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Är tilldelad tid tillräcklig tid?  
En undersökning av 2007 års omorganisationsförändring av högkvarteret avseende den 
flygtaktiska stabens anpassning till CJTF konceptet. 
 
Sammanfattning  
Uppsatsen behandlar den flygtaktiska stabens anpassning till CJTF konceptet i samband med 
förändringen av Försvarsmaktens högkvarter 2007. Erfarenheter visar att förändring av en 
komplex offentlig organisation till struktur och arbetssätt tar lång tid och att strukturen är enklare 
att förändra än arbetssätt. Utifrån erfarenheterna om det svåra att förändra arbetssätten har en 
hypotes formulerats för att undersöka om den flygtaktiska staben endast förändrats till struktur. 
Syftet med undersökningen är att pröva hypotesen utifrån ett teoretiskt perspektiv på 
organisationsförändring, ett instrumentellt perspektiv. Förhoppningen är att kunna bidra med 
kunskap inför framtida förändringar. Resultatet bekräftar erfarenheterna om svårigheten med att 
förändra arbetssätt. Dessutom visar resultatet att en av anledningarna till svårigheterna kan 
förklaras med att tiden till förberedelser ofta inte är tillräckliga. 
 
Nyckelord: Organisation, Förändring, Koncept, Interoperabilitet, Undersöka 
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Is allocated time enough of time? 

A study about an organizational change of the Swedish Armed Forces Headquarters in 2007 
regarding the Air Component Command’s adaption with the CJTF-concept. 
 
Abstract: 
This study performs a theoretical analysis of the Air Component Command’s adaption with the 
CJTF-concept during an organizational change of the Swedish Armed Forces Headquarters in 
2007. Common experiences show that organizational changes of complex governmental 
organizations are difficult to perform because changes of structure and methods often take a long 
time.  It also shows that structure is easier to change than method. Based on these common 
experiences especially regarding the difficulty in changing methods a hypothesis has been formed 
to support the study about whether the ACC´s adaption only is done by structural means. The 
purpose with this study is to test the hypothesis from one theoretical perspective of organizational 
changes, the instrumental perspective. The result will hopefully contribute with knowledge on the 
eve of future organizational changes. The conclusion of this study confirms experiences about the 
difficulty in organizational changes, especially regarding methods. It also shows that one of the 
most obvious reasons seems to be the lack of available time for preparation.  
Key words: Organization, Changes, Concept, Interoperability, Study 
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Inledning 
Försvarsmaktens högsta ledning tillsammans med den politiska ledningen har klart och tydligt 
pekat ut riktningen avseende Försvarsmaktens förmåga att medverka med militära resurser 
tillsammans med andra nationer och internationella organisationer, till exempel FN, EU och 
NATO.1 I doktrin för gemensamma operationer regleras till exempel att doktrinen ligger till 
grund för svenskt deltagande i internationella operationer som leds av annan stat eller 
organisation och medför därför krav på interoperabilitet.2 I samband med ledning i 
internationella sammanhang poängteras att höga krav ställs på interoperabiliteten dels tekniskt 
och dels avseende procedurer vid de samarbetande staternas styrkor.3  
 
Den här uppsatsen behandlar organisationsförändring inom Försvarsmaktens högkvarter och 
mer precist den flygtaktiska staben. Den fortsatta utvecklingen av högkvarteret är aktuellt och 
kommer med största sannolikhet att fortsätta då den centrala ledningen ska kunna anpassa 
verksamheten efter förändrade krav från statsmakterna och omvärldsutvecklingen över tiden. 
För arbetet med uppsatsen har valts att undersöka 2007 års förändring inom högkvarterets 
insatsorganisation vilket innebar att organisationsformen, strukturen, och arbetssätt skulle 
anpassas enligt CJTF konceptet. (Combined Joint Task Force).4  Förändringen innebar även 
en omlokalisering och samlokalisering av den operativa enheten med övriga högkvarteret. För 
den här uppsatsen har jag valt att dela upp förändringen i två huvudsakliga delar. För det 
första en förändring av organisationsformen, det vill säga förändring av mer formell karaktär, 
organisationsschema och övergripande regler samt rutiner som verkar bestämmande för hur 
organisationen ska handla. Till detta hör även fysiska förutsättningar, omlokaliseringen och 
samlokaliseringen med övriga högkvarteret. För det andra en förändring av arbetssätt vilket i 
uppsatsen beskrivs som förändringens innehåll, substans, i form av vidtagna åtgärder för 
anpassning till konceptet i vilket till exempel nya rutiner och procedurer för den enskilde 
organisationsmedlemmen ingår.  
 
Uppsatsen tar utgångspunkt i påståendet om att reformer är svåra att genomföra.5 Med 
reformer och förändringar menar Christensen T, Laegrid P, Roness P, Rövik K-A, i boken 
Organisationsteori för offentlig sektor att reformer är aktiva och medvetna försök från politisk 
och administrativ aktör att förändra strukturella eller kulturella drag i organisationer.6 I 2007 
års förändring ändrades strukturen, eller formen, vilket resulterade i bland annat nytt 
organisationsschema för den flygtaktiska staben. Christensen m.fl. förklarar att 
organisationsstruktur beskriver vem som ska göra vad och hur det bör eller skall göras utifrån 
förväntningar och regler. Strukturen ger ramarna för handlandet men beskriver inte vad som 
faktiskt sker.  

                                                 
1 Regeringen, 2006, Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Försvarsmakten, Stockholm,  
   Försvarsdepartementet, s 3f 
2 Försvarsmakten, 2005, Doktrin för gemensamma operationer, DGemO, M7740-774003, Stockholm, s 9 
3 Ibid., s 36 
4 NATO, 2007, AJP-3(A) ALLIED DOCTRINE FOR JOINT OPERATIONS, Brunnsum,  s 49 
5 Haldén E, 2007, Den svåra konsten att reformera, Stockholm, Försvarshögskolan, s 19 
6 Christensen T, Laegrid P, Roness P, Rövik K-A, 2005, Organisationsteori för offentlig sektor, Malmö, Liber  
   ekonomi, s 152 
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För att förstå och analysera organisationsförändringar kan tre perspektiv ur 
Organisationsteori för offentlig sektor7 användas. De tre perspektiven benämns det 
instrumentella perspektivet, det kulturella perspektivet och mytperspektivet. För den här 
uppsatsen har jag valt ett av perspektiven, det instrumentella perspektivet vilket förklaras 
utförligare under avsnittet teori. 
 

Problemformulering 
 
Mot bakgrund av att förändringen 2007 handlade om förändrad organisationsform och en 
anpassning till ett internationellt koncept avseende såväl organisation som arbetssätt kan 
förändringen delas upp i två delar. För det första en mer formell förändring och för det andra 
en förändring av innehållet i organisationen, substansen. Den formella förändringen syftar till 
att förändra formen, det vill säga ramarna och i det här fallet även de fysiska faktorerna. 
Förändringen av substansen syftar till att införa nytt arbetssätt, med andra ord rutiner, 
procedurer och processer på lägsta nivå i staben. 
 
För den formella förändringen av den flygtaktiska staben 2007 krävdes bland annat nya 
lokaler, nya övergripande regler och rutiner för personalen och ny utrustning. För 
förändringen av substansen krävdes rimligen att attityder, beteenden och rutiner på lägsta nivå 
ändrades. För förändring av substans krävs mer mentala åtgärder vilka kan delas in i tre 
stadier: information och kunskap, förståelse och acceptans samt tillämpning av nytt arbetssätt. 
Detta påpekar ÖB i det beslut som ligger till grund förändringen.8 Förändringen kan därmed 
klassificeras till två typer av förändring:  
 

1) formell förändring eller formförändring 
2) förändrat innehåll eller substansförändring 

 
Tidigare forskning, bland annat av fil.dr Eva Haldéns undersökning om reformeringen av den 
svenska Försvarsmakten, visar att:  
 

A) Förändringar av komplexa offentliga organisationer som Försvarsmakten är svårt.9  
B) Förändring av formen är enklare att genomföra än substansen bland annat på grund av 

att förändringar av organisationsmedlemmarnas attityder, normer, värderingar och 
beteenden tar lång tid. 

 
Mot bakgrund av tidigare forskning om att förändring av offentliga organisationer som 
Försvarsmakten är svårt att genomföra samt egna erfarenheter av förändringen formuleras en 
hypotes om att: 
 
Förändringen 2007 av den flygtaktiska staben klassificeras som en förändring av typ 1), det 
vill säga en formförändring.  
                                                 
7 Christensen m.fl. 2005 
8 ÖB BESLUT, 2004-04-15, Fortsatt utveckling av HKV organisation och arbetssätt, Försvarsmakten, 
   bilaga 1, s 1 
9 Haldén, 2007, s 20 
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Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att pröva nämnda hypotes. För att pröva hypotesen har jag valt ett 
perspektiv på organisatoriska förändringar, det instrumentella perspektivet, taget ur boken 
Organisationsteori för offentlig sektor.10 
 
Av problemformuleringen framgår att det är organisationsförändring som undersöks i 
uppsatsen. Det kan konstateras att förändringen kan delas in i form- respektive 
substansförändring. Följaktligen är det rimligt att konstruera frågeställningar till stöd för 
undersökningen med bärighet på form och substans. Mot bakgrund av detta har två frågor 
konstruerats till stöd för den fortsatta undersökningen. 
 
1. Hur har förändringen presenterats och genomförts? 
2. Vad har man gjort i termer av form respektive substansförändringar? 
 
För att skaffa underlag till analys av substansförändringen har en enkät nyttjats för att samla 
data till stadiet information och kunskap. Enkätfrågorna redovisas nedan. 
 
Fick Du, inför omorganiseringen till FTS, information om, utbildning i eller annan 
förberedelse inför etableringen av CJTF-konceptet?  
 
Om du svarat JA på en eller flera punkter, utveckla gärna ditt svar, till exempel i vilken form 
eller omfattning du fått utbildning. 
 

Avgränsningar 
 
Att CJTF-konceptet har sitt ursprung i NATO får anses som allmänt känt. I undersökningen 
har konceptet utifrån internationella dokument som publikationer och doktriner valts att 
beskrivas i jämförelse med insatsstabens dokumenterade organisationsform och arbetssätt. 
Skälet är att få läsaren att följa konceptets användning och anpassning på närmast högre 
ledningsnivå, då flygtaktiska staben är en del av insatsorganisationen är det från insatsstaben 
som direktiv och styrningar ges. Den tolkning som är gjord av chefen för insatsledningen 
avseende CJTF utgör därför normen för flygtaktiska staben. Utifrån den tolkningen av CJTF 
kommer uppsatsen att behandlas. Att utföra undersökningen genom observationer av 
arbetssätt inom staberna har jag valt bort mot bakgrund av tidsaspekten. Observationer ser jag 
däremot som ett tänkbart alternativ för en djupare analys, till exempel för en D-uppsats, av 
stabens interna arbete.  
 
CJTF konceptet omfattar mer än strukturer och metoder. Vid en översättning av begreppet 
CJTF framgår att det handlar om en tillfälligt sammansatt multinationell och multifunktionell 
styrka. Ledningen av styrkan utgör därför endast en del av det totala. För den här 
undersökningen har endast ledningsfunktionen behandlats och endast till struktur och 

                                                 
10 Christensen m.fl., 2005 
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arbetssätt vid den flygtaktiska staben. Att djupare analysera samtliga ingående delar i CJTF 
konceptet skulle bli alltför omfattande. 
 
Då undersökningen i huvudsak behandlar organisationsform, arbetssätt och därmed 
förberedelse inför en förändring är det medvetet att inte djupare analysera fysiska faktorer 
som till exempel lokaler, IT-stöd, stöd för egen administration, arbetsrum eller hur 
ledningscentraler är utformade på annat sätt än övergripande. Jag vill därför understryka att 
förutsättningar av mer fysisk karaktär har en självklart viktig del i en organisationsförändring, 
men det avhandlas inte i den här undersökningen.  

Tidigare forskning 
 
Tidigare forskning avseende organisationsförändringen av högkvarteret finns i form av bland 
annat FOI-rapporter, t.ex. FOI-R 184911. Minst en tidigare uppsats om förändringen till 
dåvarande FTK är gjord vid Uppsala universitet med titeln Flygtaktiskt kommando i 
förändring – en analys av uppgifter och förslag till förändrad organisationsstruktur12 . Vid 
Försvarshögskolan har fil.dr Eva Haldén gjort en omfattande studie i Försvarsmaktens 
reformering.13 I studien används perspektivet samt ytterligare två ur Organisationsteori för 
offentlig sektor, det kulturella perspektivet och mytperspektivet.14  Vid Försvarshögskolans 
chefsprogram 06-08 har Petersson Tommy skrivit en uppsats om operativ planering. 
Uppsatsen angränsar till denna uppsats då interoperabiliteten undersöks utifrån den svenska 
FM-doktrinen.15 Jag har inte kunnat finna tidigare forskning avseende förändring av 
flygtaktiska kommandot till flygtaktiska staben vilket kan ha sin naturliga förklaring i att 
händelsen i sig är nyligen genomförd.   

