdegrund: 
Vi skapar nytta 
Vi gör det möjligt 
Vi bygger förtroende 

Kunder 
FSV MarkV huvudkunder är Försvarsmakten och FMV. Övriga kunder är i huvudsak andra länders Försvarsmakter 
och andra svenska offentliga verksamheter. 

 Försvarsmakten och FMV 
Den huvudsakliga efterfrågan av materielunderhåll från Försvarsmakten kanaliseras via FMV SPL till FMV AL som 
därefter genomför dialoger och överenskommelser avseende materielunderhåll med FSV.  
En mindre efterfrågan kommer även fortsättningsvis att finnas direkt från förbanden, i form av direkt stöd till 
förbandsverksamheten vid respektive ort. 
 
Den aviserade efterfrågan 2016 av materielunderhåll från Försvarsmakten ligger enligt FSV Marknad på motsvarande 
nivå som 2015. Härutöver finns en ökad efterfrågan för att underhålla del av reparationsskulden under 2016. 
 
FSV Marknad arbetar med att öka den interna efterfrågan av systemstödsbeställningar inom FMV, genom att 
påverka materielprojekten inom FMV att styra om systemstödsbeställningar från externa leverantörer till FSV.  
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Planerade intäkter 2016 
Förband ”smedtimmar”  11 
Materieluh Mark (324+15)  339 
Materieluh MAK  52 
Materieluh Flyg  36 
Materieluh Ledsyst  12 
Materieluh Fartyg  4 
GL (32+11)                          43 
LDS (66,4+21)  66,4 
Prod Flog förband   12    
Anbud                          56 
FMV ”repkö/skuld” A&L Arme 101 
Övrigt externt 40 
Summa 772 milj 

 

Externa - övriga kunder 
Externa – övriga kunder består i huvudsak av utländska försvarmakter och övriga svenska offentliga verksamheter. 
Trenden på efterfrågan från övriga kunder är ökande, bland annat från Danska Försvarsmakten, som omfattar 
renovering av stridsfordonskomponenter samt ett pilotprojekt med Svenska Kraftnät, som på sikt kan innebära en 
ökad efterfråga av underhåll på deras bandvagnar.  

Nya Kunder 
Vi önskar att med hjälp av FSV Marknad marknadsföra FSV MarkV inom området förebyggande- och avhjälpande 
materielunderhåll för offentliga organisationer utanför försvarssektorn. 

FSV MarkV Prioriterade mål 2016 – 2018 
C FSV prioriterade mål för 2016-2018 
C FSV har med utgångspunkt ifrån de mål som FM styrelse samt GD fastställt samt principer för nyckeltal följande 
mål för verksamhetsområde FSV för perioden 2016-2018. 

 

Mål för FSV: 
1 Kundmål 
1.1 Ökad kundfokus för att skapa tillgänglighet för ökad operativ förmåga för Försvarsmakten och 
övriga kunder.  
1.2 Säkerställa överenskommen produktion med rätt produkt/tjänst i rätt tid på rätt plats med rätt 
kvalitet och till överenskommet pris. 
1.3 Vidmakthålla erhållna verksamhetstillstånd t ex RML och certifikat t ex ISO 

  

2 Ägarmål 
Ekonomi 
2.1 Ta rätt betalt för alla utförda tjänster/produkter 
2.2 Målet för FSVs verksamhet för 2016 är att kostnadshöjningar endast ska bli max 1,5% jämfört med 
kostnadsläge 2015 vilket gör att timpriserna med hänsyn tagen till korrigeringar för tillkommande och avgående 
verksamheter, nya hyres- och IT-kostnader samt inkluderat besparingar ska i endast höjas med max 1,5% för 
verksamhetsåret 2016 såvida inte ökad beställning i volymerhållits vilket istället kan medföra oförändrad eller 
minskad timkostnad beroende av att OH kan fördelas på fler timmar. 
2.3 Varje enhets resultat ska gå mot ett nollresultat inklusive interna OH-kostnader. Varje 
tjänst/produkt ska vara fullt finansierad. 
2.4 Genomföra kvarvarande planerade besparingar under 2016 
Bibehålla de besparingar som uppnåtts under 2013, 2014 och 2015  
2.5 Verksamhet som nått målet 2015 ska bibehålla samma nivå 2016 som 2015 

