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Titel 
Erfarenheter från internationella övningar inom Flygvapnets stridsflygdivisioner – hur de 
värderas och påverkar verksamheten – och hur stor skillnad det är på uppfattningen av 
relevant kunskap. 

 
Uppsatsen granskar talet om erfarenheter från internationella övningar – hur de värderas och 
påverkar verksamheten och byggandet av kunskap. Studien jämför också uppfattningar – om vilka 
kunskaper och erfarenheter som är viktiga att inneha som flygförare för att kunna lösa uppgifter i 
en internationell kontext – mellan de med respektive de utan egen erfarenhet från internationellt 
övningsdeltagande. Syftet är att möjliggöra och locka till reflektion övar vad diskurserna kring 
internationella övningar leder till för praxis inom det svenska Flygvapnets stridsflygdivisioner. 
 
För att granska talet används diskursanalys som metod. Analys görs genom ett 
socialkonstruktivistiskt perspektiv. Jämförelsen av vilken kunskap som anses vara viktig görs 
genom att statistiskt beräkna skillnader i uppfattningar ur en enkät besvarad av hälften av det 
svenska Flygvapnets JAS39-piloter. Resultaten analyseras genom samma teoretiska perspektiv 
som används i diskursanalysen. 
 
Resultatet av jämförelsen visar att det finns en statistisk säkerställd skillnad i uppfattning i 4 av 71 
uppmätta kunskaper, erfarenheter och färdigheter. 
Diskursanalysen visar att erfarenheterna upplevs vara mycket betydelsefulla för byggandet av 
kunskap i det svenska Flygvapnet. 
Så betydelsefulla att medarbetare efter att ha deltagit i övningar och flugit ett fåtal flygpass tillåts 
utforma och påverka utbildningsanvisningar, stridstekniska ramverk och flygsystem. 
 
Nyckelord: Socialkonstruktivism, diskurs, makt, kunskap, erfarenheter, Flygvapnet. 
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Abstract 
 
Experiences from international LIVEX within the Swedish Air Force – how are they 
appreciated and how do they affect business at the Air Force’s fighter squadrons – and 
how big difference is there in the perception of relevant knowledge? 
 
This essay examines the speech about the experiences from international LIVEX – how they 
are appreciated and affect business and the building of knowledge.  The study compares 
opinions – about what knowledge and which experience is important to be in possession of as 
a fighter pilot to be able to solve tasks in an international context – between those with and 
those without own experience from international LIVEX. The aim is to enable and to entice to 
reflection over which kind of practice the discourses surrounding international LIVEX leads 
to within the Swedish Air Force’s fighter squadrons.  
 
Discourse analysis is used as a method to examine the speech. The analysis is done through a 
socialconstructivistical perspective. To compare opinions about which knowledge is 
perceived as important statistical calculations is being done from a survey answered by half of 
the Swedish Air Force’s fighter pilots. The result is being analysed with the same theoretical 
perspective as in the discourse analysis. 
 
The result of the comparison shows a statistical significant difference in opinions in 4 of 71 
measured knowledge’s, expediencies and skills. 
The discourse analysis shows that the experiences are perceived as very important for the 
building of knowledge within the Swedish Air Force.  
So important that co-workers after participation in LIVEX and after flying only a few sorties 
are allowed to shape and influence training instructions, tactical instructions and aircraft 
development. 
 
Nyckelord: Socialconstructivism, discourse, power, knowledge, experience, Swedish Air 
Force. 
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1 Inledning och problemformulering 
 
Den militära flygförarens vardag präglas i fredstid i mångt och mycket av en strävan efter att 
utbilda och träna sig själv och andra. Syftet är att lära in och behålla de kunskaper som anses 
nödvändiga för att kunna lösa de uppgifter han/hon har att lösa under beredskapsuppgifter, 
övningar och insatser. 
 
Traditionellt har flygtjänsten vid Flygvapnets stridsflygdivisioner baserat sig på en gedigen 
erfarenhet som har funnits inom flygförar-kollektivet. 
Under det kalla kriget fanns en väl definierad uppfattning om en presumtiv motståndare och 
därigenom fanns en förankrad uppfattning om vad man behövde kunna och öva på för att 
kunna lösa de uppgifter man var anbefalld. 
 
Ominriktningen från ett invasionsförsvar till ett insatsförsvar har lett till stora förändringar för 
flygstridskrafterna. Fokus har i mångt och mycket kommit att ligga på internationalisering och 
en strävan efter interoperabilitet, både materiellt och personellt. 
 
En egen iakttagelse är – att i och med den stora ominriktningen mot internationella insatser 
inom Flygvapnet och Försvarsmakten – har relevansen av gamla kunskaper och erfarenheter 
ställts på sin spets. Gamla erfarenheter anses i vissa fall ha tappat i aktualitet. Då divisioner 
åker på övningar med internationellt fokus får dessa övningars upplägg stor påverkan på vad 
som i gruppen som åkt på den övningen anses vara viktigt att kunna. 
 
Inom stridsflygdivisionerna finns – upplever jag – uppfattningen  att erfarenheten från 
internationella övningar är betydelsefull och att de erfarenheterna får stor påverkan på 
Flygvapnet. 
Ingen genomlysning har gjorts om den kunskap och de erfarenheter som skapas under dessa 
övningar är något som endast kan skapas där.  
 
Inte heller ställs särskilt ofta frågan hur pass relevanta de förmågor som övas under 
internationella övningar är för det svenska Flygvapnet. D.v.s. är de förmågor som övas troliga 
uppgifter för svenskt vidkommande under en framtida internationell insats med stridsflyg.  
 
Skiljer sig uppfattningarna kring vilken kunskap som anses vara viktig att inneha mellan de 
som har deltagit i internationella övningar från dem som inte har deltagit?. Det vill säga – hur 
mycket nytt lär vi oss egentligen under övningar förutom att vi praktiskt får öva och ökar 
färdigheten? Bygger vi nya kunskaper eller har vi redan innan övningarna en god insikt i vad 
det är vi behöver kunna för att lösa uppgifterna? Om så är fallet – varför övar vi då inte mer 
på hemmaplan? 
 
Ett av uppsatsens mest centrala begrepp är diskurs. I den här uppsatsen kan diskurs liknas vid 
en bubbla inom vilken uppfattningen om hur saker och ting är, hur de hänger ihop, vad som är 
rätt och fel, vad som är viktigt respektive oviktigt ryms. Med andra ord kan diskurs liknas vid 
uppfattningen av verkligheten samtidigt som den avspeglar värderingar. För en djupare 
begreppsförklaring, se kapitel 2.3 Diskurs. 
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Fokus i uppsatsen är att beskriva hur diskurser konstruerar vår förståelse av världen och 
därigenom skapandet av kunskap. Genom att synliggöra hur diskurserna ter sig är strävan att 
öka förståelsen för hur erfarenheterna från internationella övningar värderas och påverkar 
kunskapsbyggandet inom stridsflygdivisionerna.  
 

1.1 Syfte 
 
Uppsatsens syfte är att möjliggöra och locka till reflektion över vad diskurserna kring 
internationella övningars betydelse leder till för praxis inom det svenska Flygvapnets 
stridsflygdivisioner. 
 
Genom att granska talet om erfarenheterna hos företrädare inom det svenska Flygvapnet visas 
hur erfarenheterna värderas och påverkar verksamheten och kunskapsbyggandet inom 
Flygvapnets stridsflygdivisioner. 
 
Uppsatsen undersöker skillnader i uppfattningar om kunskap mellan flygförare med och 
flygförare utan erfarenhet från internationella övningar med JAS39. 
 
Diskurserna och skillnaderna i uppfattningar om kunskap analyseras utifrån 
socialkonstruktivistiska-, makt- och kunskapsbyggande teorier och perspektiv. 
 

1.2 Frågeställningar 
 

1. Finns det skillnad i uppfattningarna om vilken kunskap som anses vara viktig hos 
flygförare med respektive utan erfarenhet från deltagande i internationella övningar?  
 

2. Hur värderas dessa erfarenheter och hur påverkar de verksamheten och 
kunskapsbyggandet inom det svenska Flygvapnets stridsflygdivisioner?  
 

3. Hur ser diskurserna om erfarenheter från internationella övningar ut hos företrädare 
inom det svenska Flygvapnets stridsflygdivisioner? 

 

1.3 Disposition 
 
Den här uppsatsen är skriven i fem kapitel, kapitlen innehåller och avhandlar följande: 
 
Första kapitlet innehåller problemformulering, syfte, frågeställningar och avgränsningar. 
Det beskriver vilket material uppsatsen har avhandlat, så väl skriftliga källor som empiriskt 
material. Ett resonemang om källkritik och etik i samband med bearbetningen av enkäter och 
intervjuer förs. Avslutande avhandlas validitet och reliabilitet 
 
I andra kapitlet behandlas lite av tidigare gjord forskning inom de teoretiska ramar som 
uppsatsen handlar om invävt i en beskrivning av de valda teorierna. 
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Begrepp som socialkonstruktivism, diskurs, makt och teorier om hur lärande sker i 
flygförarmiljöer belyses. Kapitlet avslutas med på vilket sätt de teoretiska perspektiven 
kommer att användas i analysen. 
 
Det tredje kapitlet beskriver de metoder som används i uppsatsen för att utifrån de teoretiska 
perspektiven besvara frågeställningarna. 
En kvantitativ metod används för att besvara uppsatsens första frågeställning genom att ställa 
upp hypoteser och göra statistiska jämförelser med hjälp av analytisk induktion. De två 
avslutande frågeställningarna belyses och besvaras med hjälp av en diskursanalys av 
intervjuer. Diskursanalysen strävar efter att synliggöra den rådande diskursen och hur makt 
verkar inom densamma. 
Kapitel fyra inleds med den kvantitativa analysen som besvarar den första frågeställningen. 
Därefter presenteras resultat och analys från diskursanalysen i ett sammanvävt avsnitt.  
Efter det förs en diskussion kring uppsatsens resultat kopplat till uppsatsens valda teoretiska 
ram tillsammans med perspektivisering. Avslutande ges förslag till fortsatt forskning 
tillsammans med egna reflektioner.  
 
Uppsatsen avslutas med kapitel fem som innehåller käll- och litteraturförteckning samt 
bilagor i form av intervjuguide och statistiskt underlag    
 

1.4 Avgränsningar 
 
Inom ramen för en uppsats av den här omfattningen har det inte varit möjligt att åstadkomma 
ett mer omfattande empiriskt underlag än vad som kommit att användas.  
Uppsatsens begränsar sig till att undersöka vad ett fåtal befattningshavare inom det svenska 
Flygvapnet har att säga kring erfarenheterna från internationella övningar. 
Uppsatsens diskursanalys begränsas också till att i och med att författaren själv är delaktig i 
diskursen bara undersöka och försöka tydliggöra diskursen såsom den framställs inom 
diskursen – något annat hade inte varit möjligt. 
 
Diskursanalysen tydliggör hur erfarenheterna värderas och hur de påverkar verksamheten. 
Fokus i analysdelen ligger på hur detta påverkar vilken kunskap som skapas, andra aspekter 
tangeras men tas inte upp i detalj. 
 
Uppsatsen begränsas till att bara – då begreppet kunskap diskuteras – anta ett 
socialkonstruktivistiskt synsätt på hur kunskap definieras och konstrueras.  
Detta på grund av att de valda teoretiska perspektiven i uppsatsen intimt är förknippade med 
varandra. 
 
Optimalt hade varit om det funnits tillgång till en undersökning för att identifiera skillnader i 
uppfattning kring väsentlig kunskap konstruerad för uppsatsens syfte. Så har inte varit fallet 
utan uppsatsen har använt det empiriska underlag som vid skrivandet fanns tillgängligt. 
 
Uppsatsen avgränsas utöver begränsningar som framkommer i syfte och frågeställningar till 
att bara undersöka perioden 2003 och framåt. 
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Motivet för detta, och att uppsatsen endast studerar effekterna av internationella övningar med 
JAS39 är att det dels är en för Flygvapnets stridsflygdivisioner relativt ny företeelse och dels 
på grund av den omställning som har gjorts inom hela Försvarsmakten från ett 
invasionsförsvar mot ett insatsförsvar. 2003 påbörjades den praktiska uppbyggnaden av det 
första registerförbandet med JAS39 i syfte att från och med 2004 stå i beredskap för att kunna 
genomföra internationella insatser. 
Vidare anser författaren och två av Flygvapnets divisionschefer vid tidpunkten för uppsatsens 
skrivande att de internationella övningarna är en av de fem viktigaste verksamheterna och 
produktionsmålen som styr det övergripande upplägget för verksamheten vid divisionerna.1 
Det material som har analyserats och använts som empiri är följaktligen också avgränsat i tid 
och rum på samma sätt som ovan. 
 

1.5 Litteratur och material 
 

1.5.1 Litteratur 
 
Under arbetet med den här uppsatsen har ett antal uppsatser och avhandlingar inom de 
berörda ämnesområdena lästs. Det, tillsammans med egna litteraturstudier och tips från 
metodhandledare, har lett till vilken litteratur som har kommit att användas som referenser i 
arbetet. 
Samma underlag har gett värdefulla uppslag till hur arbetet praktiskt lagts upp. 
Materialet om diskurs, diskursanalys och makt är tämligen brett och inte i alla avseenden 
lättgenomträngligt. Det finns en risk att författaren genom läsning av andra avhandlingar och 
uppsatser har färgats av andras tolkningar av författare som t.ex. Michel Foucault, Max 
Weber och Pierre Bourdieu. 
 
Begreppet diskurs och hur diskursanalys kan tillämpas finns det mycket skrivet om. Det som 
lästs inför arbetet är bland annat arbeten av Teun A. van Dijk och Norman Fairclough som 
skrivit om kritisk diskursanalys och Foucault som har skrivit om makt och diskurs.  
Mats Börjessons och Eva Palmblads bok Diskursanalys i praktiken har gett en grund att stå på 
inför den praktiska tillämpningen av diskursanalys i en här uppsatsen. Mycket värdefulla har 
också ett antal c-uppsatser skrivna med hjälp av diskursanalys varit.2  
 
Inom området kring hur lärande sker i flygförarmiljöer har enbart svenskt material använts. 
Alise Weibulls avhandling Yrkeskunnande i beredskap – Om strukturella och kulturella 
inflytelser på arbetet i det svenska Flygvapnet och Göran Franssons avhandling Att stödja 
flygförares utveckling – en studie kring instruktörsbeteenden under övning i flygsimulator har 
gett inspiration till valda perspektiv. 
 
Området kring makt och dess olika definitioner är synnerligen brett och en relativt omfattande 
litteraturstudie har skett, för en mer detaljerad genomgång hänvisas till 
referenslitteraturlistan.3 
                                                 
1 Divisionscheferna för 171JAS-division och 212JAS-division 
2 T.ex. Kajsa Björnestedts c-uppsats ”Den paradoxala jämställdheten – En diskursanalys av talet om jämställdhet 
i socialt arbete” . Den har gett inspiration till hur det praktiska arbetet lagts upp och till själva skrivandet av 
uppsatsen.  



Försvarshögskolan 
Mj. Andreas Dahlberg 
SA 09/ HSU 09/11 

 8

  

1.5.2 Empiriskt material 
 
Kvantitativt underlag 

 
För att undersöka om och i vilken omfattning deltagande i internationella övningar påverkar 
den rådande uppfattningen om vad som anses vara relevant kunskap på JAS39-divisionerna 
har en studie genomförd i FOI:s regi vid Flygvapnets JAS39-divisioner under 2006 använts 
som empiriskt underlag för den kvantitativa analysen.4 
 
Enkätstudien JAS39A PSO Air to Air Mission Essential Competencies  besvarades av cirka 
hälften av de aktiva svenska JAS39-piloterna under 2006.5 
MEC är en metod framtagen av Air Force Research Laboratory och USAF Air Combat 
Command för att kunna identifiera önskvärda kompetenser – i det här fallet för 
luftförsvarsuppgifter i en internationell kontext, och för att kunna identifiera glapp mellan 
nuvarande utbildning och träning och de operativa krav som krävs under faktiskt 
genomförande av uppgifterna.6 
Studien är hemlig varpå dess innehåll inte tas med här men en beskrivning av hur enkäten är 
utformad och hur den används beskrivs tillsammans med dess styrkor, svagheter, validitet och 
reliabilitet. 
 
Bakgrunden till enkätunderlaget skapades vid FOI i ett samarbete med USAF där ett antal 
flygförare från det svenska Flygvapnet under en tvåveckorsperiod djupintervjuades av 
representanter från USAF. 
Resultatet blev en omfattande matris av kunskaper, erfarenheter och färdigheter som av 
gruppen identifierats som viktiga. Dessa placerades i enkäten i ett dokument där kunskaperna 
listades på y-axeln medan det på x-axeln listades 7 tidsmässiga delmoment av ett uppdrag. 
 
I en del av enkäten fick sedan flygförarna vid Flygvapnets JAS39-divisioner ange hur pass 
viktiga de tyckte de kunskaper etc. som expertgruppen kommit fram till var för att kunna lösa 
uppgiften uppdelad i sju olika faser.7 
 
Enkäten avhandlar endast vilka förmågor som anses vara viktiga i luftförsvarsrollen i en 
internationell kontext. Studien är dock än så länge den enda där en så omfattande kartläggning 
har skett i Sverige. Vid tidpunkten för studien ansågs luftförsvarsuppgiften vara den mest 
centrala för det svenska Flygvapnets JAS39-divisioner i en internationell kontext. Det var den 
förmågan som vid tidpunkten var den som med bäst effekt kunde tillhandahållas 
internationellt.8 
 
 

                                                                                                                                                         
3 De som inspirerat mest är bland annat Steven Luke och Pierre Bourdieu.  
4 FOI, Totalförsvarets ForskningsInstitut. 
5 Mission Essential Competencies – förkortas i fortsättningen som MEC.   
6 Borgvall J., Castor M. &Lavén P. (2006), JAS39A PSO Air-Air Mission Essential Competencies. FOI-RH—
0607—SE, Kista: Avdelningen för Stridssimulering (FLSC)/Institutionen för Människa-System Interaktion. 
7 Ibid.  
8 Uppgiften den JAS39-division som var anmäld till internationella styrkeregister hade var begränsad spaning 
och luftförsvar av dessa spaningsuppdrag, det fanns vid den tiden inga andra spaningssensorer än radar och 
handkamera, därav viktning mot luftförsvar. 
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Enkäten delar också upp de svarande i två grupper, experter och icke-experter. 
Experter ansågs vara de med egen erfarenhet från internationella övningar och med minst 
12månaders erfarenhet från JAS39-SWAFRAP(den enhet som stod i beredskap för att kunna 
genomföra internationella insatser) medan icke-experterna var de som inte hade den 
erfarenheten.9 
 
I uppsatsens kvantitativa analys används enkäten med kopplingar till de teoretiska 
perspektiven i syfte att svara på uppsatsen första forskningsfråga.  
Uppsatsen undersöker om det fanns en skillnad i uppfattningar mellan experter och icke-
experter vad gäller vilka kunskaper, erfarenheter och färdigheter som ansågs vara viktiga för 
att kunna lösa uppgiften – om experter och icke-experter värderar kunskaper, erfarenheter och 
färdigheter olika högt. I arbetet inför framtagandet av den tredje hypotesen har ingångsvärden 
erhållits muntligt av den i studien definierade expert som vid den aktuella tiden tjänstgjorde 
vid den undersökta flottiljen. 
 