Disposition 
 
Uppsatsen är indelad i fem avsnitt. Efter inledningen redovisas teori och metod. I denna del 
beskrivs vilken teori som används och vilka metoder som nyttjas samt den källkritiska 
granskningen. I avsnittet empiri beskrivs först bakgrunden till omorganiseringen. Därefter 
presenteras den idealbild vilken den flygtaktiska staben ska jämföras med. Syftet med 
idealbilden är att skapa ett hållbart verktyg för jämförelse av vilka åtgärder som vidtagits för 
anpassningen till konceptet utifrån form och substans. I efterföljande avsnitt jämförs den 
flygtaktiska staben med idealbilden utifrån förändring till form och substans. Avslutningsvis 
redovisas resultatet av enkätundersökningen vilken svarar mot det första stadiet av 
förändringsfaktorn substans, information och kunskap. Efter avsnittet empiri analyseras 
resultatet utifrån förändringsfaktorerna form och substans med hjälp av perspektivet. 
Analysresultatet överförs till avsnittet diskussion där även slutsatser redovisas. Efter 

                                                 
11 Collin C, Kaiser M, Nordlund P, 2005, Framtida utvecklingsvägar för HKV NY – Några styrprincipers 
     påverkan på HKV nya organisation, Stockholm, FOI Totalförsvarets forskningsinstitut/Försvarsanalys 
12 Andersson K, 2004, Flygtaktisk kommando i förändring – en analys av uppgifter och förslag till förändrad  
    organisationsstruktur, Uppsala, Uppsala universitet/företagsekonomiska institutionen 
13 Haldén E, 2007, Den svåra konsten att reformera. Från invasionsförsvar till insatsförsvar,  Försvarshögskolan 
14 Christensen, m.fl., 2005, 
15 Petersson Tommy, 2008, FM-doktrinens betydelse för operativ planering, Stockholm, Försvarshögskolan, ChP  
    06-08 
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diskussionen sammanfattas uppsatsen och förslag till fortsatt forskning utgör avslutningen till 
uppsatsen.  

Teori, metod och källkritisk granskning 

Teori 

Inledning  
För den här uppsatsen har ett teoretiskt perspektiv på organisationsförändringar tagits ur 
boken Organisationsteori för offentlig sektor.16  Författarna har skrivit boken med ett särskilt 
fokus på offentlig sektor byggt på empiriskt underlag från svensk offentlig sektor. Inte minst 
används den svenska försvarsreformeringen som exempel. I boken har två huvudsakliga 
teoretiska förhållningssätt att se på offentliga organisationer använts att utgå ifrån varav det 
ena används i uppsatsen. Ett strukturellt -instrumentellt förhållningssätt och ett institutionellt 
förhållningssätt.17 Förhållningssätten skiljer sig från varandra väsentligt i fråga om bland 
annat handlingslogik.18 Kort beskrivet benämns den instrumentella handlingslogiken 
konsekvenslogik, i vilken man försöker förutse framtida konsekvenser av handlingen utifrån 
en mål-medel-rationalitet. Det konsekvenslogiska handlandet beskrivs utförligare i stycket om 
det instrumentella perspektivet.  Den institutionella logiken benämns lämplighetslogik vilken 
baseras på tidigare erfarenheter, vad som fungerat bra, rimlighet, acceptans från den miljö 
organisationen befinner sig i, såväl yttre som inre miljö.19 Det instrumentella perspektivet med 
konsekvenslogiskt handlande har tydliga kopplingar till myndighets- och politisk ledning. Ett 
institutionellt perspektiv har med lämplighetslogiken som grund starka kopplingar till 
organisationen som helhet.  

Det instrumentella perspektivet 
 
Utifrån det instrumentella perspektivet uppfattas offentliga organisationer som redskap eller 
instrument då de ska utföra uppgifter på uppdrag av samhället. Handlandet karakteriseras av 
att medvetna, viljestyrda val görs efter att alternativa lösningar med konsekvensbeskrivningar 
beaktats utifrån vilket mål som ska uppnås.20 Instrumentalitet kan också uttryckas genom att 
organisationsstrukturen utformas efter mål-medelvärderingar vilket innebär att inte endast 
målet är väsentligt utan också vilket handlingssätt som ska tillämpas.21 En mera teoretisk 
benämning på detta är formell organisationsstruktur. Med organisationsstruktur menas en 
struktur baserad på positioner och regler för vem som gör vad och hur det ska eller bör 
göras.22 Organisationer innehåller förutom positioner även underenheter vilka utifrån ett 
varierat antal och grad av arbetsfördelning bildar koalitioner. Organisationer med många 
koalitioner benämns heterogena.23 Dessa koalitioner påverkas av omgivningen i handlandet 
utifrån till exempel särintresse. Koalitionerna kan handla målrationellt men en organisation 
                                                 
16 Christensen m.fl., 2005 

17 Ibid., s 12 

18 Ibid. 
19 Ibid., s 13 

20 Ibid., s 32 

21 Ibid. 
22 Ibid., s 33 

23 Ibid. 
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med koalitioner tenderar till att ta hänsyn till andra enheter inom samma organisation eller 
andra myndigheter eller organisationer med intresse i den egna.24  
 
Inledningsvis i avsnittet beskrevs att det rationella handlandet i organisationen präglades av 
konsekvenslogik. Det vill säga att handlingarna präglas av att organisationen i uppgifternas 
utförande väljer alternativ med utgångspunkt i rationella kalkyleringar om möjliga 
konsekvenser.25 Denna så kallade beslutsregel beskriver Christensen m.fl. utifrån två synsätt. 
Antingen fullständig målrationalitet eller begränsad rationalitet.26 Med fullständig 
målrationalitet menas att organisationen har tydliga och klara mål, full översikt av tänkbara 
alternativ och full insikt i vilka konsekvenser alternativen har i förhållande till målen.27 
Erfarenheter visar att detta inte stämmer i verkligheten framförallt för komplexa offentliga 
organisationer där många hänsyn skall tas.28 Begränsad rationalitet karakteriseras av oklara 
mål, ofullständig information och begränsad uppfattning om alternativ och dess konsekvenser 
vilket leder till att organisationen väljer ett alternativ som är tillräckligt bra i förhållande till 
målet eftersom full insikt är omöjligt att uppnå. Andra uttryck för dessa beslutsregler är 
maximering och satisfiering.  En av skillnaderna mellan maximering och satisfiering är 
kraven på tidsåtgång. Fullständig målrationalitet kräver i princip obegränsat med tid för full 
insikt i möjliga handlingsalternativ och dess konsekvenser. Begränsad rationalitet innebär 
därmed begränsat med tid vilket i praktiken omöjliggör full insikt över möjliga alternativ och 
dess konsekvenser. Mot bakgrund av detta förstås att en beslutsregel som bygger på 
maximering inte är möjlig, enligt min mening är det näst intill en utopisk tanke. Handlandet 
präglas av konsekvenslogik men eftersom den optimala lösningen är omöjlig väljs det 
alternativ som är tillräckligt bra i förhållande till målet. En beslutsregel som bygger på 
maximering kan därmed inte väljas utan det är graden av begränsad rationalitet som kan 
diskuteras. 
 

Empiriska indikatorer 

Form 
 
De empiriska indikatorerna som ligger till grund för undersökningen är form och substans. I 
avsnittet problemformulering framkommer att indikatorn form avser organisationsformen, till 
exempel organisationsscheman och regler för vem som ska göra vad och hur det bör eller 
skall göras.29 Det vill säga de formella ramarna kring förändringen. Till de formella ramarna i 
uppsatsen har även kopplats fysiska faktorer såsom nya lokaler och ny utrustning med 
anledning av omlokaliseringen.  

                                                 
24 Christensen m.fl., s 33 
25 Ibid., s 34 
26 Ibid., s 34f 
27 Ibid. 
28 Ibid., s 35 
29 Ibid., s 27f 
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Substans 
 
För indikatorn substans är operationaliseringen baserad på tidigare erfarenheter om 
förändringar i Försvarsmakten. Indikatorerna presenterades redan i avsnittet 
problemformulering. Förre Överbefälhavaren, general Håkan Syrén, beskriver i det beslut 
som ligger till grund för omorganiseringen att all personal skall utbildas i processorienterat 
arbetssätt eftersom förändringen var så omfattande. Detta gällde inför omorganiseringen 2005 
men, i utredningsuppdraget till arbetsgruppen för utveckling central ledning, framgår att målet 
att införa ett processorienterat arbetssätt och en enkel och tydlig organisationsstruktur som 
stödjer detta kvarstår.30 Följaktligen finns behovet av bland annat utbildning kvar inför 
omorganisation 2007. Vidare av beslutet framgår att förändringsarbetet inte endast omfattar 
struktur utan i lika hög grad organisationens kultur, personalens attityder och värderingar 
samt beteenden. Förändringsarbetet ska ske successivt med en aktiv ledning för att förståelse 
och acceptans för nytt arbetssätt ska kunna implementeras.31 ÖB:s tydliga uppmärksammande 
av att förändringsarbete är svårt särskilt avseende implementering av nytt arbetssätt kan enligt 
min mening generaliseras och får därför utgöra grunden för förklaring av indikatorn substans. 
Mot bakgrund av detta kan substans brytas ned till information och kunskap, förståelse och 
acceptans samt tillämpning av nytt arbetssätt. Därmed kan rimligen de tre stadierna 
tillsammans utgöra en helhet för begreppet substansförändring.  

Metod och material 

Material  
 
Materialet som använts i uppsatsen är huvudsakligen officiella dokument från Försvarsmakten 
och NATO. Dokumentation utanför Försvarsmakten omfattas av regeringens regleringsbrev 
för budgetåret 2007. Interna dokument utgörs av Försvarsmaktens styrmodell, delar av 
Försvarsmaktens doktrin, Överbefälhavarens beslut avseende fortsatt utveckling av 
högkvarteret och interna direktiv för arbete inom högkvarteret. Vidare har rutinbeskrivningar i 
form av stående order använts för såväl insatsstaben som för den flygtaktiska staben. 
Avseende NATO dokumentationen har denna utgjorts av öppen dokumentation tillgänglig för 
icke NATO – medlemmar. Inget av materialet har bedömts som belagt med sekretess. 
Ytterligare material i undersökningen utgörs av resultatet från en enkätundersökning som 
gjordes i inledningen på uppsatsarbetet. Valet att endast använda dokumentation och en 
enklare enkät beror på tidsaspekten för uppsatsen. 

                                                 
30 Försvarsmakten, 2006-10-23, PM, Vägvalsfrågor för FML avseende organisationsutveckling  av HKV 05,  
    Stockholm, Högkvarteret/Ag Utv CL 
31 ÖB BESLUT, 2004-04-15, 02 300:66282, Fortsatt utveckling av HKV organisation och arbetssätt, Stockholm, 
    Försvarsmakten/Högkvarteret, bilaga 1, s 1 
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Metod  
 
Mot bakgrund av valt material och syfte med undersökningen används både kvantitativ 
innehållsanalys och kvalitativ textanalys som metod. I Metodpraktikan uttrycks att kvantitativ 
innehållsanalys är en undersökning av skriftlig, muntlig eller bildmässig framställning som 
kan baseras på likvärdiga och jämförbara uppgifter om så många analysenheter att uppgifterna 
kan uttryckas och analyseras med siffror.32 I undersökningen passar denna metod bra att 
använda i jämförelsen av flygtaktiska stabens anpassning till konceptet avseende indikatorn 
form då det är jämförelser eller förekomsten av begrepp, organisationsscheman, styrande 
dokument eller produkter som behandlas. Vidare är metoden möjlig att använda till del i 
analysen av enkätresultatet. Enkätens utformning ger vid handen att använda kvantitativ 
metod då svarsalternativen har kategoriseras i JA och NEJ vilket innebär möjligheter att 
analysera svar utifrån antal. 
 
Kvalitativ textanalys beskrivs i Metodpraktikan som fördelaktig att använda när det centrala 
som forskaren är ute efter att fånga in, antas vara något annat än summan av delarna i texten.33 
Kvalitativ textanalys delas upp i två huvudsakliga användningsområden beroende på vilka 
typer av frågor som skall besvaras. För det första är det frågor som handlar om att 
systematisera innehållet och för det andra kan det vara frågor om att kritiskt granska 
innehållet.34 För den här undersökningen med indikatorerna form och substans bedöms det 
mer lämpligt att systematisera undersökningen genom att logiskt ordna innehållet. På detta 
sätt kan innehållet formaliseras i överblickbara kategorier. En kritisk granskning av resultatet 
i undersökningen skulle mer fokusera på huruvida den flygtaktiska staben har tolkat till 
exempel olika begrepp rätt eller fel vilket inte har varit syftet med undersökningen. Med hjälp 
av indikatorerna lyfts därför det specifika fram ur texten vilka systematiskt ordnas utifrån 
form och substans. Resultatet analyseras därefter med hjälp av de två perspektiven för att 
avslutningsvis diskuteras och slutsatser redovisas. Mot bakgrund av att det är tolkningar av 
utvecklade enkätsvar och bakgrundsfakta till organisationsförändring har metoden bedömts 
som lämplig.  

