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Sammanfattning:  
En underrättelsefunktion som ska hantera en motståndare i en komplex och dynamisk miljö ställs 
inför en svår uppgift. Möjligheterna till framgång ökar om flera olika inhämtningsmetoder nyttjas 
i kombinerade underrättelseoperationer. En av svårigheterna utgörs av att hitta en balans mellan 
en centraliserad respektive en decentraliserad underrättelsefunktion. Fördelarna med en 
centraliserad underrättelsefunktion där ett system av underrättelsesystem skapas kan svårligen 
uppnås fullt ut samtidigt som de förband som är mottagare av underrättelserna leds med 
ledningsmetoden uppdragstaktik och är decentraliserade. En paradox uppstår. 
 
Centralisering kontra decentralisering är en organisatorisk fråga. Henry Mintzbergs 
organisationsteori beskriver fem olika organisationstyper, som har olika fördelar i olika miljöer. Om 
den teorin är giltig för underrättelsefunktionen, så skulle kunskapen därom öka möjligheterna till 
att ur en organisatorisk synvinkel skapa optimala underrättelseförband i framtiden. Mintzbergs 
organisationsteori prövas i undersökningen på tre olika fall från Afghanistan, Irak respektive Mali. 
Teoriprövningen har resulterat i att Mintzbergs organisationsteori inte har kunnat falsifieras. 
 
En underrättelsefunktion som verkar i en komplex och dynamisk miljö fungerar optimalt om den 
är organiserad enligt organisationstypen adhokrati, vilken är decentraliserad och växlar mellan att 
vara organiserad funktionsvis och mot marknad. Den dominerande koordineringsmekanismen 
utgörs av ömsesidig anpassning. Det uppnås genom utbredd samverkan, förtroendeskapande 
åtgärder samt att de ingående enheterna är välutbildade och samtränade.  
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund och problemformulering 

Network-Centric Warfare (NCW) är en teori som syftar till att uppnå informationsöverläge, 

vilket ska leda till en ökad situationsförståelse och bättre informerade beslut av militära 

beslutsfattare.1 Koalitionens erfarenheter från kriget mot Irak 1991 ledde till en stor tilltro 

till teknikens nya möjligheter. Även om de tekniska förutsättningarna aldrig har varit bättre, 

så finns det kritik mot konceptet. Ny teknik förändrar inte krigets natur. Friktioner, fara, 

fruktan och blodsspillan är fortfarande en verklighet för dem som genomför strid.2  

NCW vilar på antagandet att man kan uppnå en gemensam situationsförståelse och att 

omvärlden representeras av system av system, vars helhet är större än summan av dess 

delar.3  Även den egna verksamheten kan beskrivas på motsvarande sätt. Begreppet 

gemensam situationsförståelse är emellertid problematiskt då två människor som exponeras 

för samma information inte nödvändigtvis tolkar situationen lika, eftersom tolkningen sker i 

förhållanden till individens tidigare erhållna kunskap och erfarenheter.4 

Meir Finkel anser att militära planerare i större utsträckning bör fokusera på att uppnå 

flexibilitet i sina planer i syfte att kunna hantera ett krigs osäkerheter.5 Det kan uppnås 

genom att fokusera på egna system av system istället för motståndarens. Med fler 

konstruktiva än destruktiva målsättningar i den egna planen ökar möjligheten att besegra 

motståndaren trots krigets dimma och friktioner.6 Även om NCW-förespråkarna hävdar att 

informationsålderns krig utgörs av precisionsattacker med fjärrstyrda vapen och små styrkor, 

ska man emellertid inte underskatta den mänskliga faktorn. Människor är inte integrerade 

med sensorer och nätverk, utan de kontrollerar dem.7 

                                                      
1 Albert, David S, Garstka, John J, Hayes, Richard E och Signori, David A. Understanding Information Age 
Warfare. Washington DC: Command and Control Research Program, 2001. 
2 Vego, Milan. Technological Superiority is NOT a Panacea. United States Naval Institute, Proceedings, Vol. 136, 
Iss. 10, (2010): 28. 
3 Med system av system avses här komplexa system som i sin tur är uppbyggda av undersystem, som i sin tur är 
uppbyggda av undersystem och så vidare. Simon, Herbert A. The Architecture of Complexity. Proceedings of the 
American Philosophical Society, Vol. 106, No. 6 (1962): 468. 
4 McCaskey, Kevin. Constructive Effects: Focus on Capabilities. Military Review, Vol. 96 (2016): 121. 
5 Finkel, Meir. On Flexibility – Recovery from Technological and Doctrinal Surprise on the Battlefield. California: 
Stanford University Press, 2011, 53-55. 
6 McCaskey. Constructive Effects, 120. 
7 Vego. Technological Superiority is NOT a Panacea, 30. 
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Trots stora tekniska vinningar, nya koncept och doktriner, så har nutida militära 

organisationer fortfarande stora likheter med hur de såg ut under början av förra 

århundradet. Sociologen Max Weber har inte bara haft stort inflytande över industriell 

organisation, utan har även intresserat sig för militär sådan. Weber betonade att rationell 

organisatorisk disciplin var tidigt väl utvecklad i militära förband, vilket enligt honom är en 

essentiell kvalitet för byråkratisk beslutsfattning. Den militära strukturen var enligt honom 

en modell av koordinerad verksamhet som vilade på beräkningar. Militär aktivitet var så 

förutsägbar att den kunde ledas från ett kontor. Det påståendet ska inte uppfattas som 

negativt, då Webersk byråkrati syftar till förutsägbarhet och därmed hög effektivitet. 

Däremot går det tvärtemot vad samtida tyska officerare förespråkade avseende 

uppdragstaktik.8 

Likväl som man strävar efter att kombinera de egna vapnen för att uppnå maximal effekt,9 så 

har man funnit fördelar med att kombinera olika inhämtningsdiscipliner mot en motståndare 

som verkar i en komplex miljö. En motståndare som är medveten om att han utsätts för en 

typ av inhämtning kan försöka att undvika den. Det gör emellertid ofta motståndaren sårbar 

för en annan typ av inhämtning. En samordning av flera olika inhämtningsdiscipliner är då 

eftersträvad, men låter sig svårligen göras om inte olika typer av inhämtningsförband hålls 

ihop under en gemensam ledning.10 

Ovan resonemang implicerar att det finns två olika idéer om hur man kan skingra krigets 

dimma samt hantera dess friktioner och därigenom öka möjligheten att besegra sin 

motståndare. Den ena idén bygger på att uppnå en maximal gemensam situationsförståelse, 

och den andra på ledningsfilosofin uppdragstaktik. Konkretiseringen av den första idén är att 

skapa ett komplett underrättelsesystem, som innehåller alla underrättelser som är möjliga 

att uppbåda samt att även all inhämtning leds inom det systemet.  

Det skulle bli ett optimalt system, ur ett underrättelseperspektiv, och bidra till stora 

synergieffekter för att kunna förstå den större helheten. En nackdel med ett sådant system 

                                                      
8 Miewald, Robert D. Weberian Bureaucracy and the Military Model. Public Administration Review Vol. 30 
(1970): 130. 
9 House, Jonathan M. Combined Arms – Warfare in the Twentieth Century. United States of America: The 
University Press of Kansas, 2001, 4-5. 
10 Wirtz, James J. och Rosenwasser, Jon J. From Combined Arms to Combined Intelligence: Philosophy, Doctrine 
and Operations. Intelligence and National Security 25:6 (2010): 727. 



Thomas Ottosson 2018-02-25 
HSU 16-18 

  Sida 5 av 46 

är att även alla underrättelsebehov måste prioriteras och hanteras inom det. En hantering av 

stora mängder av underrättelsebehov kräver en väl definierad byråkratisk organisation för 

att möjliggöra en snabb och konsekvent handläggning.  

Den andra idén bygger på att när en chef som har fått ett uppdrag likväl har möjlighet att 

själv taktisera med de förbandstyper som han eller hon disponerar för att uppnå bäst 

effekt,11 till exempel genom kombinerade vapen, även förfogar över de typer av förband 

som krävs för att uppnå kombinerade underrättelser. På så vis har den chefen möjlighet att 

snabbt agera när möjligheter uppstår eller oväntade underrättelsebehov identifieras.  

Problemet är att de båda teoretiska idéerna leder till en paradox. Man inte kan uppnå 

fördelarna av en centraliserad underrättelsefunktion samtidigt som man vill uppnå 

fördelarna av ledningsfilosofin uppdragstaktik, vilken bygger på decentralisering, för de 

förband som är mottagare av underrättelserna. Ovan inledning antyder dessutom att den 

mänskliga naturen och behovet av samspel mellan människor kan begränsa teknikens 

potential och möjligheten att uppnå synergieffekter med system av underrättelsesystem. En 

teori ställs således mot en annan. Centralisering eller decentralisering är en organisatorisk 

fråga.  

1.2 Syfte, frågeställningar och avgränsningar 

Syftet med undersökningen är att studera organisationsteoretiska faktorers påverkan på 

underrättelsefunktionens effektivitet. Webersk byråkrati ligger till grund för 

maskinbyråkratin som är en av de fem organisationstyper Henry Mintzberg har utvecklat i 

sin organisationsteori.12 De fem presterar enligt Mintzberg väl eller mindre väl beroende på 

vilka externa situationsfaktorer de råder under. Enligt Mintzberg presterar en centraliserad 

byråkratisk organisation mindre väl om den verkar i en komplex och dynamisk miljö. En 

centraliserad underrättelsefunktion som fungerar väl i en sådan miljö, skulle därför medföra 

att Mintzbergs organisationsteori inte är giltig. Om däremot Mintzbergs teori inte är 

falsifierbar vid en prövning, så borde det medföra att någon annan av Mintzbergs 

organisationstyper fungerar väl i den miljön.  

                                                      
11 Finkel. On Flexibility, 101-102. 
12 Teorin beskrivs ingående i det följande teorikapitlet och utgår från: Mintzberg, Henry. Structure in Fives – 
Designing Effective Organizations. United States of America: Prentice-Hall Incorporation, 1983(1993). 
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Undersökningens huvudfrågeställning är: 

Hur bör en underrättelsefunktion organiseras för att fungera optimalt i en 

komplex och dynamisk miljö? 

Undersökningens delfrågeställningar är: 

Under vilka miljöfaktorer fungerar olika organisationstyper optimalt och varför, 

enligt Mintzbergs organisationsteori? 

Är Mintzbergs organisationsteori giltig för en underrättelsefunktion som råder 

under de externa situationsfaktorerna komplex och dynamisk miljö? 

Med optimalt avses här underrättelsefunktionens förmåga att bidra till lyckade militära 

operationer till ett minimum av förlorade människoliv och materiel.13 Med andra ord att 

arbetet sker så snabbt som möjligt med tillräcklig kvalitet och att det är de efterfrågade 

produkterna som levereras. De produkter underrättelsetjänsten skapar benämns 

underrättelser. Underrättelsetjänst har två betydelser. Det är dels namnet på den 

organisation som producerar underrättelser, dels namnet på själva verksamheten som 

bedrivs när underrättelser skapas.14  

Ett icke underrättelseförband, som är av den storleken att det inte har någon stab, har 

vanligen inte någon personal dedikerad som underrättelseofficer. I ett sådant förband är det 

ofta chefen själv som hanterar bedömningar som rör motståndaren. Den personen bedriver 

just då underrättelsetjänst, men vederbörande ingår för den sakens skull inte i 

organisationen underrättelsetjänst. I den här undersökningen ingår en sådan person inte 

heller i underrättelsefunktionen. Den utgörs här av underrättelsepersonal vid olika staber 

samt ingående delar i olika underrättelseförband.  

Eftersom undersökningen avhandlar underrättelsetjänst är det på sin plats att påpeka att 

undersökningen inte hanterar hemlig eller sekretessbelagd information, utan utgår från 

öppen rapportering såsom press, vetenskapliga artiklar och andra publikationer. 

                                                      
13 White, Kenton. “Effing” the military – a political misunderstanding of management. Defence Studies Vol. 17, 
No. 4 (2017): 352. 
14 Försvarsmakten. Grundsyn Underrättelser 08. Försvarets bok- och blankettförråd, 2008, 13. 
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Avgränsningarna för undersökningen är inom de tre områdena miljö, nivå och tid. I 

undersökningens bakgrund nämns att strävan efter att uppnå kombinerade underrättelser 

har visat sig ha effekt vid en komplex motståndare, vilket här medför att den motståndaren 

som avses undersökas avgränsas till en asymmetrisk sådan och en som har förmåga att dölja 

sig bland befolkningen. I undersökningens bakgrund nämns även strävan efter att uppnå 

kombinerade vapen samtidigt som ledningsfilosofin uppdragstaktik råder, vilket här medför 

att det är taktisk/operativ-nivå som avses att undersökas. Den tekniska utvecklingen sker 

snabbt, vilket föranleder själva utvecklingen inom NCW. Det innebär att undersökningen 

begränsas till de tio senaste åren, vilket i realiteten för att säkerställa tillräckligt 

dokumenterad empiri innebär 2006-2015.  