Under arbetet med den kvantitativa analysen och metoden har Martin Castor och Jonathan 
Borgwall vid FOI varit mycket behjälpliga. Hypoteser, resonemang om validitet och 
reliabilitet, urval av rådata och analysen av resultatet har författaren gjort men själva arbetet 
med att statistiskt kunna bearbeta materialet och ta fram resultatet hade inte varit möjligt utan 
hjälp från FOI. De tabeller som finns redovisade i bilagan är ett exempel på den hjälp jag har 
fått. 
 
Kvalitativt underlag 
 
För att undersöka hur erfarenheter från internationella övningar värderas och hur samma 
erfarenheter påverkar verksamheten och kunskapsbyggandet vid Flygvapnets JAS39-
divisioner har intervjuer genomförts. Syftet är synliggöra den rådande bilden av betydelsen av 
erfarenheter från internationella övningar. 
Intervjuerna strävar efter att synliggöra den rådande diskursen kring erfarenheterna. 
 
Intervjuerna har riktats till en litet antal befattningshavare inom det svenska Flygvapnet. 
De som har valts ut att intervjuas är personer i befattningar med möjlighet att påverka 
uppfattningar och verksamhet vid divisionerna på direkt eller indirekt sätt. 
Antalet intervjuade har också styrts av uppsatsens omfattning och en bedömning i kostnad-
effekthänsyn. Optimalt hade varit att intervjua ett större antal respondenter för att få en större 
bredd. I den här uppsatsen anses de få utvalda respondenterna ändå kunna synliggöra den 
rådande diskursen och genom sin position i organisationen kunna besvara uppsatsens 
frågeställningar.10 
Den ena befattningsinnehavaren är chef på Flygbefälskolan, FBS, den del inom Flygvapnet 
som bland annat ansvarar för utbildning av förbandschefer i flygtjänst inom Försvarsmakten, 
bereder ärenden rörande tillsättningar av divisionschefer och också ansvarar för framtagandet 
och fastställandet av utbildningsreglementen. 
FBS har möjlighet att påverka verksamheten vid JAS39-divisionerna dels genom utnämning i 
form av beredning inför tillsättning av divisionsledningar och dels en inverkansmöjlighet på 
uppfattningen om vad som inom kollektivet anses vara viktig kunskap i och med utbildningen 
av personal i flygtjänst och fastställandet av utbildningsanvisningar. 

                                                 
9 Borgvall J., Castor M. &Lavén P. (2006). 
10 Gillham, B. (2008), Forskningsintervjun-tekniker och genomförande. Lund: Studentlitteratur. 
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I teorikapitlet om Lärande i flygförarmiljö tydliggörs dessa dokuments betydelse för 
skapandet och definitionen av kunskap.  
Den andra befattningshavaren är divisionschef för Verkans och UtvecklingsEnheten 
(VUE/LSS), den del inom Luftstridsskolan som bland annat har att skriva TTP11, utveckla 
taktik och stridsteknik, skriva underlag till utbildningspaket avseende nya förmågor som 
införs inom Flygvapnet och som också bedriver ett omfattande arbete i samband med de 
editionsutvecklingar som sker inom JAS39-systemet. Genom skrivandet av TTP och 
utbildningspaketen, men också långsiktigt på grund av den påverkansmöjlighet VUE/LSS har 
på editionsutformningen anses i uppsatsen VUE/LSS ha möjlighet att påverka uppfattningar i 
Flygvapnet. Både dokumentens och själva flygsystemets utformning påverkar kunskap och 
beskrivs närmare i avsnittet om Lärande i flygförarmiljö. 
Det blir i uppsatsen intressant att tydliggöra den bild av erfarenheternas betydelse i och med 
antagandet att de uppfattningar som de intervjuade ger uttryck kommer att kunna påverka den 
rådande diskursen och i stor utsträckning kommer att påverka utbildning av personal, 
utformning av flygsystem och utnämning till befattningar etc. 
 
Optimalt hade intervjuerna genomförts som en gruppintervju för att bättre kunnat tydliggöra 
den rådande diskursen men det har inte i den här uppsatsen varit praktiskt genomförbart. Det 
hade också varit bättre om materialet som använts för analysen inte skapats just för det 
ändamålet, utan att det hade varit ett material som tillkommit utan författarens påverkan. 
Detta är inte fallet utan samspelet mellan intervjuad och intervjuare har satt sin prägel på 
materialet.12 
I intervjun ställs fokus på hur man talar om erfarenheter från internationella övningar, hur de 
värderas och hur dessa erfarenheter påverkar verksamheten och kunskapsbyggandet vid 
Flygvapnets JAS39-divisioner. 
 

1.6 Källkritik 
 

Källkritiska principer 
 
Torsten Thurén beskriver i boken Källkritik de källkritiska grundprinciperna. 
Han hävdar att det rör sig om fyra kriterier och en distinktion; 
 

• Äkthetskriteriet – källan ska vara det den utger sig för att vara. 
• Tidskriteriet – ju längre tid som har förflutit mellan händelsen och källans berättelse 

om händelsen – desto mindre trovärdighet har källan. 
• Oberoendekriteriet – källan ska ha självständighet, den ska inte vara ett referat till en 

källa eller en avskrift av en annan källa. 
• Tendenskriteriet – det ska inte finnas skäl till att tro att källan ger en falsk bild på 

grund av några intressen att förvränga verklighetsbilden.  
 
Det gäller vidare att göra en distinktion mellan berättelser om något, en så kallad berättande 
källa, och lämningar av något, en så kallad kvarleva. 
 
                                                 
11 Tactis, Techniuqes and Procedures; ett dokument som beskriver stridsteknik, taktiska avväganden och 
procedurer för Flygvapnets JAS39-divisioner. 
12 Börjesson, M. och Palmblad, E.[red](2007), Diskursanalys i praktiken. Malmö: Liber AB. 



Försvarshögskolan 
Mj. Andreas Dahlberg 
SA 09/ HSU 09/11 

 11

 
För att uppnå en hög trovärdighet handlar det också om hur urvalet av fakta sker, hur 
tolkningen av innebörden sker och slutligen göra en bedömning av hur pass sannolika 
resultaten ter sig i förhållande till det vi redan vet.13  
 
I det följande sker en beskrivning av det empiriska underlag som uppsatsens analys och 
slutsatser vilar på, avsikten är att visa på materialets beskaffenhet och hur urval gjorts för att 
läsaren skall kunna göra en källkritisk granskning av underlaget.  
Genom en beskrivning av metod och analys strävar uppsatsen efter att vara transparent – 
d.v.s. tydligt visa hur arbetet har skett som lett fram till resultat och slutsatser. 
 
Kvantitativt underlag 
 
MEC-studien vars enkätdel använts som empiriskt underlag i den kvantitativa analysen 
genomfördes under hösten 2006 och materialet sammanställdes i samma period. Enkätens 
data har insamlats under samma tidsperiod. 
Urvalet och de statistiska undersökningarna för den här uppsatsen har genomförts i perioden 
april-maj 2009.  
Materialet har tillkommit i syfte att identifiera vilka kunskaper, erfarenheter och färdigheter 
som anses vara viktiga att inneha för att kunna lösa uppgiften luftförsvar i en internationell 
kontext och också för att kunna identifiera så kallade training gaps inom det svenska 
Flygvapnet.14  
 
Enkäten används för andra ändamål än vad den från början var konstruerad för, optimalt för 
att öka validiteten i den statistiska undersökningen hade varit att ha tillgång till ett empirsikt 
underlag konstruerat enkom för att undersöka de frågeställningar som uppsatsen strävar efter 
att besvara. 
 
Enkäten har besvarats av 50st JAS39-flygförare. Av antalet utdelade enkäter har fem inte 
besvarat hela enkäten. Dock har inte alla JAS39-piloter i det svenska Flygvapnet besvarat 
enkäten. Enkäten har besvarats av en stor andel av dem som praktiskt gick att fråga givet det 
valda tillvägagångssättet. Antalet som besvarat enkäten fördelas sig på 19 experter och 31 
icke-experter. 
 
De data som används i den statistiska undersökningen är framräknade medelvärden för 
respektive kunskap – totalt 71 kunskaper – där sedan medelvärden för olika grupper har 
jämförts. 
 
Kvalitativt underlag 
 
Intervjuerna genomfördes under maj månad 2009, det statistiska underlaget hänför sig till 
2006 medan intervjuerna speglar en bild hos de intervjuade under 2009. 
Uppsatsens analys och slutsatser utgår från att inte några stora förändringar i den rådande 
diskursen hunnit ske under de få åren i och med organisationers inneboende tröghet. 
 
 

                                                 
13 Thurén, T. (1997), Källkritik. Stockholm: Liber AB. 
14 Training gaps – glapp mellan nuvarande utbildning och träning och de operativa krav som krävs under faktiskt 
genomförande av uppgifterna. 
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Uppsatsen intresserar sig av att synliggöra den uppfattning som de intervjuade ger uttryck för. 
De intervjuade och uppsatsens författare arbetar och verkar i samma relativt lilla grupp som 
flyger JAS39 inom det svenska Flygvapnet – diskursen är gemensam. 
Allt empiriskt material som används har tillkommit genom intervjuerna och dess utformning 
och upplägg har färgats av författaren. På samma sätt har teoretiska utgångspunkter, analys 
och tolkningar färgats av författaren. 
 

1.7 Etik 
 
Enkäten som används som underlag i den kvantitativa undersökningen används i ett annat 
syfte än vad som initialt var syftet. För att hantera detta ur en forskningsetisk aspekt beskriver 
inte uppsatsen något som indirekt kan kopplas till person utan att ha inhämtat dennes 
samtycke. Vidare nämns ingen flottilj eller division vid namn. 
Den kvantitativa analysen har inte som syfte att värdera vilken kunskap som är mer relevant 
än någon annan. Analysen söker efter tecken på om erfarenhet från internationella övningar 
påverkar uppfattningen om vilken kunskap och vilka erfarenheter och färdigheter som anses 
vara viktiga för att lösa uppgiften som enkäten undersöker. 
För att fylla kraven på god forskningsetik har intervjuerna genomförts på följande sätt.  
De intervjuade kontaktades i förväg via telefon för att ge en övergripande inriktning av 
intervjuns syfte och för att söka samtycke. 
Intervjuerna har genomförts som halvstrukturerade kvalitativa intervjuer via telefon vid 
datumen 090512 och 090520. 
I samband med intervjuerna informerades de intervjuade om möjligheten att avstå från att 
svara, eller välja att vara anonym samtidigt som syftet med intervjun och hur materialet skulle 
komma att förvaras och hanteras delgavs.15 
 
Intervjuerna spelades in och under intervjuernas gång ställdes förtydligande frågor för att 
verifiera att svaren tolkades rätt och ge de intervjuade möjlighet att komplettera svaren då så 
behövdes. Efter att intervjuerna avslutats fördes ett samtal med den intervjuade kring ämnet 
för att verifiera tolkningar. 
Efter det transkriberades intervjuerna i sin helhet och de delar som belyser uppsatsens 
problemformulering har använts som empiri i analysen. Intervjuguiden återfinns i bilaga 1. 
Inspelningen av intervjuerna och de transkriberade intervjuerna finns i författarens ägo och 
kommer att förstöras efter examination. De intervjuade har tillfrågats om de vill ta del av 
uppsatsen i dess färdiga skick. 
 
Det sätt som analysen sker är inte helt oproblematiskt etisk gentemot de intervjuade. 
Att genomföra en analys av den diskurs uppsatsens författare själv i allra högsta grad själv är 
en del av har förmodligen den följden att den synliggör den rådande diskursen på ett annat sätt 
än vad som hade varit fallet om någon utomstående hade genomfört samma arbete. Det bör 
sannolikt framför allt vara skillnad på frågor, på det sätt som uppföljningsfrågor och 
förtydligande frågor har ställts.  
 
 
 
 
                                                 
15 Gillham, B. (2008). 
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Att författaren också är bekant med de intervjuade är inte heller oproblematiskt. 
Det finns en risk att de intervjuade uttrycker sig på ett mer öppenhjärtigt sätt än vad som hade 
varit fallet om någon annan intervjuat dem i samma syfte och att därmed diskursen framträder 
på ett annat sätt. Det finns en risk att de intervjuade kan uppleva att analysen granskar och 
bedömer deras åsikter. 
I samband med intervjuerna har de intervjuade informerats om hur jag avser använda 
materialet, och det är min förhoppning att det också har framgått på önskvärt sätt. 
I analysen har jag medvetet inte tagit med en del passager som jag i samband med analysen 
ansett vara exempel på stor öppenhjärtighet då de bedömts kunna vara sådana uttalanden som 
skulle kunna anses vara lite känsliga att ta upp i analysen. 
 
Avsikten med diskursanalysen är inte att bedöma åsikter – utan att försöka synliggöra 
diskursen. 
 

1.8 Validitet och reliabilitet 
 
Kvantitativa data 
För att hantera problematiken med validitet och reliabilitet i de statistiska undersökningarna 
dras inga slutsatser om inte resultaten är statistiskt signifikanta. 
Den valda signifikansnivån i en statistisk undersökning påverkar utfallet.16 
Om signifikansnivån sätts lågt kommer inverkan av slumpen vara låg, men samtidigt kommer 
den att filtrera bort resultat som med en högre signifikansnivå hade framträtt. Det handlar med 
andra ord om att vid statistiska undersökningar göra avvägningar för att få ett resultat men 
samtidigt säkerställa hög validitet och reliabilitet. 
I undersökningen används signifikansnivån 5 %. Bedömningen är i uppsatsen att det 
säkerställer hög validitet samtidigt som det ger utfall på det undersökta materialet.   
 
För att öka trovärdigheten i slutsatserna i och med den begränsade omfattningen av den 
kvantitativa analysen görs så kallade taktiska urval för att med så få hypoteser som möjligt 
skapa en rimlig trovärdighet. I det syftet har kritiska fall använts i den empiriska 
undersökningen. Kritiska fall är där betingelserna för ett visst utfall är optimala, om inte 
resultatet blir synligt där finns det på sannolika grunder fog för att det inte heller kommer att 
göra det någon annanstans.17  
Kritiska fall blir en form av validering i och med att det kan tolkas som falsifieringsförsök av 
den uppställda hypotesen. 
 
Kvalitativa data 
Validitet är med vilken precision mätningen sker, i det här fallet i vilken utsträckning 
intervjun verkligen mäter det uppsatsen avser mäta. Validiteten avgörs bland annat av de 
indikatorer som används för att koppla frågor och svar till det valda teoretiska perspektivet.  
 
Validiteten hänger i intervjun mycket på det sätt frågorna ställs, att frågorna har bäring mot 
problemformuleringen och syftet med uppsatsen, och att de indikatorer analysen använder är 
relevanta givet det teoretiskt valda perspektiven. 

                                                 
16 Statistisk signifikans nivå; enkelt uttryckt graden av slump som accepteras i ett svar.  Se vidare i avsnittet om 
kvantitativ metod. 
17 Jensen, M. K. (1995), Kvalitativa metoder för samhälls- och beteendevetare. Lund: Studentlitteratur, sid.53.  
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Stor vikt har lagts vid konstruerandet av frågorna och på det sätt de har ställts under intervjun. 
Validiteten i resultaten avgörs också i hög grad av argumentation utifrån de teoretiska 
perspektiven i analysen. För att tydliggöra hur analysen har skett återges delar av materialet 
som citat för att möjliggöra kontroll av densamma. Tydliggörandet av vissa väsentliga delar 
av materialet i form av citat möjliggör också för läsaren att genom motargumentation pröva 
analysen.18  
Risken för systematiska mätfel finns då de valda teoretiska perspektiven är relativt breda och 
det finns en risk för systematiskt överskattning – maktperspektivet är t.ex. så brett att mycket 
kan tolkas som makt. Reliabilitet avser spridningen i svaren, d.v.s. pålitligheten i intervjun 
och i metoden, i uppsatsen åstadkoms det genom att den intervjuade får verifiera författarens 
tolkning av svaret i syfte att försöka minimera risken för missförstånd, slump och slarv i 
tolkning av svaren.19 Reliabiliteten hänger också mycket på tolkningen då materialet 
transkriberats, det kan vara svårt att fånga tvekanden, hummanden och förstå vad de betyder 
och vad respondenten syftar på i alla lägen. Särskilt utmanande har det varit i och med att 
författaren är bekant med de intervjuade, och det är lätt att anta att respondenterna ibland 
uttrycker sig på ett sätt där de utgår från att författaren förstår vad de menar. I de fallen har 
respondenterna betts om förtydliganden och frågan ställts om för att få respondenternas åsikt 
att synliggöras utan inblandning från författarens sida i form av förförståelse. En utmaning är 
också att ge respondenternas citat rättvisa, talspråk i sig är väsenskilt från det skrivna ordet 
och talspråket ser rätt annorlunda ut då det skrivs ut jämfört med vanlig skriven text.20 
 

2 Teorier 
 

2.1 Inledning 
 
Det här kapitlet beskriver det teoretiska ramverk och perspektiv som utgör grund för analysen 
av resultatet från de empiriska undersökningarna. 
Kapitlet inleds med ett avsnitt om socialkonstruktivism, en teori som är grundläggande för de 
övriga teoretiska avsnitten. 
Därefter följer ett avsnitt om vad diskurs är, följt av ett avsnitt om hur kunskap skapas i 
flygförarmiljöer. Avslutande sker en genomgång av begreppet makt. 
 