                                                 
32 Esiasson P, Gilljam M, Oscarsson H, Wängnerud L, 2002, Metodpraktikan, Stockholm, Norstedts Juridik AB,  
    upplaga 1:1, s 219 
33 Ibid., s 233 
34 Ibid., s 234 
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Källkritisk granskning  
 
Avseende äkthetskriteriet anses det samlade materialet uppfylla detta kriterie. I Om konsten 
att tänka, granska och skriva på ett vetenskapligt sätt – En introduktion i metodlära tas bland 
annat upp om materialet är original, kopior eller avskrifter.35 NATO-dokumenten är 
elektroniska kopior på grunddokumenten vilket av naturliga skäl är svåra att få tag på.  
Försvarsmaktens interna styrdokument som doktriner, stående stabsorder, direktiv och 
inriktningar är originalhandlingar eller kopior från HKV expedition, såväl i pappersform som 
elektronisk. Regleringsbrevet är hämtat elektroniskt via Ekonomistyrningsverkets hemsida. 
Övriga publikationer anses vara originalhandlingar i den meningen att de är utgivna böcker. 
Avseende samtids- eller närhetskriteriet anses även detta som uppfyllt då samtliga handlingar 
från Försvarsmakten är daterade i samtid med de händelser som beskrivs. NATO-dokumenten 
är aktuella i den meningen att kopiorna är daterade i närtid och är till synes giltiga exemplar 
att använda Avseende beroendekriteriet bedöms att huvudsakligen allt material är av 
förstahandskaraktär. Såväl officiella dokument från försvarsmakten som NATO är av den 
karaktären liksom doktriner och stående stabsorder. Enkäten kan möjligen ifrågasättas utifrån 
tendenskriteriet om misstanke föreligger att personalen svarar utifrån särintresse i stället för 
objektivitet. Bedömningen är dock att det inte finns anledning att misstänka att så skulle vara 
fallet varför tendenskriteriet anses uppfyllt. 
 

Empiri 

Bakgrund till organisationsförändringen 

Inledning 
 
Det beslut från 2004 som ligger till grund för organisationsförändringen 2007 avsåg att 
utveckla högkvarteret i två steg med 2-3 år mellan varje.36 Inledningsvis var målet att införa 
en processorienterad ledningsstruktur vilket skulle uppnås i och med införandet av HKV 05. 
Därefter i ett andra steg avsågs att införa en processorienterad organisation men tidigast innan 
utgången av 2007. I uppsatsen avses inte HKV 05 behandlas då det framgår att 
omorganiseringen 2007 bygger på det grundläggande beslutet från 2004 och de brister i HKV 
05 som framkommit efter förändringen. Fokus har därför varit att lyfta fram vad som 
förväntades uppnås 2007 och inte vad som gjordes 2005. 
 

Bakgrund 
 
Den omorganisation undersökningen avser har enligt efterforskningar sin grund i ett ÖB 
beslut taget 2004-04-15 vilket avser den fortsatta utvecklingen av högkvarterets organisation 
och arbetssätt.37 I beslutet framgår att Försvarsmaktens högkvarter genomfört ett antal 
                                                 
35 Hallenberg m.fl, 2008, s 41 
36 ÖB BESLUT, 2004-04-15, 02 300:66282, Fortsatt utveckling av HKV organisation och arbetssätt, s 3 
37 Ibid. s 1 
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organisationsförändringar som har lett fram till avsevärda förbättringar. Trots förbättringarna 
kvarstår dock problem främst i områdena styrning och samordning. För den fortsatta 
utvecklingen av högkvarteret införs i ett första steg en processorienterad ledningsstruktur i 
syfte att öka fokus på levererat resultat, ökad helhetssyn och bättre organisatorisk lärande.38 
Detta ska uppnås genom att införa ett resultat- och flödesbaserat organisationskoncept.39 Det 
framgår att förändringsprocessen nu blir mer komplex än tidigare främst med hänsyn till att 
förändringarna är mer djupgående avseende nya arbetssätt, relationer och roller samt 
kulturella förhållanden. Av beslutet framgår att utvecklingen syftar till att effektivisera, 
rationalisera och anpassa högkvarteret till nya krav. Innebörden av detta är att flexibiliteten 
kontinuerligt ska ökas för att bättre svara mot förändrade krav utifrån omvärldsutvecklingen 
och från statsmakterna, inte minst avseende krav på olika typer av insatser.40 Vidare ska 
kostnadsreduceringar ske för den centrala ledningen vilket medför personalreduceringar. 
Detta möjliggörs genom förändrat arbetssätt och effektivisering till följd av bättre styrning 
och samordning. Det framgår med tanke på den komplexa förändringen att genomförandet 
står inför en del utmaningar. ÖB påpekar att med de omfattande förändringarna av struktur 
och arbetssätt kommer förändringen att ta lång tid. Erfarenheter från studier av andra 
offentliga myndigheter visar också att det krävs både uthållighet och tålamod från ledningen. 
Detta uttrycks i form av att det krävs ett stort engagemang.41 I beslutet tydliggörs att 
förändringsarbetet inte bara handlar om strukturer utan lika mycket om organisationskultur 
och personalens attityder, värderingar och beteenden. Medarbetarnas förståelse och acceptans 
för nytt arbetssätt betonas och skall uppnås genom successivt förändringsarbete i flera steg. 
 
Efter HKV NY-arbetet och etableringen av HKV 05 fortsätter utvecklingen av HKV bland 
annat mot bakgrund av nya krav från regeringen om kostnadsreducering. Dessutom kvarstår 
behoven av fortsatt utveckling enligt ÖB beslut 2004-04-15. I juni 2006 ges därför uppdrag 
till arbetsgruppen för utveckling av den centrala ledningen att analysera uppgiften fortsatt 
utveckling av HKV.42 Analysen ger förslag till genomförandet av en organisationsförändring 
men något beslut om samlokalisering av operativa enheten med övriga HKV är ännu inte 
taget. Däremot föreslås att samlokalisering utreds med anledning av kostnadsfrågan. Analysen 
redovisar bland annat vad som skall uppnås med förändringsarbetet som helhet. För att belysa 
vad som berörs används begreppet målområde med indelningen 1-3. Målområde 1 avser 
kostnadsreduceringarna, målområde 2 kostnadseffektivare verksamhet och målområde 3 
kontinuerlig utveckling av central ledning. Under avsnitt 2 i analysen redovisas sedan hur det 
skall uppnås, redovisat i termer av skedesindelning och tidpunkter. Av analysen framgår 
under målområde tre att utbildning och ledarskapsutveckling är centrala. Avseende utbildning 
fokuserar analysen på hur utveckling av former för kontinuerlig utveckling skall ske. Härvid 
redovisas följande förutsättningar vara, för det första en grundläggande utbildning av all 
personal, för det andra en rollbaserad utbildning och för det tredje skall chefsutbildning 
genomföras.  
 

                                                                                                                                                         
    Försvarsmakten 
38 ÖB BESLUT, 2004-04-15, s 2 
39 Ibid. 
40 Ibid. 
41 ÖB beslut, 2004-04-15, bilaga 1, s 1 
42 LEDS VHU, 2006, Fortsatt utveckling av HKV och den centrala ledningen – ett förbandschefsperspektiv, 
    Försvarsmakten/PROD 
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Med arbetsgruppens analys som grund utarbetas alternativa lösningar för bland annat 
organisationsprinciper och ledning av Försvarsmakten kontra operativ verksamhet. 
Alternativen presenteras med konsekvensbeskrivningar i form av styrkor och svagheter för 
respektive alternativ. För organisering av den operativa ledningen återfinns dock endast två 
alternativ. Det första alternativets motiv till varför operativa enheten skulle vara kvar i 
Uppsala var att kunna särskilja kostnader för insatsverksamheten och ökat fokus på 
kärnverksamheten. Det andra alternativet, samlokalisering med övriga högkvarteret, 
motiverades med att särskiljning av kostnader inte längre var nödvändig samt att fokus på 
kärnverksamheten inte påverkades av en samlokalisering.43 Ytterligare 
konsekvensbeskrivningar av de två alternativen har inte kunnat finnas. Ur kostnadseffektiv 
synpunkt skulle det därför kunna vara naturligt att samlokalisera operativa enheten med 
övriga HKV.  
 
I november 2006 ges uppdrag till samtliga underställda chefer inom HKV.44 I uppdraget 
återfinns preliminära organisationer för bland annat insatsledningen. Inom insatsledningen 
bereds ärendet varpå direktiv utgår inom insatsorganisationen att föreslå kommande 
organisation inom vissa givna ramar. I direktivet framgår, efter dialog med operativ chef och 
inspektörerna för respektive försvarsgren, att organisering av insatsprocessen ska ske enligt 
CJTF konceptet. Organisationsformen är i stort i enlighet med NATO och EU aktuella 
tillämpning av konceptet. Det är en variation av DJTF-konceptet (deployable combined task 
force) innebärande att personal är identifierad och avdelad för att ingå i andra staber, till 
exempel FHQ. 
 
Under februari månad 2007 påbörjas så arbetet med att samlokalisera högkvarterets delar av 
insatsorganisationen genom projektdirektiv #1.45 Detta efter att ny organisation är fastställd 
enligt det uppdrag som chefen för insatsstaben gav ut till inspektörerna och operativ chef i 
november 2006. Mot bakgrund av verksamhetsuppdrag 2007 (VU07) ges inriktningar för det 
fortsatta arbetet med utveckling av försvarsmaktens högkvarter.46 Inriktningarna avser att 
bland annat samlokalisera operativa enheten med övriga högkvarteret.  
 
Under mars 2007 ges Försvarsmaktens styrmodell ut.47 Med FM styrmodell skall en hög 
produktivitet upprätthållas genom att resurser används effektivt. En hög effektivitet uppnås 
genom att tillgängliga resurser används så att efterfrågade produkter levereras med rätt 
kvalitet och egenskaper.48 I styrmodellen återfinns kompletterande direktiv varvid två är 
särskilt kopplade till undersökningen. Den ena är att insatsledningen ska tillämpa 
internationella (NATO) stabsarbetsmetoder. Den andra är att HKV ska fortsätta utvecklingen 
av ett processorienterat arbetssätt och införande av standardprocesser.49  

                                                 
43 Försvarsmakten, 2006-10-23, Vägvalsfrågor för FML avseende organisationsutveckling av HKV 05, PM, Ag  
    utv CL, s 8 
44 Zakariasson P, 2006, Uppdrag till chefer i HKV att utarbeta förslag till utvecklad organisation, HKV Uppdrag  
    172/06, Stockholm, Försvarsmakten/Ag Utv CL 
45 FM skr 23 250:60373, HKV lokalisering projektdirektiv #1, Stockholm, Försvarsmakten/Högkvarteret 
46 VU 07, 2007, Utveckling av organisationen vid Försvarsmaktens högkvarter,  Försvarsmakten 
47 FM skr, 09 100:60374, FM styrmodell, Försvarsmakten 
48 HKV, FM styrmodell, s 2 
49 Ibid, s 3 
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Avseende anpassningen mot arbetssätt kompatibla med NATO och CJTF-konceptet ägnas ett 
helt stycke åt detta vilket citeras nedan för att lyfta fram tydligheten med valt koncept. 
 

Den metod och det arbetssätt som tillämpas inom Insatsprocessen har sin 
grund i OPP och CJTF-konceptet. OPP bygger på ett processbaserat 
synsätt för insatsledning, vilket är detsamma som en processorienterad 
ledningsstruktur. Försvarsmakten tillämpar denna metod för att vara 
interoperabel och den är väl etablerad främst inom insatsverksamheten. 
Metoden innehåller två processer, planering (planning) och genomförande 
(operations). Organisationsstrukturen är indelad i upp till tio sak- och 
kompetensområden som stödjer de två processerna. Sakområden är 
vanligtvis: personal, underrättelser, genomförande (operations), logistik, 
planering (planning), ledningssystem, övningsplanering, ekonomi och 
CIMIC. OPP och CJTF tillämpas inom Försvarsmaktens 
militärstrategiska, operativa och taktiska nivåer samt vid större delar av 
grundutbildningsförbanden, både som stabsarbetsmetod och som grund 
för organisationsstrukturen.50 

 
ÖB tydliggör att det är både organisationsstruktur och arbetsmetoder som tillämpas. Samtidigt 
med att styrmodellen ges ut blir insatsledningens interna styrdokument, gemensam stående 
stabsorder för insatsledningen klar.51 Denna stabsorder reglerar insatsledningens arbete på 
samtliga nivåer. Det är det övergripande dokumentet och kompletteras av stående stabsorder 
för respektive nivå. På taktisk nivå återfinns den flygtaktiska staben. För undersökningen är 
det övergripande dokumentet för insatsledningen en centralt viktig handling eftersom det är i 
den som tolkningen av CJTF är gjord. Tolkningen ligger sedan till grund för flygtaktiska 
stabens interna arbete och utformning. Innan omorganiseringen genomförs tillförs i ett sista 
skede den arbetsordning (ArbO) som gäller för hela HKV där insatsledningen är en av 
underenheterna.52 Från 2007-04-01 gäller sedan den nya organisationen. 
 