1.3 Forskningsanknytning och disposition 

Handbook of Intelligence Studies är ett centralt verk inom underrättelseforskningen vari 

underrättelser indelas i två nivåer, strategiska och taktiska.15 Johnson har valt ut texter som 

huvudsakligen berör den första nivån. Det valet är symptomatiskt även för stora delar av 

övrig forskning inom ämnet. Det finns emellertid några goda exempel på forskning på taktisk 

underrättelsetjänst, vilket återkommer längre ned. Oavsett det kan man inte helt blunda för 

studier av den förstnämnda kategorin, då underrättelsetjänst på taktisk nivå på grund av 

konflikternas karaktär idag även använder sig av underrättelser som inhämtats med 

metoder, som tidigare var förbehållna underrättelsetjänst på strategisk nivå.16  

Ett stort område inom forskningen av strategisk underrättelsetjänst utgörs av studier av 

omvälvande överraskningsanfall som Pearl Harbor och 9/11. En fråga att besvara då är hur 

det kunde ske, när tillräcklig information om en förstående attack redan fanns tillgänglig 

någonstans i någon underrättelseorganisation. En annan fråga att besvara vid den typen av 

forskning är om man kan förändra den egna underrättelseorganisationen, för att förhindra 

att det sker igen. Hammonds forskning är trots att den ligger på strategisk nivå intressant då 

han konstaterar att centralisering kan leda till att analytikerna isoleras från beslutsfattarna, 

vilket kan leda till att fel frågor besvaras.17 

                                                      
15 Johnson, Loch K. Handbook of Intelligence Studies. Great Britain: Routledge, 2007, 1. 
16 Charters, David A. Canadian Military Intelligence in Afghanistan. International Journal of Intelligence and 
Counter Intelligence 25:3 (2012): 470-471. 
17 Hammond, Thomas H. Intelligence Organizations and the Organization of Intelligence. International Journal 
of Intelligence and Counter Intelligence 23:4 (2010): 681-682. 
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Den tekniska utvecklingen och koalitionens framgång i Gulfkriget 1991 ledde till att debatten 

om en Revolution in Military Affairs (RMA) fick stor spridning, och att en ny typ av militär 

struktur uppfattades vara vägen framåt för att dominera stridsfältet. På motsvarande sätt 

ägde lite senare en Revolution in Intelligence Affairs rum. Tidigare hade västvärldens 

underrättelsetjänster kunnat fokusera på en stor motståndare, Warszawa-pakten. Nu måste 

de istället hantera fler olika typer av hot. Det medförde att nya metoder och förmågor 

utvecklades inom västvärldens underrättelsetjänster. Under det kalla kriget syftade mycket 

av underrättelsearbetet till att inhämta information av makroskopisk karaktär. Det 

förändrades till information av mikroskopisk karaktär. Man gick ifrån att följa stora 

förbandsmassor i Östeuropa till att följa enstaka al-Qaida-operatörer över hela världen.18 

Underrättelsetjänstens ökade komplexitet leder till ett ökat behov av en professionalisering 

av underrättelsekåren, vilket Martin Bangs artikel om behovet av en gemensam 

epistemologi inom de militära underrättelseinstitutionerna bekräftar.19 Den ökade 

professionaliseringen av underrättelsekåren möjliggör även ett mer effektivt nyttjande av 

inhämtningsresurser. Kombinerade vapen utsätter motståndaren för ett dilemma. För att 

skydda sig mot ett vapen gör han sig gripbar för ett annat. På liknande sätt kompletterar 

olika inhämtningsdiscipliner varandra, och kombinerade underrättelser ökar möjligheten att 

göra motståndaren gripbar bildligt och ibland även bokstavligt talat. Kombinerade 

underrättelser förutsätter emellertid att olika inhämtningsdiscipliner integreras under en 

gemensam ledning och fokuseras mot samma inhämtningsbehov. Wirtz och Rosenwasser 

pekar dessutom på behovet av en gemensam doktrin för combined intelligence.20  

Kanadas deltagande i kriget i Afghanistan medförde att nya MI-förband21 och nya tekniska 

system togs fram för att stödja den kanadensiska truppen med underrättelser. Behoven 

bestod av två huvudsakliga delar. Den ena var att hitta insurgenter och gömda IED22. Den 

                                                      
18 Denécé, Eric. The Revolution in Intelligence Affairs: 1989-2003. International Journal of Intelligence and 
Counter Intelligence 27 (2014): 27-41. 
19 Bang, Martin. A Shared Epistemological View within Military Intelligence Institutions. International Journal of 
Intelligence and Counter Intelligence 30:1, (2017): 102. 
20 Wirtz et al. From Combined Arms to Combined Intelligence, 727. 
21 I Kanada delar man upp underrättelsetjänst i två nivåer. Defence Intelligence (DI) syftar på underrättelser 
som stödjer politiskt och militärt beslutsfattande på nationell strategisk nivå. Military Intelligence (MI) syftar på 
underrättelser på taktisk och operativ nivå. Charters. Canadian Military Intelligence in Afghanistan, 471. 
22 Improvised Explosive Devices (IED). 
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andra var att förse chefer och staber med en detaljerad förståelse23 av den komplicerade 

kulturella mosaiken som omgav insurgenterna. Det sistnämnda var en stor utmaning för 

underrättelseförbanden i Afghanistan.24  

Forskning inom underrättelsetjänst fokuserar vanligtvis på behovet av olika förmågor och 

hur man ska kunna aggregera mer underrättelser. Det kan finnas en risk med att tillföra 

ytterligare underrättelseresurser om man inte samtidigt tar hänsyn till hur de egna 

organisatoriska faktorerna då påverkas. Förutom det, så bör man även förstå samspelet 

mellan dem och rådande situationsfaktorer. Där finns en forskningslucka, som här avses 

undersökas.      

Dispositionen av uppsatsen är enligt följande. Det första av fem kapitel innehåller bakgrund, 

problemformulering, syftet med undersökningen, frågeställningar samt avgränsningar. Det 

avslutas med en forskningsanknytning och en disposition. I det andra kapitlet beskrivs teorin 

som ska prövas. Det kapitlet kommer före metodkapitlet eftersom det är teorin som står i 

centrum i den här prövningen av Mintzbergs organisationsteori. Nödvändiga teoretiska 

begrepp är därmed tillgängliga vid skrivandet av det tredje kapitlet. Det andra kapitlet 

avslutas med en sammanfattning av teorin där delar därav utgör svaret på den första av 

delfrågorna.  

I det tredje kapitlet redovisas undersökningens metod, forskningsdesign, källor, 

hypotesgenerering, operationalisering, validitet och reliabilitet. De genererade hypoteserna 

nyttjas därefter i det fjärde kapitlet för den empiriska prövningen av teorin. Utfallet av den 

prövningen sammanställs i det femte och sista kapitlet till svaret på den andra delfrågan. I 

det kapitlet redovisas även undersökningens samlade resultat med resultatdiskussion, 

reflektion och förslag på fortsatt forskning. 

 

 

                                                      
23 En detaljerad förståelse av miljön man agerar i brukar benämnas med Situational Awareness (SA). 
24 Charters. Canadian Military Intelligence in Afghanistan, 471. 
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2 TEORI 

2.1 Inledning 

En väg för att utöka och bredda kunskapen inom krigsvetenskapen är att använda teorier 

från andra ämnesområden och applicera dem på ett krigsvetenskapligt problem. Krigs-

vetenskap är en samhällskunskap likväl som organisationsteori är det.25 Mintzbergs Structure 

in Fives – Designing Effective Organizations26 räknas som ett av standardverken inom 

organisationsteorins kontextperspektiv.27 Utmärkande för det perspektivet är att det inte 

finns en organisationstyp som anses vara bättre än alla andra utan att det beror på vilka 

externa situationsfaktorer som råder.28 Styrkan med Mintzbergs organisationsteori utgörs 

därmed av att han med en och samma begreppsapparat beskriver flera olika typer av 

organisationer och dess normerande situationsfaktorer, vilket möjliggör en effektiv 

jämförelse av olika organisationstyper.  

Uppfattningen inom kontextperspektivet att organisationer är öppna system återfinns även i 

mer modern organisationsteoretisk forskning såsom till exempel ny institutionell teori.29 

Institutionell teori är den del av organisationsteorin som ifrågasätter att organisationer är 

rationella och når sina mål genom att producera det som ska produceras. Istället anser man 

att organisationer påverkas starkt av omgivningen och hur man har gjort saker tidigare.30 

Begreppet institution har olika tolkningar inom olika akademiska discipliner. Inom 

organisationsteori används vanligen en tolkning som befinner sig nära den som råder inom 

sociologin varpå institution avser vanligen organiserade, medvetet eller omedvetet, och 

allmänt etablerade sätt att handla på. Mänskliga aktiviteter, handlingar, utgör därmed de 

regler som gäller för ett samhälle.31  

Mintzberg använder inte ordet institution för att beskriva den företeelsen, men han är 

medveten om dess närvaro och påverkan vid skapandet av olika organisationer.32 Stycket 

ovan sätter Mintzbergs organisationsteori i ett sammanhang inom ämnet och motiverar 

                                                      
25 Eriksson-Zetterquist, Ulla, Kalling, Thomas och Styhre, Alexander. Organisation och organisering. Upplaga 
3:1. Malmö: Liber AB, 2012, 392. 
26 Mintzberg. Structure in Fives. 
27 Eriksson-Zetterquist et al. Organisation och organisering, 168. 
28 Ibid, 167. 
29 Ibid, 195. 
30 Ibid, 278. 
31 Ibid, 279, 284. 
32 Mintzberg. Structure in Fives, 46, 145-146. 
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valet av den teorin för den här undersökningen. Nedan följer en beskrivning av dels de olika 

begrepp som Mintzberg använder sig av för att kunna definiera vad som är signifikant för de 

olika organisationstyperna, och dels några av de mekanismer som drar en organisation mot 

någon av de fem organisationstyperna. Utan den vokabulären blir det svårt att pröva teorin 

på empirin och utan förståelsen blir det svårt att förklara fynden. 

2.2 Organisationsteori – Henry Mintzberg 

Det inbördes förhållandet mellan en organisations designparametrar påverkar dess 

prestation.33 Ett företag som inte presterar tillräckligt väl kommer på sikt att gå under. En 

armé utsätts även den för konkurrens. Förutsättningarna skiljer sig emellertid åt så till vida 

att konkurrenstillfällena för en armé vanligtvis inte inträffar kontinuerligt. En organisation 

består av fem olika typer av beståndsdelar, vilka koordineras med fem olika koordinerings-

mekanismer: ömsesidig anpassning, direkt arbetsledning, standardisering av arbets-

processer, standardisering av produkter och standardisering av arbetskraftens färdigheter.34  

Basen i en organisations fem beståndsdelar utgörs av operatörerna. De producerar 

organisationens produkter och utgör den så kallade operativa kärnan. De leds av en 

organisationsledning. Om organisationen är stor eller om verksamheten är komplex existerar 

det även ett lager av mellanchefer mellan de två tidigare nämnda delarna. De tre delarna kan 

bildligt beskrivas som en hierarkisk pyramidstruktur med organisationsledning längst upp.35  

När organisationen växer kommer mellanchefernas administrativa arbete att öka. Till sitt 

stöd har de organisationens stab, eller som Mintzberg benämner den teknostruktur. Den ska 

i det här resonemanget inte uppfattas som en del av linjeorganisationen utan mer som en 

organisationsdel vid sidan av pyramiden. Teknostrukturens syfte är att minska på 

mellanchefens behov av att direkt arbetsleda operatörerna. Det sker genom att 

teknostrukturen tar fram standardiseringar av olika slag. Koordineringsmekanismen direkt 

arbetsledning ersätts med standardisering av arbetsprocesser eller produkter.36  

Efterhand som organisationen växer ytterligare uppstår ofta behovet av en femte del, 

servicestrukturen. Den har inte med standardiseringsprocessen att göra utan syftar till att 

                                                      
33 Mintzberg. Structure in Fives, 121. 
34 Ibid, 4. 
35 Ibid, 9-11. 
36 Ibid, 10. 
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serva organisationen som helhet med olika tjänster. Det innebär att även denna del befinner 

sig utanför pyramiden. Man kan tänka sig att teknostrukturen och servicestrukturen befinner 

sig på var sin sida av pyramiden och stödjer inåt mot kärnverksamheten med sina tjänster 

eller processer, se figur 1.37  

 

Figur 1: En organisations fem typer av beståndsdelar.38 

I underrättelsesammanhang kan det exemplifieras med att teknostrukturen skapar 

rapporteringsformat varpå den arbetsledande mellanchefen inte ständigt måste ge nya 

instruktioner om vad som ska ingå i en underrättelserapport. När en underrättelsefunktion 

levererar underrättelser internt inom en organisation, så kan det betraktas som en service. 

