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OPEVAL – för krigarnas skull 

I samma ögonblick som du läser denna mening är sannolikheten stor att en svensk soldat patrullerar på en bakgata i Liberias 
huvudstad Monrovia. Senare i år, eller under nästa år, utanför Afrikas ostkust, är det möjligt att en svensk sjöman embarkerar 
ett misstänkt smuggelfartyg som blivit prejat av HMS Gävle. Samtidigt över Irak under ett Air Policing uppdrag i FN:s regi 
blir ett flygplan ur SWAFRAP JAS 39 belyst av ett fientligt luftvärnssystem. Vid samtliga dessa tre händelser är det tryggt att 
veta att den svenska materielprocessen, ingående organisationsenheter, strukturer och metoder är optimerade för att dessa sol-
dater, sjömän och flygare skall kunna lita 100 % på sin utrustning. För visst är det så, eller …?  
De tre olika exemplens trovärdighet kan säkerligen diskuteras men faktum kvarstår. Idag har vi ett stort antal enheter utanför 
Sveriges gränser och ytterligare förband står i beredskap för internationella insatser. Förutom övergången från ett invasionsför-
svar till ett insatsförsvar blir också kraven allt högre på snabbare materielprocesser  och mindre produktionsserier  
Ställer dessa förändringar krav på validering av system under utvecklingsfasen, på annat sätt än vad som genomförs idag? 
Internationellt använder flera länder sig av en Operational Test and Evaluation organisation (OT&E) där en mycket viktig del 
är operationell validering (OPEVAL). Denna organisation och process innebär att deras försvarsmakter tar en mycket tydligare 
roll inom materielprocessen än vad vi i Sverige gör. Vad beror detta på? Är det dags för en revidering av det svenska sättet att 
validera militära materielsystem?  
Författaren har valt att belysa materielprocessen rörande flygsystem JAS 39 Gripen och söker svaren på frågorna inom den 
svenska försvarsindustrin, Försvarets materielverk och Försvarsmakten. Svaren pekar mot ett håll. Idag, i Sverige, finns det 
inte någon OT&E organisation med OPEVAL processer likt exempelvis det amerikanska flygvapnets. Dessa utgår främst ut-
ifrån krigarens (slutanvändarens) perspektiv. I Sverige och särskilt inom de svenska luftstridskrafterna är TU enheterna och då 
särskilt TU JAS 39 den enhet som närmast liknar de amerikanska enheterna. Skillnaderna är dock markanta i organisation, 
uppgifter och mandat. 
Rollfördelningen mellan FM – FMV – industrin rörande verifierings- och valideringsverksamheten har förändrats de senare 
åren vilket inneburit att industrin tar ett allt större ansvar. Detta innebär förändrade roller och uppgifter för exempelvis FMV 
Verifierings- och Valideringscentrum rörande provning av enskilda materielsystem. Idag genomförs ingen OPEVAL av mate-
rielsystem i Försvarsmaktens regi. Orsakerna till detta finns främst att finna i det historiskt nära samarbetet inom materielpro-
cessen mellan aktörerna. Uppsatsen visar på ett behov av en ny syn på validering av militära materielsystem. Denna måste 
oundvikligen utgå från krigarnas krav och bör ske i Försvarsmaktens regi. Sammanfattningsvis är alltså inte frågan om en 
OPEVAL skall ske eller inte. Det sker alltid en OPEVAL! Frågan är om den ska ske i ordnade former under materielprocessen 
eller av en ensam svensk flygare, sjöman eller soldat i en mission någonstans långt utanför Sveriges gränser.  
Sökord: evaluering, Gripen, JAS 39, materielprocess, OPEVAL, OT&E, TU, validering, verifiering  
 
 

 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN ENSKILD UPPSATS 19 100:2011 
ChP 02-04 2004-06-04  
Mj Peter Nilsson   

  

 
ABSTRACT 

 
Title OPEVAL – for the warfighters 
 
Summary 
The purpose of this essay has been, through empiric research, to analyse 
evaluation methods and responsibilities when the Swedish Armed Forces are 
change from a counter invasion defence towards forces with more flexible and 
deployable capabilities with an international focus. This is done mainly by in-
terviewing key-personnel in three different organizations working in the Swed-
ish development and procurement procedures. By a theoretical framework 
around Bolman & Deals perspective model and a scientific method built upon a 
qualitative perspective and a hermeneutic view, the essay answers three main 
questions; To start the essay determines what OT&E processes and especially 
OPEVAL is about. This is done by introducing the USAF views in this area. 
Then the essay tries to answer if we are doing something similar in Sweden and 
how the responsibilities within test & evaluation are distributed between the 
defence industries; the Swedish Defence Materiel Administration and the 
Swedish Armed Forces. If the conclusions were to be that there weren’t any 
OPEVAL in Sweden the essay intends to shed light on the reasons and also 
examine any future needs. After analysis’s of interviews and documents the 
answers were:   
The main characteristics of the USAF OT&E processes are the focus on the 
warfighter. The warfighter are in the development and procurement procedures 
represented by an OT&E organization. Closest to this kind of organization in 
Sweden, although there are lot of differences, would be the Swedish Air 
Force’s “TU organizations”. However OPEVAL isn’t carried out in Sweden 
and the Armed Forces have just a supporting role in the validation process. 
The primary reason that there aren’t any OPEVAL being conducted in Sweden 
is the historical closeness between the organizations, our principle of self-
support due to our non-alignment and our limited economical means. The es-
say’s main conclusion is that today and tomorrow new needs must be met by 
new tasks, organization structures and processes in the development and pro-
curement procedures. One task is to perform a credible OPEVAL similar to the 
kind USAF performs.  Doesn’t this succeed there’s a risk that expected opera-
tional effects does not occur in for example peace support operations. In the 
end we risk the safety and the lives of our warfighters. 
 
 
Key words: evaluation, Gripen, OT&E, OPEVAL, operational test, TU JAS 

39, validation, verification, warfighter 
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1 Förord 
Denna c-uppsats ingår som en del i Försvarshögskolans chefsprogram. Kursen 
omfattar 10 poäng och skall med krigsvetenskap som grund ges antingen en 
strategisk, operativ, taktisk, logistisk, ledarskaps- eller militärteknisk profil. 
Målsättningarna med arbetet är att: 
 kunna formulera problem och analysera dessa med vetenskapliga metoder 
 kunna strukturera en komplex verklighet och, i vissa fall, kunna skapa än-

damålsenliga modeller 
 kunna samla empiriskt material och bedöma vad av detta som är direkt re-

levant, kunna bedöma vad som är tillförlitligt och kunna tillföra ny kunskap 
 träna sin förmåga att kritiskt granska och analysera vetenskapliga och andra 

texter 
 ge prov på god skriftlig framställningskonst1 

 
Jag har valt ett ämne som berör flertalet profiler. I mina ögon främst de opera-
tiva, taktiska och militärtekniska profiler, men även exempelvis ledarskap. Min 
strävan med detta arbete har också varit att, förutom ovanstående kursmålsätt-
ningar, belysa ett aktuellt ämnesområde.  
 
Vid en första anblick kan det tyckas att ämnesvalet och uppsatsen riktar sig till 
läsare som normalt arbetar inom, eller i nära anslutning till, ämnesområdet. 
Min avsikt har dock varit att nå en bredare publik för att förhoppningsvis skapa 
en diskussion kring ett ämne som är högaktuellt särskilt med tanke på både den 
förändrade fokusering inom Försvarsmakten och stundande omstrukturering. 
 
I denna typ av arbeten är det vanligt att författaren inte är speciellt synlig, kan-
ske först i avsnitten diskussion. Jag har däremot valt en annan väg. Detta inne-
bär att jag genom hela arbetet valt att tydligt tala om då jag redovisar mina 
synpunkter. Denna struktur kan säkerligen diskuteras och kanske inte tilltalar 
samtliga läsare. Jag har dock efter övervägande valt att bibehålla denna form 
då den tydligare speglar min personlighet och erfarenhet.  
 
Om stilen tilltalar dig eller om jag lyckas i övriga ambitioner och målsättningar 
kan endast du svara på.  
 
 
 
 

Med förhoppning om förnöjsam läsning  
 

Peter Nilsson 
 
 
 
 

                                                 
1 Försvarshögskolan, Kursbeskrivning ”Krigsvetenskap C-uppsats för chefsprogrammet 02-
04”, 2004 
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2 Inledning 

2.1 Bakgrund och problemformulering 
I mitt jobb som stridspilot på Taktik och Utvecklingsenhet JAS 39 (TU JAS 
39), har jag inom den svenska materielprocessen stött på diskussioner och tan-
kar om strukturen och effektiviteten av verifiering och validering i nuvarande 
form. Behovet av denna diskussion underströks särskilt under hösten 2001 då 
min enhet genomförde ett antal test av olika vapensystem på JAS 39 Gripen. 
Resultatet var till stora delar tillfylles men det fanns vissa brister. Dessa hade 
förmodligen accentuerats i en verklig stridsmiljö.  
Bristerna bör enligt min mening samtidigt ses i ett vidare perspektiv. Sverige 
och den svenska Försvarsmakten och inte minst det svenska flygvapnet har 
under efterkrigstiden satsat stora resurser för att vara en modern och slagkraftig 
stridskraft. Inom Försvarsmakten avsätts cirka hälften av den totala försvars-
budgeten till materialsidan. År 2002 innebar det att ca 23 miljarder svenska 
kronor tilldelades det totala materielanslaget.2 I detta perspektiv bör det vara av 
högsta vikt att dessa investeringars effekt nås fullt ut. Ett sätt att kontrollera 
detta, det vill säga att vi får vad vi beställt och att systemen fungerar mot vad 
de är avsedda för, är verifiering och validering. 
 
Samtidigt ställs det nya krav inom materielprocessen. I en allt föränderligare 
värld måste Försvarsmaktens behov mötas av en många gånger allt snabbare 
materielprocess. Med krav på ökad kostnadseffektivitet i anskaffningsprocesser 
och förkortade ledtider mellan studie och faktiskt operationellt användande, 
blir försvarsmaktens roll tydligare inom krav-, beställnings-, gransknings-, ve-
rifierings- och valideringsprocessen.  
 
Parallellt med de nya kraven har den svenska Försvarsmaktens internationella 
deltagande ständigt ökat de senaste åren. Numera finns det ett antal armé-, ma-
rin- och flygvapenförband med kvalificerade system i beredskap för insatser 
utomlands. 
 
Ställer dessa förändringar krav på validering av system på annat sätt än vad 
som genomförs idag? Internationellt använder flera länder sig av en Operatio-
nal Test and Evaluation organisation (OT&E3) där operationell validering 
(OPEVAL) är en del, dock en mycket viktig sådan. Denna organisation och 
process innebär att deras försvarsmakter tar ett mycket tydligare ansvar inom 
materielprocessen än vad Sveriges Försvarsmakt gör. Varför? Hur säkerställer 
vi i Sverige att avsedd effekt erhålls vid våra insatsförband då de sätts in i 
strid? 
 

2.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att inledningsvis undersöka skillnader mellan valide-
ringsfilosofier i den amerikanska och den svenska militära materielprocessen. 
Beroende på resultat avses uppsatsen vidare belysa orsaker till eventuella be-

                                                 
2 Finansdepartementet, Regeringen.” Årsredovisning för staten 2002 - Utgiftsområde 6.2 Mate-
riel, anläggningar samt forskning och teknikutveckling”.  
3 Kan närmast liknas vid de Taktik & Utprovning/Utvecklingsenheter (TU) som idag finns 
organiserade exempelvis inom det svenska flygvapnet. 
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hov av förändring av den svenska materielprocessen och då särskilt valide-
ringsprocessen.  
 
De frågeställningar som analyseras i uppsatsen är följande: 
 
 Vad innefattar OT&E processer och vad innebär egentligen en Operatio-

nell Validering (OPEVAL)? Dessa frågor avses besvaras genom en 
granskning av USA:s, och där främst det amerikanska flygvapnets, syn på 
detta. 

 
 Uppsatsen skall därefter svara på om vi genomför något liknande i Sverige 

och i så fall hur ser ansvarsfördelningen ut mellan industri – FMV – För-
svarsmakten?  

 
 Om slutsatsen blir att det inte genomförs någon OPEVAL i Sverige avser 

uppsatsen svara på: Vad är orsakerna till att detta inte sker och finns det 
ett framtida behov för en OPEVAL i den svenska materielprocessen?  

2.3 Avgränsningar 
 Jag har valt att endast kortfattat beskriva den svenska teoretiska modellen 

av valideringsfilosofi inom den svenska materielprocessen. Detta på grund 
av att jag inte har den svenska teoretiska modellen som utgångspunkt för 
min studie. Istället utgår jag från en annan nations syn på validering och då 
speciellt den operationella (OPEVAL) och ställer den mot det svenska 
verkliga (praktiska) tillvägagångssättet enligt respondenternas uppfattning. 
Med andra ord så är jag inte intresserad av eventuella diskrepanser mellan 
respondenternas syn och den svenska teoretiska modellen. Samtidigt är jag 
medveten om problemställningen att respektive respondents perception och 
erfarenhet skapar dennes ”verklighet”. Detta innebär att verkligheten jag 
undersöker är subjektiv och ytterst uppbyggd av den uppfattning som ge-
staltar sig utifrån min egen förförståelse och mina respondenters syn. 

 
 Jag har valt att utgå från USA och där speciellt det amerikanska flygvapnet 

(USAF) och dess OT&E-organisation (AFOTEC)4. Vid en första anblick 
kan det tyckas som en obalans då den svenska materielprocessen och det 
svenska Flygvapnet är i kraftigt underläge då det gäller resurser och kvanti-
tet. Trots denna skillnad menar jag att då det gäller tekniskt kunnande, 
spjutspetsteknologi och visioner om framtida flygsystem är obalansen ut-
jämnad. Samtidigt finns det flera likheter. Sverige har likt USA haft en 
egen flygindustri en större del av 1900-talet. Sverige och USA deltar även 
tillsammans i en mängd projekt rörande flygande system. 

 
 Under rubriken ”Bakgrund och problemformulering” påstår jag att  

”… internationellt använder flera länder en Operational Test and Evalua-
tion organisation …”. Flera länder avgränsas sedan till att jag presenterar 
främst USA:s syn på ämnesområdet. Bakgrunden till detta val är mina egna 
erfarenheter från min tidigare tjänst inom den svenska motsvarigheten till 
OT&E organisation, nämligen Taktisk Utprovningsenhet JAS 39 (TU JAS 

                                                 
4 Air Force Operation Test and Evaluation Center 
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39). Där gav ett relativt stort utbyte med andra länders motsvarande enhe-
ter, insikten att den ”västerländska” synen/skolan inom detta område ur-
sprungligen kommer från USA. Orsakerna är säkert flera, bland annat kan 
nämnas flygets födelse, deras roll som ledande nation vad gäller teknisk ut-
veckling inom flyg- och rymdteknik samt USA:s roll som exportör av mili-
tära flygsystem under hela 1900-talet. Detta innebär att andra nationer så-
som Storbritannien, Tyskland och Frankrike har liknande synsätt och orga-
nisationer rörande OT&E som USA har. Vissa marginella skillnader kan 
förekomma, särskilt vad gäller organisation och struktur, men i stort så 
bygger dessa nationers syn rörande OT&E på samma principer. De princi-
per som ursprungligen kan härledas till USA.  

 
 Industrigruppen JAS (IG JAS)5 som består av ett antal olika företag om-

nämns i texten som en organisation. I själva verket är det en sammanslut-
ning av olika företag, nämligen SAAB AB (där Aerospace har den tydligas-
te rollen), Volvo Aero Corporation, Ericsson Microwave System AB, Saab 
Avionics AB och Aerotech Telub AB. Samtliga tre respondenter represen-
terande IG JAS, i min studie, arbetar på SAAB Aerosystems. Anledningen 
till att jag valt att intervjua SAAB Aerosystems personal är att det trots allt 
är SAAB Aerosystems som har huvudansvaret för JAS 39. Detta då Flyg-
säkerhetsinspektionen godkänt SAAB Aerosystems som en godkänd prov-, 
design- och flygunderhållsorganisation enligt Regler militär luftfart 
(RML)6.  

 
 I viss mån redovisas texter och intervju utdrag på det engelska språket. Av-

sikten är att undvika att essenser och nyanser försvinner på grund av en 
bristfällig översättning av mig. 

 
 I rapporten nyttjas endast öppna källor vilket främst beror på tillgänglighe-

ten till material samt presentationen av det färdiga arbetet. Nackdelen blir 
då att visst material, det hemliga, måste lämnas därhän vilket i sin tur kan 
få implikationer på helhetsbilden.  

 
 OPEVAL förekommer inom flera olika områden. Här belyses OPEVAL 

inom materielprocessen. 
 
 Denna uppsats handlar i första hand om den svenska materielprocessen 

inom de flygande systemen och då särskilt JAS 39 Gripen inklusive dess 
vapen och stödutrustning. Detta innebär inte att likheter inte finns inom 
armé- och marina materielprocesser. Tvärtom, en av respondenterna, 
genmj. Staffan Näsström, FMV, anser att en undersökning rörande JAS 39 
Gripen i ett materielprocessperspektiv i stort sett är generisk då det gäller 
andra stora projekt typ stridsvagn 122 Leopard och korvett typ Visby.7 

 

                                                 
5 Industrigruppen JAS – Saab AB, Volvo Aero Corporation, Ericsson Microwave Systems, 
Saab Avionics AB och  Aerotech Telub AB 
6 Försvarsmakten, ”Regler för militär luftfart, RML”, 2003. 
7 Näsström Staffan, genmj. Intervju på ”Tre Vapen”, FMV Stockholm 03-10-16 
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2.4 Centrala begrepp 
Materielprocess 
Omfattar ett systems olika faser från idé, definition, produktutveckling och 
tillverkning till avveckling. 
 
Materielförsörjning  
Omfattar en helhetsbild där materielprocessen endast är en del. Materielför-
sörjning påverkas av många yttre faktorer och omfattar bland annat politiska 
och militära ställningstaganden, olika strategiska beslut, resurser, 
olika aktörer, processer, industripolitik och internationellt samarbete. 
 
Materielförsörjningsprocess  
Omfattar materielprocessen i ett större perspektiv det vill säga hur materielpro-
cessen påverkas av yttre faktorer som exempelvis militära och politiska ställ-
ningstaganden. 
 
Verifiering 
Bekräftelse genom undersökning och framläggande av bevis att specificerade 
krav har uppfyllts. 
(här är nyckelorden specificerade krav – det vill säga, är produkten byggd 
efter ritningen?) 
 
Validering 
Bekräftelse genom undersökning och framläggande av bevis att de särskilda 
kraven för en specifik, avsedd användning har uppfyllts. 
(här är nyckelorden avsedd användning – det vill säga, går det att använda 
produkten?) 
 
Evaluering 
Bekräftelse genom undersökning och framläggande av bevis att vissa egenska-
per föreligger, ibland men inte nödvändigtvis med avsedd användning i åtanke. 
 
Operation Evaluation (OPEVAL) översatt i denna uppsats till Operationell 
Validering.  
Bekräftelse genom fältmässig undersökning (personal, materiel, miljö och an-
läggning) och framläggande av bevis att de särskilda kraven för en specifik, 
avsedd användning har uppfyllts.8 
(här är nyckelorden fältmässig undersökning – det vill säga den som är tänkt 
att använda produkten  också provar och bedömer om den är användbar. Detta 
görs i avsedd miljö.) 

2.5 Material och källkritik 
Litteratur 
Litteratur rörande vetenskapsteori och forskningsmetodik använda i min forsk-
ning är skrivna av erkända författare inom vetenskapsteoretiska kretsar. Böck-
erna är utgivna av etablerade bokförlag och har använts och används vid hög-
skolor och universitet både inom och utom landet.  
                                                 
8 Definition framtagen av författaren. Bakgrund redovisas närmare i kap 2.3 ”OPEVAL” 
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Litteratur rörande ämnesvalet består av artiklar, diverse officiella dokument 
och böcker (se käll- och litteraturförteckningen). Ett exempel på litteratur som 
jag nyttjat i studien av den amerikanska synen på OT&E är ”Operations Rese-
arch Analysis in Test and Evaluation” av Donald L Giadrosich. Författaren är 
erkänd inom flygteknikområdet då han tidigare varit chef för bland annat ana-
lysavdelningen vid US Air Force Europe (USAFE) och chefsforskare vid 
USAF Air Warfare Center. Boken används som kurslitteratur vid bland annat 
National Test Pilot School, Mojave USA. 
En stor del av referenslitteraturen är artiklar och dokument av olika slag. Offi-
ciella dokument utgivna av den svenska regeringen, det amerikanska försvars-
departementet, Försvarsmakten och Försvarets Materielverk bedöms av mig 
som tillförlitliga ur oberoende-, samtidighet- och tendenskriterier9. Anledning-
en till att jag bedömer de amerikanska dokumenten som tillförlitliga i detta 
sammanhang är att de är officiella och min avsikt i denna uppsats är att spegla 
den amerikanska officiella synen på OT&E och OPEVAL. Detta innebär att en 
något lägre tillförlitlighet läggs på de amerikanska artiklarna rörande OT&E. 
Detta trots att artiklarna är skrivna av erkända författare och är publicerade i 
ansedda tidningar inom materielutvecklingsområdet. Anledningarna är bland 
annat avsaknad av möjligheten att ta del av de oredigerade skrifterna samt ris-
ken för tendentiösa källor. Även om det inte är författarens direkta avsikt så 
menar jag att en artikel i en tidning många gånger har som syfte att skapa opi-
nion, debatt eller diskussion vilket i sin tur kan innebära att skriften tappar en 
viss trovärdighet.  
Sammantaget ger detta ändå en hög sammantagen källkritisk tillförlitlighet 
rörande litteraturen som använts i studien. 
 
Internet 
Materialet hämtat från Internet är endast från sidor med ansvariga utgivare. 
Utgivare är exempelvis det amerikanska flygvapnet, den svenska Regeringen 
och Göteborgs Universitet. Till stor del är Internet nyttjat, tillsammans med 
vetenskapsteoretisk litteratur, som ett underlag och för egen kunskapsupp-
byggnad rörande forskningsmetodik och vetenskapsteori. Detta innebär att jag 
ur ett källkritiskt perspektiv inte ger detta material något lägre värde då jag 
nyttjar information som ett komplement till övrig litteratur. I övrigt har bland 
annat officiella dokument hämtats från det amerikanska flygvapnet genom In-
ternet varvid tillförlitligheten ur ett källkritiskt perspektiv upplevs hög. 
 