Handlingsregel 
2.6 Varje enhet ska minst ha tre ”produktifierade” tjänster – och för de enheter som redan uppnått 
målet under 2015 ska två ytterligaer tjänster utvecklas under 2016. 
2.7 Mäta antalet förbättringsförslag för att möta ökat krav på effektiviseringar.  
2.8 Minst 3 mätbara mål för varje chefsnivå som månadsvis ska följas upp (se 4.3)  

Debiteringsgrad 
2.9 Varje debiterbar medarbetare ska minst ha 1450 debiterbara timmar.  
2.10 Debiteringsgraden per sektion ska vara minst 78% eller samma nivå som för 2015  

3 Personalmål 
3.1 Förbättra arbetsmiljön för ökad trivsel för att förebygga oönskad personalomsättning samt öka vår 
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attraktionskraft vid nyanställningar 
3.2 Arbeta med att implementera FMVs värdeord 
3.3 Öka andelen kvinnliga chefer  
3.4 Kompetensutveckling om 2-3% av årsarbetstiden som ska leda till ökad bredd i kompetens för varje 
medarbetare.  OBS: För 2016 och 2017 ska FSV POL samt PRIO 5/6 utbildningar ingå inom denna ram. 
3.5 Skapa och uppmuntra arbetsmetoder för att löpande rapportera avvikelser och tillbud 

Skall krav 
3.6 100% genomförda medarbetar- och löne- och lönesättande samtal 
3.7 Minst 10 APT/organisationsenhet 

4 Kvalitetsmål 
4.1 Säkerställa att FSV följer uppsatta compliance regler för verksamhetsområdet  
4.2 Luftvärdighets- och säkerhetsmål 
4.3 Turn-around-tid, TAT – från mottagen beställning till färdig leverans ska mätas och redovisas 
månadsvis 

Mål uppdelade på processer C2 Nivån 2016 – 2018 
Målens indelning i områden beskrivs under tabell 5.1.1 men gäller alla tabeller under punkt 5.1.    [A=Arbetsmiljö, 
E=Ekonomi, M=Miljö, Q=Kvalitet, P=Personal, S=Säkerhetstjänst] 

Ledningsprocess 
Mål FSV FSV MarkV Mål Område År 

1.3 Vidmakthålla erhållna verksamhetstillstånd till exempel RML och 
certifikat till exempel ISO 9001 samt genomföra interna 
leverantörskontroller 

Q 2016-2018 

2.1 Ta rätt betalt för alla utförda tjänster/produkter E 2016-2018 

2.2 Begränsa kostnadsökningen från 2015-2016 till mindre än 1,5 procent 
Genom att: 

- Timpriset höjs mindre än eller lika med 1,5 procent 

- Avtalade kostnadsökningar inom IT och lokaler räknas in 

- Besparingar räknas med 

E 2016 

2.3 Genomföra effektiviseringsåtgärder till utgången av 2016 och då gå 
mot ett nollresultat eftersom rationaliseringarna enligt FSV MarkV 
verksamhetsplan är inarbetade i budget.   

Q 2016 

2.4/2.5 Bibehålla de besparingar som uppnåtts under 2013 – 2015  E 2016 

2.7 Vidareutveckla FSV MarkV förbättringsarbete med hjälp av 
verktyget ”LEAN”  

Q 2016-2018 

2.8 Minst tre mätbara mål per sektion/avdelning/detalj Q 2016 

2.9/2.10 Effektivitet för att innehålla minst 1450 timmar debiterbar 
tid/debiterbar medarbetare. 