För den operativa enheten med de taktiska kommandona fortsätter verksamheten i Uppsala 
intill dess att nya lokaler är förberedda. Flytten planeras till att genomföras i sin helhet innan 
utgången av april månad 2008. Detta innebar att för den flygtaktiska delen i Uppsala fortsatte 
verksamheten i princip enligt normala rutiner i avvaktan på att den nya grupperingsplatsen 
färdigställdes. Den fysiska flytten genomfördes därefter under april 2008. 
 

Sammanfattning 
 
I avsnittet har beskrivits bakgrunden till omorganiseringen. Förändringen har sin grund i ÖB 
beslut 2004-04-15 om krav på fortsatt utveckling av högkvarteret och som en följd av de 
brister som kvarstod efter införandet av ny organisation i högkvarteret 2005. Främst gäller det 
styrning och samordning av högkvarteret med en enkel och tydlig organisation som stödjer 
detta. Med förändringen förväntas ökat fokus på levererat resultat, effektivitet och flexibilitet. 
                                                 
50 ÖB BESLUT, 2004-04-15,  s 5 
51 FM skr 02 312:66031, INSATSLEDNING GEMENSAM STÅENDE STABSORDER, Stockholm,  
    Försvarsmakten 
52 LEDS VHU, FM skr 02 312:65950, Arbetsordning för Högkvarteret, Stockholm,  
    Försvarsmakten 
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Det senare syftar till att kontinuerligt över tiden kunna anpassas till nya krav från 
statsmakterna med hänsyn till omvärldsutvecklingen.53 Kraven från den politiska ledningen 
avseende förmågan att tillsammans med andra nationer och internationella organisationer som 
FN, EU och NATO kunna planera, leda, genomföra och följa upp insatser är betydande 
liksom kraven på kostnadsreduceringar.54  Följaktligen är bakgrunden till förändringen knuten 
till för det första utvecklingen internt inom högkvarteret avseende styrning och samordning 
och för det andra till omgivningens krav på förändring och anpassning i form av förmåga och 
ekonomi. Det framgår av styrmodellen att organisationsform och arbetssätt i insatsprocessen 
ska överensstämma med CJTF konceptet och att insatsprocessen redan tillämpar arbetssätt 
enligt valt koncept, detta är väl implementerat, vilket talar emot behovet av förändring av 
arbetssätt, substansen, i uppsatsen. Det är också tydligt att all personal inför omorganiseringen 
ska utbildas i processorienterat arbetssätt. Med detta kan förstås att det är skillnad mellan 
insatsverksamhet och övrig verksamhet i högkvarteret. Det vill säga att förändringen av 
insatsorganisationen genomfördes utifrån att behovet endast var organisationsformen och den 
geografiska lokaliseringen för att överensstämma med konceptet. Omlokaliseringen var ett 
krav utifrån ett ekonomiskt perspektiv då detta svarar upp mot kraven om 
kostnadsreduceringar för den centrala ledningen. Bakgrunden visar därmed att det finns olika 
behov av förändring inom högkvarteret. För högkvarteret som helhet är behovet omfattande 
med både förändring av organisationsform och arbetssätt. För insatsstaben är det däremot 
endast organisationsformen och lokaliseringen av den operativa ledningen som behöver 
förändras.  

Idealbilden  

Bakgrunden till CJTF 
 
CJTF konceptet har sitt ursprung i NATO sedan cirka femton år tillbaka. Konceptet 
utformades ursprungligen till att utgöra ett säkerhetspolitiskt verktyg för EU mot bakgrund av 
det förändrade säkerhetspolitiska läget efter Sovjetunionens fall och upplösningen av 
Warsawapakten.  Med det förändrade omvärldsläget i Europa följde bland annat osäkerhet för 
vissa nationer om huruvida försvarsanslagen kunde minskas mer eller mindre radikalt 
eftersom den tidigare dimensionerande motståndaren inte längre fanns. I Europa förändrades 
kartbilden minst sagt markant och länder med anknytning till före detta Warsawapakten fick 
en helt ny betydelse för säkerhetsarbetet i Europa. Till följd av förändringen uppstod behov av 
ett bredare samarbete med europeiska nationer avseende samarbete i säkerhetspolitiska frågor. 
Alla europeiska nationer är inte medlemmar i NATO men är ändå viktiga aktörer i det 
framtida europeiska säkerhetsarbetet. Vid årsskiftet 1993-94 beslutas i NATO om ett nytt 
koncept, CJTF. Idén är en tillfälligt sammansatt multinationell och multifunktionell (jmf 
svenska försvarsgrenar) styrka att sättas in i militära operationer för i huvudsak 
fredsfrämjande uppgifter men med kapacitet för fredsskapande uppgifter inom ramen för EU. 
Vidare är tanken att inom ramen för europeiskt samarbete kunna införliva icke NATO 
anslutna europeiska länder i styrkebidraget. Konceptet vilar dock på NATO grund varför de 
nationer som inte är medlemmar behöver anamma den doktrin som råder i NATO. Denna 

                                                 
53 ÖB BESLUT, 2004-04-15, s 2 
54 Regeringen, 2006, Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Försvarsmakten, Stockholm,  
    Försvarsdepartementet, s 3f 
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anpassning benämns interoperabilitet och påtalas i natodoktrinen som synnerligen viktig för 
en styrkechef att ta hänsyn till.55 Med CJTF konceptet kan nationer i Europa bidra med 
resurser till sammansättning av en gemensam militär styrka. Den avdelade styrkan ska 
dessutom, nationellt kan antas, vara övad i och tillämpa en gemensam doktrin. 
Interoperabiliteten har under 2000-talet i Försvarsmakten varit betydande. Ett tydligt exempel 
är Försvarsmaktens styrmodell i vilken det framgår att syftet med de arbetsmetoder och den 
valda strukturen i insatsorganisationen är interoperabilitet med NATO och EU.56   
 

Form 
 
Försvarsmaktens insatsledning tillämpar enligt FM styrmodell CJTF konceptet. Chefen för 
insatsorganisationen har utifrån direktiv från överbefälhavaren inom egen organisation styrt 
utvecklingen av struktur och arbetssätt på såväl operativ som taktisk nivå. I samband med den 
nya organisationen 2007 fastställdes en ny stående stabsorder för insatsorganisationen. I 
stående stabsorder framgår vilken struktur och vilket arbetssätt som ska användas inom 
insatsorganisationen som helhet. I enlighet med NATO:s struktur för CJTF, är insatsstaben 
organiserad efter detta i olika funktioner, J1-J9. 57 En skillnad, av flera, mellan den svenska 
lösningen och den i NATO är att den svenska har ytterligare funktioner, till exempel J0, 
vilken inte finns med i de NATO dokument som studerats. I NATO är CJTF konceptet 
fokuserat till insatser. Den tillfälligt sammansatta styrkan upplöses efter genomfört uppdrag 
och är därför unik till sin utformning och sitt innehåll till att passa en specifik uppgift under 
en begränsad tid. För Försvarsmakten har insatsstaben flertalet andra uppgifter att hantera 
vilket innebär en utökning av såväl funktioner som uppgifter. Nedan visas ett utdrag ur 
stående stabsorder 2009 vilket verifierar den struktur som beskrivs i NATO:s AJP-01(C).58 
Anledningen till att 2009 valts är att en beskrivning av strukturen i stående order från 2007 
inte innehöll en lika tydlig presentation av strukturen. Dock är detta beskrivit i text. 
 

Insatsledningen är en linjeorganisation med kommandokedja 
omfattande C INS, operativ chef och cheferna för armé-, marin- och 
luftstridskrafterna. INSL utgör grund och kaderorganisation för ledning 
i högre kris- och beredskapsnivåer. Organisationen och enheternas 
innehåll följer NATO principer för staber inom CJTF-konceptet med 
vissa mindre variationer..59 

 
 

                                                 
55 NATO, 2007, AJP-01(C) ALLIED JOINT DOCTRINE, section 2, s 14, punkt 0250 
56 FM skr, 09 100:60374, FM styrmodell, Stockholm, Försvarsmakten/Högkvarteret, s 8 
57 NATO, 2007, AJP-01, section 2, s 14, punkt 0249 
58 Ibid. 
59 FM skr 02 312:66031, INSATSLEDNING GEMENSAM STÅENDE STABSORDER, Försvarsmakten, s 12 
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Figur 1 utvisande organisationsstruktur för insatsstaben från 200960 
 
ÖB uttrycker i FM styrmodell att insatsprocessen tillämpar både metod och struktur enligt 
CJTF konceptet. Detta är dessutom väl etablerat i insatsprocessen.61 Mot bakgrund av 
ovanstående figur råder det enligt mitt menande inga tvivel avseende form. För arbetssätt i 
insatsprocessen är detta reglerat att omfatta två processer, planering (planning) och 
genomförande (operations) samt att metoden för dessa ska vara OPP, Operational Planning 
Process.62  
 

Substans 

Planeringsprocessen  
 
I en jämförelse mellan de begrepp och metoder som används inom insatsstaben och CJTF 
framgår att de överensstämmer med varandra. I NATO:s styrdokument om 
planeringsprocessen, AJP-5, markeras redan i inledande kapitel att planeringen ska utgå från 
vad som betecknas OPP, Operational Planning Process. Planeringsprocessen är indelad i fem 
steg. Initiation, orientation, concept development, plan development och plan review.   
 

 
Figur 2 Översiktsbild av planeringsprocessens fem steg enligt OPP.63 

                                                 
60 Försvarsmakten, 2009, INS SSO, Stockholm, Högkvarteret, 
61 FM skr, 09 100:60374, FM styrmodell, Försvarsmakten 
62FM styrmodell, 2007, Försvarsmakten 
63 NATO, 2006, AJP-5, s 50  
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Riktlinjer för detaljplanering återfinns sedan i GOP, Guidance(ibland guidelines) for 
Operational Planning.64 GOP återfinns i stående stabsorder för insatsstabens verksamhet under 
planeringsfunktionen J5.65 För att jämföra och kunna bedöma insatsstabens planeringsprocess 
utifrån CJTF konceptet redovisas här processbilden ur stående stabsorder avseende 
planeringsprocessen och insatsstabens tolkning av OPP. Det framgår tydligt i text att de fem 
stegen enligt processen ska användas vid insatsstabens planeringsprocess.66 
 

 
Figur 3 Insatsstabens planeringsprocess med de fem stegen enligt OPP.67 
 
Den omedelbara skillnaden som uppenbarar sig är var i processen bedömande övergår till 
utvecklande av planen. Oavsett detta är det dock tydligt att innehållet i OPP används vid 
insatsstaben.  

Genomförandeprocessen 
 
På liknande sätt som planeringsprocessen har genomförandeprocessen, under funktionen J3, 
omhändertagit kravet på interoperabilitet. J3 beskriver vilka arbetssätt som ska tillämpas och 
vilka produkter som ska levereras.68 Begrepp, metod och produkter överensstämmer med 
CJTF förutom för nationella produkter, till exempel försvarsmaktens beredskapsorder, FM 
BerO. I enlighet med CJTF konceptet och NATO:s AJP-3(A) beskriver J3 ansvarsförhållandet 
och hur man avser leda och koordinera verksamheten, genom underbyggande arbetsgrupper 
och så kallade ”boards”.69 Dessa arbetsgrupper är definierade avseende vilken roll de har och 
framförallt vilken sammansättning utifrån ett taktiskt perspektiv. Det vill säga när var och hur 
förväntas representanter ur den taktiska nivån närvara vid möten eller framtagande av 
operationsplaner, operationsorder eller motsvarande. Jag har tidigare i avsnittet nämnt 
produkter. De produkter som åligger J3 att ansvara för skiljer sig åt främst avseende antalet. 
Eftersom Försvarsmakten knappast kan kallas för tillfälligt sammansatt har insatsstaben att 

                                                 
64 NATO, 2006, AJP-5,, preface ix, punkt 0005 
65 Försvarsmakten, 2009, INS SSO, s 14 
66 FM skr 02 312:66031, INSATSLEDNING GEMENSAM STÅENDE STABSORDER,(INS GSO) s 10 
67 Ibid., s 11 
68 Försvarsmakten, 2009, INS SSO, bilaga INSS J3,  
69 Ibid., s 3 
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hantera en mängd olika uppgifter av mer långvarig nationell karaktär. De produkter J3 på 
insatsstaben ansvarar för och som har en direkt motsvarighet i CJTF konceptet är till exempel 
följande:70 
 

• WARNING ORDER/ACTORD (förberedande order) 
• FragO (kompletterande order inom ramen för fastställd operationsplan) 
• OpO (operationsorder inom ramen för fastställd operationsplan) 

 
 