Anledningen till valet av de teoretiska perspektiven är att de är intimt sammankopplade med 
varandra. De kan på ett sammanhängande sätt förklara hur kunskap byggs, hur uppfattningar 
definieras, värderas och påverkas.  
De valda perspektiven leder till det naturliga valet att använda diskursanalys som metod. 
 
 

                                                 
18 Kvale, S. (1997), Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur.  
19 Esaiasson m. fl. (2007), Metodpraktikan: Konsten att Studera samhälle, individ och marknad. Stockholms: 
Nordstedts juridik. 
20 Citaten har i möjligaste mån behållit vanliga tal-utryck som eee, va, och hummanden etc. i strävan att inte 
förvanska texten. Då citaten återges i sin helhet är de markerade med citationstecken, d.v.s. citatet är hela svaret 
som respondenten gett, ibland har av utrymmesskäl valda delar av uttalanden presenterats, detta är då markerat 
som / före texten om citatet föregås av andra uttalanden och med / i slutet av citat för att visa att uttalandet 
fortsätter efter det utvalda citatet. 
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2.2 Socialkonstruktivismen 
 
I det här avsnittet redogörs för den grundläggande teorin som uppsatsen vilar på. 
De fundamentala i teorin är att uppfattningar om omvärlden är socialt konstruerade. 
 
Socialkonstruktivism är en postmodernistisk teori bland annat om kunskap. 
Den bygger i stort sina antaganden på att kunskap såväl som världsuppfattning är något 
människan konstruerar i ett samspel mellan individer. 
Filosofen Ludwig Wittgenstein anses ha haft stor påverkan på samhällsvetenskapliga synsätt 
och teoribyggnad. Wittgenstein hävdade att ord får sin betydelse i ett sammanhang och att det 
samtidigt är sammanhanget som ger orden dess betydelse. Språkets betydelse och hur språket 
används anses enligt Wittgenstein vara viktigt för att skapa en slags världsbild eller en slags 
verklighet som förklarar och definierar omvärlden. 
I och med att vi i olika samhällen, organisationer och grupper växer in i en språklig 
gemenskap växer vi också successivt in i en gemensam begreppsvärld. Den begreppsvärld 
definierar och sätter gränser för hur vi kan tolka omvärlden och för vad som kan förstås som 
argument i en situation.21  
 
Socialkonstruktivismen ifrågasätter de mer traditionella vetenskapsteoriernas sökande efter 
objektivitet och hävdar att i och med att kunskap och vår egen världsbild är något konstruerat, 
så finns det egentligen ingen möjlighet att beskriva något objektivt. Beskrivningar kommer 
alltid att vara präglat av subjektiva värderingar eftersom vi – då tesen är att vår uppfattning 
om hur verkligheten är, är konstruerad – alltid kommer att tolka den genom vår konstruerade 
uppfattnings glasögon. 
Med socialkonstruktivistiska ögon kommer alla försök att objektivt åskådliggöra sociala 
uppfattningar eller att objektivt konstruera den sociala verkligheten alltid att maskera olika 
saker. En konstruktion kommer aldrig att skapas i ett socialt vakuum, utan den har alltid ett 
ursprung ur socialt skapade föreställningar. Våra uppfattningar och vårt sätt att se på världen 
och försöka strukturera densamma kommer alltid att påverka alla försök till struktur eller 
förståelse.22 
Man kan kritisera socialkonstruktivismens förnekande av möjligheten att beskriva 
verkligheten objektivt. 
Det intressanta med ett socialkonstruktivistiskt synsätt vid diskursanalys är inte att beskriva 
en objektiv sanning, utan försöka belysa den uppfattade sanningen och hur den uppfattade 
sanningen skapas i och av de diskurser som studeras. 
I den här uppsatsen används ett socialkonstruktivistiskt synsätt för att belysa delar av den 
gemensamma begreppsvärld som existerar på divisionsnivå i Flygvapnet och hur den 
begreppsvärlden skapas, vidmaktshålls eller förändras. 
Det socialkonstruktivistiska synsättet ligger i den här uppsatsen till grund för begreppet 
diskurs och hur kunskap skapas och värderas.  
Med ett socialkonstruktivistiskt synsätt vid diskursanalys handlar det om att försöka belysa 
vad som anses vara sant och självklart inom den givna gruppen utan att det nödvändigtvis är 
sant objektivt sett. 
 

                                                 
21 Molander, J. (2003), Vetenskapsteoretiska grunder –historia och begrepp. Lund: Studentlitteratur. 
22 Bourdieu, P. (1989), “Social Space and Symbolic Power” i Socilogical Theory, Vol. 7, No. 1 (våren 1989), sid. 
14-25.  
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2.3 Diskurs 
 
I det här avsnittet redogörs för begreppet diskurs och diskursanalys. Dessa används i analys 
och diskussion. Begreppet diskursanalys och hur det tillämpas i den här uppsatsen förklaras 
djupare i metodkapitlet.  
 
Inom socialkonstruktivismen spelar som visats ovan språket en avgörande betydelse för hur 
vår världsuppfattning skapas och upprätthålls. Det anses inte finnas något sätt att objektivt 
urskilja eller förklara verkligheten. Det sätt varmed något förstås är konstruerat och kommer 
att påverka alla tolkningar av verkligheten. 
 
Begreppet diskurs är mångbottnat, Foucault talar om hur diskurser definierar och styr den 
allmänt accepterade omvärldsuppfattningen inom gruppen. 
Foucault menar att diskurser är konstruerade och att de grundas på den kunskap vi har och att 
på samma gång så är kunskapen diskursivt producerad.23 
 
Diskurs som begrepp är ett uttryck för det som inom gruppen hålls för att vara sant samtidigt 
som den sätter gränser för det som förstås, kan uttryckas och accepteras.24 
I grupper reglerar och sanktionerar diskurser normer och uppfattningar, i många fall blir 
gruppen upprätthållare av den gällande diskursen. Det sker med andra ord en form av 
disciplinering inom gruppen i strävan att upprätthålla den rådande uppfattningen.25 
 
I den här uppsatsen kan diskursen liknas vid en bubbla inom vilken uppfattningen om hur 
saker och ting är, hur de hänger ihop, vad som är rätt och fel, vad som är viktigt respektive 
oviktigt ryms. Med andra ord kan diskurs liknas vid uppfattningen av verkligheten samtidigt 
som den avspeglar värderingar.  
 
Diskursanalys tar som utgångspunkt i att det sätt som individer uttrycker sig inte först och 
främst ska tolkas som just individernas unika tankar, utan att det finns en skapad ram som 
begränsar repertoaren av möjliga utsagor. Repertoaren styrs av den rådande diskursen och de 
sätter gränser för vad som kan uppfattas som sanningen.26 
Diskursen sätter gränser för det som kan uttryckas. Diskursanalysen strävar efter att genom att 
studera språkbruket synliggöra diskursen. 
 
Att studera något med hjälp av diskursanalys blir då en övning i att studera olika sätt att förstå 
verkligheten och hur den uppfattas inom en viss diskurs där språkbruk är ett sätt att försöka nå 
klarhet i hur de olika diskurserna är utformade och hur de definierar omvärlden och skapar 
gemensamma uppfattningar.  
Den diskurs som uppsatsen intresserar sig för är de uppfattningar som rör erfarenheter från 
internationella övningar med stridsflyg. 
Med ett socialkonstruktivistiskt synsätt är diskurser ett skapat fenomen, och olika spelare 
inom en grupp kan med makt antingen bevara, förstärka eller försvaga den rådande diskursen. 

                                                 
23 Foucault, M. (2003), Övervakning och straff: fängelsets födelse. 4.e upplagan svensk översättning. Lund: 
Grahn. 
24 Börjesson, M. och Palmblad, E.[red] (2007). 
25 Giddens, A. (2003), Sociologi. Lund: Studentlitteratur. 
26 Börjesson, M. och Palmblad, E.[red] (2007). 
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2.4 Makt 
 

2.4.1 Inledning 
 

Begreppet makt är problematiskt såtillvida att just själva ordet makt är ett värdeladdat ord och 
för många har en negativ klang. Ord som maktutövning, maktfullkomlig och maktmissbruk är 
ord som kan kopplas till något negativt. På samma sätt kan ordet maktkamp tolkas vara tecken 
på en kamp om inflytande med kanske mindre vällovliga tillvägagångssätt.   
 
Påverkan är en form av makt, påverkan behöver vare sig vara positiv eller negativ, men vår 
uppfattning om saker och ting kan påverkas. 
 
I den här uppsatsen används makt som teoretiskt perspektiv för att förklara hur påverkan av 
den rådande diskursen sker och vilken makt den rådande diskursen ger uttryck för då den 
upprätthålls. Perspektivet används också för att kunna förklara hur makt uppkommer och 
berättigas inom den rådande diskursen.   
 
Makt är en faktor som påverkar vår uppfattning, det finns givetvis flera, men den här 
uppsatsen undersöker påverkan ur ett maktperspektiv. Det jag vill uppmana läsare till vid 
läsning av den här uppsatsen är att försöka släppa sina förutfattade meningar kring begreppet 
makt och försöka anamma begreppet makt såsom det beskrivs här. 
 
Med en diskursanalytisk utgångspunkt att det är genom språket som den rådande förståelsen 
och verkligheten skapas och att det är diskurser som också sätter gränser och definierar vad 
som inom gruppen hålls för sant är det intressant att ha ett maktperspektiv för ögonen då man 
ägnar sig åt diskursanalys. 
Den som kan påverka den rådande diskursen anses ha tillgång till makt och det är intressant 
att studera vad det är som ger den eller de personerna makten att kunna påverka den rådande 
diskursen.27 
 
I detta avsnitt redovisas en del av den stora mängd material som finns skrivet om makt – vad 
makt är och hur makt verkar.  
De begrepp som belyses i det här avsnittet och som kommer att användas i analys och 
diskussion är; makt, positionsmakt, informations- och expertismakt, potential issues, legitima 
auktoriteter, produktionsfält, kapital, diskurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
27Börjesson, M. och Palmblad, E.[red] (2007).  
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2.4.2 Makt 
 
Foucault har tydlig fokus på makt och hur makt uppträder och verkar. Foucault talar om hur 
diskurser definierar och styr den allmänt accepterade omvärldsuppfattningen inom gruppen. 
Inom dessa diskurser definieras vad som anses vara rätt och fel och en uppfattning om vad 
som är normalt och vad som är onormalt.  De som har makten att påverka diskursen inom 
gruppen är auktoriteter. Foucault talar om makt bland annat som något som ger någon eller 
några påverkansmöjlighet på diskurserna. Makten verkar genom diskurser och kunskap och 
vetande är en viktig del av makten. Foucault beskriver inte makt i negativa termer, utan 
hävdar att makten i själva verket är produktiv. Makt påverkar den rådande diskursen och på så 
sätt är den att anse som produktiv – den producerar verklighet.28  
  
Lee Bolman och Terrence Deal belyser hur maktperspektivet tar sig uttryck i organisationer. 
De betraktar organisationer som en arena där komplexa nätverk av olika intressen möts. 
De problematiserar den traditionella synen på organisationer, att organisationer har eller borde 
ha tydliga och enhetliga mål. De beskriver istället organisationer som en form av koalitioner 
där olika aktörer försöker förhandla och påverka vilka målsättningarna och besluten bör 
vara.29  
De sammanfattar tidigare forskning om hur de som inte har tillgång till legitim makt – som 
jag tolkar vara att betrakta som formell makt – ändå kan ha tillgång till andra former av makt.  
De lyfter bland annat fram betydelsen av position inom gruppen, på divisionerna kan det t.ex. 
röra sig om en flygtjänstledare med direkt påverkansmöjlighet över flygtjänstens utformning, 
eller att tillhöra ”rätt” enhet och ha ”rätt” sorts erfarenhet.30 
En annan form av makt anses informations- och expertismakt vara; Information är makt, de 
som besitter expertkunskap, eller i alla fall djupare kunskap än andra har en form av makt. 
Det kan på divisionen röra sig om sakkunniga inom olika områden som just för tillfället är i 
ropet extra mycket.31  
 
Maktteoretikern Steven Luke framför i sin bok Power – a radical view tankar kring begreppet 
makt och vad det är och hur det kan studeras.  
Luke definierar begreppet makt som: 
 

…….is in terms of agent´s abilities to bring about significant 
effects, specifically by furtherering their own interests and/or 
affecting the interests of others, whether positively or 
negatively”…32 

 
Vidare problematiseras begreppet makt: 
 

……in short observing the exercise of power can give evidence of 
its possession, and counting power resources can be a clue to its  
 
 

                                                 
28 Foucault, M. (2003). 
29 Bolman, L. G. och Deal, T. E. (1997), Nya perspektiv på organisation och ledarskap. Lund: Studentlitteratur. 
30 Flygtjänstledare; en position på divisionen som påverkar och lägger upp den praktiska verksamheten under en 
begränsad tidperiod, övergripande ansvar har divisionschefen. 
31 Bolman, L. G. och Deal, T. E. (1997), sid.200-201. 
32 Luke, S. (2005), Power-  a radical view. Hampshire: Palgrave Macmillan, sid.65. 
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distribution, but power is a capacity, and not the exercise or the 
vehicle of that capacity….33 
 

Det är med andra ord inte så enkelt att det bara är den, som har en formell maktposition eller 
äger maktmedel, som också har makt eller utövar makt. 
Min tolkning är att begreppet makt enligt Luke är mångbottnat. Det hänför sig dels till då 
någon påverkar någon annan att göra eller tycka något, både medvetet och omedvetet. Men att 
man också för att studera makt inte bara kan studera de fall då det synligt utövas. 
 
Makt kan också vara att välja att inte ta upp ämnen eller ärenden som i grunden skulle kunna 
ändra uppfattningar och maktfördelningar. 
Luke hävdar att makt inte bara är då makt brukas så till vida att beslut fattas, utan också att 
det är makt att inte fatta beslut s.k. potential issues.34 
 
Makt är också ideologisk makt, att kunna påverka människors uppfattning och vilja och att få 
de att stödja uppfattningar som egentligen talar emot deras egenintresse.  
Att studera makt är enligt Luke relativt enkelt då det föreligger en konflikt, där A får B att 
göra något som B inte vill men en mer förfinad metod och definition behövs då det inte 
föreligger en synlig konflikt.  
Det intressanta blir inte bara att studera vad som händer, utan också vad som inte händer.35 
 
Min tolkning av Lukes definitioner av makt är att makt är att betrakta som en form av 
tillgång. Makt är inte bara maktutövning – att välja att utöva makt – eller maktposition – makt 
är en tillgång som ger möjlighet till att utöva makt. 
  
Den tyske sociologen Max Weber gör kopplingar mellan auktoritet och maktutövande. Han 
definierar begreppet auktoritet som sannolikheten för att en befallning blir åtlydd. Vidare 
diskuterar han kring att för att en auktoritet ska bestå måste auktoriteten inom gruppen anses 
vara legitim. En legitim auktoritet upplevs inom gruppen vara berättigad till viss form av 
makt.36 
 
Min tolkning är att Weber gör gällande att för att maktutövande ska kunna fungera måste de 
auktoriteter som finns ha legitimitet inom gruppen. Det som ger auktoriteterna den 
legitimiteten är baserat på en uppfattning som råder inom gruppen. Med en 
socialkonstruktivistisk utgångspunkt är den uppfattningen skapad. 
Den individ som av gruppen upplevs ha en legitim auktoritet kommer med samma 
förklaringsmodell kunna ha stor påverkan på gruppens prioriteringar och på sikt värderingar. 
 
Den franske sociologen Pierre Bourdieu talar också om makt, han talar om sociala fält som ett 
föränderligt område inom t.ex. en organisation där en maktkamp förs över något som är 
gemensamt för dem. 
 
 
 

                                                 
33Luke, S. (2005), sid.70. 
34 Ibid, sid.28. 
35 Ibid.  
36 Weber, M. (1983), Ekonomi och samhälle- förståelsesociologins grunder1, sociologiska begrepp och 
definitioner- ekonomi, samhällsordning och grupper. Lund: Argos, sid.144-146.  
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Bourdieu gör en skillnad på produktionsfält, där specialister skapar föreställningar och 
värderingar – och ett konsumtionsfält – där föreställningar och värderingar accepteras och 
konsumeras. Fältbegreppet blir ett verktyg för att studera fördelningen av kapitalet inom 
divisionen.37 
 
Min tolkning är att divisionerna då kan delas upp i ett produktionsfält, där de som är inom 
detta fält är de individer eller grupper som har makten att påverka inriktningen och 
definitionen av kunskap och att konsumtionsfältet utgörs av individer eller grupper som för 
tillfället inte har detta inflytande. Dock är produktionsfältet och konsumtionsfältet 
sammanflätade och en individ eller en grupp kan växla mellan dessa fält. Om en individ i 
konsumtionsfältet kan lyckas legitimera sina åsikter så förflyttas denna individ till 
produktionsfältet och vice versa. 
 
Begreppet kapital, och mer specifikt det symboliska kapitalet, definieras av Donald Broady 
som ”symboliskt kapital är det som av sociala grupper igenkännes som värdefullt och 
tillerkännes värde”.38 
  
Bourdieu talar vidare om kulturellt kapital, en del av det symboliska kapitalet som anses ha 
särskilt stor vikt inom gruppen eller samhället. Den grundläggande tanken är att tillgångar 
bara kan utgöra kapital om det finns en marknad för dem. Tillgångarna blir med andra ord 
kapital inom fältet beroende på att de anses vara viktiga.39 
I uppsatsen görs en sammanslagning av kapitalbegreppen och kapital utgörs här av de 
tillgångar i form av t.ex. erfarenheter, egenskaper och förmågor som inom divisionerna ger en 
individ eller grupp av individer stort förtroende, maktpotential och legitimitet att påverka.  
Det kan med andra ord anses att just ett högt kapital skänker en individ en möjlighet att utöva 
makt i och med att kapitalet inom gruppen anser det legitimt, innehavaren kan agera som en 
legitim auktoritet för att koppla till Weber och Luke. 
 