E 2016 

3.1 Förbättra arbetsmiljön och öka trivsel på arbetsplatsen vid FSV 
MarkV för att förebygga oönskad personalomsättning samt öka vår 
attraktionskraft vid nyanställningar  

A 2016 

3.2 Arbeta med att implementera och leva efter FMV värdegrund: 
Vi skapar nytta, vi gör det möjligt och vi bygger förtroende 

A 2016-2018 

3.3 Öka andelen kvinnliga medarbetare/chefer P 2016-2018 

3.4 Öka antalet medarbetare med internrevisionskapacitet2, så att 
internrevisionsverksamheten kan säkerställas 

Q 2016 

3.5 Medverka i utvecklingen av FMV Rapportsystem Q 2016 

3.5 Utveckla arbetsmetoder som ger ökat engagemang och vilja för att 
rapportera tillbud och avvikelser 

P 2016-2018 

4.1 Genomföra verksamhetsuppföljning på två Mv/år Q 2016-2018 

4.1 Implementera FSV MarkV VHL system till FMV VHL system Q 2016 

4.2 Genomföra fortsatt omdaning av försvarslogistiken och införande 
PRIO 5/6 inom FM och FMV med bibehållen säkerhet (Mark-, 
Flyg-, Sjösäkerhet) samt inom Säkerhetsskyddstjänst 

Q, S 2016 

Stödprocess 
Mål FSV FSV MarkV Mål Område År 

3.1 Minst två verksamhetsronder skall genomföras per arbetsplats varje 
år.  
Skallkrav MarkV. 

A, M 2016 

3.4 Kompetensutveckling om 2-3% av årsarbetstiden som ska leda till Q 2016 
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ökad bredd i kompetens för varje medarbetare  

3.6 Alla medarbetare skall ha medarbetarsamtal och löne-
/lönesättande samtal årligen. Skallkrav FMV. 

P 2016 

3.7 APT skall genomföras regelbundet - i snitt en gång per normal 
månad (10 per år). Skallkrav FMV. 

A 2016 

4.1 Säkerställa att FSV MarkV följer uppsatta lagar, förordningar och 
avtal-compliance för verksamhetsområdet bland annat uppdatering 
av gällande säkerhetsplanering, systematiskt brandskyddsarbete, 
brandfarliga och explosiva varor. 

Q, S 2016 

Produktionsprocess 
Mål FSV FSV MarkV Mål Område År 

1.1/1.2/4.3 Effektivisera verksamheten så att kunderna får ökad 
materieltillgänglighet och tekniskt systemstöd i rätt tid till beställd 
kvalitet och pris 
Genom att: 

- Minska genomloppstiderna för reparationsobjekten 2016-2018 

- Minska tiden från reservdelsbehov till levererad reservdelar 
2016-2018 

- Minska medelreparationstiden per objektsgrupp 2016-18  

Q 2016- 
2018 

2.6/2.8 Öka antalet av ”produktifierade” tjänster till minst tre inom MarkV 
under 2016 

Q 2016- 
2018 

2.9 Genomföra produktionen enligt tilldelad debiteringsgrad per sektion Q 2016 

 

Produktion och FSV MarkV viktigaste planerade aktiviteter för att nå mål 
under 2016. 
Produktion 
Öka från ca 750 000 timmar 2015 till 850 000 timmar under 2016. 

Utbildning   
Vidmakthålla nuvarande kompetenser främst inom tillståndspliktig verksamhet 
PRIO 5-6 verksamhetsstödssystem 
Utveckla kompetenser mot framtida analyserade behov 

LEAN 
Fortsätta med och utveckla förbättringsarbete LEAN inom MarkV 
Fortsatt införande av verksamhetsstödssystem  
Utbildning av personal  
Information intern som extern 
Anpassning av rutiner och arbetssätt 
Förfina uppföljningssystem och metoder 

Lokal behov 
Översyn och anpassning av tillgängliga resurser för bästa möjliga kundnytta 