Intervjuer 
Intervjuerna är närmare beskrivna under kapitlet ”Datainsamlingsteknik”. I ett 
källkritiskt perspektiv ses de dock som trovärdiga. Deras främsta styrka är sam-
tidigheten. Ämnena som diskuteras rör huvudsakligen nutiden, varför risken 
för felaktiga historiebeskrivningar inte finns. Graden av tendensiösitet rörande 
intervjuerna är svårbedömd. Risken är uppenbar för avsiktliga partsinlagor då 
ämnesvalet kan ses som känsligt av vissa respondenter.10 Risken finns att re-
spondenterna inte tillräckligt kritiskt reflekterar över den egna verksamheten, 
organisationen eller positionen utan istället tryggt har synpunkter på andras 
                                                 
9 Esaisson Peter, Gilljam Mikael, Oscarsson Henrik, Wängnerud Lena “Metodpraktikan – 
Konsten att studera samhälle, individ och marknad.” 2002. s 308-313 (hädanefter, ”Metodprak-
tikan”) 
10 Metodpraktikan s 311 
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verksamheter och organisationer. Sättet att minska risken för eventuella parts-
inlagor är följsamhet och antalet intervjuer. Följsamhet  medger att jag vid in-
tervjutillfällena med olika respondenter ”kors-kontrollerar” information given 
av respondenter. 

2.6 Disposition 
 

Kapitel 1 – Förord 
 

Uppsatsen inleds med ett kort förord där karaktären på uppsatsen beskrivs. 
 

Kapitel 2 – Inledning 
 
Huvudsyftet är att beskriva bakgrunden, problemformulering och frågeställ-
ningar av det valda ämnet, OPEVAL – för krigarnas skull.  

 
Kapitel 3 – Teoretiskt ramverk 

 
Detta kapitel är ett teoretiskt ramverk som syftar till att ge läsaren en förståelse 
för valt ämnesområde och mina tankar. I kapitlet presenterar jag också den 
valda teorimodell som avses nyttjas i empirin.  
 

Kapitel 4 –Metodologisk diskussion 
 

Det tredje kapitlet består av en metodologisk diskussion där jag redovisar mina 
vägval fram mot mitt val av forskningsansats, metod och datainsamlingsteknik.  
 

Kapitel 5 – Empiri och analys 
 

I detta kapitel redovisar jag både empiri och analys. Strukturen är uppbyggd 
kring en egenutvecklad metod som närmare beskrivs i metodkapitlet. 
  

Kapitel 6 – Avslutning 
 

Avsikten med detta kapitel är att presentera en avslutande analys samt att svara 
på uppsatsens övergripande frågeställningar som presenteras i den inledande 
delen av uppsatsen  
 

Kapitel 7 – Diskussion  
 

Kapitlet är tredelat och innehåller förslag på konkreta åtgärder, reflektion över 
vägval gjorda i uppsatsen samt förslag på fortsatta studier. 
 

Kapitel 8 – Käll och litteraturföreckning 
 

Här redovisar jag de källor och litteratur som använts i uppsatsen. Kapitlet är 
indelat efter typ av källor.  
 

Kapitel 9 – Förteckning över figurer och förkortningar 
 

Kapitlet innehåller en redovisning över de figurer och förkortningar som an-
vänts i uppsatsen 
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Bilaga 1 – Intervju underlag 
 

Här redovisas det intervju underlag som delgavs respondenterna inför samtals-
intervjuerna. Anledningen var att skapa en tankeprocess hos respondenten före 
mötet med mig. En process där respondenten kunde påbörja en struktur av sina 
idéer och synpunkter. 
 

Bilaga 2 – Evolutionär spiralmetod 
 

Med ett förenklat teoretiskt exempel kallat det sluddriga talet, redovisas den 
egenutvecklade metoden som används i uppsatsen. Syftet är att ge läsaren en 
ytterligare beskrivning och förhoppningsvis en bättre förståelse för fördelarna 
med att nyttja denna metod. 
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3 Teoretiskt ramverk 

3.1 Inledning 
Som jag skriver under kapitel 1.6 ”Disposition” skall detta kapitel ses som ett 
teoretiskt ramverk. Detta innebär förutom en presentation av vald teorimodell 
och tankarna kring denna, att jag valt att ge en kort bakgrundsbeskrivning av 
nuvarande struktur av den svenska materielprocessen. Syftet med detta är att ge 
dig som läsare en förförståelse av den komplexa karta som, av olika anledning-
ar, präglat den svenska materielprocessen. Dessa beskrivningar leder automa-
tiskt vidare mot en diskussion rörande komplexiteten kring organisationer, dels 
inom, dels mellan olika organisationer. Kapitlet inleds med en presentation av 
tidigare forskning samt en begreppsdiskussion då jag i andra sammanhang stött 
på olika tolkningar av vissa kärnbegrepp. 

3.2 Tidigare forskning 
En mängd utredningar och studier har de senaste åren gjorts rörande den 
svenska materielprocessen. Nämnas kan betänkandet ”Det militära försvarets 
materielförsörjning”11 av Materielförsörjningsutredningen på uppdrag av Re-
geringen. Andra exempel är Riksrevisionsverkets utredning ” Från hot till 
skrot”12, Ernst & Youngs nulägesanalys av Försvarets Materielverk13 och en 
tidigare c-uppsats utgiven av Försvarshögskolan ”Val av anskaffningsformer 
för försvarsmateriel – en analys och konsekvensbeskrivning”14. 
Gemensamt för ovanstående studier och rapporter är att deras utgångspunkt 
och fokus är materielprocessen i ett vidare perspektiv. Med andra ord inte den 
fokusering på just validering och då särskilt slutvalidering av materielsystem 
som jag gör. De har dock det gemensamma att de gett mig en förförståelse och 
kumulativa kunskaper rörande faktorer som ekonomiskt, historiskt och tradi-
tionellt påverkat Försvarsmaktens deltagande i validering av materiel inom 
materielprocessen. 

3.3 Diskussion kring begreppen verifiering, validering 
och evaluering. 

Orden verifiera och validera kommer ursprungligen från latinet. Verifiera bety-
der att göra sant och validera innebär att göra starkt, användbart.  
Definitionen av de två första begreppen är enligt EN ISO 9000:2000: 
 
Verifiering 
Bekräftelse genom att framlägga bevis på att specificerade krav har uppfyllts. 
(Populärt: Bygger vi produkten rätt, det vill säga i enlighet med ritningar och 
specifikation?) 
    

                                                 
11 Materielförsörjningsutredningen, Statens Offentliga Utredningar ”Det militära försvarets 
materielförsörjning – Nuläge och förändringsfaktorer” 2000. 
12 Statens Offentliga Utredningar (RRV 2000:23). ” Från hot till skrot”. 
13 Ernst & Young, ”Nulägesanalys – Försvarets Materielverk” oktober 1998. 
14 Zetterberg Fredrik, C-uppsats ” Val av anskaffningsformer för försvarsmateriel – en analys 
och konsekvensbeskrivning ”2002. 
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Validering 
Bekräftelse genom att framlägga bevis på att krav för en specifik, avsedd an-
vändning eller tillämpning har uppfyllts. 
(Populärt: Bygger vi rätt produkt, det vill säga det som kunden vill ha?) 
 
Evaluering 
Evaluering är ett begrepp som ofta associeras med Verifiering och Validering 
(hädanefter, VoV) verksamhet. Den svenska betydelsen som är beskriven i 
FMV:s Verifiering och Valideringshandbok skiljer sig mot den amerikanska. 
Enligt FMV är evaluering av materiel principiellt skild från VoV av materiel. 
Enligt FMV:s tolkning är evalueringens syfte att utröna vilka egenskaper ett 
objekt har och vad det skulle kunna användas till, medan VoV innebär som 
sagt att utröna om ett objekt har specificerade och /eller behövda egenskaper.15  

3.4 OPEVAL 
OPEVAL, Operational Evaluation används internationellt inom en mängd om-
råden. Syftet kan exempelvis vara att kontrollera anmälda insatsförband och 
deras förmåga att uppfylla kraven för internationella insatser. Inom materiel-
området handlar OPEVAL om att prova och bedöma materielen tillsammans 
med den verkliga slutanvändaren. Detta skall göras i en så realistisk miljö för 
att på så sätt undersöka om materielsystemen fungerar och ger den efterfrågade 
effekten. 
Detta tillsammans med diskussionen kring begreppen verifiering, validering 
och evaluering ovan i kap 2.2 ger enligt min mening följande översättning: 
 
Operational översätts till Operationell 
Operationell istället för operativ då det annars finns risk för att ordet förväxlas 
med operativ, det vill säga en nivåbenämning (jmf med strategisk och taktisk 
nivå). Här är innebörden istället operationell, det vill säga ett system eller för-
band som är i drift i sin avsedda miljö.  
 
Evaluation översätts till Validering 
Evaluation översätts här med validering då den erkända svenska betydelsen av 
evaluering, då det gäller materielsystem, är för allmängiltig. Den svenska bety-
delsen för validering överstämmer bättre med den amerikanska för evaluation 
(enligt diskussion föregående kapitel). 
 
Detta innebär att jag ger det internationella begreppet OPEVAL, Operational 
Evaluation den svenska översättningen Operationell Validering. Definitionen 
blir således: 
Bekräftelse genom fältmässig undersökning (personal, materiel, miljö och an-
läggning) och framläggande av bevis för att de särskilda kraven för en specifik, 
avsedd användning har uppfyllts. 
 
En populär förklaring av Operationell Validering blir då enligt min uppfatt-
ning: 
Fungerar produkten i fältmässig miljö med avsedda slutanvändare? Får vi den 
effekt vi önskar? 
                                                 
15 Försvarets Materielverk, ”Handbok Verifiering och Validering (VoV)”, rev 2002, Version 
2.0. Beteckning PROV 09000:38912/00 
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3.5 Svensk materielprocess 
 

 
Figur 1: Materielförsörjningens skeden16 
 
Den svenska materielförsörjningen fram till idag beskrivs förenklat i ovanstå-
ende figur. Genom studier, forskning och teknikutveckling analyseras på ett 
tidigt stadium behov och nya möjligheter prövas. Åtgärderna för att tillgodose 
behoven prioriteras i en materielförsörjningsplan. Beställningar läggs sedan 
efter specificering ut för att i de flesta fall först utveckla och sedan tillverka 
materiel. Produkternas avsedda egenskaper verifieras och valideras varefter 
materielen tas i drift och underhålls. Det kan bli aktuellt att genomlöpa de olika 
skedena igen, för vidareutveckling och modifiering, innan materielen till sist 
avvecklas. 
 

 
Figur 2: Myndigheternas och industrins roller17 
Ovan beskrivs de olika aktörerna som är engagerade i materielförsörjningen. 
De viktigaste utgörs av statsmakterna, Försvarsmakten (FM), Försvarets mate-

                                                 
16 Materielförsörjningsutredningen, Statens Offentliga Utredningar ”Det militära försvarets 
materielförsörjning – Nuläge och förändringsfaktorer”, 2000. s 10 
17 Materielförsörjningsutredningen, Statens Offentliga Utredningar ”Det militära försvarets 
materielförsörjning – Nuläge och förändringsfaktorer”, 2000. s 11 
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rielverk (FMV), Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) samt den försvarsin-
dustri i Sverige som utvecklar och producerar försvarsmateriel.  
 
De två figurerna ovan tillsammans med beskrivningar sammanfattar på ett 
övergripande sätt den svenska militära materielprocessen. Processen som redo-
visas är den traditionella och den som än så länge är styrande. Den av Reger-
ingen tillsatta Materielförsörjningsutredningen redovisar i sitt betänkande ”Det 
militära försvarets materielförsörjning – Nuläge och förändringsfaktorer” 
kommande förändringsfaktorer. Sammantaget kan dessa beskrivas av ett ökat 
internationellt deltagande, övergången mot ett insatsförsvar samt kraven på en 
allt snabbare materielprocess. Vad den däremot inte tar upp, vilken den kanske 
inte heller skall, är förändringsbehov av process och roller rörande verifiering 
och validering. I figur 2 ovan och i nästa kapitel beskrivs rollfördelningen, 
främst mellan FMV och FM, rörande verifiering och validering. 
 

3.6 Svensk strategi rörande verifiering och validering av 
militära materielsystem. 

FMV är en central förvaltningsmiljö med uppgift att anskaffa, vidmakthålla 
och avveckla materiel och förnödenheter på uppdrag av främst Försvarsmak-
ten. FMV är Försvarsmaktens leverantör av försvarsmateriel. Materiel som 
levereras skall vara verifierad och validerad. Ansvaret för att materiel är verifi-
erad och validerad ligger alltid på leverantören, det vill säga FMV. Vem som 
skall genomföra verifiering och/eller validering av ett visst objekt (materielsy-
stem, osv.) kan däremot diskuteras. 
Genomförandeansvaret för verifiering och validering skall enligt FMV förde-
las, beroende på karaktären hos den upphandlade materielen. Enligt Ernst & 
Youngs utredningsrapport om FMV (okt 1998) skall minst två parametrar på-
verka vem som skall genomföra VoV: 

 Strategisk betydelse: Beredskaps- eller anpassningskrav, tek-
nologisk risk 

 Köparmakt/handlingsfrihet: Möjligheter för FMV att fritt väl-
ja leverantör 

 
Man kan grovt dela in materielen i tre kategorier: 
 
A. Materiel med stor strategisk betydelse och/eller där leverantören har en mer 

eller mindre utpräglad monopolsituation. Ex. flygstridsledningssystem. 
B. Materiel med mindre uttalad strategisk betydelse och där det finns flera 

leverantörer att välja bland. Ex. bepansrat trupptransportfordon. 
C. Materiel utan strategisk betydelse där det finns standardprodukter att upp-

handla. Ex. gummistövlar. 
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Figur 3: Ansvar för VoV 18 
 
Redan idag pågår det en diskussion inom FMV rörande myndighetens roll av 
verifiering och validering. Föregående kapitel och bilden ovan anser jag redan 
till viss del vara historia. FMV:s nuvarande strategi är att, i varje fall rörande 
enskilda materielsystem på produktnivå (typ JAS 39 eller stridsvagn 122), 
överlåta ansvaret för verifiering och validering till tillverkaren. FMV inriktar 
sig istället mot att verifiera och validera systemen på en högre systemnivå (nivå 
0,1 och 2) 19. Detta innebär att FMV blir mer systemsammanhållande och 
kommer i mindre utsträckning än tidigare att ägna sig åt konstruktion och tek-
nisk specifikation av produkter.20 Chefen för systemledningen inom FMV, 
genmj Staffan Näsström sammanfattar strategin på ett tydligt sätt då han under 
en intervju säger: 
 
”Vi inom FMV ska inte verifiera det som industrin redan gjort. Vi ska verifiera 
och validera andra saker. Vi måste kunna visa att de olika delsystemen hänger 
ihop.”21 
 

3.7 Teoretisk diskussion 
 
”Jag kom ganska snart underfund med det fruktbara samarbetet mellan flyg-
stab, flygförvaltning, forskare och Saab. Man jobbade ihop i bästa bemärkelse, 
man, som jag brukade säga, ‘satt i knät på varandra och drog åt samma håll’, 

                                                 
18 Enligt ”Handbok Verifiering och Validering (VoV)”, Version 2.0 utgiven av FMV år 2002 
så avspeglar bilden och dess bakomliggande tankar konsulten Ernst & Youngs åsikter i deras 
rapport ”Nulägesanalys – Försvarets Materielverk” okt 1998. FMV har inte antagit någon offi-
ciell ställning i frågan, men i praktiken stämmer den ganska väl med gällande praxis enligt 
”Handbok VoV”. 
19 Nivåer rörande materielstruktur inom Försvarsmakten. 0=Försvarsmaktsnivå, 
1=Försvarssystemnivå, 2=Materielsystemnivå, 3=Produktnivå och 4=Delsystemsnivå 
20 Ernst & Young, ”Nulägesanalys – Försvarets Materielverk” okt 1998. s 40 
21 Näsström Staffan, genmj. Intervju rörande denna c-uppsats. Tre Vapen, Sthlm. 03-10-16 
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i motsats till de stora länderna, där man minst sagt höll en helt annan distans, 
inte bara mellan försvarets organ utan även i förhållande till industrin.”22 
 
Vad kan tydligare åskådliggöra intresseorganisationerna kring den svenska 
materielprocessen vad avser flyg än ovanstående citat. Då var aktörerna Flyg-
stab, flygförvaltning, forskare och Saab, nu är det Försvarsmakten och då sär-
skilt krigsförbandsledningen, FMV och IG JAS. Chefen för krigsförbandsled-
ningen i Högkvarteret (hädanefter, C KRI) är ansvarig för krigsförbanden. C 
KRI leder och samordnar utveckling, vidmakthållande och avveckling av krigs-
förband samt genomför materiel- och anläggningsförsörjning. FMV ansvarar 
bland annat för att vara Försvarsmakten behjälplig i studier, omsätta TTEM23 
till specifikationer, omvandla specifikationer till offerter, upphandla och slutli-
gen verifiera och validera materielen innan överlämning sker till Försvarsmak-
ten. IG JAS övergripande uppgift och skyldighet är framför allt att enligt kon-
trakt leverera överenskomna produkter. Ytterst och det övergripande målet och 
syftet för samtliga organisationer bör vara att: 
 
 ge krigaren (dvs. slutanvändaren -  jmf. amerikanska uttrycket ”warfighter”) 
bästa möjliga utrustning för att kunna lösa sin uppgift utan eller med minimala 
egna förluster. 
 
Denna uppsats handlar först och främst om det sker en validering och test av 
ovan beskrivna materiel. Samtidigt är det av intresse att undersöka hur den 
slutliga valideringen som genomförs går till och vilken delaktighet slutanvän-
darna, med andra ord de som är tänkta att nyttja materielen i en stridssituation, 
har. För att söka svaren på hur detta behov omhändertas inom den svenska ma-
terielprocessen har ett antal personer som innehar nyckelpositioner inom denna 
process intervjuats. Alla tre ovan beskrivna organisationer är representerade 
och dessutom från flera olika nivåperspektiv, närmare bestämt den exekutiva 
nivån (högre chef), indirekta nivån (mellanchef) och den direkta nivån (lägre 
chef).24 
Längre fram i uppsatsen, närmare bestämt i metodkapitlet, presenterar jag mitt 
val av metodik. Jag har alltså inte i första hand haft för avsikt att ställa den 
tänkta teoretiska svenska materielprocessen mot den amerikanska. Jag har inte 
heller för avsikt att undersöka om den svenska officiella materielprocessen 
skiljer sig mot den som nyttjas praktiskt. Nej, vad jag letar efter är essenser, 
teman, mönster och uppfattningar om den svenska materielprocessen så som 
den uppfattas av respondenterna och då särskilt rörande valideringen av mate-
rielen. Dessa uppfattningar önskar jag diskutera utifrån det amerikanska synsät-
tet på validering, och då särskilt det amerikanska flygvapnets synsätt. 
 
Detta har inneburit att jag letat i den existerande vetenskaps- och forskningslit-
teraturen efter teorimodeller som strukturerat och sakligt kan hjälpa mig att 
”bena ut” dessa essenser, teman, mönster och uppfattningar i en komplex värld. 
Denna värld kännetecknas av historiskt långtgående samarbete mellan organi-

                                                 
22 Citat ur ”En bok om Saab-Scania”1987 där tidigare ÖB Torsten Rapp blev ombedd att be-
skriva samarbete mellan Försvarsmakten, FMV och flygindustrin på 50-talet sett ur hans dåva-
rande position som chef för Flygförvaltningens flygavdelning. 
23 Teknisk, Taktisk och Ekonomisk Målsättning 
24 Björkman Torsten, Särtryck ur den kommande boken ”Ledarskapet fyra faser” Kapitel 3. 
”Det exekutiva paradexemplet – ledarskapsforskningen och USA:s presidenter” 2003 
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sationer och befattningshavare, samtidigt som den i andra delar kännetecknas 
av konflikter, distans och positionering.  
Jag är intresserad av själva organisationerna som helhet samtidigt som vissa 
nyckelpositioner är av särskilt intresse. Organisationer kan betraktas ur flera 
olika perspektiv. Vilka förhållanden, egenskaper och dimensioner man betonar 
beror i hög grad på intresset hos den som studerar området och vad som är än-
damålet med studien.25  Ett sätt att beskriva organisationer och dess fenomen 
är: 
 
”Människor arbetar tillsammans för att nå bestämda mål i en bestämd struktur 
och under kulturella begränsningar” eller ”En organisation är en planmässigt 
inrättad sammanslutning av personer, vilka har syftet att nå vissa mål.” 26 
 
Att uppfatta organisationer som fysiska föremål är felaktigt. Organisationer är 
inte som maskiner eller träd, de är sociala fenomen. Sociala strukturer kan ob-
serveras och definieras. Den sociala strukturen är ett kretslopp av händelser. 
Organisationer är inte primärt sammansatta av människor utan av människors 
roller och gemensamma relationer.27  
Detta synsätt stämmer väl överens med min syn på organisationer och verk-
samhetsprocesser, det vill säga att det handlar om system i vilka människor 
fungerar tillsammans. De handlingar som utförs och de beslut som fattas av 
människor beror dels på människorna och deras kunskap, motiv, värderingar 
etc., dels på systemets struktur. En grupps förmåga att lösa ett gemensamt pro-
blem är sålunda beroende av både de enskilda gruppmedlemmarnas problem-
lösningsförmåga och de relationer gruppmedlemmarna har till varandra.28 Det-
ta bör således gälla inte bara inom organisationer utan exempelvis även mellan 
organisationer längs en produkts (ex. ett militärt materielsystem) värdekedja.  
I mitt sökande fann jag främst två kandidater som vid en första anblick svarade 
upp på mina krav på en vad jag ansåg lämplig teorimodell. Dels var det den 
kanadensiska professorn Christopher Hodgkinsons värdeparadigm29, dels var 
det Bolman & Deals perspektivmodell30. Hodgkinsons forskning och teorier om 
administrativ filosofi är främst inriktad mot värden och deras dynamik. Vid en 
djupare analys av Hodgkinsons värdeparadigm syftar den enligt mitt bedöman-
de till analys främst av individer och då särskilt ledare på olika nivåer. I denna 
studie är jag som sagt intresserad av både individer och organisationer. Detta 
innebär att min fortsatta teorianknytning bygger på Bolman & Deals (hädanef-
ter, ”B&D”) perspektivmodell då den bättre svarar upp mot mina behov av en 
teorimodell som riktar sig mot både individer och organisationer. 