Sammanfattning 
 
Sammanfattningsvis konstateras att efter jämförelse mellan NATO dokument avseende CJTF 
konceptet och Försvarsmaktens insatsstab att det till dokumenterad organisationsform och 
arbetssätt överensstämmer med CJTF konceptet. ÖB har tydligt beskrivit att insatsprocessens 
användande av OPP och CJTF konceptet i planering och genomförande är väl etablerad inom 
insatsprocessen vilket kan bekräftas avseende dokumentationen. Det finns skillnader men min 
bedömning är att planerings- och genomförandeprocessen i insatsstaben till största del 
överensstämmer med CJTF konceptet. Vidare framgår av redovisat underlag att inom ramen 
för planeringsprocessen ska GOP användas. GOP är verktyget som används för att 
standardisera stabsarbetet inom respektive steg i planeringsprocessen, enligt NATO:s OPP.71 
Av den dokumentation som redovisats hittills, framgår i stående stabsorder för insatsstaben att 
varje funktion, J0-9, har till ansvar att utforma beskrivningar av funktionsspecifik natur ned 
till handläggarnivå.72  
 

FTS anpassning till CJTF 

Form 
 
I avsnittet om CJTF framgår att insatsstabens stående stabsorder reglerar vilken 
organisationsform och vilka arbetsmetoder som ska användas. Detta återspeglas även i FTS 
stående stabsorder. Vid en granskning av dokumentet betonas att syftet med FTS stabsorder är 
att tydliggöra organisation, ansvarsområden och stabsarbetsmetoder. I likhet med insatsstaben 
fokuserar FTS sin struktur och arbetssätt till konceptet. I FTS stående stabsorder under 
punkten ”1.4 organisationsprincip” framgår att ” Organisationen och enheternas innehåll 
följer NATO principer för staber inom CJTF-konceptet med vissa mindre variationer”.73 
Texten är direkt överförd från insatsstabens order. För att strukturen ska bli verifierad bör vi 
kunna hänvisa till insatsstabens eftersom vi konstaterat tidigare att den överensstämmer med 
konceptet. Insatsstabens organisationsstruktur är indelad i funktioner, från J0-9 samt med 
ytterligare funktioner specifika för våra nationella intressen. Nedan redovisas en 
organisationsskiss över den flygtaktiska staben.  

                                                 
70 Försvarsmakten, 2009, INS SSO., s 4 
71 NATO, 2006, AJP-5,  preface, punkt 0005  
72 Försvarsmakten, 2007, INS GSO, s 7. 
73 Försvarsmakten, 2007, FTS SSO, s 5  
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Figur 3 Utvisande FTS organisation 2007-04-01.74 
 
Av figuren framgår att funktionerna, i likhet med konceptet och insatsstabens 
organisationsform, är ordnade i nummersatta funktioner men att begynnelsebokstaven är 
ändrad från J till A. Begynnelsebokstaven visar vilken nivå som avses. J står för Joint vilken 
innebär samtliga vapengrenar. Till organisationsform kan det därför konstateras att den 
flygtaktiska staben till formen har liknande uppbyggnad som insatsstaben även om antalet 
funktioner varierar. Vad som inte har belysts är innehållet i respektive funktion. Tidigare i 
uppsatsen nämndes att i CJTF konceptet organiserades funktionerna från 1-9. Innehållet, 
enligt AJP-3(A) i NATO doktrinen, är ordnat enligt följande i funktionsordning: 
 
1.  Personal and administration (personalavdelningen) 
2.  Intelligence (underrättelse och säkerhetsavdelningen) 
3.  Operations (operationsavdelningen),  
4. Logistics (logistikavdelningen),  
5. Plans (planeringsavdelningen),  
6. Communications and information systems (ledningssytemavdelningen),  
7. Training (övningsavdelningen),  
8. Budget and finance (ekonomiavdelningen),  
9. Civil-military Co-operation (samverkansavdelningen).75 
 
Översättningarna, inom parentes, är tagna ur insatsstabens stående stabsorder.76  

                                                 
74 Försvarsmakten, 2007, (FTS SSO), s 28 
75 NATO, 2007, AJP-3(A), section V, punkt 0247 
76 Försvarsmakten, 2009, INS SSO, s 12-15 
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I den flygtaktiska stabens stående stabsorder beskrivs funktionerna med den engelska 
översättningen.77 Innehållet i funktionerna visar att det i allt väsentligt överensstämmer med 
CJTF och insatsstabens organisationsform och funktionsinnehåll.  

Substans 
 
Avseende den arbetsmetodik som används står riktlinjer att finna i den stående stabsordern 
med tillhörande annex och appendix. Vid en granskning av dessa är det tydligt vilket koncept 
som ska användas. Chefen påtalar i Annex H, vilket är order för genomförande av 
Luftoperationer, följande ”Av särskild vikt är att CJTF-konceptet, GOP och NATO-5-
punktsorder med Annex och Appendix tillämpas stringent och strukturerat vid all 
insatsverksamhet.”78 I likhet med insatsstaben klargörs vilka metoder som ska användas vid 
planering och genomförande av luftoperationer och vilka produkter som ska levereras. I ett 
utdrag från den stående stabsordern som avser chefen för den flygtaktiska stabens vilja och 
inriktning med verksamheten, på engelska commanders intent, står: 
 

Verksamheten vid staben utgår från Doktrin för luftoperationer, 
NATO Guidelines for Operational Planing (GOP), lagar och 
förordningar och Försvarsmaktens doktrin. 
 
Ledning vid FTS innebär att ta emot uppdrag eller order, omsätta 
dessa t.ex. i form av beredning på taktisk nivå eller i form av order 
(WO/OpO/FragO) till DUC. Ledningen indelas i stegen inrikta och 
planera, leda och koordinera genomförande samt analys och 
uppföljning av insatser (och övningar) 79 
 

För den här uppsatsen är dessa två utdrag ur stående order särskilt viktiga. I två av på 
varandra följande stycken beskrivs chefens vilja utifrån det som i tidigare avsnitt benämnts 
insatsprocessen. De två styckena representerar dessutom de två delprocesserna i 
insatsprocessen, planerings- och genomförandeprocessen. NATO:s  planeringsverktyg för 
planeringsprocessen, GOP, är precis som i insatsstaben i övrigt, ett rättesnöre. För att närmare 
jämföra planeringsprocessen behöver Annex H till stående stabsorder granskas då den utgör 
order för insatsledning på taktisk nivå.80 Det är i annexet som detaljerna kring 
planeringsprocessen inom staben framkommer. Inledningsvis i annexet beskrivs den operativa 
planeringen, det vill säga insatsstabens arbete utifrån OPP. De fem stegen i OPP beskrivs 
likväl som flödesschemat enligt figur 3 och är direkt överfört från insatsstabens stående order 
med den förändringen att funktionen A5 lyfts fram som planeringsansvarig vid taktisk nivå. 
Därefter beskrivs den taktiska planeringen. Här regleras att planeringsarbetet leds av 
sektionen A5 vilket följer den logiska fördelningen av planeringsansvar på högre nivå, det vill 
säga J5. A5 ska härvid, vid behov, stödjas i planeringsarbetet från övriga A-sektioner i 
framtagandet av FTS OPLAN(operationsplan).81 Efter att planen godkänts av chefen för FTS 
ska den omsättas till i regel en OpO, operationsorder. Utarbetandet av OpO sker i nära 

                                                 
77 Försvarsmakten, 2007, FTS SSO, s 28 
78 Försvarsmakten, 2007, FTS SSO, Annex H, s 7 
79 Ibid. 
80 Ibid., s 2 
81 Ibid., s 3f 
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samarbete med A3 vilka ansvarar för genomförandet av beslutet. Även här följer staben den 
logiska följden om vilken funktion som har ansvaret i aktuellt processläge. För insatsstaben 
ansvarar J3 för genomförandet och för den flygtaktiska staben är det A3. Även i detta arbete 
stödjer övriga sektioner arbetet och vid behov hämtas stöd från förbanden. De produkter som i 
regel levereras för genomförande på taktisk nivå är antingen: förberedande order (Warning 
Order), FTS operationsorder (OpO eller OPORD) eller kompletterande order (FragO).82 
Utöver dessa produceras även särskilda order för luftoperativ verksamhet som till exempel 
beslut om genomförande (BOG) eller företagsorder (Air Tasking Order).83 Ytterligare 
produkter levereras vid behov som är av betydelse för det taktiska genomförandet. Även dessa 
har motsvarigheter i CJTF konceptet.84 Slående särskilt utmärkande för flygtaktiska stabens 
stående order med annex och appendix är det konsekventa sättet att använda de uttryck och 
begrepp som används i NATO dokumenten. Genom att göra detta underlättas spårbarheten 
och möjligheten att jämföra innebörder med dess ursprung.  
 
Precis som med strukturen visar dokumentationen att den flygtaktiska staben tänks följa de 
arbetssätt som föreskrivs enligt CJTF konceptet, ned till funktionsnivåerna A0-7. Staben är 
reglerad i stående order av vilka metoder som ska användas och vilka dokument som ligger 
till grund för stabens arbete. Det finns efter granskningen av stående order ingen omedelbar 
grund i påståenden om att flygtaktisk stab inte tillämpar CJTF konceptet. Att skriva i en 
stående order vilken struktur och vilka metoder/arbetssätt som ska användas är ledningens sätt 
att till del styra verksamheten. Genom dessa styrningar har stabens funktioner en hjälp inför 
utarbetande av egna rutinbeskrivningar av arbetet. Chefen för FTS har i Annex H dessutom 
tydligt beskrivit vikten av att följa CJTF konceptet, GOP och NATO 5-punktsorder.85 Det är 
rutinbeskrivningarna på respektive funktionsnivå som därmed utgör mina tvivel huruvida 
arbetssättet är anpassat till CJTF konceptet. 
 
Det lägsta kravet för respektive funktion är rent logiskt att de verktyg, till exempel GOP, som 
används för planering måste vara tillgängliga för personalen. Har den egna funktionen inte 
tillgång till dokumentet bör det vara känt var i organisationen detta kan hämtas. Under 
förutsättning att personalen är utbildad i användandet av verktyget, finns därmed ökade 
möjligheter att arbetssättet tillämpas enligt valt koncept. Finns inte verktyget tillgängligt bör 
rimligtvis en rutinbeskrivning finnas, om än omarbetad till att passa den egna verksamheten. 
Oavsett syfte med en omarbetning finns risken att interoperabiliteten eftersätts om andra 
arbetssätt tillämpas. Med andra ord, rutiner som beskriver arbetssättet i den egna funktionen 
och som bär mot chefens vilja blir ett krav. Saknas dessa ökar rimligtvis risken för att 
spårbarheten av på vilka grunder beslut är fattade blir lidande. Under min undersökning har 
endast rutinbeskrivningar hittats för arbetet i funktionen A3 och till vissa delar i A5. För A2 
är bedömningen att den finns men på grund av sekretesskäl finns den inte tillgänglig på öppet 
nätverk.  

                                                 
82 Försvarsmakten, 2007, FTS SSO, s 5 
83 Ibid. 
84 NATO, 2007, AJP-3.3(A) ALLIED JOINT DOCTRINE FOR AIR AND SPACE OPERATIONS, 2nd  
    Ratification, chapter 5.  
85 Försvarsmakten, 2007, FTS SSO ,Annex H, s 7 
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Sammanfattning  
 
Sammanfattningsvis i detta avsnitt kan konstateras, utifrån dokumenterat underlag, att FTS till 
form och substans överensstämmer med CJTF konceptet men med förbehållet att osäkerhet 
råder om huruvida arbetssättet verkligen är känt ned till enskild medarbetare. Avsaknaden av 
rutinbeskrivningar avseende hur till exempel planeringsverktyget GOP tillämpas ser jag i 
dagsläget som en möjlig problemkälla. Det har inte stått att finna andra rutinbeskrivningar 
som skulle kunna upphäva mitt resonemang. En aspekt som inte berörts mer än ytligt är 
utbildning och kompetens. Detta är medvetet då nästa avsnitt redovisar resultatet av den enkät 
som skickats ut till medarbetare vid FTS. Enkäten har information och kunskap som 
utgångspunkt. 
 

Redovisning av enkätresultat  

Inledning  
 
Enkäten har sitt ursprung i substansförändringens första stadie, information och kunskap. Med 
anledning av att organisationsförändringen skulle anpassas efter CJTF konceptet fanns 
anledning att ställa sig frågan om huruvida förberedelser vidtogs och i så fall i vilken 
omfattning. Med en sammanslagning av två olika organisationer till en och anpassning till 
CJTF konceptet har antagande gjorts att förberedelser var nödvändiga. För att svara mot 
uppsatsens frågeställningar koncentrerades enkäten till att undersöka om personalen, oavsett 
tidigare tillhörighet, taktiskt kommando eller produktionsledningen, fick information om, 
utbildning i eller annan förberedelse inför etableringen av CJTF konceptet.  