Investeringar 
Genomföra investeringar enligt investeringsplan 
Reservmateriel 
Fortsatt utveckling av eget arbetssätt i syfte att minska ledtider 
Delta i tekniska beredningar för att säkerställa reservmaterielanskaffning och minska tid från beställning till leverans 
av reservmateriel. 
Utveckla försörjningsflödet av RM och UE till förbanden i [XXX] Garnison  

Lokal Driftstyrning (LDS) 
Bemanna och kompetensförsörja 
Integrera och vidareutveckla i nuvarande verksamhet inom ramen för ny modell 

Personal 
Genomföra personalvårdande åtgärder för att motverka oönskad personalrörlighet 

Rekrytering 
Vara en attraktiv arbetsgivare  
Rekrytera mot framtida kompetensbehov och ökad efterfrågan 

Verksamhetsutvecklingsplan VUP 
För 2016 har följande verksamheter identifierats i syfte att FSV MarkV skall kunna utveckla och förbättra stödet till 
kunden: 



 

 

84 
 

 
Rekrytera och kompetensutveckla personal för att möta kommande verksamhet  
2016 – 2020  
Anpassa lokaler, utrustning för att möta kommande verksamhet 2016 – 2020 
Utbildning i samt implementering av det nya verksamhetsstödssystemet 
Fortsatt implementering av Lean på bredden inom egen enhet.  
VSL kompetensutbyggnad med inriktning mot ökad tjänsteproduktion 

Utvecklingsbehov 2016 – 2018  
FSV MarkV kommer under perioden 2016 – 2018 behöva utveckla: 
Samarbete och integration med övriga delar av FMV. 
Integrering av FMV och FSV MarkV Verksamhetsledningssystem. 
Utöka produktionskapaciteten för att möta den ökade efterfrågan 
Möjlighet till tvåskift/skiftgång på samtliga verkstäder 
Fortsatt utveckling och införande av operationskoder 
Ökad tjänsteproduktion, exempelvis systemstöd och utveckling  
Organisationen för att kunna verka i olika konfliktnivåer. I detta utvecklingsbehov krävs tydliga styrningar från högre 
chef 
Omhänderta effekter efter kontrollstation FMV – FM 2015 avseende omdaning försvarslogistiken 
Mv Väst Göteborgs lokaler för att kunna tillgodose kundens behov 
Mv Norr Boden, iordningställande av nybyggnationen, för underhåll av det nya artillerisystemet ARCHER 
Anpassning av verksamheten mot Försvarsbeslut, exempelvis [bortklippt]. 
Fortsatt utveckling och införande av IT (PRIO 5-6, WIFI, Plattor med mera) 

 

MarkV VHL 
Vid genomläsning av VHL återfanns 88 gemensamma rutiner för alla verkstäder. Fyra 
av dessa har valts ut som berör studiens syfte, dvs. reglering av kvalitetsarbete och 
dialog med kunder. De fyra rutinerna är: 

 R 120 - Processer 

 R 515 – Kundmöte 

 R 570 – Förebyggande & Ständiga förbättringar 

 R 580 – Mätning & analys av processduglighet 
Utöver det finns ytterligare arbetsinstruktioner (gemensamma och verkstadsspecifika) 
kontrollinstruktioner för uppföljning osv. Nedan ses ovan nämnda rutiner som 
övergripande reglerar kvalitetsarbete relevant för studien. 

R 120 – Processer 
ALLMÄNT: 
Inom FSV MarkV finns en produktionsprocess, en stödprocess och en ledningsprocess.  
Alla processer skall tillföra ett mervärde för kund och kravställare.  
I processerna skall den bestämda kvaliteten inom RMM, RML och RMS uppfyllas, de ekonomiska 
riskerna, säkerhetsriskerna samt miljö- och arbetsmiljörisker identifieras och beaktas. 

SYFTE: 
Att beskriva sammanhanget mellan och in och ut i processerna.  

STYRANDE DOKUMENT: 
Se R 110 Verksamhetsledningssystemet. 