3.8 Vald teori 
Då man studerar sociala system är studier av människor, människors handling-
ar, motiven bakom mänskliga besluten och handlingarna, av fundamental bety-
delse. För att förstå ett socialt system är det därför nödvändigt att förstå de ak-

                                                 
25 Abrahamsson Bengt, Andersen Jon Aarum ”Organisation” 2000, s 12 
26 Ibid, s 13 
27 Ibid, s 13  
28 Bruzelius Lars H., Skärvad Per-Hugo ” Integrerad organisationslära” 2000. s 61 
29 Hodgkinson Christopher  ”Administrative Philosophy” 1996. s 115  
30 Bolman Lee G., Deal Terrence E. “ Nya perspektiv på organisation och ledarskap” 1997. s 
34 (hädanefter, ” Bolman & Deal – Nya perspektiv…”) 
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törer, personer i olika roller, som finns inom systemet och vilka värderingar, 
föreställningar, attityder, motiv och intressen de har. Kort sagt, vi måste förstå 
verkligheten och problemen från de mänskliga utgångspunkterna, så som sy-
stemets aktörer uppfattar situationen.31 
B&D:s perspektivmodell skapar goda förutsättningar för detta. B&D:s perspek-
tivmodell är mer utav en samlingsmodell. B&D lanserade med sin bok Nya 
perspektiv på organisation och ledarskap ett synsätt där författarna betraktar 
organisationer som en fabrik, familj, djungel eller ett tempel. En stor fördel 
med perspektivmodellen är att det egentligen är fyra modeller i en. Modellen 
bygger på ett perspektivseende eller perspektivistiskt tänkande där de vill visa 
hur en och samma situation kan uppfattas ur olika perspektiv.32  
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Figur 4: Perspektivmodellen 
 
Det strukturella perspektivet ser bortom individen för att studera arbetets socia-
la sammanhang. Även om en del ibland sätter likhetstecken mellan detta per-
spektiv och byråkrati, meningslösa memon och rigiditet, är det strukturella per-
spektivet bredare och mer raffinerat än så. Organisationer till exempel delar 
upp arbetsuppgifterna genom att skapa mångfald av specialiserade roller, funk-
tioner och enheter. Dessa delar måste sedan kopplas samman genom både ver-
tikal och horisontell integration. Det finns ingen kungsväg till en bra organisa-
tion. Den ”rätta” strukturen är beroende av organisationens mål, strategi, tekno-
logi och omgivning.33 
 
Human Resource perspektivet bygger på ett antal grundläggande förutsättning-
ar som sätter förhållandet mellan individ och organisation i fokus. 
 Organisationer finns till för att uppfylla människors behov, inte tvärtom. 
 Människor och organisationer har behov av varandra. Organisationerna 

behöver idéer, energi, kunskaper och färdigheter: människor behöver karri-
är, lön och utvecklingsmöjligheter. 

                                                 
31 Bruzelius Lars H., Skärvad Per-Hugo ” Integrerad organisationslära” 2000. s 61 
32 Bolman & Deal – Nya perspektiv… s 13 
33 Ibid, s 81 
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 Om passformen mellan individ och system är dålig, kommer båda att drab-
bas. Individerna utnyttjas av organisationen eller tvärtom – eller också för-
lorar båda. 

 En bra passform gynnar båda parter: individen får ett meningsfullt och till-
fredsställande arbete, organisation får den kunskap och energi som krävs 
för att lyckas.34 

 
Den traditionella bilden av organisationer innebär att de skapas och kontrolle-
ras av legitima auktoriteter som ställer upp mål, utformar struktur, anställer och 
leder personalen samt försöker se till att organisationernas verksamhet är inrik-
tad på de avsedda målen. Utifrån ett politiskt perspektiv uppstår istället organi-
sationens mål, struktur och policy från en kontinuerlig process som rymmer 
förhandling och diskussioner mellan viktiga intressegrupper. 
I detta perspektiv dyker det därför upp begrepp såsom makt, positionering och 
konflikter.35 
 
Till skillnad från traditionella synsätt, som lägger tyngdpunkten på rationalitet 
och objektivitet, fokuserar det symboliska perspektivet mera på en ”familjesyn” 
när det gäller moderna organisationer. Man inriktar sig på den komplexitet och 
mångtydighet som organisatoriska företeelser uppvisar och på hur symboler 
förmedlar mening åt händelser och aktiviteter i organisationerna. Här före-
kommer myter, berättelser, ritualer och ceremonier. Metaforer, humor och lek 
gör det möjligt för individer och organisationer att undfly den tyranni som lig-
ger i logik och fakta.36 
 
Sammanfattningsvis är mina skäl att nyttja B&D:s perspektivmodell flera. Dels 
uppfattar jag perspektivmodellen som en tillräcklig bred modell där problem 
och företeelser studeras från flera olika synvinklar, dels uppfattar jag modellen 
som tillräckligt vid, då den går att applicera både på organisationer och på dess 
ledare. Detta passar mig och mitt arbete då detta syftar mot att undersöka inte 
bara de olika intresseorganisationer i den svenska materielprocessen utan fram-
förallt essenser, teman, mönster och uppfattningar, som i grund och botten ska-
pas av personer inom organisationer. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
34 Bolman & Deal – Nya perspektiv…, s 127 
35 Ibid, s 206 
36 Ibid, s 268 
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4 Metodologisk diskussion 

4.1 Vetenskaplig metod 

4.1.1 Inledning 
Ordet metod har sitt ursprung från det grekiska ordet methodos vilket betyder 
”att följa en specifik väg mot ett mål…: en systematisk linje av åtgärder, sär-
skilt inom forskning och filosofi, är normalt baserad på regler och princi-
per”37. Målet med denna uppsats är att utveckla kunskaper inom valt veten-
skapligt område, det vill säga den svenska militära materielprocessen och då 
särskilt användarepåverkan. Min systematiska linje mot detta mål redovisas i 
mina avsnitt rörande tidigare framförda val av teori samt följande beskrivning 
av metodval. 
Normalt kanske målet är av särskilt värde som sig bör och vägen fram mot det-
ta är endast av underordnad betydelse då normalt erkända och accepterade reg-
ler och principer nyttjas. I denna uppsats har dock processen en särskild bety-
delse. Anledningen är att jag i mitt arbete avser nyttja en metod som till viss 
del är egenutvecklad samt till viss del är inspirerad av redan erkända metoder. 
Detta innebär med andra ord att förutom det veteskapliga målet att finna orsa-
ker, verkan och samband, finns det ett annat mål, nämligen att pröva en metod.  
Vid en första anblick kan därför detta kapitel ses som alltför omfattande och 
djupgående i förhållande till övriga delar i denna uppsats. Detta är dock ett 
medvetet val av mig. Orsaken går som sagt att finna i nyss redovisade delmål-
sättning. Nämligen den att en egenutvecklad metod avses nyttjas i empirin och 
i analysen. 
Jag vill också under denna rubrik definiera några begrepp som du som läsare 
kommer att stöta på i min fortsatta diskussion, rörande den vetenskapliga me-
toden. Bland annat så avser jag med perspektiv, en teoretisk referensram eller 
paradigm. Med ansats avser jag en speciell inriktning, exempelvis fenomeno-
logi eller hermeneutik. Metod skulle i det här sammanhanget avse en mer 
detaljerad avgränsning av en ansats, exempelvis min nyss nämnda 
egenutvecklade metod. Det är viktigt att man väljer en ansats som stämmer 
med perspektivet och att man väljer en metod som stämmer med ansatsen.38 

4.1.2 Perspektiv  
I viss mån handlar denna fråga om olika synsätt. Man kan säga att man ser på 
verkligheten genom olika slags glasögon. Dessa glasögon kallas ibland för pa-
radigm. En sorts glasögon, som kallas holistisk världsbild39, ger bilden av en 
värld där allt hänger samman. Helheten är mer än summan av de ingående de-
larna. Enligt detta synsätt får man felaktiga resultat om man avgränsar en del 
av verkligheten och bara studerar den. En annan sorts glasögon, atomistisk 
världsbild40, visar en värld som enbart är summan av delarna. Man kan enligt 
den världsbilden isolera en del och studera den för sig. Debatten om vilket 

                                                 
37 NE Nationalencyklopedin AB, ”Nationalencyklopedin” , Trettonde bandet, 1994. (hädanef-
ter ”Nationalencyklopedin, Xx bandet, 1994”) 
38 Gunnarsson R – Research methodology web site 
39 Holistiskt synsätt: livet i ett socialt sammanhang med då – nu – framtid. 
40 Atomistiskt synsätt: reduktion till detaljer – historie- och kontextfritt. 
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slags glasögon som minst förvränger bilden av verkligheten tenderar ibland att 
bli onödigt polariserad. De flesta forskare tycks anse att helheten visserligen är 
mer än summan av delarna, men att man ofta kan få en tillräcklig bra uppfatt-
ning om verkligheten när man avgränsar en del och studerar den. Detta förut-
satt att man vet begränsningarna med sina metoder.41 Diskussionen kring dessa 
två synsätt leder oss också vidare till vilket perspektiv jag valt att nyttja i min 
metod.   
 
Ett sätt att beskriva skillnaden mellan metoder med ett kvantitativt- respektive 
kvalitativt perspektiv utgår från själva orden: kvantitativa metoder undersöker 
kvantiteten, det vill säga mängden av en viss på förhand definierad företeelse 
eller sambandet mellan flera olika företeelser, medan kvalitativa metoder un-
dersöker kvaliteten, det vill säga beskaffenheten eller karaktären hos en förete-
else. Ett annat sätt att beskriva är att kvantitativa metoder visar fördelningar 
medan de kvalitativa visar processer. Mer dramatiserat kan man säga att de 
kvantitativa metoderna försöker svara på frågor som: Finns det samband? Fö-
rekommer det ena mer än det andra? Där de kvalitativa metoderna frågar: Vad 
innebär det? Vad kännetecknar detta? Historiskt sett baserar sig kvantitativa 
metoder på en naturvetenskaplig positivistisk tradition medan de kvalitativa 
metoderna stöder sig på en humanistisk hermeneutisk tradition.42  
 
Jag har valt att nyttja en kvalitativ och i huvudsakligen en deskriptiv inriktning 
i mitt arbete. Kvalitativ därför att mitt främsta mål med denna uppsats är över-
gripande att försöka förstå människors sätt att resonera eller reagera43. Med 
huvudsakligen deskriptiv syftar jag på att min målsättning inte bara är beskri-
vande. Även om jag avser beskriva en verklighet utifrån mina respondenters 
syn på denna verklighet finns det även inslag av att försöka förstå och förklara 
orsaker och sammanhang. Valet av kvalitativ inriktning föll sig också ganska 
naturligt efter att problemformuleringen var definierad och frågeställningar var 
framtagna. Vad jag är intresserad är respondenterna/intressenternas olika syn 
på ett av mig påstått problemområde. Jag är intresserad av helheten (holism). 
Ett alternativ hade naturligtvis varit att istället genomföra en fallstudie med en 
kvantitativ inriktning. Exempelvis kunde antalet felutfall på JAS 39 Gripens 
vapensystem under fältmässiga förhållanden undersökas. Procentsatser och 
slutsatser av detta i sin tur skulle säkerligen bidra till en hypotes eller teori rö-
rande huvudfrågeställningen. Problemet är dock att resultatet är alltför atomis-
tiskt. Jag är inte intresserad av enskildheter. Vill jag veta hur många och vilka 
fel som JAS 39 Gripen som ett materielsystem inom den svenska försvarsmak-
ten riskerar att få i en stridssituation – då hade jag valt en kvantitativ inriktning. 
Vill jag istället veta hur vi genom åren har försökt minimera dessa fel, hur and-
ra länders försvarsmakter gör eller hur vi i framtiden bäst gör för att undvika 
dessa brister, då väljer jag en undersökning med ett kvalitativt förtecken.  

4.1.3 Ansats  
Min studie går till stora delar ut på att undersöka mening/innebörd i enskilda 
människors (respondenter) upplevelser eller i texter. Med andra ord handlar det 
                                                 
41 Gunnarsson R – Research methodology web site 
42 Svensson Per-Gunnar & Starrin Bengt (red.), ” Kvalitativa studier i teori och praktik”, 1996, 
s 52 
43 Trost Jan, ” Kvalitativa intervjuer” 1993, s 13 
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till stor del om ett perspektiv utifrån människan. Min ansats bör alltså beskriva 
hur människor upplever och erfar sin omvärld. Den ska fokusera på beskriv-
ning, tolkning och förståelse. I litteraturen har jag funnit två vetenskapsteorier 
med tillhörande forskningsansatser som svarar upp mot detta. Dessa är feno-
menologi och hermeneutik. Fenomenologin sammanfattas enkelt med frågorna: 
Hur kan det upplevas att …? Hur är det att …?, medan hermeneutiken ställer 
frågan: Vad är det som visar sig och vad är innebörden i det? En stor skillnad 
är att inom fenomenologin är man inte intresserad av dolda budskap och att 
man försöker undvika tolkningar av upplevelser. Forskaren måste sätta sin för-
förståelse helt åt sidan för att på så sätt kunna se verkligheten ur objektets fil-
ter.44 I mitt arbete och med min bakgrund ser jag det som svårt att göra. Jag är 
väl medveten om att det är respondenternas subjektiva verkligheter som be-
skrivs vid intervjuerna och att jag i en vidare diskussion utgår från just dessa 
subjektiva verkligheter. Detta innebär att jag vill nyttja mina tidigare erfarenhe-
ter i mitt arbete. Jag vill söka efter dolda budskap. Med andra ord, jag bygger 
min forskningsansats ur den hermeneutiska vetenskapsteorin.  

4.1.4 Evolutionär spiralmetod 
Inom vetenskapsteorin finns det ett antal cirklar beskrivna. Det finns kognitiva, 
normativa och hermeneutiska cirklar. En sak som dessa tre cirkulära metoder 
har gemensamt är sökandet, ett sökande och letande genom en cirkulär process 
efter en problemformulering. Orsaken är enkel – problemformuleringen finns 
inte där från början.45 Det är i och för sig inget konstigt med att problemformu-
lering mognar under forskningen och arbetets gång. Förmodligen finns det in-
slag av cirkulära metoder i den större delen av forskningen. 
Nedan presenterar jag däremot en av mig framtagen ny variant inom den cirku-
lära familjen av vetenskapsteorin. Varför kan man undra? Varför inte nyttja 
redan etablerade metoder? Svaret är inte helt enkelt. Om jag skall försöka mig 
på en analys så uppstod idén då jag studerade nya tankar inom materielsystem-
området. Den vetenskapliga forskningsprocessen och materielprocessen är ju 
faktiskt ganska lika. Detta gjorde mig nyfiken på att se om det gick att utarbeta 
en metod för en samhällsvetenskaplig forskningsprocess likt den nu populära 
spiralutvecklingsmetod 46 (se bilaga 2) inom den evolutionära materielproces-
sen. Då jag bedömde att det gick så var steget därefter inte långt att nyttja den i 
min c-uppsats. Jag menar, varför inte? Detta är förmodligen den enda gång jag 
skriver en c-uppsats vilket innebär att om jag vill prova min metod så är det nu 
jag ska göra det! Att metoden dessutom enligt mitt tycke på ett trevligt sätt 
”knyter ihop” min samhällsvetenskapliga process med det av mig valda äm-
nesområdet, nämligen den svenska militära materielprocessen, gjorde valet 
ännu lättare. 
Släktskapet är stort till både den hermeneutiska och den kognitiva cirkeln. Sö-
kandet är en stor gemensam faktor. Modellen att använda sig av ett ”cirkeltän-
kande” där meningsfullheten växer fram ur förhållandet mellan delarna och 
helheten är också likartad. En forskare som nyttjar dessa cirklar går fram och 
                                                 
44 Gunnarsson R – Research methodology web site 
45 Ejvegård Rolf  ”Vetenskaplig metod” 1996. s 20(hädanefter, ”Ejvegård – Vetenskaplig me-
tod”) 
46 Boehm Barry, Dr. “The Spiral Model as a Tool for Evolutionary Acquisition “,  artikel  i  
The Journal of Defence Software Engineering, maj 2001. 
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tillbaka inom dessa ”cirklar” för att prova sina teorier/tolkningar. Vilka är då 
skillnaderna? En viktig skillnad är då de erkända cirkulära metoderna många 
gånger ”… ger i en obearbetad form ett förvirrat och föga översiktligt in-
tryck”47 är strävan med min metod struktur. Andra avgörande skillnader är 
metodens övergripande målsättning. Inom exempelvis hermeneutiska cirkeln 
ses växlingarna mellan delarna och helheten ofta som en spiral som ger forska-
ren ett betraktningssätt av ett visst problem. Min variant skall mera ses som en 
metod att angripa ett forskningsområde. Här skapar en viss förförståelse, tidi-
gare erfarenhet och kunskap, en fråga (abduktion). Spiralerna nyttjas här för att 
leda processen framåt. Nya frågeställningar, nya vägar, nya inriktningar, i min 
metod vet forskaren inte riktigt vart forskningen tar vägen. Dock finns det inget 
som hindrar att man inom respektive spiral använder sig av ”hermeneutiska 
spiraler” som metod. Tvärtom finns det goda möjligheter att en ”interaktion” 
mellan de olika spiralerna underlättas och framförallt sker.   
Metoden som jag valt att kalla evolutionär spiralmetod och som jag grafiskt 
redovisar i figur 5 presenteras mer ingående i bilaga 2. Förutom att jag där ex-
emplifiera användandet med ett problem så redovisar jag även den ursprungliga 
metod inom materielutvecklingsområdet som inspirerat mig till den evolutionä-
ra spiralmetoden. 
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Figur 5: Principskiss: Evolutionär spiralmetod 
 

4.1.5 Arbetssätt 
Hur förhåller sig empirin med teorin? Är mitt mål att studera verkligheten ut-
ifrån en hypotes eller är målet att istället studera verkligheten förutsättningslöst 
för att därigenom se vilka teorier som växer fram. Andra benämningar för des-
sa två arbetssätt är deduktion och induktion. Förutom dessa två arbetssätt finns 
det ett tredje alternativ, nämligen abduktion. Abduktion är ett sätt att dra slut-
satser om vad som är orsak till eller har föregått en observation. Abduktion 
gäller en delvis omvänd situation mot den deduktiva. Abduktion liknar induk-
tion genom att man står inför en effekt och söker orsaksfaktorer utan att direkt 
kunna manipulera dessa.48 

                                                 
47 Solvang Bernt Krohn, Holme Idar Magne ”Forskningsmetodik – Om kvalitativa och kvanti-
tativa metoder” 1997. s 97 
48 Wallén – Vetenskapsteori och forskningsmetodik, s 48 
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Vilken av det induktiva, deduktiva eller abduktiva arbetssättet har jag valt att 
nyttja i min forskning? För att svara på denna fråga måste vi ställa oss ytterli-
gare en fråga: började min forskningsprocess med en observation eller en tan-
ke?  
 
I det inledande kapitlet ”Bakgrund och problemställning” beskriver jag hur en 
problemformulering rörande valideringsformer av materielsystem började ta 
form under ett vapentest med JAS 39 Gripen. I en vetenskapsteoretisk diskus-
sion kring denna erfarenhet skulle man kunna säga att en observation skedde. 
Samtidigt i mitt jobb som pilot på den svenska motsvarigheten till OT&E, 
nämligen TU JAS 39, har jag inom den svenska materielprocessen stött på dis-
kussioner och tankar om strukturen och effektiviteten av verifiering och valide-
ring i nuvarande form. 
Vad startade då min problemformulering, observationen vid vapentestet eller 
tankarna kring svensk materielsystemutprovning, observation eller tanke?   
 
Om det är så att en induktiv metod förespråkas skall uppsatsen bygga på en 
observation fri från förutfattade attityder eller åsikter. Från denna observation, 
och givetvis efter ytterliggare iakttagelser, skall en teori växa fram. Startade 
min process så här? Jag tror inte det. Det är dock sant att jag observerade ett 
felutfall vid vapenprovet som sakta gav mig ett uppslag för en c-uppsats. Pro-
blemet är dock att ett stort antal andra personer observerade samma sak, utan 
att de för den skull tänkte i samma banor.  
Detta måste innebära att någonting inom mig också påverkade mig. Varför 
tänkte jag alls i dessa banor om den svenska materielsystemutprovningen. Sva-
ret är teori. I mina tankar så jag framför mig realistiska prov i stridslik miljö, 
jag såg framför mig en materielprocess med mycket, mycket större användar-
påverkan. Poängen är att min studie inte startade med enbart observation. Där-
för kan inte min metod vara enbart induktiv. 
 
Deduktion är dock mycket avlägsnare i min studie. Visst, ett stort antal tankar 
vandrade runt i mitt sinne rörande strukturella, organisatoriska och politiska 
realiteter inom den svenska materielprocessen. Det var trots allt främst tankar, 
teorier hade inte formulerats. Med andra ord – det vore fel att säga att proces-
sen startade med en hypotes eller en teori. 
 
Abduktion, metoden som inte överallt är accepterad inom vetenskapliga kret-
sar, ligger dock närmast till hands för att beskriva min metodik. I en studie där 
man inte hittar entydiga samband mellan orsak – verkan, verkan – orsak har 
abduktiv metod sin roll. Här utgår man från sannolika samband, drar slutsatser 
genom uteslutning av olika faktorer, kompletterar med intervjuer, textanalyser 
etc. Abduktion är ingen metodik som kan användas schematiskt utan kräver 
ingående erfarenhet av det område frågorna gäller, erfarenhet av liknande fall 
m.m.49 15 år och närmare 2000 flygtimmar som stridspilot där de sista sex åren 
tillbringats på TU JAS 39, den svenska motsvarigheten till OT&E, hoppas jag 
ger den ingående erfarenhet som ger den abduktiva metoden rättvisa inom den-
na c-uppsats. 
 

                                                 
49 Wallén – Vetenskapsteori och forskningsmetodik, s 48 
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4.2 Datainsamlingsteknik 

4.2.1 Inledning 
Sättet att inhämta data beror till stor del på valet av forskningsansats och per-
spektiv. Med mitt val av ett kvalitativt perspektiv och en hermeneutisk ansats 
leds jag med automatik bort ifrån datainsamlingstekniker som enkäter och mät-
ningar i olika former. Istället fokuserar jag kring teknikerna att mera ingående 
granska texter och genomföra djupintervjuer. 