Med begreppet habitus tolkar jag att Bourdieu menar ett schematiskt system för uppfattningar, 
värderingar och vanor, och kognitiva och utvärderande strukturer som förvärvas genom en 
långvarig erfarenhet av en social position. Habitus är både ett system för produktion av praxis 
och samtidigt ett system för att uppfatta och värdera de samma.40 
 
Min tolkning är att Bourdieus begrepp habitus ligger nära vad jag menar med diskurs. 
Bourdieu talar om habitus som något förvärvat genom långvarig erfarenhet av en social 
position. 
Min definition av diskurs tar i princip samma uttryck men hänför sig inte till en social 
position inom divisionen, utan är mer att se som den omvärldsuppfattning som skapas inom 
den sociala grupp som divisionerna i det här fallet anses utgöra. 
 
 
 
 
 
                                                 
37 Broady, D.(1998), ”Kapitalbegreppet som utbildningssociologiskt verktyg” i Skeptronhäften / Skeptron 
Occasional Papers Nr 15. sid.3. 
38 Ibid, sid.6.  
39 Ibid, sid.6.   
40 Bourdieu, P. (1989), sid. 19. 
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När Bourdieu talar om social konstruktivism tolkar jag att han menar att det är fenomen med 
två olika ursprung som påverkar vår omvärldsuppfattning, å ena sidan det schematiska 
systemet av uppfattningar, tankar och handlingar som är påverkande av habitus, och å andra 
sidan de sociala strukturerna som utgörs av fält.41  
 
Habitus tolkas ligga nära vad som i uppsatsen avses med diskurs. Begreppet fält tolkas som 
den arena eller den grupp inom vilken diskursen skapas, upprätthålls och förändras. 
Begreppen fält och habitus slås i uppsatsen ihop – hädan efter används begreppet diskurs. 
Den diskurs som avses är den diskurs som är skapad och återfinns inom divisionerna. 
Dock kommer uppsatsen även fortsättningsvis använda sig av begreppen produktionsfält och 
konsumtionsfält av den anledningen att det anses vara ett bra sätt att kunna tydliggöra hur 
makt verkar inom den rådande diskursen. 
Produktionsfältet har stor påverkansmöjlighet över den rådande diskursen, medan 
konsumtionsfältet inte har samma påverkansmöjlighet.   
 

2.5 Lärande i flygförarmiljö 
 
I det här avsnittet redogörs för en del av de teorier som används för att förklara hur inlärning 
sker i flygförarmiljöer. De begrepp som i detta avsnitt förs vidare till analys och diskussion är 
artefakter och perifert legitimt deltagande. 
 
Göran Fransson tar i sin avhandling Att stödja flygförarens utveckling upp exempel på teorier 
som använts i arbetet att försöka beskriva hur inlärning sker i en flygförarmiljö. 
Aktivitetsteorin och distributed cognition är teoribildningar som försöker sammanväva 
sociala, kognitiva och sociologiska perspektiv då man ska förklara hur inlärning sker i 
flygförarmiljö.42 
 
Betydelse fästs i bägge teorierna vid artefakter och hur dessa används som stöd i 
utbildningen. Artefakter är ting skapade för att kunna användas som verktyg för att underlätta 
aktiviteter eller tankar. Exempel på sådana artefakter är i uppsatsen utbildningsreglementen, 
stridstekniska anvisningar och själva flygplanets utformning. 
 
Fransson liknar dessa artefakter med sociokulturella verktyg då artefakterna bär med sig 
kulturella och historiska särarter som skapats av människor. Den kunskap, det sätt att angripa 
problem och det sätt att betrakta omvärlden som finns hos skaparen av en artefakt finns 
inbyggt i verket. Vidare belyser Fransson det faktum att artefakterna medierar aktiviteter, 
handlingar och tankearbete. Med mediering avses att handlingar och tankearbete förmedlas 
och begränsas genom mediering.43Min tolkning är att artefakter skapade för ett visst syfte 
kommer att begränsa möjligheten att lösa andra uppgifter eller andra sätt att tänka. 
Ett utbildningsregelmente skapat i ett visst syfte kommer att begränsa möjligheten att lösa 
andra uppgifter än för vad det är skapat för. På samma sätt kan en stridsteknisk metodik eller 
tankesätt begränsa möjligheterna för flygföraren att tänka på andra sätt. Flygsystemets 
utformning också påverka vilka typer av uppgifter som kan lösas.  

                                                 
41Bourdieu, P. (1989), sid. 19. 
42 Fransson, G. (2001), Att stödja flygförares utveckling – en studie i instruktörsbeteenden under övning i 
flygsimulator. Stockholm: Försvarshögskolan. 
43 Ibid.  
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Artefakter skapade i en viss diskurs kommer med andra ord inte vara optimala i en annan 
diskurs. Artefakter är skapade inom en diskurs – inom en uppfattning av kunskap – och de 
kommer inte att vara optimala inom en annan diskurs. 
Begreppet mediering tolkas som ett uttryck för detta – att artefakterna är skapade inom en 
diskursiv uppfattning om kunskap – och att det är den rådande diskursen som kommer att 
förmedla och begränsa handlingar och tankearbete genom mediering. 
Artefakterna kommer inte slaviskt att definiera hur en uppgift kan eller ska lösas, men de 
kommer på grund av sin utformning snäva in antalet möjliga och lämpliga lösningar som är 
allmänt accepterade och möjliga inom den rådande diskursen. 
 
De stridstekniska metoderna och utbildningsreglementena ger vägledning om hur ett problem 
ska angripas, vilken metod som anses vara lämplig, samtidigt som samma metoder och 
reglementen också skapas då verksamhet bedrivs på ett visst sätt och en viss sorts erfarenheter 
implementeras i dem. 
  

Artefakterna har således en dubbel karaktär genom att de finns för oss 
när vi möter eller utför en viss aktivitet, men de är också en produkt av 
vår aktivitet och som sådana förändras de kontinuerligt genom 
aktiviteten.44 

 
Fransson tar vidare upp begreppet situerat lärande och talar om begreppet legitimt perifert 
deltagande där kunskap anses byggas genom deltagande och utövande av kunskap, kunskapen 
anses finnas i gruppen och att det är genom det sätt uppgifter utförs som kunskap byggs och 
definieras. Kunskapen finns i gruppen och inte i några böcker. Legitimt perifert deltagande är 
ett sätt att betrakta inlärningen av en praxis, ett antal outtalade och underliggande aspekter.45 
 
Alise Weibull karaktäriserar i sin doktorsavhandling Yrkeskunnande i beredskap – Om 
strukturella och kulturella inflytelser på arbete i det svenska Flygvapnet Flygvapnets 
divisioner och dess utbildning som ett exempel på en kraftigt institutionaliserad organisation. 
Utbildningen vid divisionerna liknas vid en lärlingsliknande utbildning. Etablerade och väl 
förankrade normer och föreställningar delges nya medlemmar. Yrkeskunnandet och 
kompetensen är inte något som lärs in utan något som formas i nära kontakt med 
yrkespraktiken. Det är produktionsmålen och verksamheten som bedrivs vid divisionen som 
ger utbildningsmålen. Weibull belyser också det faktum att det finns ett starkt historiskt arv 
som gett ett institutionaliserat synsätt på vad som anses vara best practice.46 
Begreppet legitimt perifert deltagande är enligt min tolkning det Weibull talar om då hon 
säger att det är produktionsmålen och verksamheten som bedrivs vid divisionerna som skapar 
utbildningsmålen – och i förlängningen skapar kunskap och inom gruppen definierar vilken 
kunskap som anses vara relevant. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
44 Fransson, G. (2001), sid.35. 
45 Ibid. 
46 Weibull, A. (2003), Yrkeskunnande i beredskap – Om strukturella och kulturella inflytelser på arbetet i det 
svenska flygvapnet. Stockholm: Försvarshögskolan, sid.8-10.  
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2.6 Sammanfattning 
 
Socialkonstruktivismen bygger på antagandet att kunskap är något som skapas i ett samspel 
mellan individer. Det finns inte någon möjlighet att objektivt beskriva något i och med att det 
sätt varmed omvärlden förstås alltid kommer att påverka tolkningen. Social interaktion 
konstruerar en uppfattning som inom gruppen kommer att upplevas som en sanning. De 
skapade uppfattningarna finns inom en diskurs – ett slags ramverk för att beskriva de 
uppfattningar som finns inom en viss grupp. Diskursen är ett uttryck för det som inom 
gruppen hålls för sant samtidigt som diskursen sätter gränser för det som förstås, kan 
uttryckas och accepteras. 
Diskursteorin används för att kunna beskriva hur uppfattningar skapas, vidmakthålls eller 
förändras. 
Min tolkning av makt är att makt ger möjlighet att påverka något eller någon. Det som ger 
någon makt är baserat på en mängd faktorer, men som beskrivits ovan är det bland annat det 
som upplevs som legitimt och som värderas högt. Logiken i användandet av begreppet makt i 
fortsättningen av uppsatsen är att det som av någon anledning värderas högt kommer att ges 
möjlighet att påverka – bland annat den rådande diskursen och artefakternas utformning. 
 
Utbildningsreglementen, stridstekniska ramverk och själva flygplattformen utgör exempel på 
artefakter som har en betydelse i kunskapsbyggandet. 
Begreppet legitimt perifert deltagande gör gällande att kunskap skapas och definieras på det 
sätt som verksamheten bedrivs. Det man övar på och det sätt man övar på kommer att skapa 
och inom gruppen definiera en uppfattning om vad som anses vara den ”rätta” kunskapen och 
den ”rätta” metodiken. Kunskapen är diskursivt skapad. Kunskap skapas på det sätt som 
verksamheten bedrivs. 
 
Min tolkning av de teoretiska begreppen och hur de hänger ihop är följande: 
 

• Kunskap är diskursivt producerad – uppfattningar om kunskap existerar och är 
producerad inom en diskurs – kunskap skapas genom det sätt den utövas.  

 
• Makt påverkar diskursen genom att den producerar verklighet. Diskurs är den 

upplevda verkligheten. 
 

• Då makt påverkar diskursen så att den förändras, förändras även kunskapen. 
 

• Makt verkar genom att påverka – och skapa upplevd verklighet – och kunskap. 
 

• Kunskap, diskurs och makt är socialt konstruerade fenomen – alla ryms inom 
socialkonstruktivismen. 
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3 Metoder 
 

3.1 Inledning 
 
I det här kapitlet beskrivs de metoder som uppsatsen använder sig av för att utifrån de 
teoretiska perspektiven kunna besvara frågeställningarna och tillmötesgå syftet med 
uppsatsen. 
En kvantitativ metod har använts för att undersöka resultatet från studien gjord vid FOI och 
beskrivs närmare i avsnittet om den kvantitativa metoden. 
Den kvantitativa metoden strävar efter att besvara den första frågeställningen genom en 
statistisk jämförelse. Den kvalitativa metoden besvarar den andra och tredje frågeställningen. 
Argument för att använda den kvantitativa metoden är att det dels på grund av det omfattande 
underlaget och dels på underlagets numerära karaktär bedöms vara det mest effektiva.  
Resultatet från de genomförda intervjuerna analyseras med hjälp av diskursanalys. 
Valet av diskursanalys som metod anses logiskt för att kunna uppfylla uppsatsens syfte och 
naturligt i och med de valda teoretiska perspektiven. Diskursanalys som metod beskrivs i 
avsnittet om kvalitativ metod. 
Den kvantitativa och den kvalitativa metoden ska ses som komplement till varandra. 
 

3.2 Kvantitativ metod 
 
Analytisk induktion är en metod där en preliminär definition av ett fenomen förklaras, en 
hypotetisk förklaring skapas, konkreta fall studeras utifrån hypotesen för att se om hypotesen 
stämmer. En rimlig trovärdighet kan uppnås efter att man har undersökt ett mindre antal fall, 
men om ett enda fall upptäcks som inte stämmer med hypotesen måste hypotesen förkastas 
och ett omtag får ske. Antingen måste fenomenet eller hypotesen omdefinieras. Den här 
loopen kan fortsätta tills man etablerat ett universellt samband.47 
Den metod som används statistiskt i den här uppsatsen liknar denna metod. 
Dock medger vare sig uppsatsens omfattning eller det statistiska underlaget allt för många 
undersökningar – i och med att det statistiska underlaget vid uppdelning snabbt närmar sig 
den undre gräns för vilken statistiska undersökningar är relevanta. 
Som tidigare nämnts används kritiska fall för att öka trovärdigheterna i slutsatserna.48 
 
Valet av metod för att statistiskt kunna undersöka materialet har fallit på att jämföra 
medelvärden. Genom att räkna ut medelvärdet för hur de olika kunskaperna värderades i olika 
grupper och sedan jämföra olika gruppers medelvärden med varandra besvaras de uppställda 
teserna/hypoteserna. 
T-test används för att undersöka om skillnader i medelvärde beror på slumpen eller om det 
kan förklaras med en så kallad alternativhypotes. 
 
 
 

                                                 
47 Jensen, M. K. (1995), sid.48.  
48 Se kapitel om validitet och reliabilitet. 
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Staffan Stukát kallar begreppen nollhypotes och alternativhypotes i testen, en nollhypotes är 
då det inte finns någon signifikant skillnad mellan de jämförda medelvärdena och då eventuell 
skillnad beror på slumpen. En alternativhypotes är då det finns en signifikant skillnad i 
medelvärde som inte beror på slumpen.  
Ett exempel på en nollhypotes kan vara att det inte finns någon skillnad i uppfattningen om 
vilken kunskap som anses vara viktigt mellan experter och icke-experter, och en 
alternativhypotes skulle i så fall vara att det finns skillnader i uppfattningen mellan experter 
och ickeexperter. 
I ett t-test måste signifikansnivån definieras, d.v.s. graden av slump som man accepterar i 
utfallet. I detta fall sattes signifikansnivån till 5 %. 
En signifikansnivå satt till 5 % betyder enkelt uttryckt att man accepterar 5 % risk för att 
resultatet beror på slumpen.  
Efter att detta definierats genomförs beräkningarna där medelvärden för respektive grupp 
räknas ut och jämförs med de regler som definierats i och med skapandet av signifikansnivå. 
Om skillnaden i medelvärde är mindre eller lika med det uträknade värdet gäller inte 
nollhypotesen utan alternativhypotesen är signifikant. 
På samma sätt blir nollhypotesen gällande om värdet blir större.49 
 
Som underlag används den del-enkät ur FOI-studien som listar de 71 kunskaperna, 
erfarenheterna och färdigheterna på y-axeln och på x-axeln listar olika delmoment i lösandet 
av uppgiften. De svarande fick vikta hur viktig de ansåg en kunskap vara på en femgradig 
skala för att lösa de olika delmomenten. Medelvärde för respektive kunskap har sedan räknats 
ut för t.ex. grupperna experter respektive icke-experter, och det är dessa medelvärden som 
sedan har jämförts i t-testen. 
 
Det första t-testet undersöker om de som deltagit i internationella övningar i och med detta har 
skapat en annorlunda bild av vad som är viktigt att kunna, jämfört med dem som inte har 
deltagit. Medelvärdena för experter jämförs med medelvärdena för icke-experter. 
Den första hypotesen ställs upp utifrån det teoretiska perspektivet om legitimt perifert 
deltagande som beskrivs i kapitlet om Lärande i flygförarmiljö. Teorin tolkas här utgå från att 
kunskap är något som byggs genom det sätt verksamheten bedrivs. Den teorin tillsammans 
med Weibulls antagande att det är produktionsmålen och verksamheten vid divisionerna som 
bygger utbildningsmålen leder fram till antagandet att deltagande i internationella övningar 
borde ha påverkat synen om vad som anses vara viktigt att kunna för att lösa de uppgifter som 
förbanden ställs inför under en internationell övning eller en internationell insats. Detta under 
förutsättning att de internationella övningarna till sin karaktär gör att flygförarna under 
övningarna utsätts i sådana situationer och för sådana händelser att de konstruerar en 
annorlunda syn på vilka kunskaper som är viktiga att besitta för att kunna lösa de aktuella 
uppgifterna. 
 
Det andra t-testet jämför medelvärdena hos de vid tidpunkten mest erfarna experterna – de 
ursprungliga medlemmarna i förbandet som stod i beredskap – med medelvärdena hos övriga 
i enkäten. 
 
Den andra hypotesen ställs upp för att vara en form av validering av den första och anses vara 
ett försök till falsifiering. Syftet är att genom att med samma teoretiska grund för hypotesen, 
men med ett annat urval konfirmera eller falsifiera resultatet från den första hypotesen.50 

                                                 
49 Stukát, S. (1993), Statistikens grunder. Lund: Studentlitteratur. 
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Fallet anses vara ett exempel på ett kritiskt fall då de ursprungliga medlemmarna vid tiden för 
enkätens genomförande tillhörde de med mest erfarenhet från internationella övningar.51  
 
Den tredje hypotesen avser testa om det finns tecken på att experter på grund av högt kapital 
påverkade icke-experters syn på vad som ansågs vara viktigt att kunna.  
En flottilj valdes ut där det bara fanns en person som i enkäten definierades som expert. Den 
personen hade under 2006 tjänstgjort olika lång tid på divisionerna på den aktuella flottiljen 
och det blir därigenom intressant att studera hur och om expertens uppfattning har påverkat 
personalens uppfattningar om kunskap vid divisionerna. På en av divisionerna (division C) 
hade experten inte alls tjänstgjort, en annan 6veckor(division A) och på den tredje(division B) 
under majoriteten av 2006. 
 
Att erfarenheten värderades högt på flottiljen som undersöktes framkom i samtal med den 
aktuella experten. Experten fick i syfte att överföra erfarenheter och kunskaper i egenskap av 
flygtjänstledare52 mandat att lägga upp flygtjänsten i stor utsträckning hos division B i syfte 
att lära den aktuella divisionen de aktuella kunskaperna och kompetenserna. Vidare fick 
experten möjlighet att anpassa en slutövning för de elever som vid tidpunkten fanns på 
flottiljen i syfte att öva och träna just de färdigheter som ansågs krävas för att kunna lösa 
uppgifterna i en internationell kontext.53 
På grund av den låga numerären har inte ANOVA test genomförts.54  
I stället räknades medelvärde för respektive kunskap ut hos division A, B, C och jämfördes 
okulärt med medelvärde för respektive kunskap hos experten. 

 

3.3 Kvalitativmetod 
 
Inför valet att göra en helhetsanalys av allt material insamlat vid intervjuerna eller att göra en 
delanalys faller valet i den här uppsatsen på att göra en delanalys.55 
Detta dels på grund av att problemformulering och frågeställningar redan var gjorda innan 
intervjuerna genomfördes och dels på grund av uppsatsens omfattning. 
  