De som gör det är då en del av servicestrukturen, till skillnad från när de levererar 

underrättelseprodukter ut ur organisationen. Då är de en del av den operativa kärnan. 

De olika beståndsdelarnas inbördes förhållanden är inte desamma som hur en organisation 

har klustrat sin personal i olika arbetsgrupper, utan hur de olika strukturerna påverkar 

varandra. Beroende på de yttre situationsfaktorerna, det vill säga kontextperspektivet, så är 

det lämpligt att bygga organisationen på olika vis. Med klustring, eller gruppering, avses 

organisera personal i arbetsgrupper och utse en chef, samt att därefter organisera 

                                                      
37 Mintzberg. Structure in Fives, 10-11. 
38 Ibid, 9-11. 
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arbetsgrupperna sinsemellan i en viss hierarkisk ordning. Gruppering stimulerar två viktiga 

koordineringsmekanismer inom arbetsgruppen. De är ömsesidig anpassning och direkt 

arbetsledning. Nackdelen är däremot att gruppering även försvårar koordinering mellan 

grupper, eftersom en grupps kommunikation blir koncentrerad inom den egna gruppen.39 

I ett militärt sammanhang indelas ofta nya rekryter i utbildningsplutoner under den 

inledande soldatutbildningen. Vanligtvis anses det lämpligt att låta en sådan pluton innehålla 

cirka 30 soldater. Anledningen till det är att det finns en vana vid den storleken. Den är 

institutionaliserad. Det är dock egentligen först vid starten av stridsutbildning, som det finns 

militära rationella skäl till att indela soldaterna i en pluton om cirka 30 man. Det är för att 

den då rymmer tre skyttegrupper och ett litet ledningselement, vilket är en lämplig 

stridsindelning. På nivån ovanför pluton skapar man kompanier, bataljoner och brigader.40  

En klassisk brigad innehåller alla nödvändiga komponenter för att kunna uppträda 

självständigt utan ytterligare understöd från andra förband. Det gör brigaden till en 

organisatorisk modul, med andra ord att den klarar sig på egen hand. Det innebär däremot 

inte med automatik att den är en modulär organisation.41 Vid resonemang om modularitet 

läggs ofta fokus på de stridande delarna, vilket i sig är naturligt, men faktum är att även om 

en brigad inte utgör en modulär organisation i sin helhet kan vissa funktioner som ingår i en 

brigad utgöra en modulär organisation.42 de Waard et al exemplifierar med 

ingenjörsförband, men det gäller rimligen även andra understödjande funktioner som till 

exempel underrättelseförband.  

De sex vanligaste grunderna för gruppering är förmåga, process, tid, output, klient och plats. 

De sex kan i sin tur slås ihop till två särskilt urskiljande. Den ena är marknad och utgörs av 

output, klient och plats. Den andra är funktion och utgörs av förmåga och process. Tid kan i 

sin tur ingå i både marknad och funktion.43  

                                                      
39 Mintzberg. Structure in Fives, 47. 
40 Ibid, 45-46. 
41 de Waard, Erik och Kramer, Eric-Hans. Expeditionary operations and modular organization design. Managing 
Military Organizations – Theory and practice, Soeters, Joseph, van Fenema, Paul C. och Beeres, Robert (red). 
Great Britain: Routledge, 2010, 79-80. 
42 Ibid, 80. 
43 Mintzberg. Structure in Fives, 48-54. 
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Militära exempel på de två första grunderna för gruppering är till exempel prickskyttepluton 

och ledningslag. En prickskyttepluton är praktisk att utbilda och administrera sammanhållet, 

men de löser inte sina uppgifter samlat. Ledningslag består av personal med många olika 

typer av kompetenser, vilket är bra vid lösandet av uppgift, men det är lite svårare för 

ledningslagschefen att följa upp och kompetensutveckla sin personal eftersom de är 

specialister inom sina respektive arbetsområden.  

Grupperingsfaktorn tid kan exemplifieras av arbetslag som arbetar i olika skift. Faktorn 

output skulle här kunna exemplifieras med att alla resurser som sysslar med inhämtning och 

underrättelsetjänst samlas i en enhet och levererar underrättelser till dem som behöver det. 

Faktorn klient kan exemplifieras med att de underrättelseförband som producerar till en viss 

avnämare organiseras som ett förband, och slutligen faktorn plats med att alla 

underrättelseresurser inom ett visst geografiskt område organiseras som ett förband.  

Mintzberg anger fyra ömsesidiga beroenden, som avgör hur man prioriterar vid klustring av 

underenheter. Det första är flöde, där en marknadsbaserad gruppering ger stora möjligheter 

att känna ansvar och koordinering genom ömsesidig anpassning. Det andra är när det finns 

ett stort ömsesidigt beroende mellan specialister av samma typ, vilket gynnas av en 

gruppering grundad på funktion. Det tredje är storlek. Det fjärde och sista ömsesidiga 

beroendet är det sociala. Det är ett urvalskriterium som enligt Mintzberg inte särskilt ofta är 

tongivande, utan ofta får stå tillbaka till förmån för de övriga tre kriterierna. Det finns dock 

goda skäl till att ta det i beaktande, eftersom en gruppering grundad på funktion ofta gynnar 

de sociala relationerna.44 

En fördel med att samla ett förbands underrättelseofficerare i en och samma arbetsgrupp är 

att de kan lära av varandra, och kanske även kan finna utrymme att utveckla en högre grad 

av specialisering. En nackdel kan vara att de kommer längre ifrån sina respektive avnämare. 

Å andra sidan kommer underrättelseofficerarna visserligen närmare de respektive 

mottagarna av underrättelserna om man sprider ut dem över organisationen, men det kan 

kanske vara svårt för en ensam underrättelseofficer att hantera alla olika typer av 

underrättelser med tillräcklig kvalitet. 

                                                      
44 Mintzberg. Structure in Fives, 54-58. 
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Sannolikheten är stor att en arbetsgrupp med till exempel underrättelseofficerare förutom 

arbetsuppgifterna även har andra saker gemensamt och trivs med varandras sällskap, 

jämfört med att skapa en mer processorienterad arbetsgrupp som i större utsträckning är 

heterogen. Förutom ren trivsel på arbetsplatsen, som vanligtvis bidrar till att man presterar 

bättre, så ökar den sociala sammanhållningen även när man utsätts för och delar faror. 

Mintzberg nämner ett exempel med kolarbetare som arbetar i gruvor, vilket är ett farligt 

arbete att utföra, där undersökningar visar att den sociala faktorn är viktig för att man ska 

lita på varandra och vara villig att hjälpa varandra vid riskfyllda moment.45 Det är sannolikt 

att detsamma även gäller för militär verksamhet då den kanske mer än många andra 

organisationer präglas av just delandet av faror. 

Ovan beskrivna strukturer, faktorer och begrepp leder i sin tur till att fem olika 

organisationstyper kan identifieras. Den ena typen är inte per se bättre än någon annan. 

Däremot fungerar den ena bättre än den andra beroende på vilka situationsfaktorer som 

råder. Miljön som en organisation verkar i kan variera mellan stabil och dynamisk.46 För en 

militär organisation kan det exemplifieras med att vid stabila förhållanden anfaller 

motståndaren alltid på samma sätt med samma typ av organisation och materiel, vilket 

medför att man kan förbereda sina egna förband i förväg på att möta hotet på ett optimalt 

sätt. När miljön är dynamisk är motståndaren däremot oförutsägbar.47 

Miljön påverkar även en organisation genom att produkten som ska produceras kan kräva en 

tillverkningsprocess som sträcker sig från enkel till komplex.48 Vid en enkel process är 

samordningen inom den egna organisationen enkel. Vid en komplex process är 

samordningen omfattande och svår, och en liten förändring kan få stora konsekvenser för 

andra delar av produktionen som är svårförutsägbar. 

 

 

                                                      
45 Mintzberg. Structure in Fives, 57-58. 
46 Ibid, 136. 
47 Ibid, 136. 
48 Ibid, 136. 
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2.3 Mintzbergs fem organisationstyper 

Nedan beskrivs resultatet av Mintzbergs syntes, vilket är de fem organisationstyperna: enkla 

strukturen, maskinbyråkrati, professionella byråkratin, divisionsstruktur och adhokrati.  

Den enkla strukturen består av en chef och de som genomför själva arbetet. Det finns ingen 

teknostruktur eller servicestruktur, inte heller någon mellanchef. Verksamheten är inte mer 

komplicerad eller omfattande än att den kan ledas genom centraliserad ledning och chefen 

direktstyr allt. Den fungerar optimalt i en miljö som är enkel och dynamisk. Ett typiskt 

exempel är en entreprenör som startar i liten skala och därefter anställer ytterligare 

personal utan att skapa någon särskild struktur.49  

En organisation som är för stor för att organiseras som den enkla strukturen kan däremot 

bestå av underenheter som är organiserade på det viset. Det medför att i ett militärt 

sammanhang kan en skyttegrupp eller en spaningsgrupp exemplifiera den enkla strukturen. 

Det innebär dock att den fortsatta undersökningen inte kommer att fördjupa sig ytterligare i 

organisationstypen den enkla strukturen, eftersom den inte har förutsättningar för att kunna 

beskriva en hel militär organisation. 

Maskinbyråkratin är som regel en organisation som har funnits länge. Enligt Mintzberg 

fungerar en maskinbyråkrati optimalt i en miljö som kan beskrivas som enkel och stabil. 

Stabiliteten medför att det i förväg går att beskriva vad som ska göras på ett fullständigt och 

entydigt sätt.  Alla arbetsmoment och processer kan därför specificeras av teknostrukturen. 

Den operativa kärnan är oftast stor och leds av mellanchefer i linjen. En sådan här 

organisation är organiserad funktionsvis, centraliserat styrd och har tydliga gränser mellan 

linje och stab.50  

Ett exempel från verkligheten är när 300000 britter deltog i slaget vid Passchendaele under 

första världskriget.51 Det är däremot svårt att ta fram ett lika bra nutida exempel. Även om 

det naturligtvis fortfarande finns skytteplutoner som kan genomföra anfallsstrid, så sker det 

idag ofta i ett annat sammanhang där de enskilda soldaterna förväntas ta mer egna initiativ 

utifrån sina egna bedömningar och inte endast strikt följa ett reglemente eller kommandon.  

                                                      
49 Mintzberg. Structure in Fives, 157-158, 280-281. 
50 Ibid, 164-165. 
51 Ibid, 185. 
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Den professionella byråkratin präglas av att den operativa kärnan till största del utgörs av en 

professionell yrkeskår. Deras kunnande har sitt ursprung i utbildning eller certifiering innan 

de anställs i organisationen. Ett tydligt exempel är läkarkåren. I kraft av sin läkarlegitimation 

arbetar de relativt självständigt utan att någon chef direktstyr undersökningen av patienter. 

Det sker i en miljö som är komplex men stabil.52  

Det innebär att den professionella byråkratin inte är en organisationstyp som på ett bra sätt 

beskriver en militär organisation, och därmed inte heller kommer att undersökas ytterligare. 

Divisionsstrukturen är uppdelad i två eller flera divisioner, där varje division ansvarar för sina 

produktområden. Inom den egna divisionen organiseras nödvändig tekno- respektive 

servicestruktur. Divisionerna leds i sin tur av en gemensam organisationsledning. Det här 

medför att förhållandet mellan de översta mellancheferna och organisationsledningen blir 

annorlunda jämfört med de tidigare beskrivna organisationstyperna. Beslutsfattningen kan i 

väldigt stor grad vara decentraliserad mellan organisationsledningen och divisionerna, men 

inom respektive division kan det däremot råda en centraliserad ledning. Divisionsstruktur 

fungerar optimalt under de situationsfaktorer där det är fördelaktigt att man organiserar sig 

marknadsvis, vilket är i en relativt enkel och stabil miljö.53  

Namnet divisionsstruktur ska inte förleda läsaren att per automatik likställa det med militära 

divisioner. För att kunna identifiera en divisionsstruktur är det inte storlek eller nivå man ska 

granska utan dess grad av autonomitet.  