4.2.2 Kvalitativ textanalys 
En kvalitativ textanalys är enligt min syn en intervju med texten. Avsikten är 
att, på samma sätt som i samtalsintervjun, finna essenser, teman, mönster och 
uppfattningar. Svårigheten är att få texten att svara på dina frågor.  Därför gäll-
er det att systematisera innehållet och kritiskt granska innehållet i texterna.50 I 
mitt arbete med litteraturen och texterna som redovisas under rubriken ”Littera-
tur och källförteckningen” har jag haft flera målsättningar. Dels har avsikten 
varit en allmän kunskapsuppbyggnad inom området för att på så sätt öka min 
och läsarens förförståelse. En annan mycket viktig uppgift som textanalysen 
haft, har varit att finna ett antal kännetecken och krav rörande den amerikanska 
OT&E processen. Anledningen till detta har varit att ”lyfta med dem” till inter-
vjuerna för att där jämföra den svenska materielprocessen mot dem. De utmär-
kande dragen redovisas i empirin i uppsatsen. Vad gäller tolkning av texterna, 
har jag strävat efter att leva upp till den hermeneutiska forskningsansats jag 
tidigare redovisat. Det vill säga, tolkning handlar i grund och botten om att 
begripa och förstå vad en text säger i förhållande till den fråga som ställs.51  

4.2.3  Samtalsintervju 
 
 Struktur 

Upplägget av mitt intervjuarbete har till stor del följt Steinar Kvales teknik 
”Intervjuforskningens sju stadier”52. Detta anser jag har gett mig en struktur i 
ett arbete som ibland kan upplevas som rörigt. Strukturen har hjälpt mig att 
bevara ursprungsvisionen och engagemanget genom hela undersökningen. Vik-
tigast av allt, i ett vetenskapligt perspektiv, är dock att modellen enligt mitt 
tycke bidragit till en ökad reliabilitet och validitet. De sju stadierna är: 
 

1. Tematisering. Jag inledde detta arbete med att formulera studiens var-
för och vad, det vill säga bakgrund, problemformulering samt syfte och 
frågeställningar.  

 
2. Planering. Efter tematiseringen planerade jag grovt upplägget av samt-

liga sju stadier.  
 

3. Intervju. Intervjuerna genomförde jag med hjälp av ett intervjuunder-
lag (se bilaga 1). I intervjusituationen har jag, trots ett hermeneutiskt 

                                                 
50 Metodpraktikan, s 234 
51 Ibid, s 245 
52 Kvale Steinar, ”Den kvalitativa forskningsintervjun” 1997, s 84-85 (hädanefter, ”Kvale – 
Forskningsintervjun”) 
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helhetsperspektiv, hela tiden strävat efter ett fenomenologiskt perspek-
tiv, med andra ord jag vill uppleva världen i min respondents ögon. 

 
4. Utskrift. Snarast efter genomförda intervjuer har jag lyssnat igenom det 

bandade materialet och dokumenterat det skriftligt inför analysarbetet. 
 

5. Analys. Processen som lett fram till min valda analysform redovisas i 
kapitlen 3.8 ”Vald teori” och 4.3 ”Operationalisering”. 

 
6. Verifiering. I kapitel 4.4 ”Reliabilitet & Validitet” presenterar jag min 

metodik för att skapa en hög reliabilitet, validitet och generaliserbarhet.  
 

7. Rapportering. Sker i form av denna c-uppsats. Mitt mål har varit att 
den ska karaktäriseras av en struktur, som i sin tur ska skapa en tydlig-
het, som i slutändan bidrar till en läsbar och intressant produkt. 

 

 Urval 
Den svenska materielprocessen, och då särskilt den som berör luftstridskrafter-
na och framför allt JAS 39 Gripen, har som jag tidigare nämnt, ett antal aktö-
rer. Dels är det givetvis Försvarsmakten som innehar rollen som beställare, dels 
är det FMV som innehar rollen som upphandlare. Förutom dessa två stora in-
tressenter så har givetvis IG JAS en stor roll då intresse diskuteras. Hos dessa 
tre aktörer strävade jag efter så centralt placerade källor som möjligt, då detta 
är en viktig del i samtalsintervjuer.53  
I en undersökning som bygger på samtalsintervjuer blir underlaget sällan bättre 
om det består av ett större antal personer än ett mindre antal. Det viktigaste är 
att intervjuerna är väl föreberedda och att de personer man slutligen väljer är 
noggrant utvalda.54  
Jag valde att intervjua tre personer inom respektive organisation, det vill säga 
nio personer. Utöver detta så intervjuade jag två personer ur en amerikansk 
flygprovorganisation som tillsammans med textanalyser bidrog till min förförs-
tåelse och till samtalsintervjuernas bakgrund och kontext. De tre personerna 
inom respektive organisation var placerade, eller som vid ett fall precis lämnat 
en placering, vid nyckelpositioner inom materielprocessen. Personerna repre-
senterade tre olika nivåer inom respektive organisation, nämligen den exekuti-
va, den indirekta och den direkta nivån. 
Efter genomförda intervjuer bedömde jag att ytterligare respondenter skulle ge 
en avtagande effekt. De faktiskt genomförda samtalsintervjuerna gav intrycket 
av att väl räcka till för min studie och dessutom gav de, en tillräcklig spänn-
vidd. Respondenterna presenteras närmare i litteratur- och källförteckningen 
under kapitel 9.1 ”Intervjuer”. 

 Intervjuteknik  
Samtalsintervjuerna är till största delen genomförda på respondenternas arbets-
plats, förutom ett fåtal undantag då detta inte var möjligt. Anledningen har varit 
att få respondenterna att känna sig trygga i sin roll och att det ska finnas få dis-
traktorer. Intervjuerna var planerade till en timmes längd men blev ofta ut-

                                                 
53 Metodpraktikan, s 286 
54 Ibid, s 286 
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sträckta till en och en halv till två timmars längd. Anledningen var alltid re-
spondentens vilja och intresse till fortsatt samtal. Intervjun föregicks av ett ut-
skickat diskussionsmaterial (bilaga 1) med avsikten att förbereda respondenten 
i sina tankar om den svenska materielprocessen. Intervjuerna inleddes med en 
bakgrund till intervjun, genom en kort orientering, där jag beskrev min roll som 
elev på chefsprogrammet och avsikten med c-uppsatsen. Genom mitt tidigare 
utskick där ett antal diskussionspunkter/frågor delgavs, startade ofta intervjun 
efter min inledning genom att jag lämnade ordet fritt. Genom intervjun nyttja-
des en stor mängd olika frågetyper: bland annat uppföljnings, sonderande, spe-
cificerande, direkta och strukturerande frågor.55 Intervjuerna tenderade vid 
samtliga tillfällen till att utveckla sig till ett samspel mellan mig och 
respondenten. Samspelet präglades av en balanserad dubbelriktad konversation 
och det var endast vid ett fåtal tillfällen som jag var tvungen att med 
strukturerande frågor styra om inriktningen. Samtliga intervjuer har varit 
enskilda utom vid ett tillfälle. Intervjun med de två amerikanska företrädarna 
för National Test Pilot School skedde med båda respondenterna, vid samma 
tillfälle. Denna intervju skedde också på engelska till skillnad mot övriga, som 
skett på svenska. 
 Etik 

De etiska riktlinjerna rörande en intervju delas enklast upp i följande: informe-
rat samtycke, konfidentialitet och konsekvenser.56 Inom området informerat 
samtycke har syftet med intervjun öppet redovisats för respondenten. Likaså 
har tillvägagångssättet beskrivits, där bland annat en möjlighet att avstå från 
ljudinspelning av intervjun har erbjudits. Rörande konfidentialiteten så har 
anonymitet erbjudits. Jag har dock vid erbjudandet påpekat att det från mitt 
perspektiv inte var önskvärt, då jag tror att min redovisning hade tappat i vali-
ditet. Ingen respondent har önskat anonymitet. Vad som däremot påpekats av 
vissa respondenter är att deras kommentarer är gjorda ur ett personligt perspek-
tiv och inte som företrädare för positionen i respektive organisation. Enkelt 
beskrivet: det är personens åsikt som presenteras och inte befattningshavarens 
åsikt. Vän av ordningen inser samtidigt att det är just nyckelpositioner som gett 
respondenterna den centrala insynen som formar deras åsikter. Likväl skall de 
kopplas till personen och inte positionen. Samtalsintervjuerna är som tidigare 
redovisat registrerade på ljudband. Dessa ljudband skall ses som arbetshand-
lingar ingående i mitt arbete att genomföra en kvalitativ och strukturerad 
granskning. Skisser, ansiktsuttryck och gestikuleringar som är en viktig del vid 
intervjutillfällena finns av naturliga skäl ej upptagna på ljudbandet, varför en-
dast ljudbanden skulle vara av ringa värde för en utomstående.  Efter genom-
förd presentation, opposition och examination av uppsatsen är ljudbandens 
uppgift uppfylld och finns därför ej längre tillgängliga för framtida forskning.  
Konsekvenser för respondenter bedöms som ringa eller i vart fall som mycket 
små. Öppenheten och ingen dold agenda av mig som forskare bör borga för 
detta. Positiva konsekvenser kanske däremot kan infinna sig hos respondenter-
na. En till två timmars dialog kring ett ämne utan störande telefoner kanske 
skapat tid för reflektion och eftertanke hos respondenten.  

                                                 
55 Kvale – Forskningsintervjun, s 124 
56 Ibid, s 142 
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4.2.4 Sammanfattning av datainsamlingsteknik 
Som jag nämnde i inledningen i detta kapitel finns det nära släktskap mellan 
val av perspektiv, forskningsansats och valet av datainsamlingstekniker. Jag 
har valt att djupintervjua både texter och respondenter. Andra benämningar för 
detta är kvalitativ textanalys och samtalsintervju. Avsikten med dessa val är de 
goda möjligheterna att på ett strukturerat sätt finna essenser, teman, mönster 
och uppfattningar i materialet. 
Valen och diskussionerna kring struktur, urval, teknik och etik anser jag vara 
särskilt viktiga då insamlingstekniken samtalsintervju väljs.  En tydlig struktur 
och förklarande val, är enligt min uppfattning, en del i strävan att skapa en hög 
reliabilitet och validitet. 

4.3 Operationalisering 
Hur överför jag vald teori till empirin och analys? Detta är en av metodens vik-
tigaste uppgifter. Ett lyckosamt val skapar en tydlighet för läsaren samtidigt 
som förmågan är direkt avgörande för undersökningens trovärdighet. 
I denna studie sker teorianknytningen genom hela processen, planering – ge-
nomförandet (empirin) – analysen. Inledningsvis genom att jag nyttjat teorin 
för att bygga upp intervjun och min egen förförståelse. Under inhämtningsfa-
sen, det vill säga samtalsintervjuerna, har jag valt att delge respondenterna vis-
sa grundfakta (se bilaga 1). Främst är det fakta kring USAF sätt att bedriva 
OT&E och kopplat till detta ett antal frågeställningar av vetenskaplig, teknisk 
och organisatorisk karaktär. Under intervjuerna har sedan följd- och uppfölj-
ningsfrågor enligt perspektivmodellens områdesindelning ställts till responden-
ten. 
Exempel på följdfrågor är: 

- Skulle en annan utformning av regler eller styrdokument kunna påver-
ka arbetsmetoderna till det bättre? 

- Ser du att organisationsutformningen är en av orsakerna? 
- Anser du att högre ledningsnivåer lyssnar och ger dig och dina medar-

betare utrymme för era idéer? 
- Ser du att konflikter och meningsskiljaktigheter på din nivå mellan de 

olika aktörerna utmynnar i något gott? 
- Anser du att gamla symboler och arbetssätt hämmar din enhets utveck-

ling?  
- Hur skulle du vilja beskriva mötesverksamheten och arbetsgrupperna 

inom materielprocessen? Som produktiva eller en arena för ”åsiktsven-
tilering”? Leder mötena till nya möten istället för beslut? 

 
Med andra ord så har struktur, politiska, human resources och symboliska frå-
gor ställts. På så sätt har respondenten ”angripits” ur olika vinklar – dels det 
konkret vetenskapliga, dels ur ett perspektivistiskt tänkande. Detta har vid ef-
terarbetet av intervjuerna skapat goda möjligheter att finna essenser, teman, 
mönster och uppfattningar som kanske inte varit synliga vid en första genom-
lysning.  
Uppföljningsfrågorna enligt perspektivmodellen leder på ett naturligt sätt teori-
kopplingen vidare mot analysfasen. Här fördjupas teorikopplingen och per-
spektivmodellen får en mer framträdande roll. Det är främst i den evolutionära 
spiralmetodens andra och tredje spiral som perspektivmodellen framträder på 
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ett tydligt sätt i analysen. Orsaken är att dessa är huvudkapitlen i min empiri 
och det är där jag undersöker om en svensk OT&E process med en OPEVAL 
saknas och i så fall varför, samt ett eventuellt framtida behov av en sådan orga-
nisation och process. Efterhand i arbetet visade det sig att de strukturella och 
politiska perspektiven fick en övervikt då de bäst svarade mot de essenser, te-
man, mönster och uppfattningar som erhölls både i textanalyser och intervjuer. 
Förklaringar och analyser utifrån Human resource och symboliska perspektiv 
gick att finna, dock inte i samma utsträckning som de övriga perspektiven. 
I min analys av material har framför allt de centrala begreppen som presente-
ras i perspektivmodellen använts. Metaforer, bilder av ledarskap och utma-
ningar har däremot gett mig en bild av de olika perspektiven vilket hjälpt mig 
att identifiera de olika synsätten. 

4.4 Reliabilitet & Validitet 

4.4.1 Inledning 
Validitet och reliabilitet måste värderas på ett delvis annorlunda sätt i studier 
med kvalitativ inriktning jämfört med studier med kvantitativ inriktning. Istäl-
let för att skatta tillförlitligheten i siffror måste en tydlig beskrivning, av hur 
datainsamlandet och bearbetningen av materialet skett, presenteras. I den slut-
liga rapporten beskriver man även förutsättningarna inför projektet och hur 
resultaten under processen har vuxit fram.57 
I mitt arbete har jag försökt säkerställa så hög validitet och reliabilitet som 
möjligt genom att beakta: inre och yttre validitet, reliabilitet och objektivitet. 

4.4.2 Inre validitet 
 
 Kommunikativ validitet 

I rapporteringen av studien genom denna c-uppsats framgår min förförstå-
else genom beskrivning av min bakgrund, utbildning och egna erfarenheter 
rörande uppsatsämnet. Likaså beskriver jag noggrant hur datainsamlingen 
skett och då särskilt intervjuerna. Urvalet och presentation av responden-
terna förklaras särskilt under särskilda underkapitel vilket borgar för en god 
kommunikativ validitet.58 

 
 Deltagarkontroll 

Respondenterna erbjuds i och för sig inte någon möjlighet att studera och 
kontrolläsa slutsatser eller beskrivningar före c-uppsatsens utgivande. Or-
saken är den att detta är mina slutsatser som undersökare. Min avsikt är inte 
att redovisa vad respondenten X sade eller vad han tyckte just i en särskild 
fråga. Avsikten med uppsatsen är att hitta samband, förklaringar till förete-
elser inom ett visst område. Däremot så har det under intervjun gjorts en 
dialogisk validering (klarifiering) i syfte att rätta till felaktiga uppfattningar 
och missförstånd.59  
 

                                                 
57 Gunnarsson R – Research methodology web site 
58 Ibid 
59 Malterud K, ” Validitet – Kvalitativa metoder i medicinsk forskning” 1998. s 157-165 (hä-
danefter, ”Malterud – Validitet”) 
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 Triangulering 
Innebär att man ser på problemet ur flera synvinklar. Exempelvis kan man 
intervjua personer med olika relation till problemet (källtriangulering) Oli-
ka forskare med olika yrkesperspektiv kan delta i datainsamling (observa-
törstriangulering). Under analysfasen kan man analysera materialet med 
olika paradigm (teoritriangulering).60  
Då jag är ensam om att studera valt ämne kan jag inte hävda att en observa-
törstriangulering görs. Ej heller sker det någon teoritriangulering då endast 
en teori (perspektivmodellen) nyttjas i analysen. 
Däremot säkerställer upplägget av de kvalitativa samtalsintervjuerna, och 
då särskilt valet av respondenter vid olika positioner, nivåer och organisa-
tioner, en god källtriangulering.  

4.4.3 Yttre validitet 
 
 Yttre validitet jämställs ofta med generaliserbarhet. Generaliserbarhet i 

kvalitativa studier baseras vanligen på antagandet att de begrepp och den 
teori man kommit fram till på ett meningsfullt sätt kan appliceras på lik-
nande situationer och personer som de ursprungligen grundades på.61  
I denna studie, i min undersökning, finns det goda möjligheter att i vidare 
forskning undersöka slutsatser och teorier mot andra områden, både närlig-
gande ämnesområden och de som ligger långt bortom den svenska militära 
materielprocessen.  

4.4.4 Reliabilitet 
 
 Kvaliteten på teknisk utrustning 

Ljudinspelningar är gjorda med en Sony kassettbandspelare TCM-459V 
och TDK T1 90 minuters standardband. Miljön vid inspelningarna har varit 
tyst och lugnt. Inget finns att anmärka rörande ljudupptagningarna. Ljud-
kvalitén är god. 
 

 Kvaliteten på forskaren 
Där kanske meningarna är delade. Vad jag kan redogöra för är min syn på 
mig själv, mitt eget agerande och upplevelser under processen. Min egen 
förförståelse beskrivs på andra platser i denna c-uppsats. Vad gäller min 
förmåga till att genomföra ett arbete likt detta, måste det föras till protokol-
let att det är första gången. Vad detta har för inverkan på resultatet kan jag 
bara låta läsaren avgöra. Min förmåga att göra bra observationer/intervjuer 
är också svårt för mig att bedöma. Jag har upplevt att vissa blivit bättre än 
andra. Orsakerna är säkert flera. Med vissa respondenter fungerar person-
kemin bättre, med vissa respondenter går dialogen lättare. Min förmåga till 
följsamhet till data, det vill säga min förmåga att ta till mig erfarenhet från 
början av datainsamlingen och hur den påverkar resten av datainsamlingen, 
är också svårt att själv bedöma. Jag har dock tagit med mig idéer, uppslag 
som dykt upp i vissa samtalsintervjuer till efterföljande intervjuer. 

                                                 
60 Gunnarsson R – Research methodology web site 
61 Svensson Per-Gunnar & Starrin Bengt (red.), ” Kvalitativa studier i teori och praktik”, 1996, 
s 215 
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4.4.5 Objektivitet 
 
 Jag har tidigare talat om vikten av min förförståelse. Detta är tveeggat. Det 

positiva med att ha ingående kunskaper i mitt valda ämne är att möjlighe-
terna ökar för att jag väljer rätt personer att intervjua, att rätt frågor ställs 
och att jag kan bearbeta materialet rätt. Det negativa är att det kan vara 
svårt att med en stor förförståelse bibehålla en god objektivitet genom hela 
processen. Trots en övergripande hermeneutisk forskningsansats har jag i 
intervjusituationen strävat mot en fenomenologisk hållning. Det vill säga 
att ställa min förförståelse åt sidan för ett ögonblick. Att verkligen sträva 
efter att försöka se verkligheten ur min respondents synvinkel och att för-
söka finna fenomenet. Om jag lyckats lämnar jag till min läsare att bedöma. 
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5 Empiri och analys 

5.1 Inledning 
Mängden dokument och texter tillsammans med det omfångsrika materialet 
från samtalsintervjuerna (11 stycken, totalt cirka 15 timmars ljudinspelning) 
har skapat goda förutsättningar för ett grundligt och tillräckligt brett underlag 
för analys. Samtidigt ställer det krav på selektivitet då risken annars är påtaglig 
för en för stor och komplex empiriredovisning. I mina följande analyser nyttjar 
jag exempelvis inte samtliga uttalanden och citat som redovisas i empirin 
kopplad till samtalsintervjuerna. Trots detta urval kan min empiriredovisning 
vid en första anblick uppfattas som alltför omfattande. 
Detta är dock en medveten strategi från min sida. Jag vill, genom att redovisa 
en stor mängd uttalanden och citat, ge dig som läsare egna möjligheter att finna 
essenser, teman, mönster och uppfattningar i materialet. Min tanke är att ge dig 
som läsare en förförståelse och bättre möjligheter att granska mina analyser 
och slutsatser. Se empiripresentationen av samtalsintervjuerna mer som ett 
tvärsnitt av respondenternas syn på frågeställningarna. Min strävan har varit att 
måla upp de olikheter, likheter som respondenterna haft kopplat till ämnet. 
Tanken är inte att gå igenom och analysera samtliga citat. Istället gör jag sam-
manfattningar som jag exemplifierar med utvalda citat.  
Redovisningen av min empiri och analys kommer, som tidigare redovisats, 
följa min evolutionära spiralmetod. Detta innebär att jag avslutar varje spiral 
med en sammanfattning som genom skapandet av nya frågeställningar, på ett 
naturligt sätt, för oss vidare till nästa spiral. 
 

5.2 Första spiralen – amerikanskt synsätt på operatio-
nell validering 

5.2.1 Inledning 
Avsikten i denna första ”spiral” är att öka förförståelsen 
rörande det amerikanska flygvapnets valideringsmetoder. 
Målsättningen är att finna kännetecken och krav på OT&E 
metoder och processer som kan nyttjas i kommande spira-
ler där de svenska valideringsmetoderna granskas. Empirin 

inleds med en kort historisk tillbakablick för att därefter redovisa tre texter som 
alla rör OT&E. Dessa är dels en artikel av General Cliver62 i ITEA  Journal 
(International Test and Evaluation Association), dels boken ”Operations Rese-
arch Analysis in Test and Evaluation” av Donald L. Giadrosich63 samt avslut-
ningsvis det amerikanska Flygvapenledningens regelverk rörande OT&E, näm-
ligen Air Force Instruction 99-10264. 
                                                 
62 Cliver Jeffrey G., Major General, Chef AFOTEC 1997. Tidigare divisionschef  över the 9th  
Tactical Fighter Squadron, Holloman AFB, flottiljchef över the 36th  Tactical Fighter Wing, 
Bitburg AFB I Tyskland och the 18th Wing, Kadena AFB i Japan. Gen Cliver har över 4000 
flygtimmar i stridsflygplan. 
63 Giadrosich L. Donald, “Operations Research Analysises in Test and Evaluation”, 1995 
(hädanefter, “Giadrosich – Operations Research…”) 
64 USAF e-publishing. [Online]:http://www.e-publishing.af.mil/pubfiles/af/99/afi99-102/afi99-
102.pdf  [2003-11-24]. (hädanefter, “ AF instructions 99-102”) 
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Förutom granskningen av dessa texter redovisas utdrag av en samtalsintervju 
genomförd med två amerikanska före detta flygofficerare, George Cusimano 
och Kent Nelson65. Båda två tjänstgör numera vid National Test Pilot School i 
Kalifornien, USA, efter ca 30 års tjänstgöring inom olika testorganisationer i 
den amerikanska försvarsmakten. 
Kapitlet avslutas med en delanalys där funna kännetecken och krav på OT&E 
och OPEVAL redovisas. Tillsammans med dessa presenteras nya frågor som 
avses undersökas i spiral nummer två. 
Till viss del redovisas materiel på engelska. Detta för att inte riskera att essen-
ser och nyanser försvinner i en av mig bristfällig översättning. 