Diskursanalys är förknippat till begreppen som beskrivits ovan i det teoretiska kapitlet. 
Diskurserna är en samling uppfattningar, påståenden och definitioner av verkligheten såsom 
den uppfattas inom gruppen. 
Föreställningarna uppfattas inom den rådande diskursen som sanning och avgör det sociala 
medvetandet. Diskurser och makt är intimt förknippade. Foucaults definition av makt som en 
producent av verklighet, d.v.s. maktens möjlighet att påverka diskurserna är central. På 
samma sätt hänger Bourdieus produktionsfält ihop med påverkan på diskursen och det sätt 
varmed den definieras som sann.  

                                                                                                                                                         
50 Jensen, M. K. (1995). 
51 Ibid, sid.54. 
52 Flygtjänstledare; på divisionerna en person som lägger upp flygtjänsten under en av divisionschef beslutad 
tidsperiod.    
53 Samtal med Mj. Patrik Svensson, stf. DC 72 JAS-flygdivision. 
54 Samtal Dr. Martin Castor, FOI Kista. Ett ANOVA test är ett statistisk test för att jämföra variationer mellan 
grupper med variationer inom grupperna. Med ett större underlag hade i det här fallet de fyra grupperna division 
A, B, C och experten kunnat undersökas. 
55 Holme, I. D. och Solvang, B. K. (2001), Forskningsmetodik-om kvalitativa och kvantitativa metoder. Lund: 
Studentlitteratur, sid.141.  



Försvarshögskolan 
Mj. Andreas Dahlberg 
SA 09/ HSU 09/11 

 27

 
Den viktiga frågan i diskursanalys blir att försöka identifiera vad som kvalificerar sig som en 
sanning i en grupp, i det här fallet vad gäller värderingen och betydelsen av erfarenheter från 
internationella övningar. 
Analysen som sådan strävar efter att tydliggöra det som tas som självklart och se hur det 
påverkar inriktningen av flygtjänsten. Genom detta kan kanske det som tas för självklart 
ifrågasättas och en annan bild av verkligheten framträda. Om någonting annat hade varit det 
som togs för självklart hade förmodligen den upplevda verkligheten sett annorlunda ut.  
Det sätt på vilket språket används är i fokus då det avslöjar, eller ger en bild av hur 
uppfattningar skapas, upprätthålls och förändras.56 
Med maktperspektivet blir det intressant att studera vad som ger makt eller inflytande att 
påverka verksamheten och uppfattningen om kunskap vid divisionerna, direkt eller indirekt – 
makt att upprätthålla eller förändra den rådande diskursen.  
 
Diskursanalys som det tillämpas i den här uppsatsen strävar efter att belysa skillnader så väl 
som likheter i den rådande diskursen. Traditionell kvalitativ metod tar som utgångspunkt i att 
om en mängd utsagor pekar åt samma håll speglar det också en bakomliggande objektiv 
sanning.57 I analysen anses här inte utsagor som pekar åt samma håll peka på en objektiv 
sanning, utan det är att se som ett tecken på en skapad diskurs, det vill säga en skapad 
gemensam uppfattning. 
Det är den skapade diskursen som analysen strävar efter att synliggöra och därigenom besvara 
uppsatsens två avslutande frågeställningar. 
 
Diskursanalys intresserar sig av hur diskurser är konstruerade, hur de förändras och ges 
sanningsvärde inom den aktuella gruppen. Analysen syftar inte till att bedöma om diskursen 
är bra eller dålig.  
Som författare är man vid diskursanalys medskapare av diskursen, författaren påverkar genom 
urval, metodval, val av perspektiv och genom beskrivning och tolkning av resultatet.58  
Då man genomför en analys av den rådande diskursen är det inte möjligt att vara objektiv, 
man kommer alltid att se diskurserna genom sin egen socialt konstruerade verklighets 
glasögon.59  
 
Författaren – med flerårig bakgrund från JAS39-divisioner – kan lika lite som någon annan 
ställa sig objektiv då diskurserna åskådliggörs. 
Bourdieu framhåller dock att genom att vara en del av den diskurs som ämnas synliggöras – 
kommer diskurserna att betraktas på ett annorlunda sätt.60 
Det faktum att författaren är en del av diskursen och bekant med de intervjuade kommer 
också i hög grad påverka hur frågor ställs och hur frågor besvaras – förhoppningen är, som det 
är upp till läsaren att bedöma – är att diskursen därigenom kommer att synliggöras på ett 
tydligare sätt. 
 
 
 
 

                                                 
56 Börjesson, M. och Palmblad, E.[red] (2007). 
57 Jensen, M. K. (1995).  
58 Börjesson, M. och Palmblad, E.[red] (2007), sid. 21.  
59 Ibid. 
60 Bourdieu, P. (1989). 
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Analysmetodik:61 
Analysen av materialet har skett i ett antal olika faser. Den första fasen bestod i själva 
konstruktionen av intervjuguiden. Baserat på min förförståelse om vilka teman som skulle 
kunna tänkas vara intressanta för att synliggöra diskursen skapades intervjuguiden. Under 
intervjuernas gång har intervjuguiden korrigerats löpande så att samma temaområden skulle 
belysas under intervjuerna för att kunna se om det fanns tecken på en delad uppfattning eller 
om det rådde skillnad i uppfattningarna.62 
Det övergripande temat handlar om att undersöka hur erfarenhet från internationella övningar 
uppfattas och vilka följder det får för verksamheten. Vidare strävade jag i intervjun efter att 
försöka synliggöra vad som anses vara unikt just med erfarenhet från internationella övningar. 
Under intervjuernas gång, som spelades in digitalt, ställdes kontrollfrågor löpande för att 
verifiera tolkningen. Efter att intervjun avslutats verifierades min skapade bild av 
uppfattningarna med den intervjuade i syfte att undvika missuppfattningar. 
Efter detta transkriberades intervjuerna i sin helhet. 
Under avlyssningen och transkriberingen framträdde initiala teman, och en initial gruppering 
gjordes av materialet. Analysarbetet fortsatte genom att olika uttalanden grupperades i olika 
temagrupper och ur dessa grupperingar valdes ett antal citat ut som ansågs vara representativa 
för grupperingen för den fortsatta analysen.  
Det mest krävande arbetet i analysen tidsmässigt har varit att gruppera materialet och koppla 
dessa till det teoretiskt valda perspektiven. Därefter har själva skrivprocessen gjorts då arbetet 
kontinuerligt har omvärderats och korrigerats i syfte att kunna presentera en bild av diskursen. 
I arbetet har jag tagit stort inryck av de olika praktiska exemplen på diskursanalys såsom de 
presenteras i Börjessons och Palmblads bok Diskursanalys i praktiken.63  
 

3.4 Sammanfattning 
 
Den kvantitativa metoden används för att undersöka enkäterna genomförda i FOI:s regi. 

Den kvantitativa metoden besvarar statistiskt den första frågeställningen, d.v.s. om det finns 
någon skillnad i uppfattningar angående vilka kunskaper som anses vara viktiga för att lösa 
uppgifter mellan de som har erfarenhet från internationella övningar och de som inte har det. 
Den kvalitativa metoden, diskursanalysen, används för att komplettera den kvantitativa och 
för att genom att synliggöra den rådande diskursen kunna besvara övriga frågeställningar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
61 Analysmetodiken har inspirerats av Kajsa Björnestedts c-uppsats ”Den paradoxala jämställdheten – en 
diskursanalys av talet om jämställdhet i socialt arbete”. 
62 Gillham, B. (2008). 
63 Börjesson, M. och Palmblad, E.[red] (2007). 
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4 Analys och resultat 
 

4.1 Inledning 
 

Den kvantitativa metoden besvarar uppsatsens första frågeställning, d.v.s. om det finns 
skillnader i uppfattningen om vilken kunskap som anses vara relevant för att kunna lösa den 
aktuella uppgiften i en internationell kontext mellan de med respektive utan egen erfarenhet 
från internationella övningar. Bakgrunden till enkätens uppbyggnad och till hypoteserna ger 
indirekt ett svar på de resterande frågeställningarna. 

Den kvalitativa diskursanalysen besvarar, genom att tydliggöra hur den rådande diskursen ser 
ut, uppsatsens andra och den tredje frågeställningen. Den kvalitativa analysen presenterar 
sammanvävt resultat och analys i en löpande text, detta för att skapa en översikt för läsaren i 
och med det kunna tydliggöra den rådande diskursen och parallellt med detta genomföra 
analysen. Ytterligare anledning till detta är att det genom detta sätt blir synligt för läsaren hur 
materialet tolkats och det möjliggör falsifiering av slutsatserna. 

Avslutningsvis i kapitlet presenteras en sammanvägd diskussion kopplat till syfte och 
frågeställningar för uppsatsen. 

4.2 Kvantitativa resultat och analys 
 
Hypotes 1: 

Det finns skillnad i uppfattning om vilka kunskaper, erfarenheter och färdigheter som anses 
vara viktiga mellan de som deltagit och de som inte deltagit i internationella övningar. 
 
Data: Medelvärde för respektive kunskap hos experterna jämfört med medelvärde för 
respektive kunskap hos icke-experterna. 
 
Resultat: En statistiskt signifikant skillnad i uppfattning finns i 4 av 71 fall av de i enkäten 
listade kunskaper, erfarenheter och färdigheter. 
 

Det är med andra ord bara i dessa fall det finns en säkerställd skillnad i uppfattningen om hur 
viktiga olika kunskaper, erfarenheter och färdigheter anses vara mellan experter och icke-
experter så som det definierats i enkäten. 
Jag tolkar resultatet som att det i kollektivet fanns en väl förankrad bild av vad man behöver 
kunna, vilka erfarenheter och färdigheter som är viktiga för att kunna lösa de uppgifter som 
undersöktes i enkäten. Visst kan man argumentera för att det faktum att kunskaperna, 
erfarenheterna och färdigheterna redan var fördefinierade i enkäten och att det inte fanns 
någon möjlighet att fylla i egna uppfattningar om vad som anses vara viktigt kan påverka 
resultatet, men det intressanta är att icke-experter och experter viktade de listade kunskaperna 
som lika viktiga i alla fall utom fyra. 
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Med de valda teoretiska perspektiven, att kunskap är något som skapas inom gruppen genom 
det sätt varmed verksamheten bedrivs leder det till följande slutsatser; 
 
Den kunskap som fanns hos icke-experter var så situerad att även de utan egen erfarenhet av 
internationella övningar kunde, med sin uppfattning om uppgiften i mycket hög grad, förstå 
vilka kunskaper, erfarenheter och färdigheter som är viktiga för att kunna lösa uppgifter inom 
en internationell kontext.  
 
Därmed inte sagt att de i samma utsträckning som de som definierats som experter i enkäten 
de facto har egen färdighet att faktiskt genomföra uppgiften. 
Att ha kännedom eller insikt om vilka kunskaper, erfarenheter eller färdigheter är inte samma 
sak som att inneha dessa. 
Enkäten mäter inte till vilken grad kunskapen, erfarenhet och färdighet existerar, utan den 
mäter hur viktiga olika kunskaper, erfarenheter och färdigheter uppfattas vara. 
 
Resultatet tolkas här så att oaktat vilken faktiskt kunskaps-, erfarenhets- och färdighetsnivå 
icke-experterna innehar, har de generellt en kännedom om vad som är viktigt att kunna. 
De skulle med andra ord till stor del kunna bygga upp den faktiska färdigheten och 
erfarenheten utan större inblandning från någon annan.   
 
 
 
 
 

   

 
Figur 1. Överlappande kunskapsuppfattning. Författarens bild. 
 

På divisionerna i det svenska Flygvapnet fanns det vid tiden för enkätundersökningen en 
enligt författaren förvånansvärd stor samsyn om vilka kunskaper som ansågs vara relevanta 
att besitta för att kunna lösa uppgiften luftförsvar i en internationell kontext. 

Det borde – givet tidigare diskussion kring hur kunskap skapas och definieras i 
flygförarmiljöer – då vara ett tecken på att den övning och den utbildning som har bedrivits 
inom det svenska Flygvapnet har skapat en bild hos kollektivet som är väl i samklang med 
den bild som skapats hos experterna med egen erfarenhet av internationella övningar. 
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Glappet i uppfattning tolkas som att experterna under sitt deltagande har hamnat i situationer 
som har föranlett dem att vikta de fyra kunskaperna annorlunda än de utan erfarenhet. De har 
med andra ord hamnat i situationer som föranlett dem att omdefiniera sin syn på hur viktig en 
viss kunskap eller erfarenhet är. 

Undersökningen svarar inte på huruvida det finns skillnader i att de facto sedan genomföra de 
listade uppgifterna, utan svarar bara på hur viktiga kunskaper anses vara för att kunna lösa de 
samma. 

Det fanns i enkäten tecken på att det finns en skillnad i vilka kunskaper som anses vara 
viktiga mellan experter och icke-experter, men bara i ett fåtal fall. 

För ytterligare nio erfarenheter finns skillnader som skulle ha blivit statistiskt signifikanta om 
en enkelriktad hypotesprövning hade använts. Dessa redovisas i bilaga 2. 
 
Hypotes 2: 
 
Det finns skillnad i uppfattning om vilka kunskaper, erfarenheter och färdigheter som anses 
vara viktiga mellan de som ursprungligen var med i förbandet Swafrap och de som inte var 
det. 
 
Data: Medelvärde för respektive kunskap hos de ursprungliga medlemmarna i Swafrap 
jämfört med medelvärde för respektive kunskap hos övriga. 

  

Resultat: Inga skillnader förutom i två fall kan anses vara statistiskt signifikanta. 
 
Ingen annan analys genomförs utan för slutsatser hänvisas till analys för första hypotes då 
syftet med hypotesen var att med hjälp av ett kritiskt fall verifiera eller falsifiera hypotes 1. 
 
Hypotes 3: 
 
Det finns skillnad i uppfattning om vilka kunskaper, erfarenheter och färdigheter som anses 
vara viktiga för att lösa uppgiften luftförsvar i en internationell kontext mellan division A, B 
och C. Division B:s uppfattning bör i större utsträckning överrensstämma med expertens på 
grund av den omfattande tid experten varit på plats och kunnat påverka den rådande 
uppfattningen i och med det höga kapital som erfarenheterna har inom den rådande diskursen. 
 
Data: Medelvärde för respektive kunskap hos division A, B, C jämfört med medelvärde för 
respektive kunskap hos experten. 
 
Resultat: Inga riktiga tecken på trender eller överrensstämmelse enligt hypotesen finns.  
 
Slutsatser: 

Erfarenheten tillåts påverkar verksamheten såtillvida att erfarenheten ger innehavaren ett högt 
kapital med Bourdieus termer, då de kunskaper och erfarenheter som ansetts ha förvärvats 
under internationella övningar är eftertraktade i organisationen. Det finns med andra ord en 
marknad för just den typen av erfarenhet och förvärvad kunskap – som värderas högt.  
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Innehav av erfarenheterna tolkas i uppsatsen rendera innehavaren påverkansmöjlighet i form 
av positionsmakt i och med att experten fick tjänstgöra i form av flygtjänstledare och också en 
form av informations- och expertismakt i och med att experten ansågs kunna något som icke-
experterna inte gjorde.  
 
För att koppla till teorierna kring legitimt perifert deltagande, d.v.s. att den kunskap som 
skapas är den kunskap som praktiseras – eller annorlunda uttryckt – det som övas är det som 
lärs, anses i uppsatsen det faktum att experten fick tjänstgöra som flygtjänstledare och fick en 
direkt påverkansmöjlighet på innehållet i slutövning för eleverna vid den aktuella divisionen 
vara ett tecken på möjlighet att påverka den kunskap som byggdes vid den aktuella 
divisionen.  
 
Detta tolkas i uppsatsen som tecken på att erfarenheten från internationella övningar vid den 
undersökta flottiljen värderades högt och också kom att påverka verksamheten praktiskt. 
 
Givet det empiriska underlaget går det inte att se om någon faktiskt påverkan i uppfattningen 
om vilken kunskap som anses vara viktig skett hos icke-experter. 
 
För att kunna besvara den frågan borde en undersökning ha genomförts innan experten fick 
möjlighet att praktiskt kunna påverka verksamheten och eventuellt uppfattningarna om vilken 
kunskap som ansågs vara viktig för att kunna jämföra med uppfattningen efter praktisk 
påverkan. 
 
Ett tecken på påverkan hade kunnat vara att den division som experten hade varit under längst 
tid hade ”tyckt” mer likt experten. Detta hade kunnat tolkas som ett tecken på att expertens 
syn färgat av sig på icke-experterna. Inga sådana tecken kan ses i underlaget som är 
signifikanta. Ett stort problem är att grupperna numerärt är så pass små.   
 
Ett annat generellt tecken på hur erfarenheterna från internationella övningar värderas är det 
sätt varmed underlaget framställdes till själva MEC - enkäten.  

En grupp med erfarenhet från internationella övningar valdes ut för att definiera vilka 
kunskaper, erfarenheter och färdigheter som ansågs vara väsentliga. Detta anses i uppsatsen 
vara ett tydligt tecken på att innehavarna genom sin erfarenhet fick en postionsmakt och 
informations- och expertismakt. 

Detta är i sig ett tecken på att erfarenheterna värderas högt, d.v.s. att de ger innehavaren ett 
högt kapital och det faktum att dessa erfarenheter tillåts sätta normen för vilka erfarenheter 
och vilka kunskaper som anses vara viktiga är ett tydligt tecken på möjlighet för experterna i 
studien att på sikt kunna påverka vilken kunskap som inom organisationen byggs. 

Att gruppen tillåts definiera vilken kunskap som anses vara den viktiga tolkas som att de med 
erfarenhet från internationella övningar inom organisationen upplevs vara legitima 
auktoriteter. 

Man kan kritisera resultatet såtillvida att enkäten från början inte vara designad för att svara 
just på de frågeställningar som uppsatsen strävar efter att besvara. Givet det hade det varit 
intressant att göra en undersökning som är konstruerad enkom för det syftet. 
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Vidare kan man anse att själva enkätens utformning, där redan alla kunskaper och 
erfarenheter som är listade är fördefinierade och att det i enkäten inte fanns någon möjlighet 
att ta bort eller framför allt lägga till andra kunskaper riskerar att påverka resultatet. Om man 
verkligen ville belysa och undersöka det hela borde en grupp icke-experter genomfört MEC-
arbetet parallellt med expertgruppen för att sedan kunna göra en jämförelse. 