Adhokratin präglas av att arbetsmoment och de efterfrågade produkterna ständigt är under 

förändring, eller svåra att definiera. Adhokrati fungerar optimalt i en komplex och dynamisk 

miljö. Genom koordineringsmekanismen ömsesidig anpassning uppnår man samordning mot 

det definierade målet. Det kräver en decentraliserad ledning och förutsätter att det finns 

förtroende för varandra mellan de ingående underenheterna. Organisationen växlar mellan 

att vara organiserad funktions och marknadsvis.54  

                                                      
52 Mintzberg. Structure in Fives, 189-190. 
53 Ibid, 215-216, 280-281. 
54 Ibid, 253-256, 280-281. 
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3 METOD 

3.1 Metod och forskningsdesign 

Den här undersökningen är en teoriprövande studie och förväntas därmed bidra till att 

kunna förklara och svara på frågan varför.55 I en teoriprövande studie står teorin i centrum. 

Till den ska konkreta hypoteser formuleras som ska leda till att teorin stärks eller försvagas. I 

och med teorin är på plats, så är det valet av fall varpå hypoteserna prövas som ska 

motiveras.56 

En teoriprövande studie skiljer sig från en teorikonsumerande. I den sistnämnda är fallet i 

centrum och man söker i stället efter teorier som kan förklara det undersökta fallet.57  Båda 

metoderna syftar således till att förklara varför, men i en teorikonsumerande studie är valet 

av förklaringsfaktorer inte det viktiga.58 I en teoriprövande studie däremot är syftet att 

undersöka om en viss teori kan utgöra en förklaringsfaktor som svarar på frågan varför.59 

Den här studiens avgörande beslut utgörs därmed av valet av att undersöka olika 

organisationstypers påverkan på en underrättelsefunktions effektivitet. 

En annan viktig skillnad mellan de två metoderna är huruvida en undersöknings resultat är 

generaliserbart även för fall som inte ingår i undersökningen eller ej. I en teorikonsumerande 

undersökning är det viktiga ifall en viss teori kan förklara det undersökta fallet, inte om den 

även kan förklara andra fall.  I en teoriprövande undersökning däremot är det viktiga ifall en 

viss teori befinns vara giltig även för fall som inte ingår i undersökningen.60 

Den här undersökningen utgår från Henry Mintzbergs organisationsteori, vilken beskrivs i 

kapitel 2.61 Det faktum att teorin redan är på plats är emellertid viktigt att lyfta fram 

eftersom det styr hur empirin ska väljas. Valet av empiri redovisas nedan i stycket om 

forskningsdesignen. Undersökningen genomförs i tre steg. Först ska första delfrågan 

besvaras, vilket sker genom att Mintzbergs teori beskrivs i det föregående kapitlet. I det 

andra steget ska de svaren användas för att generera hypoteser genom en hypotetiskt-

                                                      
55 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik och Wängnerud, Lena. Metodpraktikan – Konsten att 
studera samhälle, individ och marknad. Upplaga 4. Stockholm: Norstedts Juridik AB, 2016, 35-36. 
56 Ibid, 40, 110. 
57 Ibid, 41. 
58 Ibid, 42. 
59 Ibid, 42. 
60 Ibid, 89-90. 
61 Mintzberg. Structure in Fives. 
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deduktiv metod, som därefter prövas på empirin.62 Det tredje steget, som syftar till att 

besvara huvudfrågan, genomförs om Mintzbergs organisationsteori inte är falsifierad.63  

Forskningsdesignen ska redogöra för valet av analysenheter, fall.  Det här är en flerfallsstudie 

och eftersom den är teoriprövande ska valet av analysenheter motiveras särskilt.64 

Undersökningens beroende variabel är underrättelsefunktionens effektivitet, och de 

oberoende är organisationstyp respektive situationsfaktorer. Den förstnämnda oberoende 

variabeln utgör förklaringsvariabeln. I en strävan att försöka minimera andra faktorers än de 

organisatoriska faktorernas påverkan på respektive falls beroende variabel, så ska andra 

faktorer vara så lika som möjligt mellan analysenheterna. Det är särskilt viktigt att den 

externa situationsfaktorn miljöfaktorer är så lika som möjligt mellan fallen, eftersom 

miljöfaktorerna dessutom definierar själva problemformuleringen. Det här medför att 

undersökningen har en mest lika-design. Ju fler fall desto bättre,65 men den här 

undersökningen kommer att begränsas till tre.  

För att öka chanserna till att de tre fallen verkligen rymmer en variation avseende 

organisationstyp och därmed en möjlighet att pröva hypoteserna på olika förutsättningar 

bör fallen väljas utifrån att de utgör olika värden på förklaringsvariabeln, men så lika som 

möjligt i övrigt. Det är dock svårt att vid en snabb överblick av olika fall direkt kunna avgöra 

om de utgör exempel på den ena organisationstypen eller den andra. En alternativ metod, 

vilken också ökar möjligheterna till variation, är att då istället välja fall utifrån hur den 

beroende variabeln varierar. Den så kallade bakvända designen är den som används i den 

här undersökningen.66 

De tre fallen som har valts är från Afghanistan, Irak och Mali. I Afghanistan- och Malifallet 

uppfattas respektive underrättelsefunktion ha fungerat mindre väl. I Irakfallet uppfattas 

underrättelsefunktionen ha fungerat väl. Respektive falls avgränsningar och argument för 

påståendena om respektive falls underrättelsefunktions prestation redovisas i samband med 

respektive falls empiriska prövning. 

                                                      
62 Hypoteser som genereras genom en hypotetiskt-deduktiv metod bygger på ett logiskt resonemang. Thurén, 
Torsten. Vetenskapsteori för nybörjare. Malmö: Liber AB, 2007, 22. 
63 Ibid, 132. 
64 Esaiasson et al. Metodpraktikan, 87-88. 
65 Ibid, 100-104. 
66 Ibid, 103. 
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De tre fallen har en rad likheter, men de skiljer sig utåt sett åt på ett par viktiga punkter. 

Först beskrivs de så viktiga miljöfaktorerna som är väldigt lika mellan fallen. Motståndaren är 

i alla tre fallen svårförutsägbar samt verkar i en miljö som i sin tur kräver att den egna 

inhämtningen är komplext uppbyggd för att kunna lyckas. Det exemplifieras här med att 

motståndaren i alla tre fallen använder sig av en asymmetrisk krigföring genom eldöverfall 

och utplacering ut vägbomber.67 Motståndarens uppfinningsrikedom är stor och man kan till 

och med se att tekniker sprids från ett insatsområde till ett annat. Vidare har motståndaren 

vanligen möjlighet att blanda sig dolt med lokalbefolkningen.68 Alla tre länderna präglas även 

av en komplicerad och föränderlig bakomliggande maktstruktur i det civila samhället 

grundad på bland annat etnicitet, klan och religion. 

Om man fördjupar sig i de faktorerna som tycks vara olika så upptäcker man emellertid 

ytterligare likheter. Afghanistan- och Irakinsatsen är Nato-ledd men Mali-insatsen är FN-

ledd. Det här är avseende underrättelsefunktionen en yttre olikhet. När man granskar 

innehållet i FN underrättelseförband i Mali upptäcker man att det endast består av Nato-

länder eller till Nato nära associerade länder.69 Till stor del har de arbetat tillsammans eller 

parallellt med varandra tidigare ibland annat Afghanistan. Det innebär att det trots allt 

existerar påtagliga likheter mellan de tre fallen avseende interna metoder, utbildningsnivå, 

västerländska värderingar och teknisk nivå. Listan avseende interna likheter kan göras ännu 

längre, eftersom väldigt mycket är standardiserat genom olika Nato-överenskommelser. 

Två viktiga skillnader i situationsfaktorer existerar dock mellan fallen. Det är respektive 

organisations ålder och vem som är avnämare för underrättelseprodukterna. Två av fallen 

som undersöks, Afghanistan och Mali, representerar relativt nyetablerade organisationer. 

Organisationen som studeras i Irak är däremot väl etablerad vid den tidsperiod som 

undersöks. I Malifallet har de som ska ta emot och använda sig av underrättelserna inte 

alltid Nato-bakgrund, och har därför inte alltid vana av att hantera den typen av 

                                                      
67 Dimitriu, George, Tuinman, Gijs och van der Vorm, Martijn. Formative Years: Military Adaptation of Dutch 
Special Operations Forces in Afghanistan. Special Operations Journal 2 (2016): 155. 
68 Shultz, Richard H. U.S. Counterterrorism Operations during the Iraq War: A Case Study of Task Force 714. 
Studies in Conflict & Terrorism 40:10 (2017): 820. 
69 Nordli, David och Lindboe, Morten. Intelligence in United Nations Peace Operations - A case study of the All 
Sources Information Fusion Unit in MINUSMA. Norwegian Defence Research Establishment och Norwegian 
Defence International Centre. Kjeller/Oslo, 2017, 5. Rönning, Anders. Underrättelsesamarbete, lätt eller svårt? 
– En undersökning om förenklande och försvårande faktorer i underrättelsesamarbete. Stockholm: 
Försvarshögskolan, 2016, 22. 
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underrättelser eller av att uppdragsställa den typen av förband.70 Båda skillnaderna måste 

beaktas när man analyserar de respektive fallen. Det här återkommer undersökningen till 

längre fram i diskussionen. 

3.2 Källor, källkritik och material 

Empirin för de tre fallen utgörs av vardera minst tre källdokument. De utgör sekundärkällor, 

men alla källdokument utgörs av vetenskapliga artiklar, uppsatser, rapporter eller böcker. De 

är i sin tur baserade på intervjuer med flera primärkällor. Därmed utgörs empirin av 

sammanställningar, vilket medför att det ibland är svårt att nå ner på djupet. Fördelarna 

med att använda den här typen av empiri bedöms dock överväga nackdelarna. Eftersom 

teorin står i centrum är det viktigt att kunna pröva den på empiri från flera fall. Det hade inte 

varit möjligt tidsmässigt om man endast skulle utgå från primärkällor, eftersom 

undersökningen då hade blivit avsevärt mer omfångsrik. 

Empirin för Afghanistanfallet utgörs av tre nederländska vetenskapliga artiklar. De två med 

störst relevans har olika fokus. Den ena granskar specialförbanden, som under den insatsen 

löste underrättelseuppgifter.71 Den andra granskar den nederländska insatsen som helhet 

och hur de lyckades med att lösa uppgiften med en allomfattande ansats.72 De två artiklarna 

har tillsammans med en kompletterande artikel73  förutsättningar för att ge en heltäckande 

bild. Vid en jämförelse av gemensamma fakta har det inte gått att hitta några avvikelser 

mellan de tre artiklarna. 

Empirin för Irakfallet utgörs av en vetenskaplig artikel och två dokumentärt skrivna böcker. 

Artikeln innehåller en fallstudie av det amerikanska specialförbandet Task Force 714 med en 

teoretisk utgångspunkt om lärande organisationer.74 Den amerikanska boken Team of teams 

är skriven av general Stanley McChrystal och utgör en beskrivning av hur förmågan att 

bekämpa al-Qaida i Irak utvecklades under åren fram till 2009.75 Boken utgör det enda 

undantaget från påståendet om att empirin utgörs av sekundärkällor. Det är en självbiografi, 

                                                      
70 Rönning. Underrättelsesamarbete, lätt eller svårt?, 22. 
71 Dimitriu et al. Formative Years, 146-166. 
72 van der Lijn, Jaïr. Comprehensive approaches, diverse coherences: the different levels of policy coherence in 
the Dutch 3D approach in Afghanistan. Small Wars & Insurgencies 26:1 (2015): 72-89. 
73 Dimitriu, George och de Graaf, Beatrice. The Dutch COIN approach: three years in Uruzgan 2006–2009. Small 
Wars & Insurgencies 21:3 (2010): 429-458. 
74 Shultz, Richard H. U.S. Counterterrorism Operations during the Iraq War: A Case Study of Task Force 714. 
Studies in Conflict & Terrorism 40:10 (2017): 809-837. 
75 McChrystal, Stanley. Team of Teams. United States of America: Penguin Publishing Group, 2015. 
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men de risker som det kan medföra avseende glömska eller att man minns fel har inte gjort 

sig gällande vid jämförelse av fakta med övriga källor. Den brittiska boken Task Force Black 

som beskriver de brittiska specialförbandens medverkan i samma insats har kompletterat 

undersökningen.76 De två böckerna kan ge intrycket av att vinkla specialförbandens insats 

överdrivet positivt, men faktum är att de presterade väldigt väl under 2008.77 

Empiri för Mali-fallet utgörs huvudsakligen av en nederländsk vetenskaplig artikel.78 Den 

utvärderar ASIFU79 resultat under 2015, och har ett nederländskt fokus. Det materialet har 

kompletterats med en norsk och en svensk text.80 Källorna skiljer sig inte åt på någon av de 

avgörande punkterna vid jämförelse av de organisatoriska förutsättningarna. Däremot finns 

det mindre faktafel i den nederländska artikeln, som kan ha sitt ursprung i enskild intervjuad 

som uttalar sig om andra organisationsdelars begränsningar. Därför kan det finnas anledning 

att hantera den typen av påståenden med försiktighet.  