5.2.2 Historisk bakgrund 
1969 tillsatte den amerikanska presidenten en kommitté vid namn 1970´s Blue 
Ribbon Defense Panel. Uppgiften var att genomlysa organisationen och led-
ningen av Försvarsdepartementet med tyngdpunkt på forskning & utveckling 
samt anskaffningspolicys och -procedurer.  Anledningen var främst dålig och 
ibland utebliven funktionalitet i system eller delsystem, rörande militär utrust-
ning. Bristerna upptäcktes tyvärr oftast alltför sent.66 Kommitténs studie visade 
att 21 av 22 större materielsystem67 i Sydostasien mellan 1965-1970 hade all-
varliga brister vilket i förlängningen påverkade den militära operationella för-
mågan. 
En av åtgärderna kommittén föreslog var att införa en ny organisation. Denna 
organisation var Operational Test and Evaluation (OT&E). Kommittén identi-
fierade fyra områden där OT&E kunde  bidraga till den militära beslutsproces-
sen, dessa var: 
 
 OT&E kan bidraga med väsentlig information rörande vilken typ av vapen 

eller system som bör utvecklas för att nå en särskild förmåga. 
 OT&E kan och bör ske så tidigt som möjligt i anskaffningsprocessen för att 

delge fakta inför beslut om storlek, sammansättning och antal av vissa för-
band.  

 OT&E är särskilt viktigt i processen att utveckla taktik, stridsteknik. 
 Ett viktigt mål för OT&E skall vara att testa system med seriestatus, det vill 

säga materielsystem som anses klara för operationell användning av för-
svarsmakten, och därigenom bedöma om produktionen skall fortsätta eller 
avbrytas.68    

 

                                                 
65 NTPS, USA.  [Online]: George Cusimano - National Test Pilot School , Kent Nelson - Na-
tional Test Pilot School  [2004-01-20]. 
66 Cliver Jeffrey G., Major General, “Perspectives on Air Force Operational Test and Evalua-
tion” artikel i ITEA Journal, dec 1997/jan 1998. s 41 (hädanefter, “ Cliver- Perspective …”) 
67 större materielsystem (major systems), enligt det amerikanska försvarsdepartementets regler 
1997 är det ett system avsett för strid som beräknas kosta mer än 115 miljoner dollar i forsk-
nings, utvecklings och test & valideringskostnader eller mer än 550 miljoner dollar i totala 
anskaffningskostnader.  
68 Denna punkt ansågs som viktigast av kommittén. Det krävde dock att det skedde stora för-
ändringar inom den amerikanska materielprocessen. Industrin var tvungen att ta fram prototy-
per för förproduktions  OT&E. Detta skulle ge möjligheten till tidiga ”go/no-go”-beslut. (I en 
allt snabbare materielprocess är denna önskvärda princip idag en utopi även i USA, förf. egen 
kommentar). 
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Resultatet blev att en övergripande Test & Evaluation organisation bildades 
inom den amerikanska försvarsmakten. Underställd denna, utvecklade varje 
försvarsgren sin egen förmåga till OT&E. Dessa är: 
 
 Air Force Operational Test and Evaluation Center (AFOTEC) 
 Navy Commander Operational Test and Evaluation Force (COMOP-

TEVFOR) 
 Marine Corps Operational Test and Evaluation Activity (MCOTEA)  
 Army Test and Evaluation Command (ATEC). 

5.2.3 Texter 
I min granskning av det amerikanska flygvapnets OT&E organisation och dess 
operationella validering (OPEVAL) har jag valt att redovisa utdrag ur tre olika 
texter. Dessa är bland annat en artikel av general Jeffrey Cliver rörande deras 
syn på OT&E och dels en lärobok av Donald L Giadrosich i ämnet. Den tredje 
och kanske mest tongivande är den amerikanska flygvapenledningens instruk-
tioner för OT&E. Orsaken till att jag i min empiri redovisar utdrag ur dessa tre 
texter är deras förmåga att skapa en god bild och förförståelse för dig som läsa-
re inför min analys.  
 
 “Perspectives on Air Force Operational Test and Evalua-

tion” av Gen. Cliver 
 
Rörande fokusen av test och validering skriver Cliver: 
 

“The focus should be on mission-level evaluations, assessing the 
impact of the system under test in its operational environment 
and taking into consideration all the variables that can contribute 
to mission success or failure. Attention must be directed away 
from unnecessary functional performance level details with a 
view toward providing mission-level assessments of military 
worth.” 69 

 
Enligt Cliver är det odiskutabelt utifrån vilka all test och valideringsverksamhet 
måste utgå ifrån: 
 

“Assessment are led by warfighters and conducted during opera-
tional demonstrations or training exercise in a “warfighting” en-
vironment.” 70 

 
“AFOTEC must be sure to do the right thing, remembering that 
the mission of the operational tester is to give the warfighter the 
best chance of completing a mission as succefully and safely as 
possible.” 71 

 
Vikten av att tidigt delta i utvecklings- och provverksamhet påpekar Gen. Cli-
ver: 
 
                                                 
69 Cliver - Perspective …, s 45 
70 Ibid, s 43 
71 Ibid, s 45 
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“AFOTEC must continue to get involved early in program as-
sessment planning efforts to ensure that the customer’s desired 
product is understood…” 72 

 
Detta görs bland annat genom att skapa och ingå i CTF (Combined Test Force), 
det vill säga sammansatta enheter där företrädare ur olika test organisationer 
deltar: 
 

“With Combined Test Force concept the developmental commu-
nity (including developing contractor, development testers, op-
erational users and operational testers) will all participate in sys-
tem definition and iterative testing during the system’s early de-
sign phases. Through this iterative process, problems can be 
identified and fixed before they can cause mission degradation 
after a system is fielded.” 73 

 
Cliver påpekar också vikten av att samarbeta med andra försvarsgrenar: 
 

“AFOTEC must work with the other services as wartime missions 
become more joint in nature and threats become more diverse.”74 

 
Angående olika former av tekniska demonstratorer framhåller han vikten av 
tester i operationella miljöer. Resultaten kanske inte är statistiskt värdefulla 
men: 
 

“Although the data collected during an ACDT (Advanced Con-
cept Technology Demonstrations) may not be statistically signifi-
cant, it is operationally significant and establishes a baseline.” 75 

 
Sammanfattningsvis beskriver Gen Cliver det amerikanska flygvapnets OT&E 
organisation uppdrag såsom: 
 

“ First and most important: Support the warfighter, second: Op-
erationally test the system and last: Evaluate at the mission 
level.” 76 

 
 
 “Operations Research Analysis in Test and Evaluation”, av 

Donald L. Giadrosich 
 
Rörande anledningar, orsaker och uppgifter av OT&E verksamhet skriver Gi-
adrosich: 
 

“OT&E is conducted to estimate a system’s operational effec-
tiveness and operational suitability, and to identify needed modi-
fications. It also includes tests for compability, interoperability, 

                                                 
72 Cliver - Perspective …, s 45 
73 Ibid, s 44 
74 Ibid, s 45 
75 Ibid, s 43 
76 Ibid, s 45 
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reliability, maintainability, logistics supportability, software sup-
portability and training requirements. In addition, OT&E pro-
vides information on organization, personnel requirements, doc-
trine, and tactics, and may result in changes to operation em-
ployment and maintenance concepts. It should provide data to 
support or verify data in operating instructions, publications and 
handbooks.” 77 

 
Vem som bör utföra OT&E är enligt Giadrosich: 
 

”OT&E is accomplished by operational and support personnel of 
the type and qualifications of those expected to use or maintain 
the system when deployed in combat.” 78 

 
Grundsynen enligt Giadrosich rörande development testing (typ FMV VoVC) 
och operational testing bör vara: 
 

”Operational testing should be separate from development test-
ing. However, DT&E79 and IOT&E (Initially OT&E) are often 
combined because separations would cause an unacceptable de-
lay or would cause an increase in acquisition cost of the system.” 
80 

 
 
 Air Force Instruction 99-102 “ Operational Test and 

Evaluation” 
 
Det amerikanska flygvapnets instruktioner rörande miljön för OT&E: 
 

”OT&E will be conducted in as realistic an operational environ-
ment as possible and practical, and to identify and help resolve 
deficiencies as early as possible. These conditions must be repre-
sentative of both combat stress and peacetime operational condi-
tions.” 81 

 
Det finns en mängd olika ledstjärnor för en väl utförd OT&E enligt det ameri-
kanska flygvapnet, bland annat: 
 

o ”Begins as early as practical in the systems engineering devel-
opment program” 

o “Uses operationally representative personnel and production or 
production representative test articles. 

o “Evaluates system against user-validated operational require-
ments” 

                                                 
77 Giadrosich – Operations Research…, s 11 
78 Ibid, s 11 
79 Development Test & Evaluation, jmf med FMV Verifierings och Validerings verksamhet 
80 Giadrosich – Operations Research… s 12 
81 AF instructions 99-102. s 10 
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o “Assess system survivability and/or lethality against realistic 
threat representative forces, targets and threat countermeasures 
where applicable.” 82 

 
Avseende utförande av test och rapportering av dessa säger instruktionen föl-
jande: 
 

”OT&E is conducted and reported independently of the devel-
oper, user and system contractor.” 83 

 
Då det gäller eventuella samarbete med industrier med materielkontrakt fastslår 
instruktionen följande: 
 

”Operational testers must strictly avoid situations where prime 
or system contractors who build the system could improperly in-
fluence OT&E results, or compromise the realistic accomplish-
ment of OT&E scenarios. (However, limited system contractor 
involvement in OT&E is permitted if the operational concept of 
employment requires the contractor to be involved in the opera-
tion, maintenance and support the system when the system is de-
ployed).” 84 
 

5.2.4 Samtalsintervju 
Nedanstående intervju skedde i Linköping i samband med att  två instruktörer 
tillhörande National Test Pilot School, USA genomförde en OT&E kurs för 
personal ur det svenska Flygvapnet. 
 
 Intervju med George Cusimano och Kent Nelson tillhöran-

de National Test Pilot School, Mojave, USA 
 
Angående hur, när och i vilken omfattning OT&E och OPEVAL bör göras 
svarade respondenterna: 
 

”You have to get into the process as early as possible…” 
 

“You have to have real pilots, real maintainers, real supporters 
using the operational manuals, the special tools, going away 
from the contractors and the DT&E guys. Not all the time, but 
you have to do it periodically.” 

 
“Make no mistake, eventually you need to do an OPEVAL of an 
airplane that is close as it’s going to be delivered to the Air 
Force squadrons.” 

 
Ett av de fyra identifierade områdena som Blue Ribbon Defense Panel föreslog 
var ”Ett viktigt mål för OT&E skall vara att testa system med seriestatus, det 
vill säga materielsystem som anses klara för operationell användning av För-

                                                 
82 AF instructions 99-102, s 11 
83 Ibid, s 11 
84 Ibid, s 33 
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svarsmakten, och därigenom bedöma om produktionen skall fortsätta eller av-
brytas”. En av respondenterna som tidigare varit Deputy Director of the Joint 
STARS85 Combined Test Force gav denna historiska återblick rörande JSTARS 
och dess OT&E:s uppgift att ge go – no go (klartecken) för materielsystem.  
 

“Our OT&E guys would not endorce forward production of the 
airplane until they had the opportunity to do Operational Test the 
way they had decided…and the problem was, we went to war86 
with that airplane but the crews of that airplane was not all op-
erators. We still had PhD’s flying around, the people maintaining 
the airplane where contractors. The OT&E guys said: sure, it 
was a nice exercise: it was a validation on the system perform-
ance. It was ok but there is more to it than that…” 

 
Företaget Northrop Grumman som tillverkade JSTARS systemet stod i start-
groparna för serieproduktion. De två flygplanen som nyttjats med framgång i 
Kuwaitkriget var endast prototyper eller förproduktionsflygplan.  
 

“…but until we got our OT&E validation complete, until we are 
sure that this system is what we want, until we are sure that the 
logistics, support etc. works – we will not going to aloud full pro-
duction.” 

Historien slutade med att the Secretary of Defense beslutade att OT&E skulle 
få fullt stöd att slutföra sin OT&E validering och en eventuell seriebeställning 
skulle ske på utfall av valideringen. Att OT&E enheter i förlängningen skulle 
kunna stoppa ett materielprojekt, även i USA, ser respondenterna som en utopi. 
Det är alldeles för mycket pengar och politisk prestige inblandade. Däremot 
kan en seriös och väl utförd OT&E tvingas fördröja processen för att säkerstäl-
la, att materielprojekt uppfyller operatörernas krav. 
  
Angående vikten av att alltid utgå från krigarens och generalens krav87 vid 
OT&E arbete sa respondenterna: 
 

”Make no mistake, if any of us start trying to test something op-
erationally that is not based on validated operational require-
ments, we are in big trouble!” 

 
“ …otherwise we are just testing the test. The test objectives must 
have very, very strong ties to users need.” 

 

5.2.5 Sammanfattning empiri / Delanalys  
Följande analys bygger i huvudsakligen på redovisad empiri. Därför kan denna 
delanalys också betraktas ses som en sammanfattning av empirin. I ett vidare 
perspektiv har dock samtlig redovisad litteratur (kap.9 ”Käll- och litteraturför-
teckning”) nyttjas i arbetet kring frågeställningarna. 

                                                 
85 Joint Surveillance and Target Attack Radar System (JSTARS) är ett flygburet lednings- och 
radarövervakningssystem. Systemet har förmågan att upptäcka och följa fordon på marken. 
JSTARS användes första gången i Kuwaitkriget 1991. 
86 Kuwaitkriget 1991 
87 med andra ord; operativa, taktiska och stridstekniska krav. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN ENSKILD UPPSATS 19 100:2011 
ChP 02-04 2004-06-04  
Mj Peter Nilsson  37 (78) 

  

Sammanfattningsvis har jag funnit att US Air Force OT&E process  övergri-
pande kännetecknas av ett antal punkter som redovisas nedan nedanstående 
punkter: 
 
 Ett strategiskt, operativt, taktiskt och stridstekniskt perspektiv och synsätt 

men alltid med ”krigaren” i fokus. 
(1.  Support the warfighter. 2. Operationally test the system. 3. Evaluate at 
the mission level) 
 

 Tidigt och kontinuerligt deltagande i förmåge- och materielprocess. 
 
 Oberoende samt självständigt, vilket även präglar deras rapportering till 

högkvarteret.  
(- If the baby is ugly, who’s gonna let you know….) 
 

 Mandat att samverka/samarbeta/granska direkt med industri utan att gå via 
DT&E- (Development, Test and Evaluation) organisationer likt FMV. 

 
 Helhetsanalyser i sina valideringar. 

(Operational Effectiveness = RML&A (Reliability, Maintainability, Sup-
portability and Availabity) 

 
Syftet med OT&E och den operationella valideringen är bland annat att: 
 
 fastställa och rapportera operationell effektivitet och operationella lämplig-

het. 
 
 identifiera, spåra och hjälpa till att så tidigt som möjligt avhjälpa brister, 

och att identifiera förbättringsmöjligheter. 
 
 identifiera kvalitets-, tillförlitlighets-, underhålls-, säkerhetsproblem och att 

föreslå lösningar. 
 
 sörja för förslag på organisations strukturer, personal krav, stödsystems 

utrustningar, teknisk dokumentation, övningar, utbildningshjälpmedel, tak-
tik/stridsteknik och doktriner. 

 
 fastställa om stödsystem, övning och tekniska dokumentation stödjer sy-

stemet och uppdraget. 
 
 fastställa överlevnaden och/eller stridseffekten av systemet i den operatio-

nella miljön. 
 

5.2.6 Slutsats och nya frågeställningar 
Med anledning av ovanstående punktsatser är slutsatsen att en operationell va-
lidering (OPEVAL) skall genomföras: 
 
 i en så operationell realistisk stridsmiljö som möjligt 

 
 med seriestatus på den testade materielen (inkl. stödsystem) 

 
 med personal ur förband som normalt avser nyttja och underhålla materie-

len i fred, kris och krig 
 
 oberoende, fristående från DT&E (typ FMV) och Industri 
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 och resultat skall oberoende från DT&E/Industrin rapporteras till högre 
militär chef. 

 
Ovanstående krav och kännetecken av amerikanska synen på OPEVAL för oss 
osökt vidare mot nästa ”spiral” i min evolutionära spiralmetod genom följande 
frågeställningar: 
 Jämfört med USA, hur går samma process (det vill säga materielprocessen 

från beslut om förmågeinriktning till implementerad operationell förmåga 
vid våra insatsförband) till i den svenska Försvarsmakten (främst luftstrids-
krafterna)?  

 Är den svenska varianten av ovanstående processer bättre eller sämre och i 
så fall på vilket sätt?  

 Hur ser balansen mellan de olika aktörerna ut rörande verifie-
rings/valideringsprocesserna inom materielprogram i Försvarsmakten (ex. 
JAS 39 Gripen)? 
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5.3 Andra spiralen – validering inom svensk materiel-
process 

5.3.1 Inledning 
Avsikten i denna den andra spiralen är att presentera delar 
av empirin kopplat till ett antal frågor, frågor som diskute-
rats med respondenterna. Utdrag av synpunkter, idéer, svar 
och tankar som gavs vid intervjutillfället av respondenter-

na presenteras under respektive fråga. Delanalysen i denna spiral utmärks av 
min teoretiska koppling och Bolman & Deals perspektivmodell. Med denna 
skärning hoppas jag kunna visa på en djupare och bredare analys av responden-
ternas svar. Ytterst hoppas jag finna de essenser, teman, mönster och uppfatt-
ningar som berör ämnet och dess aktörer.  
Avslutningsvis presenterar jag de slutsatser och frågeställningar som denna 
spiral givit. Frågeställningar som jag avser ta med till nästa spiral, den tredje. 

5.3.2 Samtalsintervju 
Nedan redovisade frågeställningar och svar skall, som tidigare redovisats, läsas 
mot det amerikanska sättet att genomföra validering (redovisas i den första 
spiralen). De citat jag valt att redovisa i empirin är valda utifrån deras förmåga 
att skapa en bred bild som speglar spännvidden av respondenternas olika åsik-
ter. 
 
Hur anser Du, utifrån din position/organisation, går samma process (det vill 
säga materielprocessen från beslut om förmågeinriktning till implementerad 
operationell förmåga vid våra insatsförband) till i den svenska Försvarsmak-
ten (främst luftstridskrafterna)? Skillnader – likheter! 
 
 
Här fanns det en del olika åsikter. Den mest framträdande synen var dock att vi 
i Sverige, inom Försvarsmakten, inte genomför slutvalidering (OPEVAL) på 
samma sätt som USA. 
 

”Den största skillnaden är att vi inte har någon OT&E organisa-
tion. Vi har en TU organisation som i vissa delar sysslar med 
OT&E. Problemet är att deras mandat ej är tillräckligt tydliga.” 

 
”Vi knyter inte ihop säcken. Vi har aldrig gjort det. Vi har inte 
behövt göra det på samma sätt som amerikanarna. De ska ju ut 
och kriga…” 

 
”Amerikanarna är mycket mer pragmatiska – de skriver sina 
krav, de skriver hur de ska nyttja produkten (vilket vi också gör) 
för att sedan bryta ner dessa till kritiska punkter som i slutändan 
skall testas av deras OT&E. Vi skulle också kunna göra detta. 
Problemet hos oss är att vi tappar bort de kritiska faktorerna på 
vägen. Våra krav omsätts till specifikationer av FMV, de upp-
handlas och de omförhandlas. När sedan produkten till slut skall 
valideras vet man inte mot vad!” 
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Att det finns både likheter och skillnader var ganska klart av samtliga respon-
denter. Mest är det dock skillnader. Exemplen var flera. 
 

”Skillnaderna beror till stor del på storlek, förutsättningar på re-
surser och medel (personal och pengar) medan likheterna har sin 
grund av att det är i stort sett samma problem, nämligen hur vi 
ska ta oss ifrån ax till limpa.” 
 
”En stor skillnad mot USAF DT&E är slutmålet för deras verk-
samhet. Svenskt FMV skall leverera materielsystemintyg (det fun-
gerar, det är säkert) medan USA skall leverera systemet säkert 
för OT&E process. Frågan är om FMV klarar av den svenska 
målsättningen idag? Har de kompetens för detta? Är produkten 
stridsduglig för slutanvändaren?” 
 
”Fokuseringen på warfighter (krigaren, slutanvändaren) är en 
stor skillnad. Vi vill, vi pratar om det och vi tror på det, men av 
någon anledning har vi svårt att i praktiken göra det.” 

 
”En skillnad mot amerikanarna är vårt sätt att leda materielpro-
cessen rörande komplexa och stora system. Våra rutiner, proces-
sor och styrdokument är fortfarande från den tiden då man kunde 
styra med lite kloka/snabba beslut. Då handlade det om JA 37 
Viggen, ett system som en eller två personer på FMV kunde i sin 
helhet. Den JAS 39 personen finns inte, systemet är för komplext. 
Istället handlar det om en ´organism´ som ska styras. JAS 39 är 
mer en ´Barbapappa-figur´ som man måste kittla lite här och där 
för att få den att gå åt ett håll och samtidigt få en  struktur.” 

 
”I likhet med USAF DT&E så har vi inom det svenska DT&E 
(VoVC) ej möjlighet att som förr deltaga ute i ”verkligheten” till-
sammans med slutanvändarna. Orsaken är tidsbrist, ekonomi och 
resursfrågor.” 
 
”När KRI beställer materiel hos FMV och FMV upphandlar, 
måste TU, precis som amerikanarnas OT&E, delta i beställ-
ningsarbetet. Delta som rådgivare.” 

 
”I den svenska materielprocessen existerar två 
´kontrollprocesser´. PL 39 (Programledning JAS 39, FMV) nytt-
jar VoVC för insikt och kontroll av processen hos industrin. KRI 
Luft nyttjar TU JAS 39 för insikt och kontroll. Vilka är TU man-
daten? KRI Luft kanske ska lita på FMV? Kan de det? Har FMV 
kompetensen?” 
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Om Du anser att den svenska processen ser annorlunda ut, anser du samti-
digt att den svenska varianten är bättre eller sämre och i så fall på vilket sätt? 
Fördelar –nackdelar! 
 
Här svarade i stort sett samtliga respondenter att vår variant hade flera nackde-
lar och därigenom många gånger var sämre. Anledningar till denna ”sämre” 
process var flera. Dessa beskrivs i en senare fråga. 
 

”Hade du frågat mig för några år sedan hade jag självklart sva-
rat att den svenska varianten är bättre. Jag menar vi är ju mycket 
mindre, jag kan ta upp telefonen och ringa direkt till en viss 
handläggare. Nu däremot vet jag inte riktigt. Visst kan man tycka 
att amerikanerna är stela med sina rutiner, regler och uppgifter. 
Vad man dock inte kan komma ifrån är att de får ihop det. De får 
sina system att fungera.” 