Troligen hade större skillnader då uppträtt. Det intressanta är dock att givet det empiriska 
resultatets utformning har såväl experter som icke-experter i princip viktat kunskaperna, 
erfarenheterna och färdigheterna som lika viktiga. 

 

4.3 Sammanfattning 
 
Sammanfattning: I 4 av 71 listade kunskaperna, erfarenheterna och färdigheterna fanns en 
signifikant skillnad i uppfattning mellan dem med respektive utan erfarenhet från 
internationella övningar. Detta givet det sätt varmed hypoteserna ställdes. Det finns tecken på 
att erfarenheterna ger innehaven makt att påverka verksamheten och därigenom 
utbildningsmålen. Själva MEC-arbetet är ett tecken på att erfarenheterna värderas då dessa 
erfarenheter tillåts definiera normen av vad som anses vara viktigt att kunna. De upplevs som 
legitima auktoriteter. 
Uppsatsens första frågeställning anses härmed besvarad. 
 

4.4 Kvalitativa resultat och analys 
 
I det följande avsnittet redovisas resultat och analys. Analysen lägger tonvikt i att försöka 
teckna en bild av hur erfarenheter från internationella övningar värderas i organisationen och 
hur desamma har påverkan på verksamheten i syfte att besvara uppsatsens frågeställningar. 
I resultatet och analysen sammanvävs de olika teoretiska perspektiven som beskrivits i kapitel 
två med de diskurser som synliggörs i och med intervjusvaren. 
 
Att analysera hur det talas om dessa erfarenheter är i den här uppsatsen ett sätt att synliggöra 
hur den rådande bilden ter sig, vad som i gruppen uppfattas som viktigt och sant. 
 
I kapitlet om hur kunskap byggs i flygförarmiljö tecknas en bild av artefakternas påverkan på 
den kunskap som bildas i en grupp. Tonvikt läggs vid artefakter i form av 
utbildningsreglementen och stridstekniska anvisningar samtidigt som själva flygplattformen 
och dess utformning också är ett exempel på en artefakt som i och med sin utformning 
kommer att påverka. Artefakterna medierar kunskap, d.v.s. de kommer ha en inverkan på vad 
som kan göras, vad som anses väsentligt att kunna göras i och med att de genom sin natur 
kommer att begränsa antalet möjliga lösningar. Vidare tydliggörs att det är den verksamhet 
som bedrivs som kommer vara den som bygger kunskap, och också bygger uppfattningar om 
vad som är ”rätt” kunskap och viktig kunskap. 
 
I teorikapitlet tecknas bilden av att den av gruppen accepterade bilden av vad som är viktigt 
kommer att påverka verksamheten - samtidigt som den påverkas av den verksamhet som 
bedrivs - och uppfattningarna om i det här fallet kunskap. 
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Avsnittet om diskurs som teori beskrev den uppfattade sanningen som något som bland annat 
kommer till uttryck i hur man talar om ett ämne, i det här fallet om hur man talar om 
erfarenheter från internationella övningar. 
 
Analysen bygger på logiken att det som värderas högt kommer att få makt att påverka i någon 
form. Genom att undersöka hur erfarenheterna värderas, och också varför de värderas som de 
gör och i och med det göra kopplingar till de andra teoretiska perspektiven i uppsatsen 
framträder en bild av hur erfarenheter värderas inom organisationen samtidigt som en bild 
tecknas av hur makt verkar inom den rådande diskursen. 
 
Diskurserna i intervjuerna 
 
Diskursen ter sig tvådelad och presenteras inledningsvis så, erfarenheterna värderas och ger 
inflytande utifrån ett delat perspektiv som framträder i intervjuerna – erfarenheterna som 
nödvändiga för Flygvapnet ur ett systemutvecklingsperspektiv och ur ett kunskapsperspektiv. 
Därefter visas hur makten verkar och tillåts verka inom den rådande diskursen, hur 
erfarenheterna påverkar verksamheten. 
Diskursen synliggörs och presenteras ifrån den uppdelning så som den framträtt i intervjuerna. 
I diskursanalysen visas avslutningsvis tecken som finns på en självdisciplinerande diskurs och 
på de tvetydigheter som framträder i diskursen. 
 
De intervjuade har framfört delvis olika dimensioner på hur den rådande diskursen ser ut, 
detta belyses genom att i de fall olika uppfattningar har framförts har dessa tagits med för att 
kunna visa på att diskursen är delvis mångbottnad. 

Erfarenheterna som nödvändiga för Flygvapnet ur ett 
systemutvecklingsperspektiv och ur ett kunskapsperspektiv. 
 
Sedan omställningen från ett invasionsförsvar mot ett insatsförsvar med tydlig internationell 
prägel skett har fokus varit strävan mot interoperabilitet. I intervjuerna framträder en bild av 
att det uppfattas som viktigt. Att det påverkar hur erfarenheterna från internationella övningar 
värderas framträder i citaten nedan: 

Ff: Vad innebär internationella övningar för Flygvapnet/din enhet/varför? 
  
P1: ”Ja, vad det innebär för Flygvapnet, det innebär väl en viktig del, eftersom vi nu ska 
ut och verka i internationella insatser och vara en del av det där oavsett om vi är en del 
av en multinationell gemensam operation eller om vi nu ska åka själva så är det väl 
metoder och så vidare som vi måste ta till oss och använda för att jacka in på ett bra 
sätt, det är väl jätteviktigt att vi tar till oss och övar o lär oss det där på rätt sätt, och 
kan det.” 
 
P2: ”Ja, de är superviktiga i vårt arbete, väldigt viktiga för att e för att vi har ju sagt oss 
att vi ska bli interoperabla, att vi inte ska ha någon nationell taktik eller stridsteknik, då 
måste vi  ee, då e det viktigt med internationella erfarenheter.” 
 
Erfarenheterna är viktiga i strävan mot interoperabilitet, det finns en uppfattning om för att 
kunna samverka och fungera måste Flygvapnet lära sig ”rätt sätt” att arbeta och det sättet är 
något som lärs under internationella övningar. 
Det handlar om att få tillfälla att lära sig – och att kopiera metoder, stridsteknik och taktik. 
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Det sätt som respondenterna svarar på tolkar jag som att respondenterna upplever att det inom 
diskursen finns en uppfattning om att det är viktigt att vara interoperabel och att genom att 
åka på övningar kunna ta efter andra länders metoder. 
”vi har ju sagt oss att vi ska bli interoperabla” och ”eftersom vi nu ska ut och verka i 
internationella insatser” och ”så är det väl metoder och så vidare som vi måste ta efter” och 
”att vi ska inte ha någon nationell taktik eller stridsteknik” visar på att det finns en sådan 
uppfattning inom den rådande diskursen. 
 
Samtidigt framträder en bild av en uppfattning att det kanske inte bara finns ett ”rätt sätt”: 
 
P2: ”Jag tycker samtidigt att det är viktigt med en viss spridning av de internationella 
erfarenheterna så att man inte bara bygger sina erfarenheter från ett övningstillfälle…. 
Från en nation, för att det som jag har upptäckt under min tid på [enhetens namn] är ju 
att….att vara interoperabel inte är en enda sanning utan att det finns flera olika metoder 
som används inom olika NATO länder osv. Det gör att man måste ha…är därför man 
måste ha en viss spridning.” 
 
Det är med andra ord lite problematiskt i arbetet att sträva efter interoperabilitet, det finns en 
bild av att det inte bara finns ett sätt att lösa en viss uppgift på, utan att det inom NATO finns 
olika sätt. Därför är det viktigt att man tillåts åka på flera och återkommande övningar så att 
man kan uppfatta de olika nyanserna. 
Det är inte bara metoder och procedurer som behövs läras – eller kopieras, utan också hur 
man är i samarbetet med varandra: 
 
P1: ”Ja, det är ju allt från metoder, till och med attityder och att förmågan att kunna 
umgås med andra nationer som vi ska lösa saker tillsammans med. 
Och det är ju inte bara att sitta i flygplanet och vara en del av nån stor COMAO eller vad 
det nu är utan det är ju faktiskt allt från den delen till att kunna utvärdera och vara 
duktiga medarbetare eller lösa uppgifter tillsammans som handlar om planering och, från 
planering till genomförande skulle man kunna säga.”64 
  
Det framträder en bild av en uppfattning att vara interoperabel inte bara handlar om teknik, 
metoder och processer – utan interoperabilitet är ett begrepp som också innehåller en 
dimension av ett speciellt sätt att vara, eller att förhålla sig till och samarbeta med andra 
nationer. 
 
Vad fördelarna skulle vara med att ha medarbetare med stor erfarenhet från internationella 
övningar anses vara visar på en uppfattning om att de med erfarenheten därmed har en 
uppfattning om vad som är ”rätt” sätt att göra saker. 
 
P1: ”Ja, sannolikt skulle det väl bli bättre mera rätt i alla fall i hur man med det man 
jobbar med, om man nu ska, som för våran del att vi ska utbildas mot att verka i den 
internationella miljön. Då är det väl bra om man har människor som har den 
erfarenheten naturligtvis då . 
Sannolikheten är väl att man hittar mera rätt i dom här utbildningsanvisningarna och 
från utbildningsanvisningsdelen ned till att göra saker på riktigt sätt gör att det ju måste 
vara ovärderligt.” 
 

                                                 
64 COMAO; ett begrepp då flygstridskrafter kraftsamlas i tid och rum i syfte att uppnå lokalt luftherravälde – ofta 
i form av en relativt stor mängd flygplan – under en typisk övning 20-50fpl. Företagsplanering och utvärdering 
eftersträvas att genomföras gemensamt i den mån det är praktiskt genomförbart.  
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P2: ”Ja dom är väldigt betydelsefulla i…mycket skulle jag vilja säga… 
För vår del är det ju avgörande att vi får personal som har erfarenhet från internationella 
övningar. Och det är också viktigt att vi själva får delta emellan åt i internationella 
övningar och ibland då som observatör….men helst att vi själva får delta därför att..eee 
vi bygger ju upp våra system och vi bygger ju upp våra publikationer utifrån 
erfarenheterna från..från internationell metodik så att det eee..en sån grupp är ju väldigt 
viktig.” 
 
En bild framträder av att det blir mer ”rätt” vid samövning internationellt, diskursen tecknar 
en bild av att för att rätt kunskap ska kunna skrivas in i skriftliga artefakter behövs 
internationella övningar.  
Erfarenheten behövs för att det ska bli ”rätt” i utbildningsanvisningarna. Och de behövs också 
för att kunna anpassa flygsystemet. De erfarenheter som dras under internationella övningar 
bygger upp innehållet i publikationerna och också flygsystemets utformning. 
 
Anledningen att det anses vara betydelsefullt för systemutvecklingen framförs med 
argumenten att det är under internationella övningar som systemet testas så att riktiga 
erfarenheter kan dras. Under internationella övningar utsätts systemet för något som är 
specifikt just för internationella övningar: 
 
P2: ”Vissa internationella övningar så finns hotriktiga luftvärnssystem och det finns 
tillräcklig mängd med målflygplan och eget flyg och ee lufttankningsresurser, 
stridsledningsresurser etc som vi inte riktigt kan återskapa på hemmaplan. 
Och det är först när man ee…är i en sån situation som man kan dra dom riktiga 
erfarenheterna. 
För det e väl det som vi är ute efter  
Få den här hotriktiga miljön.” 
 
Att det specifika med internationella övningar så som det beskrivs ovan är viktigt betonas än 
mer i: 
 
P2: ”Och vi har väl planerat att sträcka oss så långt så att..att vår slutliga validering av 
ett system kan.. vill vi egentligen göra under en internationell övning. 
Vi vill använda den internationella övningen som ett valideringsinstrument. ” 
 
Både utbildningsreglementen, publikationer och själva flygsystemet är som tidigare visats 
artefakter som påverkar den kunskap som byggs inom flygförarkollektivet. 
Utifrån den verksamhet som bedrivs under övningarna, med andra det som övas på 
övningarna, skapas en uppfattning om vilken kunskap som är viktig att inneha för att kunna 
vara interoperabel och hur flygsystemet ska vara anpassat. Det uppfattningen förs sedan in i 
utbildningsanvisningar och övriga publikationer och den miljö som flygsystemet har verkat i 
– och de systemmässiga erfarenheter som dras under övningar påverkar i sin tur utformningen 
av flygsystemet. 
Erfarenheterna värderas med andra ord mycket högt, innehavare av erfarenheterna uppfattas i 
den skapade diskursen som legitima auktoriteter och renderar innehavaren en positionsmakt 
och expertismakt, erfarenheterna och dess innehavare tillhör Bourdieus produktionsfält i och 
att de tillåts producera en sanning – en sanning som skapas genom produktionen av 
utbildningsanvisningar, publikationer och utformning av flygsystem. Erfarenheterna ger makt 
i Foucaults termer i och med att de tillåts producera en sanning så som den uppfattas inom 
diskursen. 
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I diskursen finns en bild av det nödvändiga för att kunna bygga rätt och relevant kunskap så 
måste vi delta i internationella övningar och det är samtidigt viktigt för systemutvecklingen av 
JAS39-systemet. 
 
Det framträder vidare en bild av att erfarenheterna tillmäts olika värde beroende på sin 
”färskhet”. Det är viktigt att erfarenheterna är dragna i den senaste editionen av flygplanet, 
annars tappar de snabbt i värde: 
 
P2: ”Mmm, och att helt enkelt rekrytera folk till enheten med färsk erfarenhet från 
internationella övningar det är ju ett …..som är väldigt viktigt för oss”.  
   
P1: /Vad vi saknar här om man ska ge såna konkreta exempel så det vi vill ha det är ju 
egentligen en 39C/D pilot som har varit med i insatsdivisions beredskapsdelarna. Det är 
ju nästa, nästa nivå som vi saknar som vi vill ha in här.”65 
 
En av anledningarna till att erfarenheterna måste vara färska för att tillmätas högt värde verkar 
baseras på en uppfattning om att procedurer och metoder hela tiden utvecklas inom NATO: 
 
P2: /Procedurer utvecklas hela tiden allteftersom eee framför allt då USA vinner nya 
erfarenheter i sina operationer.” 
 
Men framför allt framträder en bild av betydelsen av att erfarenheterna är dragna i den senaste 
editionen för att kunna förmåge-utveckla flygsystemet: 
 
P2: ”Så därför är det viktigt med färsk erfarenhet, och det är också viktigt med färsk 
erfarenhet därför att ee i och med att vårt flygplan utvecklas hela tiden så gäller det att 
ha ee för vår del så ska man ju ha varit ute på en internationell övning med den senaste 
editionen. 
Det ger min enhet mer än om man tillexempel har varit ute med 37-systemet eller med 
Adam. 
Därför att då har man lite olika erfarenheter.”66 
  
Att det anses vara viktigt att systemet är anpassat för att på ett optimalt sätt kunna lösa de 
uppgifter flygförarna kan komma att tänkas ställas för upplevs som viktigt och att det 
samtidigt är därför som erfarenheterna måste vara färska framträder i följande: 
 
P1: /Så hur man gör så till början här så får vi hitta på nån sån där snickra-till lösning 
bara för att vi ska göra rätt metod med systemet eller materielen tillåter inte fullt ut att 
vi kan göra det på ett optimalt sätt./ 
 
Och angående varför äldre erfarenheter inte är lika värdefulla: 
 
P2: /Och då blir mycket av erfarenheterna som byggde på att man skulle komma runt de 
problemen som var inbyggda i systemet medan då man är ute och flyger med JAS39C  
så har man har man dom flesta va dom här..” 
 
 
 
                                                 
65 JAS39C/D; den senaste svenska varianten av JAS39, till skillnad från den äldre JAS39A. 
66 37-systemet; det som avses är flygplan 37-Viggen. Med Adam avses JAS39A, den äldre versionen av JAS39 
jämfört med JAS39C/D.  
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Stor fokus läggs med andra ord på att plattformen ska vara anpassad för att på ett optimalt sätt 
kunna stödja flygföraren i sitt arbete, så stor vikt så att erfarenheter dragna när samma uppgift 
lösts i en äldre systemutgåva eller en annan flygplanstyp är de inte längre riktigt relevanta. 
Min tolkning är att förmågan att kunna lösa själva uppgiften upplevs vara mindre värdefull än 
att just erfarenheten är vunnen i den senaste editionsutgåvan. 
 
Det framträder också en bild av motsägelserna i teknikfokusen: 
 
P1: ”Jag vet att Flygvapnet har väl en tradition av att, eller i alla fall lärde man sig nån 
gång första och andra världskriget att dom som hade bäst grejor dom vann ju hela tiden, 
sen har ju det där blivit nått sorts mantra för flygsystemet generellt sätt som fortfarande 
lever kvar tror jag sen tror jag att det finns nackdel för att vi hinner ju aldrig bli bra på 
något förrän det kommer någonting nytt.” 
 
En bild framträder av att den fokus som läggs på att utveckla tekniken lite riskerar att glömma 
bort människan i systemet. En stor strävan görs för att anpassa systemen för att på ett bättre 
sätt kunna hjälpa flygföraren i framtiden, men inte lika stor fokus läggs ned på att i de 
befintliga systemen och editionerna träna och lära flygföraren hur den tillgängliga tekniken 
används för att lösa uppgiften. 
 
Erfarenheternas påverkansmöjlighet: 
 
Inom diskursen framträder som visats ovan att erfarenheterna tillmäts högt värde och 
därigenom också en direkt påverkansmöjlighet på de artefakter som utgör 
utbildningsanvisningar, publikationer som stridstekniska anvisningar och också på 
flygsystemutveckling. Ovan sågs exempel på att erfarenheterna var eftertraktade som 
”egenskap” hos presumtiva medarbetare på enheterna som de intervjuade företräder.  
I följande avsnitt visas hur erfarenheterna i den rådande diskursen på andra sätt också har 
påverkan – hur de ger innehavaren av erfarenheterna makt att påverka Flygvapnet. 
 