ANSVAR OCH BEFOGENHETER: 
Processägare, KC och processledare samt andra befattningar framgår av R 200 Organisation,  
R 230 Ansvar och R 240 Befogenheter. 

OMFATTNING: 
Produktionsprocessen består av: Materielunderhåll och Tekniskt systemstöd. Därutöver finns 
Ledningsprocess och Stödprocess. Se bild nedan. 
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R 580 – Mätning & analys av processduglighet 
SYFTE: 
Att mäta och analysera våra processers förmåga att styra verksamheten mot uppsatta mål samt  
att analysera trender och systematiska fel eller konflikter inom VHL, RMM, RML och RMS områdena. 

OMFATTNING: 
Alla verksamhet där det finns uppsatta mål. Se Ledningens åtagande R 500. 

STYRANDE DOKUMENT: 
Namn Namn Återfinns 

R 110 Verksamhetsledningssystemet MarkV Startsida\Ledning 

ANSVAR OCH BEFOGENHETER: 
Gemensamma mål. 
Kvalitetschef (KC) och Kvalitetshandläggare ansvarar för att samla in och sammanställa information och 
föredra denna för ledningen vid Ledningsmötet.  
C MarkV ansvarar för att lämpliga åtgärder vidtas. 
Sektionsvisa mål och åtgärder för att nå enhetens mål. 
Respektive chef mäter, redovisar och dokumenterar sin avdelnings måluppfyllnad vid sektionsmöte inför 
varje halvårsskifte och redovisar till ledningen vid Ledningsmötet, i juni och december. 
Kundenkäter 
Kvalitetschef ansvarar för framtagning och utformning av enkäter 

GENOMFÖRANDE: 
Mätning av processernas duglighet sker genom: 

 Kundenkäter som genomförs under första halvåret varje år och redovisas vid  
ledningsmötet. 

 Processduglighetsrevisioner. 

 Uppgiftshämtning ur våra ordinarie databaserade administrationssystem.  

 KC genomför systematiskt trendanalyser inom flyg- och sjösäkerheten i syfte att tidigt identifiera 
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problemområden samt föreslå förbättringsåtgärder vid ledningsmötet.  

 Arbetsmiljöhandläggare genomför systematisk trendanalys inom arbetsmiljö. 

 Avvikelser, verksamhetsrond och förbättringar kan även användas som underlag till mätning av 
processdugligheten.  

HÄNVISNING: 

Nr Namn Återfinns 

R 350 
R 510 
R 540 
R 560 
R 570 
R 610 

Verksamhetsrond 
Ledningsmöte 
Avvikelsehantering 
Revisioner 
Förbättringar 
Ledningens granskning 

MarkV Startsida\Ledningsprocess 

 

 

R 570 – Förebyggande & Ständiga förbättringar 
SYFTE: 
Att förebygga avvikelser och ohälsa, framtida upprepning av dessa, samt bearbeta förbättringsförslag. Ständiga 
förbättringar. 

OMFATTNING: 
Alla åtgärder som kan vara av betydelse för att analysera, korrigera och förebygga problem inom markverkstadens 
verksamhetsområde samt leverantörer av RML - produktion.  

STYRANDE DOKUMENT: 

Namn Återfinns 

FMV VHL Manual MarkV VHL-startsida\V-list\FMVVHL Man 
 

ANSVAR OCH BEFOGENHETER: 
All personal har ansvar för och skall engageras i detta arbete. R 230 Ansvar och blankett B 58. 
Sektionschef beslutar om förebyggande och förbättrande åtgärder som endast berör egen sektion och ryms inom 
egen budget. 
Processägare och processledare utvecklar och förbättrar sina processer.  
KC och kvalitetshandläggare samt sakkunnig handläggare utvärderar om genomförda åtgärder har  
avsedd verkan och rapporterar resultatet till ledningen. 
C MarkV beslutar om förebyggande och förbättrande åtgärder som är av verkstadsgemensam karaktär och ryms 
inom budget. 
Förbättringsförslag dokumenteras på sektionens förbättringsplan. 
Förbättringsförslag som kan komma hela MarkV till del ”lyfts” vid ledningsmötet R510. 
 