 
”Jämfört med USA så är min syn att det också bör vara industrin 
(SAAB) som genomför DT&E. Programledningen FMV i Stock-
holm bör kontrollera denna (kanske med FMV förare på SAAB 
likt det fanns i början på projektet, dock inte med VoVC uppgif-
ter). OT&E är det som VoVC och TU JAS 39 genomför (VoVC = 
T och TU JAS 39 = E). Detta är främst viktigt då det är ändligt 
vad gäller resurser. Man skulle med denna uppdelning och kan-
ske sammanslagning få, enligt mitt tycke ,ett effektivare resurs-
nyttjande.” 

 
”Fråga: Kan det vara så att ett materielprojekt likt JAS 39 blir 
vid någon punkt för stort för ett litet land. Läs: då det krävs stora 
tydliga resurser för att kvalitetssäkra, vidareutveckla och kontrol-
lera räcker de personella eller ekonomiska resurserna inte till. I 
början kan man jobba i IPT (Integrated Perfomance Team), typ 
vid materielutveckling, men sedan måste man gå över till mer 
tydliga roller, eller?” 

 
Flera respondenter hävdade dock att vårt arbetssätt inte bara har varit till nack-
del. Flera menade att vår storlek inte bara haft en negativ betydelse utan kanske 
rent av har varit vår styrka. 
 

” Vår litenhet måste helt klart vara en fördel. Hur kan man an-
nars förklara att vi trots allt lyckas ta fram ett 4:e generatio-
nens88 stridsflygplan i detta lilla land.” 

 
 
 

                                                 
88 Samlingsbegrepp på stridsflygplan presenterat av genmj Staffan Näsström i boken ”Gripen – 
The first fourth generation fighter” indelade efter tidsepoker (generationer). Exempelvis 1:a 
gen: J 29 Tunnan, MIG-15, F-86 Sabre, Vampire .  2:a gen:  J 35 Draken, F-5 Freedom Fighter, 
MIG-21. 3:e gen: 37 Viggen, F-16 Fighting Falcon, F/A-18 Hornet, MIG-29, Mirage 2000 .   
4:e gen:  JAS 39 Gripen, Rafale, Eurofighter Typhoon, F 22Raptor 
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Hur ser du på balansen mellan de olika verifierings/valideringsprocesserna 
inom materielprogram i svenska FM (ex. JAS 39 Gripen): 
  
 Industrins verifiering och validering 
 FMV:s verifiering och validering 
 FM:s operationella validering 

 
Här menade flera respondenter ur olika organisationer att det skett stora för-
ändringar de sista åren. Det finns dock en diskrepans mellan praktik och teori 
menade flera respondenter.  
 

”Idag så verifierar och validerar industrin sin produkt. Detta är 
helt enligt RML. FMV VoVC verifierar endast det industrin redan 
gjort, med andra ord så kontrollerar de industrin. Felaktigt enligt 
deras egen strategi vad som gäller verifiering och validering av 
materielsystem. Försvarsmakten genomför ingen egen validering 
utan stöttar endast FMV. Operationell validering gör ingen!” 

 
”Tidigt i projektet var det en god samverkan – då fanns det i och 
för sig inget entydigt regelverk. Inga bra produktspecifikationer, 
inga bra typkort. När man sedan gick över till typservice och då 
RML kom till blev det tydligt vem som ansvarar för produkten i 
de olika faserna av produktens liv. I denna process har vare sig 
VoVC eller TU någonting att göra förrän industrin har genomfört 
verifiering och validering.” 

 
”Vi inom FMV ska inte verifiera det som industrin redan gjort. Vi 
ska verifiera och validera andra saker. Vi måste kunna visa att de 
olika delsystemen hänger ihop.” 

 
”Validering i sitt rätta sammanhang, som är oerhört mycket vik-
tigare nu än tidigare eftersom vi idag dessutom vet vad vi ska 
göra, det kan bara Försvarsmakten göra. Inom FMV har vi var-
ken kunskapen eller resurserna att göra detta.” 

 
”Vi har ingen färsk taktisk kompetens inom industrin. Våra prov-
förare tappar den relativt fort vilket innebär att vi är beroende av 
taktisk kompetens utifrån.” 

 
Synpunkterna på TU organisationen (främst TU JAS 39) var flera från en 
mängd respondenter. 
 

”Försvarsmaktens operativa validering? TU har aldrig erkänts 
av provvärlden. TU har påbörjat en utveckling mot en OT&E or-
ganisation men aldrig fått klara mandat av generalerna. På 
grund av olika orsaker så är inte heller TU JAS 39 eller i varje 
fall dess uppgifter erkända av KRI Luft. Kompetensen har inte 
nyttjats. Att beställaren och slutanvändaren ej har ´dragit jämnt´ 
har förmodligen haft en förödande effekt på arbetet.” 

 
”TU har ´kommit in´ och tagit ett tomrum. Saab pf (provflygare) 
och VoVC pf har ej orkat med dessa områden!” 
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”Vi ser TU som en ´elitgrupp´ som vi kan vända oss till och ställa 
en fråga och få ett samlat svar från Försvarsmakten.” 

 
”Saab och FMV hade en egen utvecklingsprocess där TU plöts-
ligt kom in och tog på sig slutkundshatten och kunde därigenom 
torpedera (försena, krångla till) processen utan egentliga man-
dat. Jag upplever att TU vill in på provområdet. Detta kan inne-
bära att individer inom industrin och FMV känner sig trampade 
på fötterna och därför stänger dörren.” 

 
”Industrin ser gärna en kompetent svensk OT&E organisation 
som ´samarbetspartner´ och som genomför slutanvändarproven 
(OPEVAL).” 

 
”TU förare får ibland access direkt in i Saab organisationen då 
det finns ett behov att fylla. Kortslutning!” 

 
”Om TU blir en kompetent OT&E organisation finns det inget 
behov av FMV VoVC.” 

 
Synpunkter på FMV och då särskilt VoVC:s roll framfördes från flera håll. 
 

”Vi i det här lilla landet varken orkar, har de personella resur-
serna eller har råd till tre ‘provorganisationer’ (SAAB Pf, 
VoVCPF och TU JAS 39) i JAS 39:s materielprocess. Vi måste bli 
effektivare. Vi måste stärka upp TU, det ska inte vara något F 13 
TU JA 3789 derivata utan något starkare. VoVC:s roll är otydlig 
idag, även efter FMV:s egna strategier rörande materielproces-
ser. Vi kan inte i det här lilla landet och med en leveranstakt av 
16 fpl/år och en edition var 24:e månad jobba på det här sättet. 
Vi måste förändra organisationerna och deras arbetssätt, om inte 
annat så av rent personella och ekonomiska skäl. ” 

 
”Vi inom FMV har inte velat genomföra en OPEVAL med taktisk 
kompetens av den enkla anledningen att vi saknar den. Hade vi 
kunskapen och organisationen så hade vi gjort den.” 

 
”VoVCPF är jäkligt få och ni är få på TU. Ska man ha det isär? 

 
”Varför har FMV en egen provresurs med flygförare med JAS 39 
kompetens. De har inga flygstridsledare (StriC utveckling), de 
har inga Herkulespiloter, de har inga 89090 operatörer, de har 
exempelvis inga anställda fartygschefer med Visbykorvetts kom-
petens. Istället borde FMV luta sig mot en provresurs i För-
svarsmaktens regi.” 

 
”Min bild av industrin och VoVC samarbete, så här betraktat ut-
ifrån är att nya rollfördelningar och kollisioner vid olika samar-

                                                 
89 TU JA 37, Taktisk Utvecklingenhet Jaktviggen, F 13 / Bråvalla flygflottilj i Norrköping. 
Flottiljen avvecklades 1994 då TU JA 37 överfördes till F 17 / Blekinge flygflottilj för att un-
der 2001 överföras till TU JAS 39:s organisation på Malmslätt, Linköping. 
90 Flyg och radarsystem 890. Erieye radar monterad på SAAB 340. 
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bete inneburit att industrin ej längre är intresserade av samarbe-
te på lägre nivåer.” 

 
”Varför har FMV inget gäng på Saab längre? Det fanns ju förr. 
Det var enbart positivt.” 

 
”Vi är mycket dåliga inom FMV och Försvarsmakten att knyta 
ihop valideringen med beställning. Vad har vi beställt och hur 
mycket ska vi validera det? Vem ska validera det?” 

 
Olika former och brister av bland annat OPEVAL och kompetenser togs upp av 
ett par av respondenterna. 
 

”Bristen på OPEVAL genom åren har räddats genom vårt nära 
samarbete.” 

 
”Förr hade vi inom Försvarsmakten TT-proven (Taktiska/ Tek-
niska prov). Dessa har sitt ursprung i JA 37 systemet. De liknade 
amerikanarnas krav på en OPEVAL. Idag nyttjas benämningen 
TT-prov av FMV i sin validering och där man verkligen kan dis-
kutera vilka krav som gäller? På grund av olika anledningar 
finns det idag nästan ingen likhet med amerikanarnas krav på en 
OPEVAL!” 

 

5.3.3 Sammanfattning empiri 
Enligt respondenterna skiljer sig sättet att validera i Sverige mot amerikanarnas 
tillvägagångssätt. De anser att vi i Sverige inte har någon utvecklad OT&E 
organisation likt USA. De enheter som ligger närmast till hands är TU enheter-
na inom det svenska Flygvapnet.  
Skillnaderna rörande validering inom den svenska och den amerikanska mate-
rielprocessen förklaras till stor del av storlek, resurser men framförallt av foku-
seringen av slutanvändaren.  
Vår närhet mellan aktörerna inom den svenska materielprocessen är en förklar-
ing till avsaknaden av amerikanarnas sätt att verifiera och validera materielsy-
stem. Av vissa respondenter betraktas den dock som pragmatisk och stel. 
Samtidigt menar huvuddelen av respondenterna att en ny omvärld med nya 
krav på Försvarsmakten även ställer nya krav på den svenska materielproces-
sen och dess aktörer.  Meningarna är flera och delade rörande de olika aktörer-
nas roller och uppgifter. I första hand är det synpunkter på FMV VoVC och TU 
JAS 39:s uppgifter och roller som framförs.  

5.3.4 Delanalys 
Tillsammans med de redovisade frågor ställde jag i den fortsatta dialogen med 
respondenten, även en mängd uppföljningsfrågor. Dessa frågor hade en grund-
struktur hämtad från Bolman & Deals perspektivmodell. Exempelvis kunde jag 
efter det att respondenten svarat ställa följdfrågor typ:   
Skulle en annan utformning av regler eller styrdokument kunna påverka ar-
betsmetoderna till det bättre?  
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Ser du att organisationsutformningen är en av orsakerna?91   
Detta gav mig ett bra utgångsläge för att strukturera samtalsintervjuernas olika 
delar i perspektivmodellen. Inledningsvis presenterar jag en kort analys mer 
kopplad till frågeställningarna för att därefter övergå till B&D:s olika perspek-
tiv. 
 
Inledning 
Att de svenska valideringsprinciperna skiljer sig radikalt mot den amerikanska 
synen är ett faktum som samtliga respondenter vidhåller. Huruvida vår metod, 
där FMV i stort sett haft helhetsansvaret, har fungerat genom åren är tvetydigt. 
I en stabil omvärld med mycket små förändringar av hotbild, taktik och uppträ-
dande av våra förband, kanske den uppfyllt i varje fall delar av den svenska 
Försvarsmaktens önskemål. Den största skillnaden är att i den amerikanska 
OT&E processen tar slutanvändaren en mycket större roll jämfört med vad vi i 
Sverige gör. Idag har Försvarsmakten ingen officiell insyn i materielprocessen 
efter det att Krigsförbandsledningen lagt en beställning hos FMV. Det är upp 
till FMV att avgöra i vilken utsträckning Försvarsmakten skall delta i upphand-
lings-, utvecklings- och valideringsverksamheten. TU JAS 39 har i samband 
med sin etablering i Linköping tagit på sig en ”slutanvändarkostym” som inte 
är fullt ut accepterad av de övriga aktörerna. Samtidigt inriktar sig industrin i 
större utsträckning mot en mer långtgående verifiering och valideringsprocess 
än tidigare. Detta lämnar FMV VoVC i en ny roll som är inriktad mot att veri-
fiera och validera materielsystemen i ett större sammanhang, det vill säga fun-
gerar systemen tillsammans? Frågorna är desamma som funnits i flera år men 
som kanske accentueras mer och mer i samband med resursminskningar och 
förbandsnedläggningar. Har vi råd med valideringsverksamhet både inom in-
dustrin, FMV och till sist i Försvarsmakten, och vem gör i så fall den operatio-
nella valideringen? 
 
Analys ur ett strukturellt perspektiv 
Är strukturen inom de olika organisationerna den rätta? Stödjer organisationer, 
metoder och arbetssätt en struktur som i sin tur stödjer en fungerande svensk 
materielprocess? 
Vid ett flertal tillfällen så kom problem kring kommunikation upp i samtalen 
med respondenterna. Det rörde både lateral kommunikation mellan de olika 
intressenterna men framför allt den vertikala kommunikationen inom organisa-
tionerna. Rörande den laterala kommunikationen och kontakterna mellan orga-
nisationerna ansåg flera att den försämrats.  
 

”Trots att vi som organisationer blir mindre så ökar avstånden 
mellan handläggarna. Det är nödvändigt att vi är professionella 
och formella samtidigt som vi måste kunna sitta ner och prata 
med varandra… Processerna blir tyngre av någon anledning. 
Tappar vi kommunikationen är det kört.” 

 
Respondenter på den indirekta och direkta nivån inom samtliga organisationer 
kommenterade den vertikala kommunikationen, eller snarare bristen på den: 
 
                                                 
91 Fler exempel på följdfrågor i kapitel 3.3 ”Operationalisering” 
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”Det är en dålig kommunikation vertikalt inom organisationerna. 
Ett försvar är att det är stora organisationer. Personalen motsva-
rar gigantiska civila koncernledningar. Det är dock en brist på 
ledarskap från den exekutiva nivån.” 

 
Flera av respondenterna påpekade att det ibland upplevdes som en avsaknad av 
det exekutiva ledarskapet, eller i varje fall en tydlighet i det. Då det många 
gånger fattas strategiska beslut, vägval och dylikt måste dessa kommuniceras 
ut i respektive organisation. Det är viktigt att det är samma budskap som kom-
municeras hos samtliga ingående intressenter. Viktigt är också att det sker en 
kontroll av den vertikala kommunikationen. Detta för att säkerställa att bud-
skapet är förstått och att i förlängningen hindra onödiga konflikter mellan or-
ganisationerna på dels indirekt, men framförallt den direkta nivån. Förklaringar 
fanns också: 
 

”På den strategiska nivån finns det nog en väldigt gemensam vil-
ja vart den ´stora kompassnålen´ skall peka, vilket håll vi ska gå. 
Sedan blir det ofrånkomligt spänningar neråt i organisationen. 
Det skall det vara till viss del. Vi får inte glömma att det handlar 
om ett affärsförhållande.” 

 
Rörande strategier och mål så skiljer de sig givetvis mellan de olika organisa-
tionerna. I botten är till exempel IG JAS en företagsgrupp vars syfte ytterst är 
att skapa vinst åt aktieägarna. Detta har kanske accentuerats på senare år då 
ägarstrukturen förändrats vilket bland annat resulterat i ett större utländskt 
ägande. FMV:s omorganisation 1994, och dess strävan mot en processorienter-
ing, har stundtals gett problem i gränsytan mot beställaren, KRI i Högkvarteret. 
 

”KRI och FMV samarbete bygger mycket på personliga kontak-
ter. Organisationernas gränsytor passar inte riktigt. Dialogen är 
oerhört viktig.” 

 
Högkvarterets fokus på ”krigaren” tappas stundtals. Vissa anser att strategierna 
och målen istället utgår från ekonomiska och administrativa målsättningar. 
Att det finns olika strategier och  mål inom de olika  aktörerna är förståligt men 
ytterst borde en och samma strävan vara drivkraften hos samtliga: 
 

”Det viktiga är vad som kommer fram ute på förbanden. Det vik-
tiga är vad slutanvändaren tycker.” 

 
 
Analys ur ett Human Resource perspektiv 
Human Resource perspektivet (hädanefter HR) lägger tyngdpunkten på relatio-
nen mellan individ och organisation. Organisationen behöver människor (deras 
talanger, kompetenser och energi) och människor behöver organisationen (för 
de inre och yttre belöningar den kan ge dem), men passformen mellan individ 
och organisation är inte alltid den bästa.92 

                                                 
92 Bolman & Deal – Nya perspektiv…, s 145 
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Under samtalsintervjuerna var problem, hinder eller möjligheter sällan koppla-
de till HR-perspektivet. Det som kanske kan kopplas till detta perspektiv var 
synen på organisationen förståelse för delar av personalens kompetens och ar-
betsuppgifter: 
 

”Organisationerna styrs av ekonomer. De har en budget och en 
tidsplan. De har inte någon kompetens vad som rör taktiska funk-
tioner eller systemet som ska fungera eller i vilken operativ miljö 
systemet ska vara i.” 

 
Andra exempel var brister i kompetenser vilket kunde påverka processen nega-
tivt: 
 

”FMV personalen som skriver specifikationer och beställer mate-
riel har inte sin bakgrund i verifierings- och valideringsverksam-
het, vilket innebär att denna reduceras/glöms bort. Med andra 
ord en kunskapsbrist hos de som på FMV som styr verksamhe-
ten.” 

 
Analys ur ett politiskt perspektiv 
Det politiska perspektivet betraktar organisationer som levande och skräniga 
politiska arenor som rymmer ett komplext nätverk av individuella och grupp-
mässiga intressen.93 
Det samlade intrycket var, framförallt på de indirekta och direkta nivåerna, att 
det på senare tid och just nu sker en hel del positionering och strävan efter 
makt i den svenska materielprocessen. I den förändring som till stor del beror 
på ominriktningen av försvaret, minskade resurser och en mer internationell 
strävan inom samtliga organisationer, lämnas fältet öppet för en kamp om exi-
stens och respektive intressents uppgifter och roller. 
 

”En alltmer kommersiell värld, andra ägarstrukturer och 
krav…” 

 
”Idag finns inga styrmedel mot industrin - ´bortförhandlat på 
strategisk nivå (AB Sverige)´” 

 
”Det går i vågor hur mycket industrin släpper in FMV och an-
vändarna. I början präglades det av öppenhet för att sen under 
en 10 års period slutas för att sedan igen och numera vara rela-
tivt öppet.” 

 
”Om vi hade börjat på ett tomt vitt papper, låt oss bygga upp en 
OT&E enhet, hur skulle vi då gjort den idag? Problemet är att vi 
sitter fast lite grann och då upplever jag att det blir en del 
´revirpinkeri´.” 

 
”Vår konstruktion med IG JAS och utformningen av anskaffning-
en skulle ge mer ansvar åt industrin. Det blev inte riktigt så i sät-
tet att arbeta och det innebär att vi har en struktur, konstruktion 

                                                 
93 Bolman & Deal – Nya perspektiv…, s 145 
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som egentligen förutsätter att industrin ska ta ett större ansvar. I 
verkligheten får de dock inte göra det vilket man kan diskutera 
varför…” 

 
”Med all respekt för FMV och den kompetens som finns där så 
tror jag att det är hög tid att titta på FMV med nya ögon…” 

 
”Trots att Saab har sitt kontrakt och MTC (Militärt Typ Certifi-
kat) så kan man inte lita på dem. Grejerna är inte ´good eno-
ugh´.” 

 
Denna kamp rörande förhandling, köpslående och finter för att få bra positio-
ner bland de olika aktörerna skapar enligt min uppfattning i förlängningen en 
oreda som ytterst skadar slutanvändaren, krigaren. En struktur där aktörerna 
har funnit sina roller skulle kunna projicera sina strävanden och åtaganden mer 
mot denna slutanvändare. En av respondenterna sammanfattade behovet enligt 
nedan: 
 

”De nya rollerna för aktörerna, den nya omvärlden och de nya 
uppgifterna kräver en helt ny rollfördelning, regelverk, organisa-
tionsstrukturer och uppgifter. Det krävs ett rejält ledarskap på 
hög nivå för att kunna ro iland detta.” 

 
Analys ur ett symboliskt perspektiv 
Likt andra organisationer och arenor med en historia, florerar det myter, sagor, 
ritualer och metaforer, också inom den svenska materielprocessen och dess 
aktörer. Hur dessa påverkar samarbetet mellan de olika aktörerna i processen är 
däremot mera osäkert. Vissa saker har jag dock funnit i mitt arbete som jag 
anser kan kopplas till det symboliska perspektivet.  
 
Synen och användandet av uttrycket ”AB Sverige”. Oftast syftar detta på ett 
gemensamt ansvarstänkande där den egna aktören eller enhetens intresse redu-
ceras medan vi som nation, försvarsmakt, industri vinner på detta tankesätt. I 
detta uttryck ligger arbetstillfällen, politiska framgångar, Sverige som nation 
och en mängd andra mer eller mindre vida reflektioner. 
 
Metaforer av olika slag har också dykt upp under samtalsintervjuerna: 
 

”Förr var FMV ett ingenjörsvälde – idag är det ett ekonomväl-
de!” 

 
”Det skall en överstelöjtnant på KRI bestämma och inte en kap-
ten på TU!” 

 
”Skall verkligen gymnasieingenjörer på andra sida stan sitta och 
ha synpunkter på vårt arbete?” 

 
Några myter och sagor har väl inte direkt framförts eller synts till i mitt arbete. 
Vissa handläggare ansåg skämtsamt att tidsplanerna rörande JAS 39 systemet 
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många gånger borde betraktas som sagor. Trots detta tror jag inte att dessa syn-
punkter platsar under epitetet symboliskt perspektiv. 

5.3.5 Slutsats och nya frågeställningar 
Sammanfattningsvis tyder denna inledande del, samtalsintervjuerna och 
delanalysen, att det i Sverige inte finns någon riktig motsvarighet till 
amerikanarnas OT&E enheter. Närmast är våra TU enheter som i vissa delar 
sysslar med motsvarande uppgifter. Skillnader finns främst att finna i 
avsaknaden av mandat och uppgifter. TU enheterna har idag ingen tydlig plats i 
den svenska materielprocessen. Istället är denna uppbyggd kring FMV och 
industrin. Någon egentlig OPEVAL genomförs inte i Sverige och 
Försvarsmaktens roll är ytterst begränsad inom verifiering och validering. 
Uppgiften är, ytterst att endast stödja FMV i deras valideringar. Istället är det 
FMV som är ansvarig för att beställd materiel fyller de operationella kraven. 
Sättet de gör det på är, bland annat, begränsade Teknisk/Taktiska prov som 
tyvärr inte rymmer det amerikanarna kallar operationell validering.  
Inom och mellan aktörernas organisationer finns det en mängd friktioner. Des-
sa har accentuerats under de senaste åren då omvärlden förändrats och därige-
nom de olika organisationernas uppgifter och roller. Främst finns underliggan-
de förklaringar inom de strukturella och politiska perspektiven. 
Sammantaget skapar detta nya frågor som leder oss vidare mot den tredje spira-
len: 
 Vad är orsakerna till skillnader rörande vårt sätt att anskaffa förmågor jäm-

fört med USAF?  
 I samband med att kraven på allt snabbare materielprocesser efterlyses dis-

kuteras en mängd nya begrepp. Hur ser Du på dessa och vilken påverkan 
får dessa på den ”svenska” OT&E processen? 