På frågan om det finns någon skillnad i karriärmöjligheter för de med respektive de utan 
erfarenheterna framträder följande bild: 
 
P1:”Ja, det tror jag, det lät ju lite dramatiskt men om jag säger såhär att dom som är 
med i dom där övningarna de är ju samma människor som är med i insatsförbanden med 
hög beredskapsnivå och då har man ju verkat med det i det senaste 39 systemet 
exempelvis. 
Och varit med att tagit fram nya förmågor och då tror jag faktiskt att man har en viss 
fördel när man sen kommer in i högkvarteret på centralnivå 
Faktiskt…förmågebiten…kopplat, det är ju väldigt, i alla fall på 39-sidan upplever ju jag 
det väldigt teknikfokuserat även på högkvartersnivå.” 
 
Om man har flugit den senaste flygplanstypen och dessutom varit med att ta fram nya 
förmågor upplevs det med andra ord ge innehavaren en positionsmakt/expertismakt. 
Innehavarens kapital upplevs vara värdefullt inom högkvartersnivån som också anses vara 
väldigt teknikfokuserat. 
Innehavaren upplevs med sin erfarenhet få en legitim auktoritet inom högkvarteret. 
 
P2: ”Ja det tror jag nog, det e bara till att se hur vi själva resonerar när vi rekryterar nytt 
folk.” 
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För att kunna bli anställd måste man ha erfarenhet från den senaste editionen och också ha 
erfarenhet från internationella övningar – allra helst från någon av de senaste övningarna.  
Utan dessa erfarenheter har man inte samma upplevda kapital inom organisationen, man 
kommer inte att upplevas vara samma legitima auktoritet. 
De med erfarenheter från internationella övningar upplevs inom diskursen såsom den 
framträder ges en annan karriärmöjlighet inom Flygvapnet jämfört med dem som saknar den. 
 
På frågan om vilka skillnader man tror det kan komma att bli i tilldelade arbetsuppgifter hos 
de utan erfarenheter ges följande svar: 
 
P2: ”Ja..mmm…det e svårt att säga  eee men…….risken är kanske att dom som inte har 
internationell erfarenhet mer då hamnar på grundutbildningsbefattningar kanske.” 
// ” Men dom som har erfarenhet kan då hamna i staber..i utvecklingssammanhang etc.” 
 
Inom diskursen framträder en bild av att avsaknad av erfarenheterna exkluderar individer från 
vissa tjänster inom Flygvapnet. Erfarenheterna ger innehavaren makt i och med den ökade 
möjligheten till karriär för innehavaren. 
Att arbeta i utvecklingssammanhang upplevs i diskursen vara mer värdefullt än att arbeta med 
grundutbildning. Det framträder en uppfattning om att det finns skillnad på de med respektive 
de utan erfarenhet. 
 
Tvetydigheter och problem i diskursen och tecken på en självdisciplinerande 
diskurs. 
 
Uppfattningen om erfarenheternas betydelse kan i det närmaste liknas vid att vara 
hegemonisk. 
För att kunna visa på om den uppfattningen i sig är så stark att diskursen i sig är 
självdisciplinerande – att den strävar efter att bevara sig själv, ställdes frågor om och vilka 
nackdelar det fanns med erfarenheterna – om en stor fokus på erfarenheter från internationella 
övningar gör att Flygvapnet riskerar tappa något. 
 
P1: ”Jaa, det vet jag inte om man tappar något, jag tror ju att 
om man har, det är ju inte bra att göra det ena eller det andra, om det nu är så att vi 
säger att vi ska göra nått annat än bara verka internationellt att vi också ska ha någon 
grundförmåga som innebär något gammalt arv möjligtvis eller att ta hand om Sverige 
själva eller vad det nu är men det vet jag inte- 
Då är det väl bra om man har både och tror jag, så att man inte bara har ett gäng som, 
det enda dom kör är internationella insatser, o några andra som kör bara 
incidentberedskap… 
Då blir man för snäv, nu, nu tror ju jag att det där sitter ihop i och för sig, det kommer, 
man får det som bonus, både och.. 
Eller jag ser ingen, jag tror inte man kan avgränsa det på det viset” 
 
Initialt framträder här, tolkar jag det som, en uppfattning att i och med fokusen på 
internationella insatser riskerar Flygvapnet att tappa något i förmågan att kunna försvara 
Sverige, d.v.s. den ”gamla” uppgiften, men vart eftersom svaret utvecklas blir svaret mer och 
mer självdisciplinerat – det finns ingen konflikt, kan man det ena så kan man det andra. 
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Jag tolkar detta som tecken på att diskursen är stark, d.v.s. uppfattningen om betydelserna av 
erfarenheter från internationella övningar och den internationella fokusen – strävan efter 
interoperabilitet, är så starkt så att det i den rådande diskursen inte blir möjligt att svara på 
något annat sätt. 
De politiska riktlinjerna om en strävan mot interoperabilitet och också den starka fokus på 
detta inom Försvarsmakten, där bland annat förre ÖB:s uttalande om ”Inte antingen eller – 
utan både och” är exempel på att agendan och styrningarna är förankrade högt upp i 
organisationen. 
Jag tolkar det som att diskursen är så stark att den reglerar det sätt man bör tala om 
erfarenheternas betydelse och om interoperabilitetens betydelse. 
Det sätt det talas om erfarenheternas betydelse ger en bild av hur uppfattningar skapas och 
upprätthålls.67  
Vad gäller flygplansystemet och dess utformning och möjliga användningsområden 
framkommer en bild av att det finns en risk att vissa saker ”tappas” bort: 
 
P2: ” ….ja den…den nackdelen som jag ibland kan ibland så noterar jag att man ee 
glömmer bort vår nationella särprägel. 
Att man glömmer bort kanske vad vi e speciellt duktiga på i svenska Flygvapnet. 
Man är så mån att man ska vara interoperabel så att man, så att, så att man ee tänker 
inte på dom eee bra egenskaper som  ja 39 har”  
 
Att diskursen upplevs ge innehavaren av dessa ett högt kapital och uppfattas som legitima 
auktoriteter också kan vara problematiska för organisationen framträder i intervjun då ämnet 
avhandlar betydelsen av erfarenheter från internationella övningar i samband med 
editionsutveckling: 
 
P2: ” Men även där så är det ju ett problem att e SAAB och FMV pratar kanske med 
någon som har en erfarenhet. 
Och då är inte det en allmängiltig erfarenhet.” 
 
Det kan med andra ord vara problematiskt med det stora kapital som erfarenheterna skänker 
innehavaren då en enskild medarbetare kan få påverkan på framtida systemutveckling. 
Det höga kapital, den auktoritet och den expertismakt som erfarenheterna skänker 
innehavaren kan leda till systemutvecklingsspår som inte grundar sig på ett långsiktigt 
tänkande: 
 
P2: ”Då har man inget grundläggande helhetstänk när man ska utveckla flygplanet, då 
riskerar man att bara följa erfarenheter från internationella övningar som en vindflöjel 
och då får man ingen genomgående linje i systemutvecklingen.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
67 Börjesson, M. och Palmblad, E.[red] (2007). 
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4.5 Sammanfattning av resultaten från diskursanalysen. 
 
Diskursanalysens syfte i den här uppsatsen är att genom att synliggöra hur diskursen ser ut 
vad gäller erfarenheterna från internationella övningar kunna svara på uppsatsens 
frågeställningar – hur de värderas och hur de påverkar verksamheten och kunskapsbyggandet 
vid stridsflygdivisionerna.. 
Inom diskursen värderas erfarenheterna högt, och anses vara mycket väsentliga för att kunna 
möjliggöra interoperabilitet – såväl hos flygsystemet som hos flygförarna. 
Erfarenheterna påverkar de artefakter som är väsentliga för att kunna bygga kunskap, de har 
en direkt påverkan på utbildningsdokument, stridstekniska instruktioner och också på hur 
flygsystemet utvecklas.  
Innehavare av erfarenheterna, och speciellt de senaste erfarenheterna tillmäts ett högt kapital 
inom organisationen och innehavarna är de som tillåts producera utbildningsanvisningar och 
skriva de stridstekniska instruktionerna såväl som att utveckla flygsystemet. 
Innehavarna tillmäts en hög legitim auktoritet inom organisationen, då de uppfattas ha en 
positionsmakt och expertismakt som gör att de per definition kommer att tillhöra 
produktionsfältet och de får genom denna tillgång till andra karriärmöjligheter än de utan 
erfarenhet från internationella övningar. 
 
Sammanfattningsvis kan de två intervjuade sägas ge uttryck för delvis olika diskurser, 
företrädaren för enheten som har att fastställa utbildningsanvisningar talar mer om 
erfarenheternas betydelse för att kunna utbilda på ”rätt” metodik och på ”rätt” sätt så att 
flygförare ska kunna vara interoperabla medan företrädaren för enheten som bland annat 
sysslar med systemutveckling lägger mer av fokus på betydelsen av erfarenheterna för att 
kunna systemutveckla på ”rätt” sätt.  
Sammanhållande i bilden som framträder är dock att det finns en stark teknikfokus inom 
diskursen och att strävan mot interoperabilitet är mycket stark. 
Mycket sällan framkommer i svaren ett resonemang om eventuella svagheter eller nackdelar 
med den rådande fokusen. Diskursen visar drag av att vara självdisciplinerande. Vikten av 
interoperabilitet framhålls – och eventuella nackdelar undertrycks inom den rådande 
diskursen. 
De tvetydigheter och problem som tydliggörs i diskursanalysen visar på att det upplevs finnas 
en risk med det höga kapital som innehavaren av erfarenheterna tillmäts – då det gäller 
utvecklingen av flygsystemet – men däremot synliggörs ingen uppfattning om att samma 
problematik finns inom kunskapsbyggandet. 
 
Hur erfarenheterna från internationella övningar värderas och hur de påverkar verksamheten 
och kunskapsbyggandet anses härmed besvarat i och med att diskursen har synliggjorts och 
densamma har analyserats. Uppsatsens andra och tredje frågeställning anses vara besvarad. 
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4.6 Diskussion 
 
Vad kan man då dra för slutsatser efter att ha gjort en diskursanalys av hur de intervjuade 
uttrycker sig? Socialkonstruktivismen gör ju gällande att det inte finns något sätt att objektivt 
beskriva en social verklighet. Samtidigt är det inom socialt konstruerade verkligheter som vi 
alla lever i. 
Säkerligen har inte den diskursanalys som genomförts täckt alla aspekter av hur diskursen ser 
ut. Däremot vill jag göra gällande att jag genom att själv vara en del av den rådande diskursen 
har fått den att framträda mer tydligt än vad som hade varit fallet om någon utomstående hade 
genomfört samma analys. 
 
Det man sammanfattande kan säga är att diskursen ger uttryck för att vara starkt 
självdisciplinerande – det pratas i princip inte om interoperabilitet i negativa termer. Jag vill 
inte ifrågasätta strävan efter interoperabilitet, men om man inte kan tala om vilka nackdelar 
omställningen av Försvarsmakten har fört med sig kommer man knappast vidare – om bara 
det man lärt sig anses vara viktigt inom diskursen upprepas kommer inte en diskussion om 
vad man egentligen utgår från. 
 
I avsnittet om hur kunskap byggs i flygförarmiljö avhandlas begreppet situerat lärande – 
legitimt perifert deltagande. 
Den teorin belyser det faktum att kunskap – och uppfattning om vilken kunskap som är viktig 
att inneha – är något som skapas genom den verksamhet som bedrivs. 
Det man övar på och den verksamhet som bedrivs vid stridsflygdivisionerna kommer att 
bygga kunskap, och också inom gruppen definiera vilken kunskap som är eftersträvansvärd att 
inneha. 
 
Artefakternas har en dubbel karaktär, d.v.s. att de genom sin natur kommer påverka vilken 
kunskap som anses vara viktig samtidigt som den också skapas som ett resultat av det som 
inom gruppen anses vara viktigt är ytterligare ett exempel på kunskapsskapandets dubbla 
natur – det vi gör skapar kunskap och det vi gör skapar system och utbildningsdokument som 
i och med sin utformning kommer att avsmalna antalet möjliga lösningar. 
 
För att koppla ihop denna teori med socialkonstruktivismen är det med andra ord så att den 
uppfattning som finns inom gruppen om vilken kunskap eller i det här fallet, vilka 
erfarenheter som är viktiga att inneha är en uppfattning som skapas i gruppen. 
I gruppen skapas en bild av vad som är viktigt, och den bild som framkommit i 
diskursanalysen visar tydligt på en bild av att interoperabilitet är något som är 
eftersträvansvärt. De internationella övningarna tillmäts mycket hög betydelse för att kunna 
bygga ”rätt” kunskap och för att kunna utforma system och utbildningsreglementen, d.v.s. det 
som kallas artefakter, på ”rätt” sätt.  
 
Den diskurs som framträder gör gällande att erfarenheter från internationella övningar anses 
vara avgörande för att kunna bygga de artefakter som behövs, både utbildningsreglementen, 
stridstekniska instruktioner och också själva flygsystemutformningen. 
 
Min egen reflektion kring diskursen så som den framträder i analysen är att erfarenheterna 
tillmäts väldigt stort värde – men hur pass validerade är egentligen erfarenheterna? 
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Hur kan det komma sig att diskursen är så stark, d.v.s. att erfarenheterna tillmäts så högt värde 
att en medarbetare efter att ha deltagit i en eller två övningar, och kanske de facto flugit max 
4-5pass per övning anses ha lärt sig så mycket att dennes kapital och legitima auktoritet låter 
vederbörande skriva stridstekniska ramverk, utveckla flygsystem och skriva underlag till 
utbildningsanvisningar? 
 
Och hur kan det i organisationen upplevas så värdefullt att man tillmäter en så ytlig och tunn 
erfarenhet ett så pass stort värde? 
 
Extra intressant blir den reflektionen när man kopplar ihop resultatet från den kvantitativa 
analysen, som visade på att det bara var i 4 av 71 kunskaper, erfarenheter och färdigheter som 
det fanns någon skillnad i uppfattning om vilka av dessa som var viktiga att inneha. 
 
Är det så att det kanske sker en sammanblandning mellan uppfattningar om vilken kunskap 
som är viktigt och den faktiska färdigheten att de facto kunna utföra de uppgifter som 
flygföraren ställs inför under internationella övningar? 
Att det torde vara skillnad i den faktiska förmågan att kunna lösa uppgifterna mellan de som 
definierades som experter och icke-experter är en sak. 
Men om det i kollektivet finns en väl grundad uppfattning om vad som är viktigt att kunna för 
att kunna lösa de uppgifter man som flygförare kan komma att ställas inför internationellt – 
varför övar vi då inte mer på hemmaplan? 
Är det på grund av att diskursen är så stark så att det inom organisationen inte finns i 
sinnesvärlden att man kan öva på hemma plan och att man måste åka ut på internationella 
övningar för att kunna inhämta relevant kunskap? 
 
Visst är det så att internationella övningar i sig är värdefulla . I intervjuerna framträder till 
exempel betydelsen för flygsystemutveckling att plattformen tillåts verka i miljöer som vi inte 
kan återskapa på hemmaplan. Om man till exempel vill att plattformen ska kunna verka i låt 
säga 50graders värme så måste vi som boende i Sverige åka till en miljö där de yttre 
betingelserna är sådana, på samma sätt som om vi vill utsätta flygsystemet för låt säga en 
mängd olika luftvärnsemitterar för att kunna validera varnings- och motmedelssystem i 
flygplanet måste flygplanet verka i sådana miljöer, miljöer som i dagsläget inte kan återskapas 
nationellt. 
På samma sätt belyses i intervjuerna de internationella övningarnas betydelse för flygförarna 
att genom att samverka med andra nationer får öva sig i hur företagsplanering, genomförande 
och utvärdering sker i en internationell kontext och att det är genom att delta i internationella 
övningar som också förmågan att samarbeta med andra kulturer övas – något som inte heller 
låter sig övas på hemmaplan utan ett internationellt engagemang. 
 
I intervjuerna framkommer en bild av betydelsen av erfarenheterna för att kunna ta till sig 
metoder och internationella arbetssätt – och att det är genom deltagande i dessa övningar som 
dessa metoder kan läras och implementeras på hemmaplan. 
Samtidigt framkommer i intervjuerna en uppfattning om att det finns flera olika sätt att arbeta 
även inom NATO. Varför kan då inte det svenska Flygvapnet arbeta fram en egen metodik, 
som själklart är anpassad för att kunna jacka in i det internationella systemet, men som på ett 
bättre sätt lär oss använda den utrustning och det flygsystem vi har idag för att kunna leverera 
effekt idag. 
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Jag uppfattar att fokus nu ligger på att genom deltagande i övningar kunna skaffa 
organisationen erfarenheter för att kunna anpassa framtida system så att de på ett bättre sätt 
kan stödja flygföraren i lösandet av dagens uppgifter, och inte på att genom övning lära 
flygförarna att lösa uppgifterna med dagens system. 
 
Min egen erfarenhet efter deltagande i några internationella övningar är att vi ofta redan innan 
vi åker på övningarna har en god uppfattning om vilka metoder som kommer användas – och 
inte sällan strävar Flygvapnets divisioner efter att föröva inför övningar så att resultatet av 
övningarna egentligen blir ett sätt att verifiera den uppfattning som skapats innan övningarna. 
Samtidigt tillmäts andra nationers sätt att lösa uppgiften på ett stort värde. I intervjuerna 
framkommer bilden av att det är viktigt att kunna åka på flera övningar med olika länder för 
att på så vis få en uppfattning om spridningen. 
  
Men vad beror den fokusen på?  
Är det som jag tolkar det ett tecken på att Flygvapnet inte upplever sig ha förmåga och att 
genom att ständigt ta efter och härma andra länders sätt att arbeta – som med stor sannolikhet 
är anpassad till deras flygsystem och deras kultur och värderingar etc. – tror sig kunna bli lika 
framgångsrika som de länder upplevs vara som man kopierar? 
Den bild som jag upplever framträder då en division åker på en övning är att just det sättet, 
eller den stridstekniken som används av i övningen ingående nation/nationer blir betraktat 
som något slags facit och något som det finns en strävan att försöka kopiera. 
 