GENOMFÖRANDE: 
Informationskällor: 
Förslag från medarbetare. ( bl. a. R 345 APT) 
Avvikelse och reklamationsrapporter. (R 540) 
Undersökningsrapporter. (B 22) 
VHL revisioner, inkl. RML samt leverantörer RML och RMS. (R 560)  
Verksamhetsronder (se även R 370 nödlägesberedskap) 
Uppföljning inom eget arbetsområde. 
Iakttagelser gjorda av kunder och besökande. 
Bevakning av tekniska tidskrifter och mässor. 
Iakttagelser vid studiebesök på andra arbetsplatser. 
Riskanalyser (R 360). 
 
Alla åtgärder föredras för närmast högre chef innan försök eller tillämpning. 
Beslut om vilka som skall leda utvecklingsarbetet är beroende av ärendets art och 
ekonomisk omfattning. Utvecklingsarbete bedrivs inom följande nivåer: 
Processledare 
Av ledningen utsedd arbetsgrupp. 
Projektrelaterade, inom projektledningen. 
Ej projektrelaterade, gemensamt av produktionsansvarig och sakkunnig handläggare. 
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Ansvariga skall analysera orsak och konsekvens och finna lämplig lösning.  
Planera genomförandet av lösningen samt presentera förslaget för ledningen. (R 510)  
Beroende av omfattning och vikt av vidtagna åtgärder, informeras all personal 
 

HÄNVISNING:  
Namn Återfinns 

R 110 Verksamhetsledningssystemet MarkV VHL-startsida\Knapp ”Ledningssystem” 

R 240 Befogenheter 

AI 22 Hantering av förbättring och 
förslagsärende inom MarkV 

MarkV VHL-startsida\V-
list\Instruktioner\Arbetsinstruktioner\Gemensamma 

Förbättringsplan MarkV VHL-startsida\V-list\Dokument\Förbättringar 

 

R 515 – Kundmöte 
SYFTE:   
Planering och samverkan med kund för att tillgodose behov och materielflöde. 
OMFATTNING:  
Kundmöte centralt 
MarkV Produktionschef genomför regelbundna möten med aktuella kunder.  
(Marknadsenheten styr vilka) 
Kundmöte lokalt 
Avdelningschef med stöd av FM FUS genomför regelbundna möten med lokala kunder.  

ANSVAR: 
Produktionschef är sammankallande för möten med aktuella kunder. 
Avdelningschef med stöd av FM FUS är sammankallande för möten med lokala kunder.  

GENOMFÖRANDE: 
Kundmöte med aktuella kunder genomförs regelbundet. Möte med motsvarande innehåll kan ersätta aktuellt 
kundmöte och ledas av kund. 
Kundmöte med lokala kunder genomförs regelbundet på samtliga orter inom MarkV samt när ytterligare behov 
uppstår t ex inför större övningar och akuta reparationsbehov. Möte med motsvarande innehåll kan ersätta lokalt 
kundmöte och ledas av lokal kund. 
Deltagare är representanter från kunden och från MarkV deltar berörda (beroende på mötets innehåll), vid behov 
kallas ytterligare deltagare. 

Exempel på kundmötets punkter på dagordning är: 
Föregående mötesanteckningar/balanslista 
Ömsesidig information om pågående/kommande verksamheter och ev. org. förändringar 
Produktionsbeläggning 
Avvikelser och förbättringar 
Kundtillfredsställelse 
Övrigt 
Nästa möte 

HÄNVISNING: 
  

 

REDOVISANDE DOK:   

Protokoll eller anteckningar sparas enligt Dokument- och arkivbildningsplan (DA-plan). 