 Anser Du att de ”nya” uppgifter som ex. internationella insatser kräver en 
annorlunda fokusering på den ”svenska” OT&E processen? 
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5.4 Tredje spiralen – kräver nya strukturer, uppgifter och 
krav en ny validerings-filosofi?  

5.4.1 Inledning 
I denna, den tredje spiralen, fortsätter jag att redovisa ut-
drag ur samtalsintervjuerna. Citaten som redovisas är, som 
tidigare synpunkter och förklaringar, framförda av respon-
denterna. Frågorna skall ses som en fortsättning av de två 

tidigare spiralerna och dess analyser. 
I delanalysen under denna spiral nyttjar jag fortsättningsvis Bolman & Deals 
perspektivmodell. Syftet är precis som i den andra spiralens delanalys att för-
söka finna essenser och underliggande orsaker i interaktionen mellan de olika 
aktörerna.  
Resultatet i denna, den sista spiralen, avses inte leda till någon ny frågeställ-
ning. Istället fortsätter studien med en avslutande analys. 

5.4.2 Samtalsintervju 
Nedan följer en presentation av ytterligare frågeställningar som jag diskuterade 
med respondenterna. De citat jag valt att redovisa i empirin är även i denna 
spiral valda utifrån deras förmåga att skapa en övergripande och bred bild som 
speglar spännvidden av respondenternas olika åsikter. 
 
 
Om Du ser skillnader på vårt sätt att införskaffa nya förmågor gentemot ex. 
US Air Force – vad tror du är de främsta orsakerna? 
 
Här är samstämmigheten tydlig mellan respondenterna. Mycket av orsakerna 
till att vi har det arbetssätt vi har inom den svenska materielprocessen tillskrivs 
vår historia och de förhållande som rådde då. 
 

”Det har inte funnits någon anledning att låta någon ta fram nå-
gonting, låta nästa man göra en första utprovningsfas och däref-
ter säga att: 
– Detta är dåligt, det här vill vi inte ha! 
Anledningen är helt enkelt att det alternativet inte fanns. Vi hade 
inte råd att säga att det var dåligt och vi hade inte heller möjlig-
heten att fråga någon annan att ta fram någonting som var bättre. 
Istället så tryckte vi hela tiden ihop kedjan och såg till att vi var 
med från början. Skulle flygplan Tunnans pilvinge eller Drakens 
dubbeldeltavinge94 enbart vara konstruktörernas idé? Nej, jag 
skulle vilja påstå att militärerna tidigt var med och hade synpunk-
ter.” 

 
”Vi har ingen OT&E p.g.a. vår historiska närhet till varandra. 
Historiskt så har vi med vårt lilla land med en mycket stark poli-
tisk vilja (starkare förr än idag) sagt att: – nu måste detta lilla 

                                                 
94 J 29 ”Tunnan”, ett 50-tals jetflygplan med klassisk pilvinge konfiguration. J 35 ”Draken”, ett 
60-tals jetflygplan med en revolutionerande dubbeldelta ving konfiguration. Draken flygs än 
idag av Österrikes flygvapen.  
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land slå sig samman och se till att göra något klokt! Därav det 
´fula´ ordet ´militär industriella komplexet´. Detta har dock fun-
nits och jag anser att man inte enbart ska se detta som något ne-
gativt. Istället har det varit en förutsättning för att Sverige kunde 
bygga världens mest avancerade pilvingeflygplan på 50-talet och 
trettio år sedan 4:e generationens stridsflygplan.” 

 
En annan förklaringsgrund till skillnaderna är vår litenhet. Storlek och resurs-
skillnader har varit avgörande. Detta har inneburit att vi har varit tvungna att 
optimera vår verksamhet hela tiden utifrån ett nationellt perspektiv. De främsta 
anledningarna har varit att vi varit så få och små. 
 

” Vår litenhet måste helt klart vara en fördel. Hur kan man an-
nars förklara att vi trots allt lyckas ta fram ett 4 generationens 
stridsflygplan i detta lilla land.” 

 
”Det som skiljer oss mot de övriga är vår förmåga at, trots vår li-
tenhet, kunna få fram ett system som JAS 39. Vi är som humlan 
som egentligen inte kan flyga. Nio miljoner invånare, lite pengar 
– vi ska egentligen inte klara av detta.” 

 
Ytterliggare en förklaring till skillnaderna mellan Sverige och USA, i varje fall 
historiskt, är synen på strategier. 
  

”Vi har inte mörkat angående produkternas operationella an-
vändbarhet efter genomförd verifiering och validering av FMV. 
Varför har det då blivit så här? Enkelt svarat så har man dragit 
ut det. Hela sättet att finansiera en utveckling av extremt kvalifi-
cerade materiel för ett litet land som Sverige har byggt på att vi 
kan sträcka ut utvecklingen över tiden. Detta har varit en över-
enskommelse med industrin. Med denna princip har det funnits 
tid för att använda en klassisk TU organisation och återmatning 
från förbanden. Det som kännetecknats av detta har varit att vi 
haft en ständig utveckling av våra flygsystem. Detta har som sagt 
varit en medveten strategi. Det har inte bara blivit så. Vi har inte 
mörkat utan vi har istället försökt på detta sätt att samtidigt ha en 
balans genom att vid valda tidpunkter ha vapen, ledningssystem 
etc. Orsakerna har främst varit ekonomiska. Nu är det dock helt 
nytt. Denna strategi håller inte längre. Nu är det helt nya krav 
som kräver helt nya strukturer!”  

 
I samband med att kraven på allt snabbare materielprocesser efterlyses dis-
kuteras en mängd nya begrepp. Hur ser Du på dessa och vilken påverkan får 
dessa på den ”svenska” OT&E processen? 
 Evolutionär materielutveckling 
 Spiral utveckling (SD-Spiral Development) 
 Demonstratorer (ACTD - Advanced Concept Technology Demonstra-

tions) 
 Kombinerade test enheter (CTF - Combined Test Force) 
 Integrerade samarbetsgrupper (IPT – Integrated Performance Team) 
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Rörande nya strategier och former för utveckling av materielsystem såsom, 
evolutionär materielutveckling, spiralutveckling och nyttjandet av demonstra-
torer, fanns det en hel del synpunkter och åsikter hos respondenterna. 
 

” Bekymmersamt att möta upp den förändrade materielbeställ-
ningsvarianten (demonstratorer, evolutionär utveckling etc.). Vi 
måste tillsammans hitta vägar fram. Visst, demonstratorer är ok 
men vi kan inte leva på det. Sverige måste bestämma sig vilken 
produktionskapacitet de vill ha.” 

 
”Vi behöver en utvecklingskapacitet snarare än en produktions-
kapacitet. Jag vet att man inte hämtar flygplan- eller båtbyggare 
på gatan men är det nåt som är svårare att hämta på gatan så är 
det utvecklingskompetensen.” 

 
” I samband med evolutionär utveckling så måste gränserna mel-
lan organisationerna öppnas upp. Regler och föreskrifter måste 
underlätta detta samarbete. Klarar vi inte detta så är vi dömda. 
Detta är vår absoluta styrka och fördel gentemot andra länder. 
Detta är vår konkurrensfördel, våra möjligheter till samarbete 
och kontakter.” 

 
”Vi har faktiskt lyckats med några evolutionära projekt. JAS 
39B95 var en evolutionär process som gick på tidsplan. Amraam96 
integrationen en annan.” 

 
” En evolutionär utveckling av materielprocessen kräver ett ännu 
aktivare deltagande av TU i utvecklingsprocessen. Användarnas 
krav måste hela tiden föras in i processerna.” 

 
”Spiral utveckling: Idag hinner inte erfarenheter erhållas från 
användarna rörande editioner. Idag är det TU som är slutanvän-
daren och som lyfter in erfarenheter in i editionsutvecklingen.” 

 
Då det gäller IPT (Integrated Performance Team), med andra ord sammansatta 
arbetslag över organisationsgränserna, var budskapet tydligt. Den gemensam-
ma synen var att arbetet inom den svenska materielprocessen genom åren präg-
lats av just denna strategi. 
 

”Vi har inom flygområdet jobbat i IPT innan vi visste vad det het-
te.” 

 
”Det kommersiella och strikta spåret måste givetvis finnas. Detta 
får dock inte utesluta det andra. De tär där närheten till brukarna 
finns, där de tillåts att jobba ihop med korta beslutsloopar. När 
man kört några gånger i det ´fria´ spåret är det dags att hoppa 
över till det kommersiella och göra upp.” 

 
”Användarmedverkan måste vi inom industrin ha (har vi förstått 
beställningen rätt?)” 

 

                                                 
95 JAS 39B – tvåsitsig skolversion av JAS 39 Gripen. 
96 Amraam - advanced medium-range air-to-air missile. En amerikansk radarrobot. 
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”Förr jobbades det mer i ´provgrupper´ (IPT). Detta görs mindre 
och mindre vilket gjort att VoVC inte har samma insyn/påverkan 
på processen.” 

 
”Vi har förmodligen legat före resten av världen genom åren. Nu 
när vi pratar om IPT och dylikt så har vi fått ett namn på det sätt 
som har speglat hur vi genom åren jobbat i Sverige.” 

 
 
Anser Du att de ”nya” uppgifter som ex. internationella insatser kräver en 
annorlunda fokusering på den ”svenska” OT&E processen? 
 
I stort sett samtliga respondenter såg stora behov av förändringar i den svenska 
materielprocessen kopplat till förändrade uppgifter i en förändrad omvärld. En 
svensk OT&E process där OPEVAL ingår var en önskan. 
 

”Ja, en fokusering på OT&E krävs vid en förändrad målbild (In-
ternationella Insatser).” 

 
”Vi ser gärna en kompetent svensk OT&E organisation som 
´samarbetspartner´ och som genomför slutanvändarproven 
(OPEVAL).” 

 
”Vi är intresserade av att en riktig OPEVAL genomförs.” 

 
”Ett framtida TU måste ha förståelse inte bara för krigaren utan 
även generalens önskemål. De måste ha en förståelse för helhe-
ten.” 

 
Flera röster talade för att organisationen som avsågs syssla med OT&E och 
operationell validering, ja validering överhuvudtaget, organisatoriskt borde 
tillhöra Försvarsmakten. 
 

”Validering av enskilda system är inte längre vår (FMV) kärn-
verksamhet. Vi ska mera försöka leda system av systemhus till 
vilka olika företag levererar system. Vår uppgift är att vara arki-
tekter för att få dessa system att fungera tillsammans. Validering 
i sin rätta bemärkelse, som är oerhört mycket viktigare nu än ti-
digare, eftersom vi nu vet vad som ska göras, skall och kan bara 
göras i Försvarsmaktens regi!” 

 
”Den enhet som skall ta hand om produkten som levereras av in-
dustrin skall vara en och samma enhet och min bestämda upp-
fattning är att den skall tillhöra Försvarsmakten. Ett av skälen är 
att validering av komplexa system, kanske i en internationell mil-
jö, behöver en infrastruktur som är väldigt snarlik försvarsmakts-
strukturen.” 

 
Ett flertal tyckte precis som frågeställningen. Att de nya uppgifterna och då 
kanske framförallt internationella uppgifter, skapat behov av ny fokusering av 
en svensk OT&E process. 
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”I och med internationella insatser så har vi datumsatt kriget. 
Det måste fungera! Vem har ´Svarte Petter´ om vi inte hinner? Vi 
håller på att skicka runt ´Svarte Petter´. Tidigare med den gamla 
hotbilden var det ett helt annat tempo (läs: långsammare). Idag 
måste vi i ett visst datum bevisa vad vi kan, både för andra och 
för oss själva. Det går ej att mörka längre.” 

 
”Tidigare kunde vi kanske ta 50 % förluster i vårt försvar av lan-
det mot ett anfall från en stormakt. Idag så är det 0 % förluster 
och nu har vi datumsatt kriget. Detta kräver OPEVAL. Vi har inte 
matchat upp detta!” 

 
En av respondenterna sa så här vid frågan om han ansåg att nya uppgifter kräv-
de en annorlunda fokusering på en svensk OT&E process. Jag tycker att svaret 
passar som en sammanfattning av flertalet respondenters syn på frågeställning-
arna i denna den tredje spiralen. 
 

”De nya rollerna för intressenterna, den nya omvärlden och de 
nya uppgifterna kräver en helt ny rollfördelning, regelverk, upp-
gifter och organisationer. Det krävs ett rejält ledarskap på hög 
nivå för att kunna ro iland med detta!” 

5.4.3 Sammanfattning empiri 
Orsaker till skillnader mellan vårt sätt att validera jämfört med amerikanernas 
berodde, enligt respondenterna, främst på vår historiska närhet mellan aktörer-
na. En annan förklaring var att vår strategi varit annorlunda. Då vi på grund av 
främst ekonomiska skäl ”dragit ut” vår materielprocess har vi inte haft samma 
behov av en OPEVAL som USA haft. I stort sett samtliga respondenter är 
överens om att nya strategier som till exempel evolutionär materielutveckling, 
nyttjandet av demonstratorer och integrerade samarbetsgrupper kommer att 
ställa nya krav på valideringsfilosofin i Sverige. Den enskilt största orsaken till 
förändringsbehov av valideringsprocessen, är dock de nya uppgifter Försvars-
makten ställs inför. Ett flertal av respondenterna ser framför sig behov av stora 
förändringar inom exempelvis uppgifter, roller och organisation. Det största 
behovet finns dock att finna inom valideringsfilosofin. Ett flertal av responden-
terna anser att det är dags att på ett tydligare sätt utgå från slutanvändarens krav 
vid valideringar! 

5.4.4 Delanalys 
I delanalysen under denna spiral nyttjar jag fortsättningsvis Bolman & Deals 
perspektivmodell. Syftet är precis som i den andra spiralens delanalys att för-
söka finna essenser och underliggande orsaker i interaktionen mellan de olika 
aktörerna.  
Resultatet i denna, den sista spiralen, avses inte leda till någon ny frågeställ-
ning. Istället fortsätter studien med en avslutande analys.  
Inledningsvis presenterar jag en kort analys mer kopplad till frågeställningarna 
för att därefter övergå till B&D:s olika perspektiv. 
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Inledning 
Skillnaderna mellan vårt sätt och USA:s sätt att validera kan till stor del förkla-
ras av den historiska närhet som funnits mellan aktörerna inom den svenska 
materielprocessen. Vi har helt enkelt inte haft råd att inte lita på varandra. De 
för sin tid förstklassiga flygsystem vi utvecklat i Sverige beror till stor del på 
detta samarbete. En respondent uttryckte sig som att vi hade jobbat inom IPT 
(Integrated Performance Team – Integrerade samarbetsgrupper) långt innan vi 
hade ett namn på det.  
Andra orsaker till skillnader i vårt sätt att arbeta är våra få ekonomiska resur-
ser. Vi var tvungna att ”sträcka ut” materielprocessen. Detta innebar att våra 
system var stridsdugliga långt senare än då det togs i bruk. Med stridsdugliga 
menar jag fullt fungerande system i sin tänkta miljö. Istället portionerade vi ut 
vapen, skydd och ledningsförmåga efterhand då dessa resurser rymdes i mate-
rielbudgeten. På så sätt gavs det tid för erfarenheter och utvecklingsförslag från 
förbandsverksamheten. 
Idag är kraven helt annorlunda. Förr hade vi en stor organisation som förhopp-
ningsvis aldrig skulle användas till skillnad mot idag, då vi har en liten organi-
sation som vi vet skall användas. Detta kräver en ny syn på valideringsfilosofi i 
Sverige. Samtliga respondenter är i stort sett överens om detta. Frågan är 
främst vem som skall ansvara för att en seriös operationell validering genom-
förs. 
 
Analys ur ett strukturellt perspektiv 
I den andra spiralen tog jag upp bristerna i kommunikation, både den laterala 
mellan aktörerna och den vertikala inom organisationerna. Även i frågeställ-
ningarna i denna spiral har det dykt upp synpunkter på kommunikation och 
framförallt bristen av denna. 
 

”Tar man ett strategiskt beslut (ex. flygplanedition 15 97 skall en-
dast var en skolningsedition98) så måste man stå för det. Man 
måste även kommunicera det inom respektive organisation, inte 
allra minst sin egen organisation. Man måste vara beslutsmässigt 
uthållig samtidigt som man är resursmässigt uthållig. Ytterligare 
är det viktigt att man förklarar sitt beslut så att man får en för-
väntan på rätt nivå hos brukaren.” 

 
Finns det brister inom den vertikala kommunikationen inom de olika organisa-
tionerna skapar detta i sin tur problem i den laterala kommunikationen mellan 
handläggare hos de olika aktörerna. Handläggarna har olika utgångslägen då de 
tillsammans ska diskutera exempelvis krav eller tidsplaner. Ännu värre blir det 
om handläggarna skall ingå i IPT där ett av grundkraven är att alla har samma 
utgångsläge och samma målsättning. 
 

                                                 
97 Inom JAS 39 materielsystem utvecklas och levereras nya ”uppdateringar” av hård- och 
mjukvara. Dessa kallas med ett samlingsnamn flygplaneditioner.  
98 ”skolningsedition”, här menar respondenten att flygplaneditionen endast skall användas till 
att utbilda piloter och inte vara godkänd för stridsuppgifter såsom ex. internationell eller natio-
nell beredskapsuppgifter. Mao ett lägre krav inom framförallt taktiska funktioner såsom vapen 
och skydd. 
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Regler, taktiska planer (”policy”) och standardförfarande, begränsar handlings-
friheten och bidrar till förutsägbarhet och likhet.99 Samtidigt så är verksamhe-
ten inom den svenska materielprocessen sådan att de oundgängligen behövs. 
Olika aktörer och organisationer har olika regler och styrdokument. Det finns 
även dokument som styr hela verksamheten, hela materielprocessen, där samt-
liga aktörer ingår. Flera av respondenterna har i samtalsintervjuerna tagit upp 
ett sådant. Dokumentet är RML, Regler för militär luftfart. RML är ett sam-
lingsdokument med en mängd ingående underdokument. Alla har det gemen-
samma att de styr verksamhet kring militär luftfart. Ett dokument styr särskilt 
ansvaren kring olika delar rörande flygutprovning. RML kom till efter det and-
ra JAS haveriet.  
 

”… ett annat element är RML som enligt min uppfattning är en 
väldigt bra sak. RML är en konsekvens av det andra JAS haveriet 
och vars syfte är att skapa ordning och reda. Det första JAS ha-
veriet gick i ”backen” delvis med en oordning i rutiner och ar-
betssätt. Det andra gick i ”backen” trots en väldigt god ordning i 
desamma. Med andra ord räckte det inte. Vi behövde ett bättre 
kvalitetssystem och då införde vi RML.” 

 
Då man inför gemensamma regler och standardförfarande för ett antal olika 
aktörer är det viktigt att de är balanserade mot behoven och verksamheten. Full 
uppslutning kring dokumenten behövs. Finns inte detta skapas lätt strukturella 
problem. Vissa respondenters kommentarer rörande RML är: 
 

”RML?” 
 

”Man kan inte ena gången säga att RML är pest och sedan för att 
det passar egna intressen säga att det är kanon.” 

 
”RML – ett försvarsmaktsdokument som måste reglera verklighe-
ten och inte lägga käppar i hjulen. Det är lätt att skylla på RML. 
Vissa använder det som en orsak istället för att se möjligheter.” 

 
Analys ur ett Human Resource perspektiv 
Ur ett HR perspektiv har förklaringar och essenser inte varit lika tydliga att 
finna i denna del av samtalsintervjuerna. Ett område som möjligtvis kan hänfö-
ras hit, är vidareutbildningen av personalen. Alla tre aktörerna (FM, FMV och 
industrin) inom materielprocessen rörande flygmateriel visar på en god vilja att 
ge personalen utrymme för vidareutbildning. Organisationerna tycks värdera 
sitt mänskliga kapital högt och därför skapar de goda möjligheter till vidareut-
bildning för de enskilda individerna. 
 

”Vi har vad man skulle kalla en kärna av extremt viktig personal. 
Det finns personer som i stort skulle kunna kräva vilken ersätt-
ning som helst. Vi är mycket, mycket måna om dessa individer 
samtidigt som vi inser hur känsliga vi också är. ” 

 
 Många gånger sker denna utbildning genom kurser, workshops och seminarier 
utomlands. Ibland kan följdverkan av denna vidareutbildning få omvänd effekt. 
Personal som genom sin interna utbildning fått nya perspektiv och kunskaper 
                                                 
99 Bolman & Deal – Nya perspektiv…, s 65 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN ENSKILD UPPSATS 19 100:2011 
ChP 02-04 2004-06-04  
Mj Peter Nilsson  57 (78) 

  

blir frustrerade då de inser att de jobbar i stora, tunga och tröga organisationer. 
Dessa kanske inte alltid är så förändringsbenägna som individen önskar. Resul-
tatet blir i värsta fall att individerna söker sig vidare till andra jobb och andra 
organisationer. I bästa fall fortsätter de inom materielutvecklingsbranschen 
vilket innebär att deras kompetens likväl kommer till systemets nytta. I sämsta 
fall försvinner en mängd kunskap, koncentrerad på en individ, ut ifrån syste-
met. 
 
Analys ur ett politiskt perspektiv 
Vad är en konflikt? Enkelt kan man säga att en konflikt är en process där en 
person, grupp eller organisation utför handlingar i avsikt att hindra eller neutra-
lisera handlingar från andra personer, grupper eller organisationer, i avsikt att 
hindra de senares måluppfyllnad eller motverka deras intressen.100  
Utifrån ett politiskt perspektiv behöver konflikter inte vara tecken på att något 
är fel eller saknas. Konflikt är ett naturligt och oundvikligt tillstånd. 
Fokus för det politiska perspektivet ligger inte på lösningen av konflikten – 
man är istället inriktad på strategi och taktik. Om konflikten inte försvinner av 
sig själv, handlar det om hur man ska göra så allt blir så bra som möjligt. 101 
Sammanfattningsvis så är alltså inte konflikter enbart destruktiva vilket kanske 
är lätt att tro vid en första tanke. Efter mina samtal med respondenterna (sär-
skilt den exekutiva nivån) betraktas, ur ett politiskt perspektiv, de spänningar 
och konflikter som jag funnit inom flygmaterielprocessen inte heller enbart 
som destruktiva.  
 