Bortfallsanalys 
 
Enkäten skickades ut elektroniskt till hela FTS enligt HKV gruppadress. Detta innebar att 
möjliga svar inledningsvis uppgick till 91. Endast 81 mottog enkäten i sin elektroniska 
brevlåda men ingen kontroll av om mottagaren läst enkäten kunde ses. Då CJTF konceptet till 
struktur omfattar funktioner i stabsarbetet, inklusive ledning, valdes de funktioner som 
bedömdes relevanta för konceptet att utgöra grunden för antalet möjliga svar. Vidare gjordes 
bedömningen att för FTS var det endast militär personal, yrkes- eller reservofficerare, som 
aktivt möjligen skulle komma att delta i planerings- och genomförandeprocessen vilket därför 
uteslöt civilanställd personal. Efter denna analys kvarstod 62 möjliga svar. De funktioner 
inom FTS som får representera planerings- och genomförandeprocessen redovisas i figur 4. 
För att få fram svarsfrekvensen användes en modell ur Brymans ”Samhällsvetenskapliga 
metoder”86 vilket innebär den matematiska formeln: antalet användbara svar dividerat med 
möjliga svar minus de som inte kunnat svara. Summan multipliceras med 100 vilket ger 
svarsfrekvensen. För användbarhet bör svarsfrekvensen uppgå till minst 50 %. För enkäten 
enligt Tabell 1 gavs 62 möjliga svar. Av dessa hade inte 7 möjlighet att svara på grund av 
tjänstledigheter eller annan frånvaro.  
                                                 
86 Bryman, A, 2001, ”Samhällsvetenskapliga metoder” Malmö, 
    Liber AB, s 113 
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Tabell 1 Redovisning av antalet möjliga svar för respektive funktion samt det faktiska 
antalet svar. 
 

Funktion A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 Samo Luftfart Ledn bortfall total 
Mil pers 21 2 4 13 4 3 2 2 4 5 2 7 55 
 Svarade 8 2 1 5 2 2 0 1 2 2 1  26 
svarsfrekv             47,2%

 
Det problem som uppstår är således tillförlitligheten avseende svarsfrekvensen. Mot bakgrund 
av att samtliga funktioner, utom A6, svarat inklusive högsta ledningen bedöms att om svaren 
inte avviker nämnvärt från varandra bör detta ändå vara representativt för funktionerna som 
helhet. Om däremot svaren avviker markant från varandra får det anses som svårt att 
acceptera resultatet som representativt. Då svarsalternativen var JA eller NEJ på enkätens tre 
frågor borde möjligheten att avgöra skillnader eller likheter som god.  
 
Svarsalternativet JA kunde, gärna, kompletteras med utvecklande svar. Följande fråga hade 
respondenterna att svara på: 
 
Fick Du, inför omorganiseringen till FTS, information om, utbildning i eller annan 
förberedelse inför etableringen av CJTF-konceptet? 
 
Om du svarat JA på en eller flera punkter, utveckla gärna ditt svar, till exempel i vilken form 
eller omfattning du fått utbildning. 
 
Tabell 2  Redovisning av svar utifrån frågeställningarna. 
 
                     Fråga 
Svar 

Information om Utbildning i Annan 
förberedelse  

JA 2 1 1 
NEJ 22 23 23 
Annat 2 2 2 
Summa 26 26 26 
 
Av svaren att döma råder inga tvivel om att svarsalternativet NEJ är dominerande för samtliga 
frågeställningar. Jag anser därmed att trots endast 47,2 % svar att det är möjligt att dessa 
representerar funktionerna generellt. Antalet JA svar som skulle kunna få upp svarsfrekvensen 
till 50 % skulle inte förändra det dominerande svaret från NEJ till JA. 
Av tabellen framgår att svaren inte uteslutande utgjordes av JA eller NEJ, detta förklaras med 
att all tillfrågad personal inte var med vid tillfället för omorganiseringen.  

Utvecklande svar 
 
Det visade sig att utvecklande svar inte endast förekom i samband med svarsalternativet JA. 
Av svaren framkommer i huvudsak att ingen utbildning i CJTF konceptet förekom i samband 
med omorganisationen. Den utbildning och de färdigheter som förvärvats avseende konceptet 
är inhämtade antingen via FHS eller i samband med stabsövningar eller i en kombination av 
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dessa. Med FHS avses såväl stabsprogrammet som chefsprogrammet. Med stabsövningar 
avses CJSE och övning Viking.87 Tydligt är att tidigare inhämtad kunskap utgör grunden för 
att kunna arbeta inom konceptet. Vid de fall kunskap saknas uttrycker respondenter att 
självinlärning tillämpas. Några svar uttrycker önskemål att erhålla utbildning i samband med 
placering vid staben. Något som inte finns i organiserad form idag. Ur ett av svaren står att 
respondenten  erbjudits utbildning i konceptet i samband med deltagande i olika arbetsgrupper 
inom andra delar på högkvarteret än FTS vid minst två tillfällen. Detta får anses ge en 
indikation om att brister i kunskapen om konceptet är känt inom högkvarteret. 
 
Ett svar var annorlunda jämfört med de övriga. I svaret talar respondenten om att etableringen 
av konceptet genomfördes redan 2002 i samband med att vapengrenarnas centra lades ned och 
därmed införandet av taktiska staber. Det skulle med andra ord kunna vara möjligt att en 
utbildningsinsats inte var nödvändig. Problemet i frågeställningen var ordet etablering. Efter 
en granskning av doktrin för luftoperationer, D LuftO, framgår av inledningen att vår 
medverkan i multinationella insatser kräver en viss harmonisering med multinationella 
doktriner som till exempel AJP-01.88 Detta kan tolkas som en anpassning mot CJTF konceptet 
vilket grundas på NATO:s doktrin. Vidare framkommer under kapitlet om operativa koncept 
att definitionen av operationskonst är översatt från AJP-01.89 Med detta kan förstås att för våra 
operationer används definitioner tagna ur NATO doktrinen. Det framgår också att i samspelet 
mellan de olika nivåerna operativ och taktisk är det viktigt med en ledningsstruktur som är 
interoperabel med NATO och EU.90 Detta skulle kunna innebära att en viss anpassning mot 
NATO avseende användandet av begrepp och struktur redan är omhändertagen till vissa delar. 
ÖB beskriver i FM styrmodell att insatsprocessen består av två delprocesser. Planerings- och 
genomförandeprocessen.91 I doktrinen framgår att insatsplaneringen sker parallellt mellan 
operativ och taktisk nivå i syfte att skapa maximal samordning på så kort tid som möjligt och 
med tillgängliga resurser leverera största möjliga effekt.92 Denna parallella planering får anses 
motsvara NATO:s OPP. För att ytterligare få bekräftat att det som åsyftas är CJTF konceptet 
söktes begreppsdefinitionerna CJTF, GOP och OPP. I doktrin för luftoperationer står dessa 
inte att finna. Däremot återfinns begreppet GOP i doktrin för gemensamma operationer under 
kapitlet genomförande av den gemensamma operationen.93 Det framgår att verktyget GOP 
används vid insatsplanering på operativ och taktisk nivå. Avseende begreppet OPP eller CJTF 
hittades inte detta i doktrin för gemensamma operationer.  
 
Avslutningsvis kan sägas att respondentens svar är befogat men att det enligt min mening 
råder oklarheter kring införandet av konceptet som begrepp. Det framgår med tydlighet i 
insatsledningens styrning av verksamheten att i samband med omorganiseringen ska CJTF 
konceptet tillämpas. Inga av de andra svaren har indikerat att konceptet redan tillämpas. Det 
skulle därför kunna vara troligt att uppfattningen om konceptets införande skiljer sig mellan 
vad ledningen och organisation i övrigt anser.  

                                                 
87 Combined Joint Staff Exercise, årligen återkommande multinationell stabsövning i Enköping. 
88 NATO, 2007, AJP-01(C) 
89 Försvarsmakten, 2005, Doktrin för luftoperationer (DLuftO), Stockholm, M7740-774022, s 35 
90 Ibid., s 38 
91 Försvarsmakten, FM styrmodell, 
92 Försvarsmakten, 2005, DLuftO, s 95 
93 Försvarsmakten, 2005, doktrin för gemensamma operationer, DGemO, Stockholm, s 77 
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Analys 

Bakgrund till organisationsförändringen 
 
Målsättningen med omorganisationen av hela högkvarteret var att fortsätta utveckla en 
effektiv, rationell och flexibel central ledning. Motiven var för det första erfarenheter från 
tidigare utredningar om behovet att utveckla den centrala ledningen, för det andra att möta 
kraven på kostnadseffektivitet och för det tredje kunna anpassa verksamheten utifrån 
förändrade krav från statsmakterna och omvärldsutvecklingen över tiden, flexibilitet. Detta 
skulle uppnås genom förbättrad styrning och samordning med en enkel och tydlig 
organisation som stödjer detta. Det resultat och flödesbaserade koncept som infördes 2005 
förväntades öka fokus på levererat resultat, ökad helhetssyn och bättre organisatoriskt lärande. 
Kraven på kostnadseffektivitet innebar att personalreduceringar var nödvändiga. Dessa skulle 
möjliggöras genom förändrat arbetssätt och som en följd av de effektiviseringar som följde av 
bättre styrning och samordning. Tidsfaktorn var påtalat viktig i termer av att förändringen 
skulle påverka organisationskulturen, personalens normer och värderingar, attityder och 
beteenden. Insikten om att förändringen skulle ta lång tid innan förståelse och acceptans från 
personalen av nya arbetssätt var tydlig såväl 2005 som 2007. Detta uppmärksammades bland 
annat i analysen från arbetsgruppen för utveckling av central ledning i vilket det framgår att 
utbildning av all personal i nytt arbetssätt är av särskild vikt liksom roll- och chefsutbildning.  
 
Omorganiseringen kan betraktas som starkt instrumentell då ledningen styr genom förändrad 
struktur och nya arbetssätt, det vill säga hur organisationen förväntas handla. Av såväl ÖB:s 
beslut som utvecklingsgruppens analys av uppgiften om fortsatt utveckling av Högkvarteret 
framgår det komplexa i förändringen av högkvarteret. Förhållandet till såväl tid som 
organisationskultur tyder på att flera osäkerhetsfaktorer fanns inför genomförandet. Därför 
kan beslutet om omorganiseringen ses som präglad av mycket begränsad rationalitet. Det vill 
säga att alltför många osäkerhetsfaktorer förelåg och tiden till förfogande för 
implementeringen av nytt arbetssätt inte gick att bedöma mer än att det skulle ta tid. Tid för 
förberedelser var dessutom begränsade. De analyser som föregick omorganiseringen 
presenterades på senhösten 2006 och ny organisation skulle vara intagen i april 2007. 
Följaktligen hade organisationen i stort tre månader för förberedelser inför omorganisationen.    
 
För insatsprocessen var dock situationen annorlunda. Ovan har visat att skillnad kunde göras 
mellan insatsprocessen och övrig verksamhet utifrån bland annat vad som framgår av 
styrmodellen. I de underlag som utarbetats av arbetsgruppen för utveckling av central ledning 
framgår att motiven för omorganisering av insatsorganisationen handlar om dels ekonomiska 
faktorer och dels fokus på kärnverksamheten. Att fokus på kärnverksamheten skulle minska i 
samband med en samlokalisering sågs inte som trolig. Avseende motivet att kunna särskilja 
kostnaderna för den operativa enheten i förhållande till övriga högkvarteret bedömdes inte 
heller detta som nödvändigt längre varför alternativet om fortsatt lokalisering i Uppsala kunde 
uteslutas. För lokaliseringen av insatsorganisationen framgår därmed att antalet alternativ var 
relativt få till antalet. Dessutom motiveras det valda alternativet med att detta inte längre äger 
sin giltighet. Motivet till omlokaliseringen kan därför betraktas som rationellt då kraven på 
kostnadsreduceringar tillgodoses.  
 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 
Major Stefan Lagerlöf 
SA 2009  28(39) 
 
 
    
Form 

Det instrumentella perspektivet 
 
Enligt beslutet om omlokalisering var målet att uppnå bättre samordning inom 
insatsledningen och minskade kostnader för hyra av lokaler. För sammanslagningen och 
bildandet av FTS var målet mer kopplat till den fortsatta utvecklingen av hela högkvarteret 
med ökad effektivitet, rationalitet och flexibilitet som övergripande mål. Detta skulle uppnås 
genom bättre styrning och samordning med en enkel och tydlig organisation som stödjer 
detta. I de direktiv som gavs ut från insatsstaben i samband med omorganisationen beskrevs 
vilka ramar som organisationen hade att förhålla sig till. FTS hade därmed att inordnas i 
enlighet med CJTF konceptet såväl i struktur som arbetssätt. Till förändringen av formen hör 
både strukturen med tillhörande styrande dokumentation samt i det här fallet även 
omlokaliseringen, de fysiska förutsättningarna. För de delar som var verksamma i Uppsala 
bestod strukturförändringen i princip av ett namnskifte. Verksamheten fortsatte som vanligt 
med planering och genomförande, i enlighet med konceptets metoder. Då detta säkerställde 
att insatsverksamheten inte skulle bli lidande kunde fokus läggas på omlokaliseringen och 
utarbetande av interna styrande dokumentationer för den nya staben. Övergripande kan sägas 
att den del av den flygtaktiska staben som hade sitt ursprung i Uppsala med 
insatsverksamheten i fokus också organiserades i den nya staben med ansvar för samma 
uppgifter men under annan benämning. Den stora utmaningen blir därmed flytten och inte 
strukturen.  Mot bakgrund av detta är fysiska faktorer av vikt som till exempel lokaler och 
teknisk utrustning som krävs för att verksamheten ska kunna bedrivas. För den flygtaktiska 
staben genomfördes flytten till nya lokaler 2008 som var väl anpassade för verksamheten. De 
tekniska förutsättningarna var förhållandevis goda även om brister fanns. Stående stabsorder 
för den nya staben fanns utarbetad i samband med organisationsskiftet i likhet med styrande 
dokument på närmast högre nivå. I stående stabsorder framgår att dokumentationen är 
anpassad enligt valt koncept. Dessutom fanns rutinbeskrivningar för den enhet som hanterar 
genomförandeprocessen i den flygtaktiska staben. För planeringsprocessen återfanns 
beskrivningar till viss del och för underrättelsefunktionen bedöms att den finns men inte kan 
redovisas på grund av sekretess. Dock kvarstår frågan om beskrivningar finns utarbetade för 
resterande funktioner i staben.  
 