DiMaggio och Powell tar upp ett intressant organisationsfenomen som de kallar isomorfism. 
Isomorfism är organisationers tendens att härma andra organisationer som upplevs mer 
framgångsrika.  Fenomenet uppträder, hävder de, bland annat när organisationer upplever sig 
ha osäkra mål. De talar om normgivande isomorfism som en strävan efter professionalisering, 
och mer precist de kollektiva strävandena inom en grupp inom samma yrke som försöker 
definiera förhållandena, villkoren och metoderna inom sitt yrke i syfte att kontrollera 
produktionen av producenter, och för att etablera en kognitiv bas och legitimering för sitt 
yrkes självstyre.68 
 
Skulle isomorfism kunna vara en bra förklaringsmodell till varför erfarenheterna tillmäts det 
höga värdet de gör? Då skulle man kunna tolka de strävanden som beskrivs ovan som de 
strävanden som sker inom stridsflygdivisionerna i samband med den stora omställning som 
skett mot internationalisering och strävan mot interoperabilitet. 
Strävandena inom stridsflygdivisionerna att i samband med den stora omställningen definiera 
nya förhållanden, nya villkor och nya metoder som ett sätt att etablera en delvis förändrad 
yrkesidentitet och legitimera sitt självstyre. 
 
Syftet att kontrollera produktionen av producenter skulle i så fall kunna tolkas som 
stridsflygdivisionernas strävan efter att kontrollera – och legitimera vilka som inom den 
rådande diskursen tillåts tillhöra Bourdieus produktionsfält.  
 
Kan det vara så att den maktkamp som enligt Bolman & Deal förekommer i organisationer, 
synliggörs i diskursen och att omställningen inom Försvarsmakten från invasionsförsvar till 
insatsförsvar med en tydlig internationell fokus öppnat för normativ isomorfism? 

                                                 
68 DiMaggio P. & Powell W. (1983), “The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and 
Collective Rationality in Organizational Fields” i American Sociological Review. 48(2) sid.147 -160.  
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Inför arbetet med den här uppsatsen ville jag också kunna ställa uppsatsens resultat mot hur 
den politiska ledningen resonerar kring nyttjandet av svenskt stridsflyg i internationella 
insatser. I det syftet har Försvarsministern genom e-post tillfrågats om vilka uppgifter som ter 
sig sannolika och vilka som ter sig som osannolika för svenskt vidkommande i dessa insatser. 
Det hade varit intressant att kunna koppla svaret mot övningsinnehållet i de övningar som det 
svenska Flygvapnets stridsflygdivisioner deltar i. 
Inget svar har fåtts i tid för att kunna inarbetas i den här uppsatsen. För att koppla till 
uppsatsens teoretiska perspektiv skulle man kunna tolka det som ett s.k. potential issues i 
Steven Lukes termer. Vissa saker kan man med makt välja att inte föra upp på agendan. 
 
Om det då är så att Flygvapnet upplever sig ha delvis otydliga mål, en politisk ovilja till att 
nyttja stridsflyg internationellt tillsammans med ett starkt uttalat intresse för att kunna 
exportera JAS39 Gripen utomlands – skulle det kunna vara en del av förklaringen till den 
stora teknikfokusen och till de i alla fall till synes mycket framträdande tecknen på 
isomorfism? 
    
För att återkoppla till validiteten i det facto att en medarbetare som efter att ha deltagit i några 
övningar tillåts påverka artefakterna – vad är det vi egentligen övar på under övningarna?’ 
Med det resonemang som förts ovan, att det är den verksamhet som bedrivs – det man övar på 
– som kommer att skapa en bild av vad som i gruppen anses vara viktigt, och speciellt viktigt 
om det som övas är något som övas under internationella övningar i och med diskursens 
utformning - kan det vara lämpligt att resonera lite kring själva övningsinnehållet. 
 
Det faktum att Sverige inte är medlemmar i NATO påverkar vilka övningar vi som alliansfri 
nation blir inbjudna till och kan delta i. Inte alla övningar som genomförs i NATO:s regi är 
öppna för PfP-länder. Det i sig kan säkert upplevas som begränsande, det framkommer i 
intervjun, även om det inte tagits med i diskursanalysen i och med att det inte siktar mot 
frågeställningarna i uppsatsen, att så är fallet. Kan det vara en förklaring till strävan efter att 
försöka vara med på så många övningar som möjligt för att på så sätt hoppas få så stor insyn 
som möjligt i hur NATO arbetar? 
 
Det är rimligt att anta att de övningar svenska Flygvapnet deltar i internationellt påverkas av 
det faktum att vi inte är medlemmar i NATO och också att det kan finnas andra hänsyn, till 
exempel exporthänsyn som kan påverka vilka övningar Sverige deltar i. RED FLAG-
övningen 2008 hade en målsättning i att genom deltagande kunna stärka förtroendet för 
svenska luftstridskrafter internationellt – jag tolkar det som exporthänsyn. 
 
Vad är det då vi övar under internationella övningar? Det är såklart så att i och med 
deltagande i en viss övning får man delvis köpa konceptet som övningen bygger på - detta är 
också något som framkommer i intervjuerna. 
Visst kan det svenska Flygvapnet under övningsplanering framföra vilka förmågor som det 
finns önskemål om att öva, men ofta kommer det i sig vara avgränsat på grund av övningens 
karaktär och dess deltagare. 
Av egen erfarenhet har vi övat en relativt stor mängd av COMAO – eller som det kallas nu för 
tiden i organisationen efter amerikanska influenser – LFE. Det är ett sätt att genom att 
koncentrera tillgängliga resurser i tid och rum skapa ett lokalt luftherravälde.  
Resultatet har blivit att det efter detta införts en hel del i artefakterna som kan kopplas direkt 
till deltagande i COMAO. 
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Men hur pass relevant är det med tanke på eventuella framtida insatser med svenskt 
stridsflyg? Är det inte då troligare att luftherravälde är något som i princip redan innehas och 
att det därmed torde vara mer relevant att sprida de luftstridsresurser som finns tillgängliga i 
rum för att kunna tillhandahålla ett mer omedelbart gripbart stöd? 
Vidare övas en del andra förmågor under internationella övningar som kanske inte direkt är de 
som står högts på den politiska dagordningen vad gäller troliga svenska bidrag i en 
internationell insats med svenskt stridsflyg. 
 
Dessa förmågor kan självklart i sig ändå vara intressanta för det svenska Flygvapnet då det 
kan handla om att öva för det svenska Flygvapnet helt nya förmågor i syfte att bredda 
förmågerepetoaren hos de svenska stridsflygdivisionerna men det hade varit önskvärt att även 
öva mer på uppdragstyper som kan te sig mer troliga för svenskt stridsflygs vidkommande 
internationellt. 
 
Hur kan det komma sig att det är en så liten skillnad mellan expert och icke expert i 
uppfattningen om vad som är viktigt att kunna? 
Vet icke-experterna med sin egen skapade bild av kunskap vad som är viktigt – d.v.s. har vi 
redan här hemma god uppfattning om vad vi borde kunna? 
Eller har bilden spritt sig från de med erfarenhet och redan påverkat allas bild och att det är 
därför skillnaderna är så små? 
 
Jag tror faktiskt inte det, jag tror det finns skäl att anse att diskursen överskattar betydelsen 
erfarenheterna i och med den stora teknikfokusen som framträder. 
Jag tror också att det är så att vi blandar ihop betydelsen av egen färdighet att faktiskt utföra 
en uppgift med att ha kännedom om vad vi borde kunna. 
Om det är så att vi vet vad vi borde kunna – varför övar vi då inte mer på hemmaplan? 
 
En intressant fråga som väcks i samband med arbetet kring den här uppsatsen är i vilken 
utsträckning samma fenomen återfinns inom andra delar av Försvarsmakten som har ställts 
inför samma omställningar. 
Skulle det kunna finnas tecken på att den betydelse som fästs vid att ha erfarenhet från 
internationella insatser innehåller samma teman och att det också sker utan större reflektion 
kring vad det är för erfarenheter, hur pass relevanta de är för svenskt vidkommande och hur 
pass specifika dessa erfarenheter egentligen är? 
 
Vad finns det för forskning kring hur organisationer gör för att undvika isomorfism och hur 
skulle denna forskning kunna implementeras inom Försvarsmakten? 
   
Anledningen till att intervjua och att med diskursanalysen visa de rådande uppfattningarna 
kring erfarenheter från internationella övningar är inte på något sätt för att hänga ut eller 
kritisera de som intervjuats. Det är den rådande diskursen som jag har velat synliggöra och 
genom att göra det och problematisera kring begrepp som validitet och övningsinnehåll locka 
läsaren och den som lever i samma diskurs till reflektion över hur det kan komma sig att 
diskurser tar sig de uttryck de gör.  
 
Att Flygvapnet är en organisation som i hög utsträckning försöker implementera nya 
erfarenheter framträder tydligt i analysen – frågan är bara vilka erfarenheter vi implementerar 
– och med vilken validitet vi gör det. 
 



Försvarshögskolan 
Mj. Andreas Dahlberg 
SA 09/ HSU 09/11 

 47

 
Om uppsatsens syfte är nått – det vill säga om resultaten från uppsatsen och den synliggjorda 
diskursen har lett till att läsaren reflekterar kring vilken praxis detta leder till – är upp till 
läsaren att bedöma.  
 

4.7 Egna reflektioner – om diskursen hade sett annorlunda ut. 
 
Så hade Flygvapnet, i och med att det redan i organisationen finns en god uppfattning om 
vilka kunskaper, erfarenheter och färdigheter som behövs för att lösa uppgifter internationell – 
övat betydligt mer på hemmaplan – också. 
Övningar internationellt hade strävat efter att öva de förmågor och testa de system som inte 
kan övas på hemmaplan. 
 
Övningarna på hemmaplan hade varit inriktade mot att med befintliga system skapa metoder 
och öva förmågor för att kunna lösa uppgifter idag – och inte i samma utsträckning strävat 
mot att säkerställa att nästkommande systemedition på ett bra sätt kan lösa dagens uppgifter. 
I och med det utökade övandet på hemmaplan hade kanske betydelsen av de internationella 
övningarna värderats något annorlunda. Den validitet varmed artefakter såsom 
utbildningsreglementen och flygsystem utvecklas hade varit högre då det hade vilat på en mer 
gedigen erfarenhet. Erfarenheterna hade kommit från övningar som på ett bättre sätt än idag 
övar de förmågor det svenska Flygvapnet behöver – och inte bara de förmågor som övas 
under internationella övningar. 
I och med det utökade övandet på hemmaplan hade också det svenska Flygvapnet haft en 
större spridning av de eftertraktade kompetenserna och erfarenheterna – och inte som nu 
koncentrerat till det fåtal som varje år bereds möjlighet att delta i internationella övningar – 
flera flyg-, bas- och STRIL-förband hade också övats.  
Det svenska Flygvapnet hade förmodligen haft en ledning och ett bättre fungerande 
ledningssystem som på ett bättre sätt än idag har kännedom om vilka förmågor och 
begränsningar de system och den personal som idag opererar har.     
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6 Bilagor 

6.1 Intervjuguide71 
 
I intervjuerna vill jag undersöka hur uppfattningarna om betydelsen av erfarenheter från 
internationella övningar ser ut.  
Eftersom du företräder en verksamhet som är ansvarig för att fastslå eller ta fram 
utbildningsunderlag, genomföra utbildningar för personal i flygtjänst, skriver stridstekniska 
anvisningar till Flygvapnets JAS39-divisioner och också har att arbeta med framtida 
editionsutveckling av JAS39-systemet vill jag i den här intervjun undersöka hur ni svarar. 

Jag letar inte efter något facit, utan är mer intresserad av hur diskussionen om erfarenheternas 
betydelse ser ut. 
. 

1. Hur ser du på betydelsen av erfarenhet från internationella övningar?  
 

(Hur ser diskurser om erfarenhet från internationella övningar ut?)  

 

Vad innebär internationella övningar för Flygvapnet ? Tror du din syn på erfarenhet delas av övrig 
personal i flygtjänst?  
 

Vad tycker du skulle vara fördelarna med en arbetsgrupp som präglas av hög erfarenhet från 
internationella övningar? (kompetens, förståelse, ”andra sätt att tänka”) 

 

Finns det några nackdelar?  

 

Vilka konsekvenser tycker du erfarenheterna från internationella övningar får för det arbete ni ska 
utföra?( Hur påverkar erfarenheterna verksamheten?) 

  

Kan du se något speciellt område inom ditt arbetsområde som just erfarenheter från internationella 
övningar är viktigare än något annat? Vilka då? Varför då? 

 

2. Upplever du erfarenheterna från internationella övningar som problematiska? Vilka? 
(Vilka paradoxer finns det i de erfarenheter vi drar??)  

 

Finns det några erfarenheter som du upplever som problematiska för det svenska Flygvapnet? 
Vilka? Hur?  

                                                 
71 Intervjuguidens utformning har inspirerats av Kajsa Björnestedts c-uppsats ”Den paradoxala jämställdheten – 
en diskursanalys av talet om jämställdhet i socialt arbete”.  
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Är erfarenheterna relevanta för det svenska Flygvapnet? 
 

Är de förmågor vi övar under internationella övningar relevanta för svenskt vidkommande? 

 

3. Hur arbetar ni med att ta tillvara erfarenheterna i praktiken?  

(Vad legitimerar diskurserna för handlingar? Vad kan man göra i erfarenhetens namn? 
Vilken makt och vilket inflytande får man om man har erfarenhet?)  
 

Hur arbetar ni med att tillvara ta de erfarenheter som görs under internationella övningar på 
din arbetsplats?  
 
Känns det viktigt tycker du? Varför/varför inte? 

Hur tror du personalen uppfattar betydelsen av erfarenheter från internationella övningar? Vad 
tror du folk tycker det är bra för?  

 

Rekrytering:  

Vilka egenskaper söker ni generellt när ni rekryterar?  

Söker ni aktivt efter medarbetare med erfarenhet från internationella övningar? Varför/varför 
inte?  

Arbetsfördelning, karriärsmöjligheter  

Tror du det finns någon skillnad i karriärsmöjligheter för dem som har erfarenhet av 
deltagande i internationella övningar kontra de som inte har det?  

Kan ni se någon skillnad på vilka arbetsuppgifter som tilldelas de med respektive de utan 
erfarenhet?  

Tror ni att det finns någon eller några tjänster där det är extra viktigt att det sitter en person 
med erfarenhet från internationella övningar? Vilka? Varför då?  

 

Vad gör internationella övningar specifikt? ( Hur ser diskursen ut om det som uppfattas 
särskilja internationella övningar från verksamhet hemma? Vad särskiljer de med erfarenhet 
från de utan?) 
 

Vad lär vi oss vid internationellt övande som vi inte kan lära oss vid nationellt övande? 
 

Hur kommer det sig? 
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6.2 Statistiskt underlag72 
 
Hypotes 1: 
 
Experience 
 

t sig Mean 
diff 

Eta squared 
= effect size 
 
,01 small effect 
,06 moderate effect 
,13 large effect 
 

E01. Flying in different 
weather conditions 

2,702 ,009* ,56682 ,133 

E06. Flying at high altitudes 1,741 ,088 ,36090 ,059 
E07. Flying with standard 
weapons load 

2,474 ,017* ,51031 ,113 

E08. Flying with same type of 
equipment used in a PSO 
(e.g., with RWR) 

2,032 ,048* ,43997 ,079 

E14. Flying with multiple 
factor groups 

1,876 ,067 ,32307 ,068 

E31. Radio jamming 1,904 ,063 ,37642 ,070 
E45. Leaving an engagement 
with limited fuel/weapons 
remaining 

1,687 ,098 ,39922 ,056 

E48. Conducting briefing 
according to NATO standards 

1,968 ,055 ,52801 ,075 

E51. Debriefing with coalition 
partners 

2,879 ,006* ,66553 ,147 

E60. Sweep 1,841 ,072 ,34344 ,065 
E61. HVAA protection 1,822 ,075 ,41523 ,064 
E64. DCA/air policing 1,725 ,091 ,35306 ,058 
E65. Flight lead 1,819 ,075 ,46277 ,064 
 
Ett t-test med oberoende mätningar genomfördes för att undersöka om det finns skillnader i 
bedömningarna mellan de flygförare som i MEC undersökningen klassats 
som experter resp icke-experter map PSO A-A. Ett t-test för respektive erfarenhet 
genomfördes. Med ett dubbelriktat t-test fanns statistiskt signifikanta skillnader för fyra 
erfarenheter: 
 

• Flying in different weather conditions (experter: medel=2,86, standardavvikelse=0,83, 
icke-experter: medel=2,29, standardavvikelse=0,65;  t(48)=2,702, p=0,09. 
Effektstorleken mellan skillnaderna i medelvärdena representerar en kraftig effekt. 

 

                                                 
72 Tabeller och statistiska beräkningar har gjorts av Martin Castor, FOI/ Kista. Underlag finns i författarens ägo. 
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• Flying with standard weapons load (experter: medel=2,84, standardavvikelse=0,70, 
icke-experter: medel=2,33, standardavvikelse=0,71;  t(48)= 2,474, p=0,17. 
Effektstorleken mellan skillnaderna i medelvärdena representerar en måttlig effekt. 

 
• Flying with same type of equipment used in a PSO (experter: medel=3,25, 

standardavvikelse=0,68, icke-experter: medel=2,82, standardavvikelse=0,78;  t(48)= 
2,032, p=0,48. Effektstorleken mellan skillnaderna i medelvärdena representerar en 
måttlig effekt. 
 

• Debriefing with coalition partners. (experter: medel=2,20, standardavvikelse=0,92, 
icke-experter: medel=1,53, standardavvikelse=0,71;  t(48)= 2,879, p=0,006. 
Effektstorleken mellan skillnaderna i medelvärdena representerar en kraftig effekt. 

 
För ytterligare nio erfarenheter finns skillnader som skulle ha blivit statistiskt signifikanta 
om en enkelriktad hypotesprövning hade använts. 
 

Hypotes 2: 
 
E26 Different kinds of control, signifikant p=0,17 
Initswafrap 9 st medel 1,9365 
Not-swafrap 41st medel 2,6585 
 
E32 CSAR kit 
Initswafrap   9 medel 1,3333 
Not-swafrap  41 medel 2,0714 

 
Hypotes 3: 
 
28. Live firing 
37. Operating in different climates 
39 Being deployed away from home for a long period of time 
40 Living under adverse conditions 
 41 Extended sorties 
 
Istället för att analysera data med hjälp av ANOVA test p.g.a. för få ff i varje grupp så har 
rådata okulärbesiktigats med avseende på skillnader i medel för att se eventuell påverkan av 
experten. Inga riktiga tydliga tecken/trender har observerats.  Noterbara skillnader för fem 
erfarenheter. 
 
 
 

 