3.3 Hypotesgenerering, operationalisering, validitet och reliabilitet 

Prövningen av Mintzbergs organisationsteori genomförs som hypotesprövning. Att endast 

pröva en hypotes med syftet att verifiera teorin är inte tillräckligt, eftersom det bara skulle 

säga något om den hypotesen och inte utesluta alternativa förklaringsfaktorer.81 För att 

kunna utesluta dem så måste även de formuleras som hypoteser. En hypotes vars försök till 

falsifiering misslyckas utnämns till provisorisk sanning. Ju fler hypoteser som kan falsifieras 

desto starkare blir den hypotesen som inte går att vederlägga, men den blir enligt Karl 

Popper aldrig hundraprocentigt säker.82  

Hypoteserna för den här undersökningen ska genereras genom en hypotetiskt-deduktiv 

metod. Med det avses att hypoteserna genereras genom ett logiskt resonemang som utgår 

från teorin.83 Hypoteserna genereras härvid med utgångspunkt från Mintzbergs fem 

                                                      
76 Urban, Mark. Task Force Black. London: Little Brown Book Group, 2010. 
77 Rayment, Sean. SAS kills hundreds of terrorists in 'secret war' against al-Qaeda in Iraq. The Telegraph. 2008-
08-30. http://www.telegraph.co.uk/news/newstopics/onthefrontline/2652496/SAS-kill-hundreds-of-terrorists-
in-secret-war-against-al-Qaeda-in-Iraq.html (Hämtad 2018-01-19). 
78 Rietjens, Sebastiaan och de Waard, Erik. UN Peacekeeping Intelligence: The ASIFU Experiment. International 
Journal of Intelligence and Counter Intelligence 30:3 (2017): 532-556. 
79 All Sources Intelligence Fusion Unit. 
80 Nordli et al. Intelligence in United Nations Peace Operations. Rönning. Underrättelsesamarbete, lätt eller 
svårt?. 
81 Thurén. Vetenskapsteori för nybörjare, 32. 
82 Popper, Karl. The Logic of Scientific Discovery. Taylor & Francis e-Library, 1959 (2005), 249. 
83 Thurén. Vetenskapsteori för nybörjare, 22. 



Thomas Ottosson 2018-02-25 
HSU 16-18 

  Sida 23 av 46 

organisationstyper och att de ska verka i en miljö som beskrivs som komplex och dynamisk. 

Organisationstyperna kan antingen fungera väl eller mindre väl. Det medför att 

undersökningens beroende variabel är dikotom. Det är emellertid en konstruerad dikotomi, 

vilket undersökningen återkommer till nedan i diskussionen om undersökningens validitet.84 

Eftersom det endast är organisationstyperna och effektiviteten som eventuellt varierar i 

undersökningen, så utgörs utfallsrummet av tio teoretiskt möjliga utfall. De genererar i sin 

tur vardera en hypotes, som ska prövas. Hypoteserna som har sin utgångspunkt i de två 

organisationstyperna enkel struktur och professionell struktur har emellertid redan 

förkastats, eftersom de i teorikapitlet har konstaterats vara orimliga som beskrivning av 

militära organisationer. Den fortsatta undersökningen innehåller därmed bara tre 

organisationstyper varur de respektive korresponderande hypotesparen genereras. 

Undersökningen har därmed reducerats från tio hypoteser till sex, varpå de följer nedan. 

Hypotes 1: En underrättelsefunktion inom en maskinbyråkrati som verkar i en komplex och 

dynamisk miljö fungerar mindre väl. 

Hypotes 2: En underrättelsefunktion inom en divisionsstruktur som verkar i en komplex och 

dynamisk miljö fungerar mindre väl. 

Hypotes 3: En underrättelsefunktion inom en adhokrati som verkar i en komplex och 

dynamisk miljö fungerar mindre väl. 

Hypotes 4: En underrättelsefunktion inom en maskinbyråkrati som verkar i en komplex och 

dynamisk miljö fungerar väl. 

Hypotes 5: En underrättelsefunktion inom en divisionsstruktur som verkar i en komplex och 

dynamisk miljö fungerar väl. 

Hypotes 6: En underrättelsefunktion inom en adhokrati som verkar i en komplex och 

dynamisk miljö fungerar väl. 

 

                                                      
84 Johannessen, Asbjørn och Tufte, Per Arne. Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. Malmö: Liber AB, 
2013, 146-147. 
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Operationaliseringen syftar till att överbrygga eventuella abstraktioner i tidigare beskriven 

teori till något som är undersökningsbart i empirin. Med andra ord syftar den till att 

möjliggöra prövningen av hypoteserna på empirin för respektive analysenhet. Det sker 

genom att indikatorer tas fram för de tre organisationstyperna maskinbyråkrati, 

divisionsstruktur och adhokrati. Varje analysenhet ska undersökas med hjälp av 

indikatorerna för de olika organisationstyperna, varpå respektive analysenhets 

organisationstyp kan bestämmas. Indikatorerna för respektive organisationstyp är: 

Maskinbyråkrati: Koordineringsmekanismen för en maskinbyråkrati är standardisering av 

arbetsprocesser, och nyckelorganisationsdelen är teknostrukturen. 

Indikatorerna inom analyskategorin designparametrar är: 

1. Hierarkisk ledning och centraliserad beslutsfattning.  

2. Tydlig gräns mellan stab och förband. Informell kommunikation och samverkan 

uppmuntras ej. 

3. Planeringsmetoder och rapporteringsrutiner är reglerade i hög utsträckning. 

4. Förband är vanligen organiserade funktionsvis. 

Divisionsstruktur: Koordineringsmekanismen för en divisionsstruktur är standardisering 

av produkter och nyckelorganisationsdelen är mellanchefer. 

Indikatorerna inom analyskategorin designparametrar är: 

1. Underrättelsefunktionen organiseras i ett eget förband under 

organisationsledningen. 

2. Underrättelseförbandet har produktansvar för definierade underrättelseprodukter. 

3. I underrättelseförbandet ingår i stort sett alla nödvändiga funktioner. (Stödfunktioner 

som endast nyttjas vid nödfall som till exempel attackflyg eller helikoptrar för 

evakuering av skadade behöver inte ingå i den egna organisationen.) 

4. I underrättelseförbandet ingår en väl dimensionerad stab som kan planera och leda 

förbandet avseende alla aspekter, samt analysera underrättelser. 
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Adhokrati: Koordineringsmekanismen för en adhokrati är ömsesidig anpassning och 

nyckelorganisationsdelen är den operativa kärnan tillsammans med servicestrukturen. 

Indikatorerna inom analyskategorin designparametrar är: 

1. Utbredd samverkan och många samverkansofficerare. 

2. Personalen i den operativa kärnan och servicestrukturen (underrättelsefunktionen) 

är specialiserad och väl utbildad. 

3. Växlar mellan att vara organiserade funktionsvis och mot marknad. 

4. Decentraliserad beslutsfattning vid behov. 

Utfallet av ovan undersökningar används för att identifiera vilka hypoteser som kan prövas 

på vilken analysenhet (se figur 2): 

 Analysenhet som är maskinbyråkrati => Hypotes 1 och 4 kan prövas 

 Analysenhet som är divisionsstruktur => Hypotes 2 och 5 kan prövas 

 Analysenhet som är adhokrati => Hypotes 3 och 6 kan prövas 

 

Figur 2: Teoriprövning. 
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De teoretiska begreppens validitet är viktiga så att det som undersöks verkligen 

representerar det vi vill ta reda på.85 Begreppsvaliditeten avseende jämförelsen mellan de 

olika organisationstyperna i den här undersökningen stärks i och med användandet av 

Mintzbergs organisationsteori, eftersom den är framtagen för att kunna beskriva olika 

organisationstyper med en gemensam nomenklatur. Om man istället hade valt att använda 

sig av olika teorier för olika organisationstyper, så hade det varit en mer grannlaga uppgift 

att jämföra de olika teoriernas respektive nyckelbegrepp med en fortsatt hög 

begreppsvaliditet.   

De organisationsteoretiska begreppen som prövas på empirin måste vara uttryckta på ett 

sådant sätt som medger en upprepad undersökning med samma utfall. Det uppnås genom 

att det till begreppen formuleras relevanta indikatorer, vilket ökar undersökningens 

reliabilitet.86 Vid formulering av indikatorerna får dock inte strävan mot en hög 

begreppsvaliditet ta överhand och medföra att de blir alltför komplicerade.87 En balans 

mellan indikatorernas omfattning och tydlighet måste hittas, för att inte reliabiliteten ska gå 

förlorad.  

Som exempel kan det vara svårt att avgöra huruvida en organisation som inte utgör någon 

av ytterligheterna är centraliserad eller decentraliserad. Notera att alla indikatorerna inte 

måste vara entydigt uppfyllda för att en organisation ska definieras som den ena 

organisationstypen eller den andra. Däremot utgör alla fall exempel på någon 

organisationstyp. Indikatorernas syfte är att bidra till den klassificeringen, inte att skapa nya 

problem. 

Den beroende variabeln som kan få värdet fungera väl eller mindre väl är enligt tidigare en 

konstruerad dikotomi. I verkligheten är det egentligen en glidande skala. Hela metoden med 

hypotesprövning kan ge skenet av en exakthet, som vanligen endast återfinns i 

undersökningar som kan mätas med klocka, linjal eller liknande. Det är inte avsikten med 

valet av metod. Metodens kantighet måste kombineras med en verbal gråskala, för att få 

fram verklighetens nyanser. Vald metod har dock sina fördelar i att undersökningen följer en 

systematisk och definierad arbetsgång. 

                                                      
85 Johannessen et al. Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, 47. 
86 Thurén. Vetenskapsteori för nybörjare, 26. 
87 Denk, Thomas. Komparativ metod – förståelse genom jämförelse. Lund: Studentlitteratur, 2002, 85-86. 
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4 EMPIRISK PRÖVNING 

De tre underkapitlen är disponerade på ett enhetligt vis för respektive analysenhet. De 

inleds med en kort beskrivning av då rådande situation och avgränsningar. Därefter följer en 

prövning av hypoteserna på empirin. Det sker i ett första steg där i undersökt empiri 

identifierad organisationstyp redovisas med hänvisning till respektive indikators tillhörande 

fynd. I ett andra steg redovisas argument för påståendena om att underrättelsefunktionen 

fungerar väl eller mindre väl. I det sista steget redovisas resultatet av respektive 

hypotesprövning. En sammanfattande diskussion av resultaten sker därefter i kapitel 5. 

4.1 Afghanistan 2006 

December 2005 beslutades det att International Security Assistance Force (ISAF) skulle utöka 

i sydlig riktning från Kabul. Det innebar att Provincial Reconstruction Teams (PRT) 

etablerades i Helmand, Kandahar, Zabul och Uruzgan. Nederländerna kom att ansvara för 

Uruzgan tillsammans med Australien.88 Det Nederländska bidraget benämns Task Force 

Uruzgan (TFU) och innehöll initialt 1200-1400 man.89 De två huvudkomponenterna i TFU 

utgjorde av ett PRT och en Battle Group (BG). Den här undersökningen avgränsas till TFU 

första år i Uruzgan, 2006. I TFU ingick då även ett Special Operations Forces (SOF) kompani, 

Special Forces Task Group (SFTG) Viper. De hade tidigare med en annan 

organisationsstruktur ansvarat för en insats i Kandahar ingåendes i Operation Enduring 

Freedom (OEF).90  

SFTG Viper anlände till Uruzgan innan övriga delar av TFU och genomförde Operation Perth i 

juli 2006 tillsammans med det australiensiska specialförbandet inom ramen för OEF. Syftet 

var att reducera hotet mot TFU etablering i Uruzgan.91 SFTG Vipers huvuduppgift ingåendes i 

TFU var att genomföra fjärrspaning på uppdrag av chefen för TFU och utgjorde därmed 

underrättelsefunktionens kärna, vilken den här undersökningen fokuserar på.92  

Empirin för Afghanistanfallet har undersökts för att kunna svara på frågan om vilken 

organisationstyp som dominerar. Som stöd har de tolv indikatorerna för de tre 

organisationstyperna använts. Divisionsstrukturen kunde avfärdas direkt. Däremot var det 

                                                      
88 van der Lijn. Comprehensive approaches, diverse coherences, 80-81. 
89 Dimitriu et al. The Dutch COIN approach, 429. 
90 Dimitriu et al. Formative Years, 152. 
91 Dimitriu et al. The Dutch COIN approach, 438. 
92 Dimitriu et al. Formative Years, 155. 
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svårare att avgöra om organisationstypen utgjordes av en maskinbyråkrati eller adhokrati. 