Substans 

Det instrumentella perspektivet 
 
För att kunna tillämpa arbetssätt krävs såväl fysiska förutsättningar, i form av till exempel  
ledningssystem, som beskrivningar av rutiner, procedurer och processer på lägsta nivå. I fallet 
med omlokaliseringen och tillämpning av arbetssätt enligt konceptet fanns förutsättningarna i 
form av såväl nya lokaler med rätt teknisk utrustning samt övergripande dokumentation som 
reglerar arbetssättet inom organisationen. För de delar, eller funktioner, av organisationen 
som dagligen arbetar med planering och genomförande fanns rutinbeskrivningar utarbetade. 
Brister i dokumentationen kunde ses i de funktioner som inte dagligen arbetade med planering 
och genomförande av pågående eller beslutade insatser. 
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Enligt Christensen m.fl. kan olika grupper eller individer i organisationer vara upptagna av 
egna mål eller intressen.94 Detta trots att organisationen som helhet företar medvetna 
viljestyrda val med gemensamma mål att uppnå. Dessa grupper, eller koalitioner, kan därmed 
begränsa det målrationella handlandet i organisationen då egna intressen kan påverka 
handlandet. I fallet med FTS sammanfördes två olika organisationer, eller delar av, till att 
utgöra en gemensam stab med en gemensam målbild. Genom den formella 
organisationsstrukturen begränsades den enskildes, eller gruppens, handlande och styrdes 
genom de övergripande fastställda rutinerna och procedurerna. För den flygtaktiska staben 
kan minst två tänkbara koalitioner identifieras. De som tidigare arbetade i Uppsala och de 
som tidigare arbetade i Stockholm. Av enkätsvaren framgår att ingen eller lite information om 
konceptet delgivits innan omorganisationen, oavsett tidigare organisatorisk tillhörighet. 
Utifrån resonemanget om koalitioner inom organisationen kan uppfattningen om vilken 
gemensam målbild den gemensamma staben har skilja sig åt. Avsaknad av informationen 
bidrar därför till att grupperna utformar egna mål utifrån till exempel tidigare erfarenheter 
eller utifrån vilken föreställning om den gemensamma målbilden som gruppen har.  Olika 
uppfattningar om vad som ska uppnås och hur detta ska göras ökar risken för att begränsa 
målrationellt handlande.  
 
Ytterligare en faktor som är betydelsefull inför förändringsarbete är tiden. Med tre månader 
till förfogande inför en sammanslagning av två verksamheter till en, minskar möjligheterna 
till översikt av möjliga alternativ och vilka konsekvenser dessa har i förhållande till målet 
med förändringen. Detta beskriver Christensen m.fl. som begränsad rationalitet.95 Vi har 
konstaterat i tidigare avsnitt att denna beslutsregel gäller i komplexa offentliga organisationer 
eftersom fullständig målrationalitet inte är en praktisk realitet. Beslutsregeln kommer därför 
att handla om i vilken grad av begränsad rationalitet förändringen beslutas på. I fallet med den 
flygtaktiska staben kan tidsfaktorn förklara frånvaron av såväl utbildning som andra 
förberedelser. Valt alternativ med sammanslagningen till den flygtaktiska staben till tid och 
rum var tillräckligt bra. Det fanns kunskap om tillämpning av arbetssätt enligt valt koncept 
och förhoppningen skulle kunna vara att kunskapen om tillämpning av arbetssätt sprider sig 
efterhand. Tiden till förfogande var kort och med valt alternativ kunde verksamheten fortsätta 
mer eller mindre som vanligt. Förändringen utgjorde därmed inget hinder i genomförandet av 
pågående insatser vilket blir ett bevis på effektiv förändring.  
  

                                                 
94 Christensen m.fl., 2005, s 43 
95 Ibid., s 35 
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Diskussion med slutsatser 

Bakgrund 
 
I bakgrunden till omorganisationen framkom att den övergripande förändringen avsåg hela 
högkvarteret. Det var den fortsatta utvecklingen som låg till grund för förändringen. Med 
tanke på att förändringen till del var ett resultat av att 2005 års omorganisation inte blev 
lyckad kan detta tolkas som ytterligare ett exempel på svårigheten att förändra en komplex 
offentlig organisation. Av analysen från arbetsgruppen med uppgift att ta fram förslag på 
lösning framgår att målen för den centrala ledningen var bättre styrning och samordning och 
att detta skulle stödjas med en enkel och tydlig organisation, inte uppfylls. Detta måste 
uppfattas som att 2007 års omorganisation mer eller mindre får börja om från tiden före HKV 
05, förvisso med nya erfarenheter. Från den politiska ledningen kommer förutom kraven på 
förmågor som ska uppnås, när detta ska vara uppnått och kanske framförallt inom vilka 
ekonomiska ramar man har att hålla sig inom. Detta kan tolkas som en form av begränsad 
rationalitet då både tid tillförfogande och ökade krav på ekonomiska reduceringar, minskade 
resurser, begränsar handlingsutrymmet. Möjliga alternativ minimeras och ledningen mer eller 
mindre tvingas till beslut som är tillräckligt bra för att uppnå målen. Konsekvenserna skulle 
kunna bli minskad förståelse och acceptans för förändringen vilket på sikt skulle kunna 
innebära krav på nya förändringar.   
 
Det framgår av bakgrunden till omorganisationen att det finns olika behov av förändring inom 
högkvarteret. Dels den övergripande för hela högkvarteret och dels förändring av 
insatsorganisationen. Behoven var olika trots den gemensamma tillhörigheten i form av 
högkvarteret. Konsekvenserna av detta i fallet med FTS kan därför bli att personalen vid den 
nya staben har olika uppfattning om vilka mål som ska uppnås, hur de ska uppnås och i vilket 
syfte. Därmed är risken för minskad förståelse och acceptans för förändringen förhöjd. 
Följden av detta kan bli att minst två grupperingar, eller koalitioner, inom staben har olika 
uppfattningar om förändringens innebörd eftersom FTS bildades ur två olika 
verksamhetsområden, insatsorganisationen och produktionsledningen. Anpassningen till 
konceptet för hela staben bedöms därför försvåras. 
 
Slutsatsen av bakgrunden till omorganisationen är att tidsfaktorn i högre utsträckning måste 
beaktas inför en organisationsförändring för att kunna få genomslag i organisationen genom.  

 Formförändringen 
 
Avseende formförändringen konstaterades att anpassningen till valt koncept genomförts och 
var i enlighet med den presenterade idealbilden. Det som styrker detta är att förutom 
strukturens utformning återfanns nödvändiga styrande dokument ned till funktionsnivå som 
motsvarar de formella aspekterna enligt konceptet. Flytten och samlokaliseringen medgav 
dessutom ändamålsenliga lokaler och teknisk utrustning för att kunna bedriva verksamheten. 
Följaktligen var de fysiska förutsättningarna uppfyllda. Vad som möjligen kan tala emot att 
konceptet till form inte är infört är att det saknas dokumentation för vissa funktioner i staben 
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avseende hur den enskilde medarbetaren ska tillämpa konceptet i form av funktionsvisa 
rutiner. Den stående stabsordern reglerar övergripande vad som ska uppnås och med vilken 
metod. Rutinerna för respektive funktion beskriver hur dessa ska tillämpas. I fallet med den 
flygtaktiska staben återfanns rutinbeskrivningar för de funktioner som dagligen arbetade med 
planering och genomförande av pågående eller beslutade insatser vilket i huvudsak är 
funktionerna A2, A3 och A5.  Det kan inte helt uteslutas att den saknade dokumentationen 
finns men att den inte varit tillgänglig på öppet nätverk inom staben även om det förefaller 
osannolikt.  
 
Mot bakgrund av ovanstående är slutsatsen att eftersom brister i dokumentationen finns på 
funktionsnivå, det vill säga lägsta nivå, kan anpassningen till CJTF konceptet avseende form 
anses som genomförd. 

Substansförändringen  
 
Avseende substansförändringen har det visat sig att förberedelserna inför samlokaliseringen i 
termer av information, utbildning eller andra förberedelser inte förekommit.  Mot bakgrund av 
att omorganiseringen och skapandet av FTS omfattade en sammanslagning av personal ur två 
olika verksamhetsområden, och därmed med olika erfarenheter från insatsverksamhet, är ett 
rimligt antagande att förberedelser inför anpassning till konceptet är nödvändigt. Den personal 
med erfarenhet av planerings- och genomförandeprocessen har förmodligen mindre behov än 
personal med liten erfarenhet av arbetssättet. Enkätsvaren visar att inga förberedelser vidtogs 
annat än konstaterandet att dokumentation från ledningen fanns och övriga fysiska 
förutsättningar var förberedda. Ett intressant resonemang kring orsakerna är att se till det 
faktiska behovet. Å ena sidan finns möjligheten att ledningens uppfattning om att konceptets 
införande avseende arbetssätt redan var välkänt av stabens medlemmar mot bakgrund av 
tidigare utbildningar vid försvarshögskolan och deltagande i övningar. Vad som talar emot 
detta resonemang är att utbildning i sig inte är en garanti för att tillämpningen av arbetssättet 
ska fungera. Den tid som förflutit mellan genomförd utbildning och praktiskt användande kan 
vara mer eller mindre lång. Detta i kombination med hur frekvent den enskilde medarbetaren 
deltagit i övningsverksamhet som befäster kunskapen medför rimligen att 
utbildningsståndpunkten varierar och därmed det faktiska behovet av utbildning. Å andra 
sidan kan behovet ses utifrån vilka funktioner som i huvudsak skulle komma att arbeta 
praktiskt enligt konceptet dagligen. Här kan funktioner identifieras till att omfatta 
medarbetare med tidigare erfarenhet av insatsprocessen. Med andra ord funktionerna A2, A3 
och A5. Om endast dessa ska arbeta med planering och genomförande av insatser minskar 
behovet av utbildning. Vad som talar emot detta resonemang är att FTS enligt stående 
stabsorder utgör en enhetlig stab med gemensam målbild där staben som helhet i arbetet ska 
tillämpa CJTF konceptet, planeringsverktyget GOP och NATO 5-punktsorder. Det finns inga 
styrningar om att endast vissa delar av staben ska tillämpa konceptet till arbetssätt.  
 
En svaghet med enkätundersökningen och dess resultat är den låga svarsfrekvensen. Ett flertal 
intressanta svar lämnades vilka bland annat bekräftar resonemangen om behovet av utbildning 
tidigare i avsnittet. Tre svar är särskilt intressanta att diskutera. Det ena svaret beskrev att det 
inom högkvarteret erbjudits utbildning i tillämpning av konceptet. Detta erbjudande förelåg 
inför projektarbete utanför FTS vilket kan indikera att inom högkvarteret är man medveten 
om att kunskapsbrister finns och att man ser det som viktigt att försöka åtgärda detta. Om 
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högkvarteret är medvetet om detta styrker det antagandet att det fanns ett behov av utbildning 
inför anpassningen till konceptet.  
 
Två av svaren pekade på att den enskilde uppfattade att kunskapen om konceptet förväntades 
vara inhämtad och att självinlärning var metoden om det fanns brister. Detta resonemang kan 
ge indikationer om att det förväntas av den enskilde att själv inhämta nödvändiga kunskaper 
inför en placering vid högkvarterets insatsorganisation och att kunskaper i konceptet är en 
förutsättning för placeringen vid den flygtaktiska staben. Utifrån detta resonemang styrker det  
mitt antagande om att ledningen inte ansåg att det fanns behov av utbildning inför 
omorganisationen.  
 