 
 

  

Namn Återfinns 

R 110 Verksamhetsledningssystemet MarkV VHL Startsida\Rutiner 

 

FM Tjänstebeskrivning 

FM Tjänstebeskrivning ett av de styrande dokument som nämns i intervjuerna. FM 
Tjänstebeskrivning innehållsförteckning kan ses nedan. De rubriker som är markerade 
berör kvalitets/utvecklingsarbete och dialog mellan parterna. De redovisas efter 
innehållsförteckningen. 
 



 

 

88 
 

Innehåll 
FÖRSVARSMAKTENS TJÄNSTEBESKRIVNING 2016 (PRELIMINÄR FÖR 2017) 
INLEDNING 3 
    ALLMÄNT 3 
    STRUKTUR 4 
    VERKSAMHETSÖVERENSKOMMELSER OCH BESTÄLLNING 4 
    INSATS, BEREDSKAP OCH ÖVNINGAR 5 
    KUNDREKLAMATIONER 5 
    FÖRÄNDRINGAR SEDAN FÖREGÅENDE VERSION AV TJÄNSTEBESKRIVNINGEN 6 
    ÖVRIGT 7 
FMLOG OCH FMTIS TJÄNSTER 7 
UPPHANDLING OCH INKÖP 7 
FÖRVALTNING AV IT-SYSTEM 10 
IT-TJÄNST 11 
LEDNINGSSYSTEM 29 
FÖRNÖDENHETSFÖRSÖRJNING 41 
ADMINISTRATIVT STÖD 69 
LOGISTIKKOMPETENS 73 
TRANSPORTER FMLOG 83 
FMV TJÄNSTER 92 
RESERVMATERIEL 92 
ARBETSPLATSSERVICE 94 
VERKSTADSTJÄNST MARK 110 
     FMV MATERIELUNDERHÅLL 110 
     FMV TEKNISKT SYSTEMSTÖD 112 
     FMV ÖVRIGA VERKSTADSTJÄNSTER 112 
     FMV DRIFT GARNISONSLAGER VERKSTADSTJÄNST MARK 121 
     FMV DRIFT LDS VERKSTADSTJÄNST MARK 122 
    FMV DRIFTSTYRNING 123 
VERKSTADSTJÄNST SJÖ 127 
VERKSTADSTJÄNST LUFT 147 
ADMINISTRATIVT STÖD 155 
FÖRNÖDENSHETSFÖRSÖRJNING 159 
UPPHANDLING OCH INKÖP 164 
LOGISTIKKOMPETENS FMV 165 
TRANSPORTER FMV 173 
FM ORGE (UTOM FMLOG OCH FMTIS TJÄNSTER) 176 
DRIFTSTÖD 176 
FÖRSVARSHÄLSA 181 
TEKNISK TJÄNST 184 
UPPVISNING 188 
UTBILDNING 189 
RÅDGIVNING OCH ANNAN LIKNANDE SERVICE 193 
RESOR & LOGI EJ FMLOG 194 
REGIONALT STÖD 198 
 

VERKSAMHETSÖVERENSKOMMELSER OCH BESTÄLLNING 
Försvarsmaktens logistikledare har ansvar för planering och genomförande av stödbehovsdialoger och upprättande 
av verksamhetsöverenskommelser mellan beställare och leverantör av tjänster. FM Tjänstebeskrivning reglerar vilka 
tjänster som får levereras internt FM och säljas FM-externt. Verksamhetsöverenskommelser och beställning av 
”tjänst” görs på nivån Servicemateriel. I de fall beskrivningen av en tjänst (Servicemateriel) inte ger tillräcklig 
information för lokal tillämpning tas ett Service- och leveransavtal (SLA) fram mellan kund och leverantör. SLA 
bifogas som bilaga till verksamhetsöverenskommelse.  
 