Avsaknaden av koordineringsmekanismen ömsesidig anpassning i empirin var det 

avgörande. Undersökningen visar att TFU är en maskinbyråkrati avseende designparametrar. 

Följande empiri stödjer maskinbyråkratins fyra indikatorer. 

1. Hierarkisk ledning och centraliserad beslutsfattning.  

Inordnandet av SFTG Viper i TFU innebar en avsevärd försämring av SFTG Vipers möjlighet till 

självständigt uppträdande och decentraliserat beslutsfattande. Etablerandet av TFU 

nationella ledningsstruktur begränsade SFTG Vipers möjligheter att genomföra 

operationer.93 

2. Tydlig gräns mellan stab och förband. Informell kommunikation och samverkan 

uppmuntras ej. 

Bristande resurser orsakade friktioner mellan PRT och BG, varpå diskussioner uppstod om 

vad som var viktigast att prioritera.94 

3. Planeringsmetoder och rapporteringsrutiner är reglerade i hög utsträckning. 

SFTG Viper var tvungna att anpassa sin planeringsprocess och hur man genomförde sin 

verksamhet, så att det passade in i TFUs metoder.95 

4. Förband är vanligen organiserade funktionsvis. 

Sjukvårdsresurser och ingenjörer var organiserade funktionsvis och underställdes inför varje 

operation. Det uppstod ofta nya konstellationer och samarbetet fungerade inte alltid 

friktionsfritt.96 Till skillnaden ifrån när SFTG Viper var placerade i Kandahar så var förbandet 

nu mindre i storlek. Det bestod av fyra 10-mannapatruller och en förstärkt kompaniledning, 

men det saknades ammunitionsröjningspersonal, underrättelsestab och helikoptrar. Den 

typen av förmågor behövde tillföras från övriga delar av TFU eller från andra förband som 

befann sig i området. Om det skedde, så var de tillförda delarna inte utrustade eller tränade 

för att stödja vid fjärrspaningsuppgifter.97 

                                                      
93 Dimitriu et al. Formative Years, 155-156. 
94 van der Lijn. Comprehensive approaches, diverse coherences, 79. 
95 Dimitriu et al. Formative Years, 155. 
96 van der Lijn. Comprehensive approaches, diverse coherences, 79. 
97 Dimitriu et al. Formative Years, 155. 
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Vid undersökningen av empirin för att kunna svara på frågan om underrättelsefunktionen 

fungerar väl eller mindre väl har det inte gått att hitta information som stöder påståendet 

om en väl fungerande funktion. Det behöver inte innebära att underrättelsefunktionen har 

fungerat mindre väl. Däremot finns påståenden om att huvudkomponenten i underrättelse-

funktionen har löst andra uppgifter än underrättelseuppgifter, vilket svårligen kan bidra till 

en ökad effekt för underrättelsefunktionen. Påståendet att underrättelsefunktionen 

fungerade mindre väl stödjer sig på följande argument.  

PRT var fokuserat på långsiktigt uppbyggande och BG var fokuserat på mer kortsiktiga 

säkerhetshöjande aktiviteter, vilket orsakade friktioner mellan de två delarna avseende hur 

man skulle disponera de gemensamma resurserna.98 Den bristande tillgången på stödjande 

resurser innebar att de delades mellan PRT, SFTG Viper och skytteförbanden i BG, som 

dagligen genomförde bevaknings-, eskorterings- och patrulluppgifter. Det var även så att 

SFTG Viper ibland fick lösa den typen av uppgifter samt framförallt utgöra snabbinsatsstyrka 

för att kunna undsätta övriga delar vid strid.99  

SFTG Viper har på grund av att förbandet inte var komplett, till exempel saknades 

ingenjörsdelar för egen rörlighet, inte kunnat bedriva inhämtning i önskvärd utsträckning. 

Dessutom var det så att visserligen var SFTG Viper ursprungligen SOF, men eftersom de 

ingick organisatoriskt i TFU och inte i OEF så hade de sällan tillgång till de avancerade 

flygande sensorer som fanns i området.100 Det här skedde samtidigt som man utsattes för ett 

mer utmanande hot än man hade utsatts för vid tidigare insatser.101 

Eftersom Afghanistanfallet utgör en maskinbyråkrati ska hypotes 1 och 4 prövas enligt 

operationaliseringen. För hypotes 1 har påståendet om att en underrättelsefunktion inom en 

maskinbyråkrati som verkar i en komplex och dynamisk miljö fungerar mindre väl inte 

kunnat falsifieras. Däremot har hypotes 4 falsifierats på grund av att påståendet inte 

stämmer om att en underrättelsefunktion inom en maskinbyråkrati som verkar i en komplex 

och dynamisk miljö fungerar väl. 

 

                                                      
98 van der Lijn. Comprehensive approaches, diverse coherences, 79. 
99 Dimitriu et al. Formative Years, 156. 
100 Ibid, 156. 
101 Ibid, 155. 
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4.2 Irak 2008 

2003 invaderade USA Irak. Efter ett kort krig övergick det till en ockupation. Kriget var slut i 

Irak, trodde man. Det visade sig bara ta en ny skepnad. U.S. Joint Special Operations 

Command’s anti-terrorism styrka Task Force 714 (TF 714) skickades då till Irak för att 

bekämpa Al-Qaida i Irak (AQI).102  

Trots att TF 714 i det närmaste var tekniskt fulländade avseende att tillfångata eller döda 

AQI ledare, så var de inte tillräckligt snabba. Det var för lång tid mellan de olika 

operationerna, och man tog inte tillvara på de underrättelser som erhölls i samband med 

insatserna. TF 714 ledarskikt konstaterade att man var tvungna att förändra sitt arbetssätt, 

och för att lyckas med det var man tvungna att bland annat förändra sin organisation.103 

General Stanley McChrystal beskrev organisationsförändringen med att TF 714 var tvungna 

att själva bli ett nätverk för att kunna besegra ett.104 Det man gjorde var att på T 714 

stabsplats samla alla de amerikanska organisationer som bedömdes kunna bidra med 

underrättelser för att de där skulle kunna arbeta tillsammans som ett nätverk. Förutom TF 

714 egna underrättelsedelar så tillkom till exempel CIA, NSA, FBI och Defense Intelligence 

Agency (DIA).105 

Det här fallet avgränsas till TF 714 samt de underrättelsedelar som ingick i nätverket. 

Tidsperioden som ska undersökas är 2008. 

Empirin för Irakfallet har undersökts för att kunna svara på frågan om vilken 

organisationstyp som dominerar. Som stöd har de tolv indikatorerna för de tre 

organisationstyperna använts. Även för det här fallet kunde divisionsstrukturen avfärdas 

direkt. Tack vara empirins omfattande beskrivning av TF 714 stabsarbete kunde även 

maskinbyråkratin uteslutas. Undersökningen visar att TF 714 är en adhokrati avseende 

designparametrar. Följande empiri stödjer adhokratins fyra indikatorer.  

 

 

                                                      
102 Shultz. Counterterrorism Operations during the Iraq War, 809. 
103 Ibid, 809-810. 
104 Ibid, 815. 
105 Ibid, 817. 
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1. Utbredd samverkan och många samverkansofficerare. 

För att öka förtroendet mellan de olika delarna bytte man personal för växeltjänstgöring. Det 

bidrog till främst två saker. För det första kunde man lära sig saker av varandra. För det 

andra, och kanske det viktigaste i det här fallet, så lärde man känna någon som kom från en 

annan del av organisationen.106 Man utvecklade även metoden att avdela 

samverkanspersonal på bred front. Dessutom såg man till skicka de som var bäst lämpade, 

och inte någon som man ville bli av med.107 

2. Personalen i den operativa kärnan och servicestrukturen (underrättelsefunktionen) är 

specialiserad och väl utbildad. 

Teamen såväl som enstaka stabspersonal hade sin ordinarie tillhörighet i olika förband och 

organisationer som till exempel Navy Seals, Army Special Forces, CIA och FBI. Där hade de 

genomgått noggranna uttagningar och utbildningar.108 

3. Växlar mellan att vara organiserade funktionsvis och mot marknad. 

Teamen såväl som enstaka stabspersonal hade sin ordinarie tillhörighet i olika förband och 

organisationer som till exempel Navy Seals, Army Special Forces, CIA och FBI. Under insatsen 

i Irak arbetade de tillsammans och levererade den gemensamma produkten att försöka 

besegra AQI nätverk.109 

4. Decentraliserad beslutsfattning vid behov. 

En centraliserad beslutsfattning tog för lång tid när det fanns många objekt och när det var 

bråttom att agera på erhållna underrättelser. Det var därför nödvändigt att delegera 

beslutsrätten att agera till lägre chefer, förutsatt att deras beslut grundades på vissa 

fastställda kriterier.110 

 

 

                                                      
106 McChrystal. Team of Teams, 175-176. 
107 Ibid, 177-178. 
108 Ibid, 98-100. 
109 Shultz. U.S. Counterterrorism Operations during the Iraq War, 817. McChrystal. Team of Teams, 176. 
110 Shultz. U.S. Counterterrorism Operations during the Iraq War, 824-825. 
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Vid undersökningen av empirin för att kunna svara på frågan om underrättelsefunktionen 

fungerar väl eller mindre väl har det funnits omfattande beskrivningar i empirin av 

underrättelsefunktionens framgång tillsammans med de förband som genomför insatserna. 

Påståendet att underrättelsefunktionen fungerade väl stödjer sig på följande argument. 

Sommaren 2007 genomfördes närmare 1600 signifikanta våldshandlingar per vecka i Irak. I 

slutet av 2009 var det färre än 200 per vecka.111 Det fanns flera faktorer som bidrog till den 

framgången, men en av dem var TF 714 ökade framgång.112 En sak som bidrog till deras 

framgång i sin tur berodde enligt dem själva på att man vände på förhållandet avseende 

verkan och underrättelser, och gick från ett inbördes förhållande på 80/20 till 20/80. Man till 

och med genomförde verkansoperationer med syftet att erhålla nya underrättelser.113 

Eftersom Irakfallet utgör en adhokrati ska hypotes 3 och 6 prövas enligt 

operationaliseringen. För hypotes 3 har påståendet om att en underrättelsefunktion inom en 

adhokrati som verkar i en komplex och dynamisk miljö fungerar mindre väl falsifierats, 

eftersom det inte stämmer med observationerna. Däremot har hypotes 6 om att en 

underrättelsefunktion inom en adhokrati som verkar i en komplex och dynamisk miljö 

fungerar väl inte kunnat falsifieras. 

4.3 Mali 2015 

1 juli 2013 tog FN-insatsen Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la 

stabilisation au Mali (MINUSMA) befälet över de afrikanska styrkorna som fanns på plats i 

Mali och som ingick i Afrikanska Unionens (AU) insats AFISMA.114 Strax därefter anlände 

enstaka stabsofficerare och ännu lite senare även förband från truppbidragande länder 

utanför Afrika. Norra Mali delades inledningsvis in i en västlig och i en östlig sektor, samt 

efter en tid även i en nordlig sektor. För att öka möjligheterna för infanteribataljonerna att 

göra ett bra arbete samt för att öka chansen till att undvika attacker på dem själva, så fanns 

det ett stort behov av underrättelser. Man bestämde inom FN att det i MINUSMA skulle 

sättas upp ett underrättelseförband ASIFU115.  