Ett tredje svar avsåg när etableringen av konceptet inträffade. I frågeställningen antyds att 
etableringen av konceptet infördes 2007. Svaret pekade på att införandet skedde redan 2002. 
Utifrån svaret kan även detta styrka frånvaron av information och andra förberedelser inför 
omorganisationen. Det finns ju ingen anledning att informera om något som redan är väl 
implementerat. Av de övriga svaren finns dock inga indikationer om att konceptet redan 
tillämpas varför ett särskilt resonemang kan föras angående den låga svarsfrekvensen. Fullt 
medveten om att det kan finnas många olika anledningar till uteblivna svar trots påminnelser 
förs resonemang kring en möjlig anledning. Anta att ledningens uppfattning om konceptets 
införande är att detta gjordes redan 2002 och att det under tiden utvecklats till att betraktas 
som en naturlig del av stabsarbetet och dessutom väl fungerande. Staben uppfattas av 
organisationens egna medlemmar som professionell och insatsfokuserad vilket är en viktig 
legitimitetsfråga i det insatta insatsförsvaret. Ledningen förmedlar att inga osäkerhetsfaktorer 
avseende kunskapen om tillämpningen av konceptet finns. Då legitimiteten är viktig kan 
därför en förklaring vara att genom uteblivet svar visas inte en eventuell okunskap om 
konceptet vilket i sin tur skulle kunna innebära att legitimiteten inte kan ifrågasätts.  
 
Ledningen ansåg inte att konceptet innebar något nytt. Därför gjordes ingen ansats att varken 
informera, utbilda eller vidta andra förberedelser för anpassning till konceptet. Detta leder i 
sin tur till minskad förståelse för syftet med stabens verksamhet och därmed minskad 
acceptans att tillämpa arbetssättet. Sammanslagningen av personal ur två olika verksamheter 
skapar en heterogen organisation där olika koalitioner handlar inte endast utifrån 
organisationens mål utan även utifrån gruppens egenintresse vilket försvårar horisontellt 
samarbete inom staben. Det förekommer en övertro till tidigare genomförd utbildning och 
deltagande i övningar vilket förbiser det faktiska behovet av kunskapsinhämtning. Det 
förväntas av den enskilde att kunskap om konceptets struktur och arbetssätt är känt.  
 
Mot bakgrund av att formförändringen anses som genomförd i enlighet med CJTF konceptet 
och att substansförändringen kan anses som bristfällig kan hypotesen om att förändringen 
endast genomförts som en formförändring verifieras.  
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Sammanfattning  
 
Uppsatsen har behandlat 2007 års omorganisering av försvarsmaktens högkvarter och mer 
precist den flygtaktiska stabens anpassning till CJTF konceptet. Motivet till att genomföra 
undersökningen bygger för det första på tidigare forskningserfarenheter om det svåra att 
genomföra reformer, särskilt förändring av arbetssätt och och för det andra på mina egna 
erfarenheter av förändringen. Syftet med undersökningen har därför varit att pröva en hypotes 
med hjälp av ett teoretiskt perspektiv på organisationsförändring.  
 
Hypotes: Förändringen 2007 av den flygtaktiska staben klassificeras som en förändring av 
typ 1), det vill säga en formförändring.  
 
Undersökningen av förändringen delades upp i formförändring och substansförändring. 
Formförändring avsåg struktur, övergripande styrande dokument och fysiska förutsättningar i 
termer av lokaler och teknisk utrustning. Substansförändringen behandlades utifrån tre 
förutsättningar, eller stadier, för förändring av en organisations innehåll. De tre stadierna är 
information och kunskap, förståelse och acceptans samt tillämpning av nytt arbetssätt. 
Undersökningen har genomförts med hjälp av kvalitativ textanalys och kvantitativ 
innehållsanalys. Den kvantitativa metoden används i samband med analysen av den 
enkätundersökning som ligger till grund för bedömningen av substansförändringen. För att 
kunna mäta anpassningen till konceptet konstruerades en idealbild vilken utgjordes av 
försvarsmaktens insatsstab.  
 
Resultatet bekräftar de tidigare erfarenheterna som visar att reformarbete är svårt, särskilt 
avseende förändring av arbetssätt. Det framkommer av undersökningen att anpassningen till 
konceptet avseende formförändringen är genomförd såväl till struktur, i form av 
organisationsschema, övergripande styrande dokument som till ändamålsenliga lokaler med 
adekvat utrustning. Bristerna avseende dokumentation återfanns på lägsta nivå i staben vilket 
tyder på att anpassningen inte nått ända ut i organisationen. Vidare visar resultatet att tiden till 
förberedelser avseende såväl ledningens planering av omorganisationen som genomförandet 
var begränsat till dryga tre månader. Med begränsad tillgång till tid ökar risken för att 
ledningen inte har tillräcklig översikt av möjliga alternativ och insikt i konsekvenserna av valt 
alternativ i förhållande till målet. Resultatet av enkätundersökningen visade att inga 
förberedelser vidtogs för att säkerställa förändrat arbetssätt trots att två olika kulturer 
sammanfördes till en gemensam stab med olika tidigare erfarenheter om arbete enligt 
konceptet. Detta resulterar möjligen i en heterogen stab där handlandet inte endast utgår från 
givna mål utan även från olika gruppers särintressen. Risken ökar därmed för att en känsla av 
vi och de uppstår. Utifrån tillgänglig dokumentation och enkätresultaten kan inte 
substansförändringen sägas vara genomförd vilket verifierar hypotesen om att förändringen 
2007 avseende den flygtaktiska stabens anpassning till CJTF konceptet är en formförändring 
även om delar av staben arbetar efter konceptet. 
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Det finns enligt min mening flera intressanta förslag till fortsatt forskning. 
  

1. Studera hur väl anpassat den flygtaktiska staben eller annan taktisk stab är till 
konceptet utifrån observationer. Detta skulle ge en mer praktisk bild av anpassningen. 

2. Analysera organisationsförändringen utifrån det kulturella perspektivet, baserat på 
intervjuer med personal ur samtliga funktioner, A1-A7 plus ledning och 
samordningsfunktionen. 

3.  Undersöka om den flygtaktiska staben är en heterogen stab och vad detta i så fall 
medför i styrkor och svagheter, i syfte att kunna bidra med förslag om 
förbättringsåtgärder i det interna utvecklingsarbetet av staben.  
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Bilaga 1 – Redovisning av enkätsvar 
 
Svar:  Mitt svar blir kort; Nej, jag fick ingen info eller utbildning om CJTF-konceptet inför omorg 

av FTS. 
Dock hade jag sen tidigare rätt bra koll på CJTF; utbildning på FM UndSäkC, utbildning 
i GOP på FHS, arbetat på J2 och då varit med i alla WG mm. 

 
Svar:  Jag fick ingen information eller utbildning inför omorganisationen, kan bero på att jag 

tjänstgjorde på (F)HQ i Enköping vid den tiden. 
 
 
Svar:  Kort svar - nej, jag fick ingen utbildning i CJTF konceptet. Den utbildning som jag fått i 

detta är på FHS i samband med chefsprogrammet. Det var då abstrakt och kändes 
svårt att ta till sig, som mycket av utbildningen är :-)  

 
Svar:  Nej, jag fick inte vad jag kan komma ihåg någon utb etc inför omorganisationen. 

Däremot hade jag inför en tidigare Vikingövning gått en CJTF-kurs på Livgardet i två 
veckor. 

 
Svar:  Först var jag tvungen att googla på CJTF, för jag visste inte exakt vad förkortningen 

stod för. OK, Combined Joint Task Force.  
 

Innan jag blev tjänstledig för ca 10 år sedan hade jag bara varit ute på förband som 
flygtekniker och var inte alls insatt i hur högsta ledningen var organiserad. Jag har 
under de senaste tio åren varit på tre utlandstjänster och där användes begreppen "A1-
A5" på bataljons nivå, men även uppe på brigadnivå, så det är nog därifrån som jag har 
fått en förståelse för hur CJTF-konceptet fungerar.  

 
Jag har som sagt inte fått någon utbildning på hur det fungerar här hemma i Svedala på 
HKV. Det känns som att man ska vara införstådd i konceptet, eller lära sig själv på 
vägen.  

 
Svar:  Jag började på FTS 18 nov 2008. 

Jag har således inte deltagit i någon omorganisering eller någon etablering av CJTF 
koncept. 

 
Svar:  Svar - NEJ 
 
Svar:  Svaret är NEJ på samtliga frågor. 
 
Svar:  Jag kom till FTS efter det att FTS hade infört CJTF-konceptet, dvs det var redan igång. 

Utbildning på CJTF  fick jag under min majorskurs. jag har tittat över programmet och 
bedömer att antalet veckor vi lade på detta inklusive CJSE (hade annat namn då men 
samma princip) var ca 16-18 veckor. Beror lite på hur/vad man räknar in. Utbildning 
berörde ju från "topp till tå" i olika mängd. Det är även lite svårt att veta var man ska dra 
gränsen. Tex engelskautbildningen var ju en förutsättning för att kunna hänga med på 
lektioner och övningar men är ju inte direkt kopplat mot själva CJTF -> är du med på 
mitt tänk? 

 
Grov uppskattning av uppdelning av tiden 
Utbildningen bestod i ca 
4 veckor olika typer av spel 
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2 veckor CJSE 
1 vecka spegeltaktik marin-armen-flyg 
9-11 veckor teoretiska grunder, metodik, förmedling av utbildning, diskussioner, GOP-
utbildning, ett antal mindre spel främst syftande till att lösa CJSE på ett bra sätt, 
seminarier mm 

 
Svar:  Enkelt och kortfattat  - Nej! 
 

men..... 
 

om vi vill få ett genomslag så skulle detta kunna vara en del av den obligatoriska 
utbildningen för nya medarbetare. Idag är denna utbildning mer av adm karaktär. 

 
exempel kan vara: 
a)erforderlig litteratur utdelas för egna studier 
b) formell utbildning 
c) övning vid t ex CJSE alt Viking. 

 
Som officer utan chefsprogr och med examen från FHS 1999, är det upp till mig själv 
att lära det koncept som skall användas. 
Jag har under min tid vid FTS två gånger i kallelse till arbetsgrupp sett i kallelsen att utb 
i konceptet erbjudits som en del av arbetsgruppens verksamhet. 

 
Svar:  Mitt enkla svar på din frågeställning är ett stort NEJ. 
 
Svar:  Svar nej på alla punkter om du menar ett systematisk och genomtänkt program för 

detta !  Men jag var inte anställd vid HKV då - men någon form av systematiserad 
introutbildning när jag kom till FTS borde jag kanske ha fått. 

 
Svar:  jag svarar JA på alla dina frågor, jag fick utbildning i CJTF-konceptet inkl GOP osv vid 

min FHS stabsutbildning 2002, d v s inte pga anledningen att FTS skulle omstöpas från 
GRO FV. 

 
Svar:  CJTF infördes 2002 när centrana lades ner och blev taktiska staber, inte 2007. 

Ja, jag fick utbildning då men inte tillräcklig. 
 
Svar:  Jag började på FTS 080601, d.v.s. efter att det etablerats. Jag misstänker att jag 

därmed hamnar utanför målgruppen för din fråga, men jag utvecklar ändå svaret: 
Inför det att jag började på FTS tillfrågades jag inte om huruvida jag hade ett 
utbildningsbehov inom CJTF-konceptet. Orsaken till detta vet jag inte, men eftersom jag 
nyligen gått ut FHS chefsprogram (2005) då antar jag att jag förutsätts vara familjär 
med konceptet. 

 
Svar:  Svaret på den frågan var ju lätt, NEJ 
 
Svar:  Jag tjänstgjorde inte på FTK när omorganisationen till FTS gjordes. Har inte fått ngn 

CJTF utbildning inför/under min tjänstgöring på FTS. 
 
Svar:  NEJ 
Svar:  Dessvärre är mitt svar: NEJ, jag har inte erhållit någon möjlighet till utbildning CJTF. 
 
Svar:  Försök till svar: 
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Jag kom till FTS 080101 och har inte fått någon utbildning eller dylikt i CJTF konceptet 
innan eller i anslutning till att jag började befattningen. 
Däremot deltog jag, som ett utbildningsled, i övning Viking under hösten -08. 

 
Svar:  Svar NEJ! 
 
Svar:  Nej ! 
 
Svar:  Jag kom hit efter omorganisationen. så frågan är inte relvant för mig.  
 
Svar: · Jag tjänstgör från nov 2008 vid FTS. Innan detta tjänstgjorde jag vid F HQ NBG 08 som 

PR officer och SO LAND iJOC. I och med detta och de stabsövningar som jag dltagit i 
Viking, GSÖ osv känner jag att jag har haft en god bild av hur CJTF staben/förbandet 
är uppbyggt. Däremot så anser jag att FTS har långt kvar innan vi har anpassat oss till 
vad detta innebär. 

 
 
Svar:  Frågeställning: Fick Du, inför omorganiseringen till FTS, information om JA, utbildning i 

NEJ eller annan förberedelse JA inför etableringen av CJTF-konceptet? 
 

Mina CJTF kunskaper har jag inhämtat vid övningar och vid FHS HOpCK. 
 
Svar :  Jag fick ingen utb mm överhuvudtaget!! 
 
Svar:  Nej det fick jag inte. 
 