Utifrån givna uppdrag och uppgifter identifierar OrgE omfattning av stödbehov, med stöd av FM 
Tjänstebeskrivning. Behovet dialogiseras för respektive Servicemateriel med utgångspunkt i grundvärdesblanketten. 
Dialogen inriktas mot servicenivå och volym av tjänsteleveranser.  
FMV behov av stödtjänster, som inte berörs av avvecklingen av internhandel, utgör underlag för kostnadsberäkning 
för leverans av tjänst.  
Verksamhetsöverenskommelse inkl. SLA utgör grund för genomförande, uppföljning och analys av 
tjänsteproduktionen. Fastställd verksamhetsöverenskommelse utgör beställning av FM interna tjänster. FM OrgE 
beställer tjänster av FMV enligt upprättad verksamhetsöverenskommelse.   
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FMV tjänster beställs i PRIO enligt angivet beställningssätt i detta dokument för respektive tjänst. Tecknad 
verksamhetsöverenskommelse med FM omfattar bland annat betalningsvillkor (fast pris eller löpande räkning med 
takpris).  
Detaljerad information avseende beställningsrutiner samt blanketter återfinns på emilia under Jobbstöd/Tjänster och 
service för flertalet tjänster. 
 
Instruktion för att lägga beställning och att avropa utförande av tjänst finns på Emilia: 
http://emilia.swedi.mil.se/jobbstod/Tjanster-och-service/Sidor/Default.aspx 
 
Garnisonsstöd utförs av OrgE enligt beslut FM2015-21522:1 ”Garnisonschefs ansvar avseende garnstöd och 
företagshälsa”. Övriga tjänster mellan OrgE hanterats enligt lokala rutiner.  
 

FÖRÄNDRINGAR SEDAN FÖREGÅENDE VERSION AV 
TJÄNSTEBESKRIVNINGEN 
Generellt så har skrivningar i Tjänstebeskrivning FLP 2016 preliminär 2017 reviderats med hänsyn till avveckling 
internhandel, så att beställningssätt tydligt framgår. Nya servicemateriel för FMLOG och FMTIS har skapats för att 
nyttjas vid extern försäljning (VG1-6), vilket innebär att befintliga servicemateriel kommer att ligga kvar, som 
överstrukna under 2016. Uppdelningen av respektive tjänst görs utifrån vilket tjänsteområde samt tjänst som 
servicematerielen tillhör baserat på Tjänstekatalogen i PRIO. Övrig revidering avser ny tjänst samt förtydligande av 
övriga tjänsters innehåll.  

FM OrgE  
FMLOG 
1563 FM Transporttjänster Hyrfordon och taxi utgår. Hyrfordon beställs via kundvagn i PRIO. 
1916 FM FUS utgår. Lokal driftstyrning (LDS) bedrivs av FMV. 

FMTIS 
Inga nya servicemateriel. Det som tidigare levererats av OP Ledtek bat, SFE och FMTM levereras fr.o.m. 2016-01-01 
av FMTIS. 

Övriga 
1070 JAS MOTORKÖRNING utgår 
1072 SK 60 MOTORKÖRNING utgår 
1144 RÅDGIVNING OCH ANNAN LIKNANDE SERVICE utgår  
1046 UTBILDNINGSLOKALER, UTBILDNINGSANORDNINGAR utgår 

 
FMV 
FMV 
2293 Internationell spedition nytt 

FSV 
2375 ROV12 nytt 
2376 RBS 97 nytt 
 

Verkstadstjänst Mark 
(Författarens tillägg: De underrubriker som ses för verkstadstjänster mark reglerar hurbeställningarna görs, 
hur materielunderhåll ska genomföras och anger de funktioner som beställs av FM för FMV att upprätta. 
Inget konkret anges om kvalitetsarbete eller dialog. I huvudsak regleras för varje underrubrik vilket åtagande 
kunden samt leverantören har.) 
 
VERKSTADSTJÄNST MARK 110 
     FMV MATERIELUNDERHÅLL 110 
     FMV TEKNISKT SYSTEMSTÖD 112 
     FMV ÖVRIGA VERKSTADSTJÄNSTER 112 
     FMV DRIFT GARNISONSLAGER VERKSTADSTJÄNST MARK 121 
     FMV DRIFT LDS VERKSTADSTJÄNST MARK 122 
    FMV DRIFTSTYRNING 123 
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