                                                      
111 Shultz. Counterterrorism Operations during the Iraq War, 826. 
112 Ibid, 826. 
113 Ibid, 820. 
114 Rönning. Underrättelsesamarbete, lätt eller svårt?, 20. 
115 All Sources Intelligence Fusion Unit. 
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Ledningen för ASIFU grupperades i Malis huvudstad Bamako, nära MINUSMA Field Head 

Quarters (FHQ). Det var en praktisk lösning, eftersom det även innebar närhet till Bamakos 

internationella flygplats. Den största fördelen var dock att man var nära 

underrättelsesektionen (U2) på FHQ och Force Commander (FC), som leder den militära 

delen av MINUSMA116.  

FC och hans närmaste rådgivare, varav chefen för U2 är en, utgör i den här undersökningen 

organisationsledningen. Huvuddelen av MINUSMA militära förband är inordnade under 

antingen sektor väst, öst eller norr. Ett mindre antal förband är inordnade direkt under 

FHQ.117 Det är primärt de förband som löser uppgift söder om de tre sektorernas område, 

samt ett litet antal förband av unik karaktär. Några av de sistnämnda är ASIFU, det 

nederländska SF-förbandet (SOLTG) och det nederländska helikopterdetachementet.118  

Empirin för Malifallet har undersökts för att kunna svara på frågan om vilken 

organisationstyp som dominerar. Som stöd har de tolv indikatorerna för de tre 

organisationstyperna använts. Undersökningen visar på ett tydligt sätt att ASIFU är en 

divisionsstruktur avseende designparametrar. Följande empiri stödjer divisionsstrukturens 

fyra indikatorer. 

1. Underrättelsefunktionen organiseras i ett eget förband under organisationsledningen. 

MINUSMAS underrättelseförband ASIFU är organiserat direkt under Force Commander 

(FC).119 I ASIFU ingår ett antal olika typer av högteknologiska sensorer, välutbildad 

underrättelsepersonal samt avancerade IT och sambandslösningar för bearbetning och 

analys av underrättelser.120 

2. Underrättelseförbandet har produktansvar för definierade underrättelseprodukter. 

ASIFU övergripande uppdrag var att förse den militära delen av MINUSMA operativa ledning 

(Force HQ) och taktisk ledningsnivån (Sector HQ) med underrättelseprodukter för att 

                                                      
116 MINUSMA består även av en stor civil del. Den delen leder och prioriterar för övrigt även nyttjandet av 
MINUSMA flyg och helikoptrar inom Mali. 
117 Rönning. Underrättelsesamarbete, lätt eller svårt?, 19. 
118 Rietjens, et al. UN Peacekeeping Intelligence, 535. 
119Nordli et al. Intelligence in United Nations Peace Operations, 5. Rietjens, et al. UN Peacekeeping Intelligence, 
540-541. 
120 Nordli et al. Intelligence in United Nations Peace Operations, 13. Rietjens, et al. UN Peacekeeping 
Intelligence, 533. Rönning. Underrättelsesamarbete, lätt eller svårt?, 22. 
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understödja i deras respektive beslutsprocess. Dessutom skulle man även kunna förse 

strategisk nivå (SRSG) med underrättelser.121 

3. I underrättelseförbandet ingår i stort sett alla nödvändiga funktioner. Stödfunktioner 

som endast nyttjas vid nödfall som till exempel attackflyg eller helikoptrar för 

evakuering av skadade behöver inte ingå i den egna organisationen. 

I det svenska bidraget ingår en relativt stor logistikdel, för att kunna vara självförsörjande 

avseende underhållstjänst. I det svenska bidraget ingår även ett Weapons Intelligence Team 

(WIT) och därtill förmågan att hantera vägbomber utan att behöva begära stöd utifrån.122 

Det nederländska bidraget saknade under 2014 skyddspersonal för sina samverkansteam, 

men tillförde det inför 2015. Det medförde ett ökat oberoende av externt stöd.123 Strikta 

säkerhetsregler begränsade dock inhämtningen periodvis eftersom det inte fanns tillräcklig 

evakueringsförmåga av skadade eller möjlighet att förstärka med trupp över stora avstånd 

vid stridskontakt.124 Begränsningarna avseende evakueringsförmåga och snabb 

truppförstärkning grundar sig i en bristande helikopterkapacitet. Det hade en negativ 

påverkan på hela MINUSMA inte bara för underrättelsefunktionen. 

4. I underrättelseförbandet ingår en väl dimensionerad stab som kan planera och leda 

förbandet avseende alla aspekter, samt analysera underrättelser. 

I ASIFU stab organiserades ett stort antal underrättelseofficerare i olika sektioner för att 

möjliggöra en strukturerad underrättelseproduktion. Dessutom ingick det väl 

dimensionerade staber vid respektive underställt underrättelseförband.125 

Vid undersökningen av empirin för att kunna svara på frågan om underrättelsefunktionen 

fungerar väl eller mindre väl har resultatet varit något splittrat. Det finns positiva omdömen, 

vilket inte är konstigt eftersom det initialt inte ingick något underrättelseförband i 

MINUSMA. All tillförsel av underrättelseförband borde då kunna leda till en förbättring. En 

viktig faktor är dock om det är de efterfrågade underrättelserna som levereras. Den totala 

                                                      
121 Nordli et al. Intelligence in United Nations Peace Operations, 13. Rietjens, et al. UN Peacekeeping 
Intelligence, 535. 
122 Rietjens, et al. UN Peacekeeping Intelligence, 537, 541. 
123 Ibid, 536. 
124 Ibid, 543. 
125 Nordli et al. Intelligence in United Nations Peace Operations, 14. Rietjens et al. UN Peacekeeping 
Intelligence, 537. 
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bilden leder därmed till slutsatsen att underrättelsefunktionen fungerade mindre väl. 

Påståendet stödjer sig på följande argument. 

ASIFU skapades med idén att förbandet skulle förse MINUSMA olika ledningsnivåer med 

underrättelser med ett helhetsperspektiv för operativa och strategiska beslut. 

Underrättelser för stridsledning på taktiska nivå ingick inte bland de produkter som ASIFU 

skulle leverera till sin marknad. När FC begärde den typen av underrättelser så klarade inte 

ASIFU av att flytta fokus och leverera det efterfrågade. ASIFU var fast i en förutfattad mening 

av vad de skulle leverera.126 Efter att fredsavtalet signerades blev det ännu tydligare att 

underrättelsefunktionen inte fungerade. ASIFU hade då inte förmåga att omdirigera sin 

inhämtning mot de nya underrättelsebehov som uppstod i ett nytt geografiskt område.127 

I början av 2016 initierades en organisatorisk förändring för att bättre möta FC krav på 

behovet av underrättelser för beslutsfattning på taktisk nivå.128 

Eftersom Malifallet utgör en divisionsstruktur ska hypotes 2 och 5 prövas enligt 

operationaliseringen. För hypotes 2 har påståendet om att en underrättelsefunktion inom en 

divisionsstruktur som verkar i en komplex och dynamisk miljö fungerar mindre väl inte 

kunnat falsifieras. Däremot har hypotes 5 falsifierats på grund av att påståendet inte 

stämmer om att en underrättelsefunktion inom en divisionsstruktur som verkar i en komplex 

och dynamisk miljö fungerar väl. 

 

 

 

 

 

                                                      
126 Rietjens et al. UN Peacekeeping Intelligence, 541. 
127 Ibid, 544. 
128 Nordli et al. Intelligence in United Nations Peace Operations, 14. 
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5 DISKUSSION 

5.1 Undersökningens resultat 

Undersökningens delfrågeställningar är: 

Under vilka miljöfaktorer fungerar olika organisationstyper optimalt och varför, 

enligt Mintzbergs organisationsteori? 

Är Mintzbergs organisationsteori giltig för en underrättelsefunktion som råder 

under de externa situationsfaktorerna komplex och dynamisk miljö? 

Den första delfrågans svar återfinns i undersökningens teorikapitel, underkapitel 2.3. Den 

andra delfrågan är till del besvarad genom den empiriska prövningen av hypoteserna i 

kapitel 4, enligt nedan. 

Hypoteserna 3, 4 och 5 har falsifierats, men hypoteserna 1, 2 och 6 har däremot inte kunnat 

falsifieras. Det innebär inte för den sakens skull att de sistnämnda tre hypoteserna 

representerar en absolut sanning, men att de utgör en provisorisk sanning. Följande 

påståenden har därmed stärkts: 

 En underrättelsefunktion inom en maskinbyråkrati som verkar i en komplex och 

dynamisk miljö fungerar mindre väl. 

 En underrättelsefunktion inom en divisionsstruktur som verkar i en komplex och 

dynamisk miljö fungerar mindre väl. 

 En underrättelsefunktion inom en adhokrati som verkar i en komplex och dynamisk 

miljö fungerar väl. 

De två förstnämnda organisationstyperna ska enligt Mintzberg fungera optimalt i en enkel 

och stabil miljö respektive en relativt enkel och stabil miljö. I övriga miljöer ska de fungera 

mindre väl, vilket stämmer med ovan påståenden. En adhokrati förväntas fungera optimalt i 

en komplex och dynamisk miljö, vilket även det stämmer med ovan påståenden. Det medför 

i sin tur att Mintzbergs teori inte har kunnat falsifieras utan är stärkt och utgör en provisorisk 

sanning för en underrättelsefunktion som råder under de externa situationsfaktorerna 

komplex och dynamisk miljö. 
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Det faktum att några av de respektive indikatorerna för de tre organisationstyperna inte på 

ett entydigt sätt har kunnat beläggas under den empiriska prövningen belyser behovet av att 

nyansera undersökningens resultat. Det är då viktigt att komma ihåg att de olika 

organisatoriska faktorerna påverkar varandra och drar en organisation i olika riktningar. 

Väldigt få organisationer torde utgöra fullständigt utvecklade exempel av någon av de 

beskrivna idealtyperna. I verkligheten står organisationer inte still utan rör sig i någon 

riktning och utgör hybrider av två eller flera organisationstyper. 

Det är emellertid även så att en organisation vid en betraktelse befinner sig närmare en av 

organisationstyperna än de övriga. Lika lite som det är rimligt att en organisation utgör ett 

perfekt exempel av en idealtyp så är det lika lite rimligt att den befinner sig på ett avstånd 

som är exakt mitt emellan två organisationstyper. Den organisationstyp som ligger närmast 

respektive organisation är den som sätter sin etikett på den. Det är nödvändigt med den 

kantigheten vid genomförandet av undersökningen, då en hypotes kan vara antingen 

falsifierad eller inte. Den här upplevda exaktheten är en av farorna med den valda 

undersökningsmetoden, vilket belystes kortfattat i slutet av metodkapitlet. En mer 

nyanserad bild av resultaten följer dock i den kommande diskussionen. 

Undersökningens huvudfrågeställning är: 

Hur bör en underrättelsefunktion organiseras för att fungera optimalt i en 

komplex och dynamisk miljö? 

För att en underrättelsefunktion ska fungera optimalt i en komplex och dynamisk miljö bör 

den ingå i en organisation som är organiserad enligt en adhokrati. Underrättelsefunktionens 

personal ska vara specialiserad och väl utbildad. Underrättelsefunktionen utgör bland annat 

en viktig del av organisations servicestruktur och ska kunna växla mellan att vara organiserad 

funktionsvis och arbeta tätt tillsammans med de som ska använda underrättelserna. Arbetet 

underlättas genom att många samverkansofficerare kan avdelas och tas emot. Det leder till 

en utbredd samverkan som ska bidra till ett ömsesidigt förtroende och en ökad förståelse för 

vilka underrättelsebehov som föreligger samt vid behov till decentraliserad beslutsfattning. 
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5.2 Diskussion och reflektion 

Diskussionen kommer inledningsvis att återkoppla till undersökningens syfte, för att därefter 

diskutera hur Mintzbergs nu stärkta organisationsteori kan appliceras på ett av de mindre väl 

fungerande fallen. Slutligen genomförs en reflektion över vald metod för undersökningen 

och eventuella brister med den. 

Syftet med undersökningen är att studera organisationsteoretiska faktorers påverkan på 

underrättelsefunktionens effektivitet. Undersökningens resultat pekar på att en 

underrättelsefunktion som är organiserad i en adhokrati har bättre förutsättningar för att 

bidra till att en komplex motståndare besegras än om underrättelsefunktionen är 

organiserad som maskinbyråkrati eller divisionsstruktur.  

Motståndarens komplexitet är emellertid inte konstant i förhållande till den egna 

prestationen. I sammanhang där man har möjlighet att utveckla sin egen förmåga kan en 

initialt komplex motståndaren efter ett tag uppfattas som relativt enkel och man kan 

automatisera sitt eget arbete i syfte att kunna göra det snabbare. Det är inte något negativt, 

utan en naturlig utveckling. Svårigheten består i att kunna växla tillbaka från en 

maskinbyråkrati till en adhokrati den dagen motståndaren återigen uppfattas som komplex.  

Centraliserade underrättelsesystem har förutsättning att fungera väl när miljön det ska verka 

i inte är dynamisk och komplex. Under sådana situationsfaktorer är det möjligt att skapa 

rutiner och instruktioner som möjliggör en maskinbyråkratisk hantering av underrättelser. 

De generella nackdelar som existerar i samband med maskinbyråkrati närvarar dock även 

här. De är relaterade till personalen och utgörs bland annat av behovet av att känna 

meningsfullhet i sitt arbete. I ett militärt sammanhang uppstår även ofta risken att utsättas 

för fara, vilket i sin tur leder till ett ökat behov av att känna förtroende för sin omgivning. Det 

behovet begränsas inte till den närmaste arbetsgruppen utan inkluderar även gruppens 

externa ledning. 

Om man tack vare teknikens utveckling kan ersätta människan med automatiserade 

sensorer och bearbetning, så kan man undkomma maskinbyråkratins organisatoriska 

nackdelar avseende personalens sociala behov.129 Det finns emellertid fortfarande ett 

                                                      
129 Mintzberg. Structure in Fives, 131-132. 
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problem kvar, och det är att innan ett eventuellt krig veta vad man ska leta efter och hur det 

ska hittas.  

Om man tror sig veta att motståndaren avser använda flygplan och att de orsakar ett eko vid 

radarbelysning, så kan ett system beståendes av radarstationer införskaffas i förväg och 

testas. Problem kan uppstå om det senare visar sig att motståndaren använder sig av 

flygplan som inte orsakar något radareko eller endast ett väldigt litet sådant. Det problemet 

kan man kanske i sin tur hantera genom att utveckla sina radarstationer, varpå ett i det 

närmaste perfekt centraliserat underrättelsesystem har skapats. Ett sådant system kan i sin 

tur kopplas ihop med andra välutvecklade tekniska underrättelsesystem, och system av 

underrättelsesystem uppstår. En sådan utveckling präglas emellertid primärt av 

ingenjörsarbete och inte av tillämpning av organisationsteori.  

Problem riskerar att uppstå när man kopplar ihop ett sådant automatiserat 

underrättelsesystem med ett annat system som består av människor istället för maskiner. 

Om man betraktar båda de här systemen som nätverk som kan kopplas ihop med samma 

tekniska design, så uppstår en inkongruens. Anledningen till det är två. Den ena är att det 

förstnämnda systemet inte längre är en typisk maskinbyråkratisk organisation utan en 

maskin. När människan ersätts av maskiner, så förskjuts maktstrukturerna i en organisation. 

Servicestrukturen som ansvarar för att maskinerna fungerar blir helt plötsligt mycket 

viktigare än vad de var tidigare och de som övervakar maskinerna blir processövervakare.  

Den andra anledningen är att det systemet som huvudsakligen består av människor 

förmodligen löser ett problem som är dynamiskt och komplext, annars hade det rimligen 

redan automatiserats. För att det systemet i sin tur ska fungera väl så behöver det kunna 

interagera med sin kund och genom samverkan uppnå ömsesidig anpassning. Det är svårt 

med ett system som består av maskiner. Mintzbergs organisationsteori har inte blivit 

falsifierad under den här undersökningen, med andra ord bör organisationsteoretiska 

aspekter få ha en påverkan vid skapandet av system av underrättelsesystem. 

Organisationsteori handlar om hur man organiserar människor för att genomföra arbete inte 

om hur man konstruerar maskiner. 

Om man applicerar organisationsteorin på ett av de fall som hade en mindre väl fungerande 

underrättelsefunktion, så växer följande resonemang fram. De förändringar som initierades 
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inom ASIFU under början av 2016 medförde framförallt att ASIFU stabsfunktion ändrade 

organisation för att bättre möta FC behov av underrättelser för beslutsfattning på taktisk 

nivå. Utifrån Mintzbergs teori är det helt logiskt att en sådan förändring sker när 

organisationsledningen påpekar att den inte är tillfreds med levererade produkter. Det är 

viktigt att kunna påvisa att man som chef försöker lösa problemet annars riskerar relationen 

mellan organisationsledning och mellanchefen, här chefen för ASIFU, att försämras. I en 

divisionsstruktur är den relationen väldigt viktig eftersom det vid bristande förtroende är 

svårt att delegera den grad av decentraliserad beslutsfattning som är nödvändig för den 

organisationstypen.  

Olika organisationstyper präglas av olika organisatoriska krafter. I en divisionsstruktur är det 

just mellancheferna som innehar en stark maktposition. Med det sagt är det också 

uppenbart att det sällan från det hållet kommer förslag om att slå isär den egna 

organisationen i mindre delar.130 Det förbisedda faktumet i den omorganisationen är 

emellertid att en organisation vars indelning vilar på grupperingsfaktorn marknad måste 

förstå vem som är dess kund.  

Det är dock två saker att beakta här. Det ena är om FC efterfrågar underrättelser på taktisk 

nivå, så ska han få det. En underrättelsefunktion ska inte leverera de underrättelser som de 

själva tycker är viktiga, utan det som är efterfrågat. Om det finns en diskrepans däremellan 

så måste den hanteras. Det är emellertid inte en organisatorisk fråga och behandlas därmed 

inte här. Det andra är att i MINUSMA militära organisation är det sektorcheferna som utövar 

ledning på taktisk nivå. Även om FC anser att han har ett behov av den typen av 

underrättelser, så är det inte han som är primärkund.  

En organisationsdel som levererar en väl avgränsad produkt bör vara organiserad på ett vis 

som medger närhet till sin primärkund, för att snabbast möjligt kunna göra efterfrågade 

produktförändringar. Sektorerna har en indelning utifrån geografi, då bör även 

underrättelseförbanden som inhämtar inom respektive geografiska område även 

organisatoriskt tillhöra respektive sektor. Om det finns inhämtande delar inom ASIFU, som 

inte uppenbart kan härledas till en fysiskt geografisk indelning, till exempel inhämtning via 

sociala media på internet, så kan de med fördel fortsätta att organisatoriskt tillhöra ASIFU. 

                                                      
130 Rönning. Underrättelsesamarbete, lätt eller svårt?, 25. 
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Ett flöde av information och underrättelser mellan i det här fallet ASIFU och sektorernas nya 

underrättelseförband är självfallet fortsatt viktigt för att skapa en allomfattande bild av vad 

som sker som gränsöverskridande verksamhet. Primärkundsförhållandet är emellertid det 

viktigaste att upprätthålla. Det hjälper inte att man tillverkar marknadens bästa skrivmaskin 

om marknaden har upphört att existera och ersatts av en marknad för ordbehandlare. 

Efter ovan organisationsförändring kan MINUSMA militära delar fortfarande betraktas som 

en divisionsstruktur. Sektorerna utgör de stora divisionerna tillsammans med några andra 

specialiserade förband. Sektorerna i sin tur utgör sannolikt i sin helhet maskinbyråkratier likt 

TFU i Afghanistanfallet. Det är hur sektorerna väljer att organisera de tillförda 

underrättelsedelarna som i sin tur avgör om de ska kunna utveckla hela sin potential. Enligt 

hypotes 6, som inte har kunnat falsifieras, så fungerar en underrättelsefunktion som råder 

under en komplex och dynamisk miljö optimalt om den organiseras som en adhokrati. Med 

en sådan här förändring uppstår med andra ord de organisatoriska förutsättningarna för att 

utveckla en sådan. 

En reflektion över genomförd undersökning bör belysa dess svagheter och hur de har 

hanterats. Det är svårt att hitta olika fall med fullständigt lika situationsfaktorer. Den här 

undersökningen har försökt minimera skillnaderna, men det finns sådana avseende 

respektive organisations ålder och olikheter i vem som är avnämare av 

underrättelseprodukterna. Dessutom finns det skillnader i storlek och resurser. 

I Afghanistanfallet kan man kritisera undersökningen med att anledningen till att 

underrättelsefunktionen inte fungerade inledningsvis kanske inte berodde på 

organisatoriska skäl utan kanske istället på bristande kunskap eller för få resurser avseende 

trupp att hålla den terräng som man hade vunnit. Det är klart att det kan vara 

förklaringsfaktorer, men då ska man komma ihåg två saker. För det första, om man saknar 

kunskap avseende hur man ska lösa en uppgift, så är det ännu viktigare att man inte 

använder en centraliserad ledningsmetod utan istället försöker samverka med varandra och 

låta beslut fattas decentraliserat. För det andra, om man anser att man saknar trupp, så kan 

man kanske påstå att förbandet är för litet. Ett litet förband leds lättare med adhokrati än 

ett stort.  
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En bättre förklaring torde vara att det nyuppsatta förbandet inledningsvis känner sig tryggt 

med en organisation som man använder sig av hemma. En sådan organisation är emellertid 

ofta inriktad på att utbilda soldater och förband. En sådan organisations verksamhet är 

oftast förutsägbar och med fördel organiserad som en maskinbyråkrati.131 Det för in 

diskussionen på en organisations ålder. Afghanistan- och Malifallet pekas ut som mer nya 

organisationer än Irakfallet. Mintzbergs organisationsteori hävdar egentligen motsatsen, att 

det är oftast nya organisationer som använder sig av adhokrati och gamla som använder sig 

av maskinbyråkrati. Här måste man flytta ut perspektivet och inse att en militär organisation 

i stort sett aldrig är helt ny. Den vilar på gamla traditioner, vilket kopplar åter till 

institutionell organisationsteori. Man gör gärna på ett vis som man känner sig van vid. 

En annan tidigare nämnd skillnad i situationsfaktorer är vem som är avnämare av 

underrättelseprodukterna. Det är stor skillnad mellan viljan och förmågan att använda 

erhållna underrättelser beroende på om man är chef över en stor FN-styrka med låg 

skyddsnivå eller ett specialförband med en hög förmåga. Det borde dock ändå inte påverka 

underrättelsefunktions organisation i någon större utsträckning eftersom motståndarens 

komplexitet borde ha ett större inflytande på valet av organisation än det egna förbandets. 

5.3 Förslag på fortsatt forskning 

I en adhokrati ska man kunna skifta mellan att vara organiserade funktionsvis och mot 

marknad. Växlingen där emellan förutsätter dock att det finns tillräckligt med tid för att 

hinna skapa ett ömsesidigt förtroende. Det är inte säkert att den tiden finns i samband med 

nationellt försvar. Om mobilisering och insättande av krigsförband måste ske snabbt, så bör 

de kanske redan från början vara organiserade mot marknad. Däremot kan det vara 

fördelaktigt att organisera förband som försörjer utlandsinsatserna funktionsvis.  

Försvarsmaktens funktionsförband är få till antalet och varje funktion utgörs av endast ett 

eller två förband. Efter etappvisa nedskärningar under många år är det inte helt orimligt att 

anta att det är andra faktorer än organisationsteoretiska som har fått styra vid utformningen 

av krigsförband. För de fåtaliga funktionsförbanden kan det ha varit viktigare att inom ramen 

för tilldelad organisationsstorlek behålla vissa förmågor och möjliggöra försörjning av 

utlandsinsatserna med efterfrågade förband från en modulär organisation. 

                                                      
131 Mintzberg. Structure in Fives, 137. 
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Nu när Sveriges försvarsmakt återigen fokuserar mot nationellt försvar kan det vara lämpligt 

att genomföra en undersökning som belyser vilka organisationstyper de olika 

funktionsförbanden utgör. Även om man vid en sådan undersökning av olika skäl inte vill 

fördjupa i sig förbandens skarpa krigsuppgifter, så kan undersökningen uppnå en relevans. 

Varje organisationstyp har sina inneboende fördelar respektive nackdelar. Kunskap om dem 

är en bra start när man senare tillför respektive krigsuppgift vid fortsatt analys. 

Den genomförda undersökningen utgör ett exempel på en prövning av en vetenskaplig 

organisationsteori från det civila samhället. Resultatet visar att Mintzbergs teori kan 

användas för organiserande av underrättelseförband. Det är rimligt att anta att teorin även 

är användbar för andra typer av funktionsförband. Den genomförda undersökningen har 

med andra ord en relevans för officersprofessionen och krigsvetenskapen. Beroende på hur 

olika förbands respektive produkt definieras bör utvecklingen av befintliga krigsförband eller 

skapandet av nya ske mot en organisation som är riktad mot marknad eller funktion. 

Officerares kunskap inom organisationsteori kan med andra ord bidra till utvecklingen av 

mer effektiva krigsförband. 
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