”… visst vi kan kalla den för den strategiska nivån. Det stämmer 
nog att vi många gånger har en gemensam syn. Besluten skall ju 
sedan omsättas av de lägre nivåerna och då skapas det konflikter. 
Där skall ju visioner och målsättningar omsättas till praktik. Det 
är ofrånkomligt med konflikter… det ska nog vara så. Spänning-
arna får inte bli för stora men att dem ska finnas är jag ganska 
övertygad om. Det får ju varje enhet att sträcka sig lite.” 

 
Här har det dock i empirin framkommit vikten av att en balans finns. Vissa 
respondenter, särskilt på den direkta nivån, saknar ibland en mer strukturell syn 
på problemen, det vill säga att den exekutiva nivån i de hierarkiska organisa-
tionsstrukturerna skapar tydliga direktiv och beslutsinriktningar.  
 

”Ibland saknar jag den traditionella chefen som ´stämde i bäck-
en´. Idag på grund av någon konstig rädsla vill den exekutiva ni-
vån inte lägga sig i. Följden blir ibland att meningsskiljaktigheter 
på min nivå växer till sig och eskalerar till öppna konflikter.” 
 
 

Analys ur ett symboliskt perspektiv 
 

“Gripen – the wings of your nation” 
 
Det är klart att inom ett sådant stort projekt som JAS 39 Gripen, finns det ett 
symboliskt perspektiv. Detta gäller inte bara inom industrin utan inom samtliga 

                                                 
100 Abrahamsson Bengt, Andersen Jon Aarum ”Organisation” 2000, s 125 
101 Bolman & Deal – Nya perspektiv…, s 203 
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aktörer, även Försvarsmakten och FMV. Metaforerna kring det symboliska 
perspektivet är karneval, tempel och teater. Samtliga respondenter gav, skämt-
samt men med ett visst allvar, uttryck för att de benämningarna på rörelsen 
kring JAS 39 inte var helt fel. Detta sades dock med en positiv kontext. Det är 
klart att Sveriges största industriprojekt skapar rubriker och intresse. Här finns 
det mesta, här finns symboler, myter och historier.  
Det symboliska perspektivet betraktar livet som växlande och inte som linjärt. 
Organisationerna fungerar som komplexa, ständigt föränderliga och organiska 
flipperspel. Beslut, aktörer, planer och viktiga frågor studsar mot varandra i en 
elastisk och ständigt föränderlig labyrint av hinder, vallar, buffertar och fäl-
lor.102 
Inom flygmaterielprocessen och mellan de tre aktörerna sker det konstant mö-
ten och nya arbets- och projektgrupper bildas. Möten sker mellan olika typer av 
organisationer, militära och civila vinstdrivande aktörer. Detta i sig skapar en 
ständigt föränderlig process och arbetssätt på grund av influenser från de olika 
aktörernas erfarenheter på respektive arena. Ibland krockar denna föränderliga 
utveckling med traditionella arbetssätt och syn på organisationsstrukturer, inom 
de olika aktörerna, vilket enligt respondenterna skapar frustration. 
 

”De förstår inte verkligheten. Vi har andra tempon och lösningar 
idag. Vi måste ha det annars blir vi frånåkta.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
102 Bolman & Deal – Nya perspektiv…, s 251 
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6 Avslutning 
Inledning  
Så här avslutningsvis kanske den redovisade empirin och analysen skapar en 
mörk och negativ bild av den svenska materielprocessen. Då måste jag påpeka 
att detta inte är en helt sann bild. Femtio år av en lyckad materielprocess inom 
flygområdet vittnar om en annan bild. Att ett land av Sveriges storlek fortfa-
rande lyckas producera ett av världens få moderna stridsflygplan talar för mot-
satsen. Likaså den mängd samarbetsprojekt som Sverige deltar i internationellt 
inom området flygteknik. Orsaken till den kanske till viss del mörka och kritis-
ka bild är kopplad till avsikten med denna studie. Jag har inte valt att inrikta 
min studie mot orsaken till denna historiskt lyckade process utan istället blicka 
framåt. Historien berörs i kontexten kring orsaker till just den organisation och 
process som vi har idag. Den traditionella svenska materielprocessen har en-
dast beskrivits mycket översiktligt med syftet att skapa en förförståelse hos 
läsaren. Istället har tyngdpunkten varit att jämföra våra tankar och idéer mot ett 
utländskt exempel, nämligen det amerikanska flygvapnets OT&E process. Med 
detta som bakgrund, tillsammans med en förändrad omvärld och nya uppgifter, 
blir det lätt en fokusering på det som är dåligt och det som oundvikligen måste 
förändras. Så bör det också vara, den traditionella materielprocessen har svarat 
väl mot de behov vi haft genom åren men nu är det hög tid att blicka framåt, att 
gå vidare. 

6.1 Avslutande analys 
Avsikten med denna avslutande analys är att ur ett helhetsperspektiv analysera 
empirin i samtliga spiraler och på så sätt säkerställa att inga underliggande es-
senser, teman, mönster och uppfattningar går förlorade i isolerade analyser. 
Analysen tar sin utgångspunkt ur min hermeneutiska ansats; Vad är det som 
visar sig och vad är innebörden i det? 
Som grund har, likt tidigare, B&D perspektiven nyttjats. Skillnaden här är att 
jag frångått tidigare B&D skärning i rubriksättningen. Istället är de här koppla-
de till respektive identifierade problemområde. 
  
Organisations- och nivåtillhörighet 
Tanken med min intervjustruktur och mina val av respondenter har varit att, 
förutom att spegla samtliga organisationer, kunna se samband rörande organi-
sationstillhörighet och/eller nivån på respondenter (exekutiv-, indirekt- och 
direktnivå) oberoende tillhörighet. 
Organisationstillhörighet har på ett förväntat sätt bidragit till liknande synpunk-
ter från de olika respondenterna inom samma organisation. Detta är naturligt då 
de, trots att de befinner sig på olika nivåer, ytterst sällar sig till en gemensam 
vision och mål. Respondenter ur Försvarsmakten framhåller behovet av föränd-
ring av materielprocessen, då det idag ställs nya krav och uppgifter på För-
svarsmakten samtidigt som en minskad ekonomisk ram är att förvänta. FMV:s 
företrädare kännetecknas i stort av en gemensam syn på visst behov av ett fort-
satt förändringsarbete. Industrins företrädare har av naturliga skäl inga direkta 
synpunkter på kundens sätt att validera sina produkter. De har däremot en ge-
mensam syn på hur de önskar att kunden agerar mot dem i gränsytorna rörande 
utveckling, beställningar, och mottagande av produkter. 
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Intressantast är dock, enligt mitt tycke, de nyanser och den samsyn som var 
kopplade till nivån på respondenterna, oavsett organisationstillhörighet. Den 
exekutiva nivåns samlade syn på helheten och behov av förändring var enligt 
min uppfattning förvånande. Insikterna om minskade resurser och behov av 
effektivitet kopplade till nya uppgifter var de främsta orsakerna. Förvånande 
var den exekutiva nivåns brist på kunskap och insyn i arbetsklimat och rutiner 
på den lägsta nivån. Ett aktivare ledarskap skulle i mina ögon avhjälpa detta. 
Den indirekta nivån kännetecknades gemensamt med organisationstillhörighet 
av en frustration av att vara klämd mellan visioner, mål och verklighet. Denna 
nivå utmärks också av ett affärsförhållande. Det är här kontrakt och affärer 
skall göras upp. Samstämmigt anses de senaste åren, med organisationernas 
nya krav och regler, ha skapat ett kyligare klimat. 
På den lägsta nivån, den direkta, karaktäriseras den organisationsoberoende 
synen av bristen på förståelse uppifrån. Detta brukar vara normalt på denna 
nivå, där de övriga nivåernas syn och avsikter ytterst skall omsättas till praktik. 
Trots alla konflikter och meningsskiljaktigheter, vilka kanske tydligast syns på 
denna nivå, finns det en viss samhörighet. En samhörighet och en gemensam 
förståelse för respektives ”kamp” mot de övriga nivåerna. 
Mer av ovanstående finns att finna i den fortsatta analysen som, mer direkt, är 
kopplad till Bolmans & Deals perspektiv. I spiral två och tre där perspektivmo-
dellen nyttjats, har kopplingar gjorts direkt mot områdena som rymts under 
frågeställningar i respektive spiral. Detta har gett studien en god förståelse för 
de dimensioner som finns kopplad till dessa frågeställningar. Hur ser då nyan-
serna, essenserna ut om vi istället låter ämnesområdena och samtalsintervjuer-
na som en helhet möta Bolman & Deals olika perspektiv? 
 
Problem, friktioner och kollisioner 
Låt oss för en stund betrakta intressenterna i den svenska materielprocessen, 
och då särskilt inom flygområdet, som en organisation. Vi kan kalla den för 
”AB Sverige”. Med detta betraktelsesätt är det inte svårt att se de olika delarna 
i organisationen och deras olika roller. Det är just med detta betraktelsesätt 
flera av de problem, friktioner och kollisioner som jag funnit i mina samtal 
med respondenterna syns. Problem, friktioner och kollisioner som i förläng-
ningen drabbar slutanvändaren, krigaren, på ett negativt sätt. Här finns de 
kommunikationsproblem, både vertikala och horisontella, inom och mellan 
”organisationsdelarna” som redovisats i delanalyserna under den andra och 
tredje spiralen. Här hittar vi också den rivalitet och positionering jag tycker 
kommit fram i samtalsintervjuerna, särskilt på den direkta nivån. Orsakerna är 
enligt min uppfattning flera och de accentueras då förändringar och omorgani-
sering diskuteras. En orsak är den komplexa värld som den svenska materiel-
processen utgör. Processen är en kittel med alltifrån enorma ekonomiska me-
del, högteknologi, försvarspolitik, utrikes- och säkerhetspolitik, exportfrågor, 
arbetstillfällen och inte allra minst försvarsförmåga. Detta gör processen till en 
spännande men svårforcerad värld för en utomstående. Det tar tid att förstå alla 
spelregler, intresseorganisationer, bakomliggande orsaker etc.  
Organisationer som verkar inom enkla och stabila miljöer kommer förmodligen 
att uppvisa mindre komplexa och mer centraliserade strukturer. Man förlitar sig 
på makt, regler och strategier som de viktigaste redskapen för samordning av 
arbetsinsatserna. Organisationer som verkar inom snabbt föränderliga, turbu-
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lenta och oförutsägbara miljöer kräver mer komplicerade och flexibla struktu-
rer.103  
Det är i kollisionen mellan de olika organisationsdelarna flera av de friktioner 
som respondenterna talat om dyker upp. I den förändrade omvärldssituationen 
och de nya uppgifterna som Försvarsmakten har, tvingas delar av organisatio-
nerna till det senare, det vill säga att verka inom snabbt föränderliga, turbulenta 
och oförutsägande miljöer. Samtidigt i andra delar av organisationerna har det-
ta behov ännu inte identifierats. Detta innebär att onödiga spänningar skapas. 
Utmaningen är att skapa ett mål, en vision, för alla ingående aktörerna i den 
svenska materielprocessen. Detta kräver i sin tur ett tydligt ledarskap på samt-
liga nivåer i organisationerna som förstår sig på komplexiteten i olika organisa-
toriska sammanhang och mångfalden av strukturella möjligheter. Ett sådant 
ledarskap kommer enligt mitt bedömande att bidra till skapandet av strukturer 
som arbetar för och inte emot, individernas eller organisationernas mål. Med 
andra ord: 
 

”ge krigaren (dvs. slutanvändaren -  jmf. amerikanska uttrycket 
”warfighter”) bästa möjliga utrustning för att kunna lösa sin 
uppgift utan eller med minimala egna förluster.”104 

 
”Personalen – vår viktigaste resurs” 
Sammantaget tycks organisationerna inom den svenska materielprocessen, och 
då givetvis inom flygområdet, speglas av en god passform ur ett HR-
perspektiv. Visst, det finns alltid diskrepanser men då måste man ta i beaktande 
de olika organisationernas storlek och att det just är olika organisationer. Tre 
olika organisationer har tre olika synsätt på HR. Vad som dock har kommit 
fram i samtalsintervjuerna är deras samfällda syn på flyg. Detta är den gemen-
samma nämnaren för både organisationerna och individerna som arbetar inom 
dessa, det djupa intresset för flyg och tekniken kring denna. Detta innebär att 
trots att det inom materielprocessen finns tre olika aktörer finns en tidigare 
redovisad ”familjekänsla”. I de flesta fall innebär detta, att övergångar och flytt 
för individerna mellan organisationerna till stor del är accepterat. 
Eftersom människor vill veta om en viss organisation kan tillfredsställa deras 
behov, och organisationen alltid behöver veta hur man kan hitta (och behålla) 
individer som har de rätta kunskaperna och attityderna för att kunna utföra ar-
betsuppgifterna, så finns det goda möjligheter till ett ”vinna-vinna” förhållande 
inom den svenska materielprocessen kopplad till flyg. En liberal syn på perso-
nella rörelser längs ”värdekedjan” skapar goda möjligheter för de enskilda in-
dividerna samt Försvarsmakten, FMV och industrin att utvecklas mot framti-
den. 
 
Ett bistrare klimat 
Min personliga erfarenhet från materielprocessområdet vilket genomförda sam-
talsintervjuer också bekräftar, är känslan att det under de senaste åren blivit ett 
”bistrare klimat” inom området. Anledningar är säkerligen förändrade ägar-
strukturer inom industrin samt förändrade roller och diskussioner rörande or-
ganisationsförändringar hos de övriga aktörerna. Konflikter kopplade till en 
                                                 
103 Bolman & Deal – Nya perspektiv…, s 81 
104 Kapitel 3.7 ”Teoretisk diskussion” 
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gemensam ”AB Sverige” syn samtidigt som de tre olika aktörerna ytterst har 
skilda mål och målsättningar för sin verksamhet, har skapat onödiga spänning-
ar på indirekta och direkta nivåer inom materielprocessen. Förloraren är slut-
användaren, krigaren, som inte får den kvalitet på materielen han/hon har sin 
fulla rätt att förvänta. 
Samtidigt är det inte med nödvändighet så att makt och politik alltid är något 
destruktivt och förnedrande. Intern och extern kamp mellan mål, idéer och me-
del kan vara sunt för organisationer. Konflikter kan medverka till ett produktivt 
tillstånd, som stimulerar dem som deltar i striden till att anstränga sig mer än 
vanligt. Denna syn delades av en av respondenterna som sa: 
 

”… sedan blir det spänningar neråt i organisationer. Det ska det 
vara till viss del…” 

 
 Det är viktigt att det finns en balans. Det är det exekutiva ledarskapet och den 
strategiska ledningsnivåns skyldighet att balansera. Lyckas inte detta och en 
avsaknad av styrning uppstår, finns det risk att konflikter och meningsskiljak-
tigheter blir destruktiva och skenar iväg. Konstruktiv politik är alltid en möj-
lighet – en nödvändig möjlighet om vi ska kunna utforma en materielprocess 
som i slutändan gynnar krigaren. 
 
”De förstår inte…”  
Jag har tidigare vid ett flertal tillfällen påpekat svårigheten av att hitta essenser, 
nyanser och kritik (positiv/negativ) då man betraktar materielprocessen utifrån 
ett symboliskt perspektiv. Jag har dock i tidigare delanalyser berört vissa sym-
boler och metaforer.  
Till skillnad från traditionella synsätt, som lägger tyngdpunkten på rationalitet 
och objektivitet, fokuserar det symboliska perspektivet mera på en ”familje-
syn” när det gäller moderna organisationer. I den svenska materielprocessen 
rörande flygmateriel har det traditionellt funnits en sådan familjesyn. Den ge-
mensamma nämnaren har som jag tidigare beskrivit varit kärleken till flyg och 
dess teknik. Genom åren har historier, händelser och myter sällat sig till kon-
texten. Symboler, artefakter av olika slag och metaforer har adderats och blivit 
naturliga inslag.  
Detta har skapat en sammanhållning som enligt samstämmiga respondenter 
varit en bidragande orsak till att ett litet land som Sverige genom åren varit så 
framgångsrik inom flygteknikområdet. Med flygplan som J 29 Tunnan, J 35 
Draken, 37 Viggen och nu senast JAS 39 har Sverige skapat en plats runt bor-
det bland den lilla skara av länder som producerat och producerar stridsflyg-
plan. 
Samtidigt har denna sammanhållning skapat svårigheter för individer, 
organisationer utanför ”familjen” att kunna förstå och ge konstruktiv kritik på 
processen. Vid ett flertal tillfällen har kommenterar rörande utomståendes syn 
kommenterats: 
 

”… de har ingen kunskap om hur det fungerar. De förstår helt 
enkelt inte.” 

 
Detta symboliserar den stora risken med en hög samhörighet och en stark fa-
miljekänsla. Nämligen risken av att isolera sig, vilket i längden innebär att för-
ståelsen för verksamheten går förlorad. 
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6.2 Uppsatsens svar på ställda frågeställningar  
Inledningsvis berättade jag att syftet med uppsatsen var att undersöka skillna-
der inom valideringsfilosofier mellan den amerikanska och den svenska militä-
ra materielprocessen. 
Nedan redovisar jag vad uppsatsen och min studie gett för resultat: 
 
 Vad innefattar OT&E processer och vad innebär egentligen en Operatio-

nell Validering (OPEVAL)? Dessa frågor avses besvaras genom en 
granskning av USA:s, och där främst det amerikanska flygvapnets, syn 
på detta. 

 
Det amerikanska flygvapnets OT&E kännetecknas av att ”krigaren” alltid yt-
terst är i fokus. Det är krigaren som är slutkund. Krigaren representeras av en 
OT&E organisation som tidigt deltar i materielprocesser med egna och tydliga 
mandat för att sedan rapportera oberoende direkt till högre chef rörande syste-
mens operativa förmåga och tillförlitlighet. OPEVAL kan endast göras i en så 
realistisk stridsmiljö som möjligt och med seriestatus på materiel som opereras 
av avsedda slutanvändare. 
 
 Uppsatsen skall därefter svara på om vi genomför något liknande i Sveri-

ge och i så fall hur ser ansvarsfördelningen ut mellan industri – FMV – 
Försvarsmakten?  

  
De enheter i Sverige som närmast motsvarar amerikanarnas OT&E organisa-
tioner är flygvapnets TU organisationer och då särskilt TU JAS 39. Det ska 
dock nämnas att de svenska organisationerna inte har samma innehåll, mandat 
eller uppgifter. I Sverige skulle man enklast kunna beskriva amerikanarnas 
OT&E som en blandning mellan våra TU och FMV:s VoVC. Ansvarsfördel-
ningen i Sverige, rörande validering av flygmateriel, är att industrin numera 
äger ett stort ansvar för detta. Detta har lämnat FMV:s roll något otydlig där 
verkligheten inte alltid överensstämmer med deras egen strategi. Försvarsmak-
tens roll rörande validering är idag i stort sett obefintlig. TU deltar helt på 
FMV eller industrins vilja och mandat. Egna mandat saknas. TU JAS 39 har på 
egna initiativ påbörjat viss OPEVAL av materiel. Detta är dock en verksamhet 
som inte tydligt nog är knuten till den officiella materielprocessen. 
 
 Om slutsatsen blir att det inte genomförs någon OPEVAL i Sverige avser 

uppsatsen svara på: Vad är orsakerna till att detta inte sker och finns det 
ett framtida behov för en OPEVAL i den svenska materielprocessen? 

 
 
Orsakerna till att det i Sverige inte genomförs någon OPEVAL går främst att 
finna i vår historiska närhet mellan aktörerna, vår självförsörjningsprincip 
kopplad till alliansfriheten och våra begränsade ekonomiska resurser. Vi har 
genom åren sträckt ut våra materielprojekt över tiden för att på så sätt få bästa 
möjliga teknik för pengarna. Detta har gett brister i vår operationella förmåga, 
vid vissa tidpunkter, vilket vi försökt balansera ut med andra verktyg i materi-
elplanen. Nu och i framtiden är alla respondenter mer eller mindre tydliga av-
seende att nya behov måste mötas med nya uppgifter, organisationsstrukturer 
och processer. En av dessa uppgifter är att genomföra en trovärdig OPEVAL 
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likt den det amerikanska flygvapnet genomför. Lyckas inte detta finns det risk 
att förväntad effekt inte erhålls vid exempelvis uppgifter såsom internationella 
insatser. Ytterst riskerar vi deltagande personals liv. Som jag tidigare redovisa-
de i empirin sammanfattade en av respondenterna behovet så här: 
 

”I och med internationella insatser så har vi datumsatt kriget. 
Det måste fungera! Vem har ´Svarte Petter´ om vi inte hinner? Vi 
håller på att skicka runt ´Svarte Petter´. Tidigare med den gamla 
hotbilden var det ett helt annat tempo (läs: långsammare). Idag 
måste vi i ett visst datum bevisa vad vi kan, både för andra och 
för oss själva. Det går ej att mörka längre.” 

 
En annan sa så här: 
 

”…Nu är det dock helt nytt. Denna strategi håller inte längre. Nu 
är det helt nya krav som kräver helt nya strukturer!”  
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7 Diskussion  

7.1 Förslag på konkreta åtgärder  

7.1.1 Inledning 
I mitt arbete med denna uppsats har en bild vuxit fram av en möjlig svensk 
struktur rörande validering i den svenska materielprocessen. Insikten bygger på 
kunskaper och idéer som erhållits vid studier av facklitteratur och inte minst 
genom samtalen med mina respondenter. Detta tillsammans med processen att 
förmedla resultatet i form av en c-uppsats har gett mig goda möjligheter att 
reflektera och ägna tid på att teoretiskt ”gå till botten” med mina idéer och tan-
kar. Detta behöver inte betyda att de uppfattas som kloka av samtliga läsare. 
Vad jag däremot hoppas är att de uppfattas som välstrukturerade och med ett 
visst djup som gör att de förtjänar en i varje fall kort reflektion hos dig som 
läsare.  
 
OPEVAL versus T/T-prov 
Är verkligen OPEVAL helt nytt för oss i Sverige? Den frågan måste en utom-
stående ställa då han/hon läser denna uppsats. Svaret är enligt min uppfattning, 
nja. Visst har det funnits exempel på verksamheter som till stora delar påmint 
om OPEVAL. Jag har berört dessa processer tidigare i denna uppsats. I den 
svenska materielprocessen kallades dem T/T-prov (Tekniska/Taktiska prov). 
Dessa genomfördes i stort sett enligt kraven på amerikanernas OPEVAL, i var-
je fall på slutet av JA 37 Viggens utvecklingsperiod. Strukturen på dessa prov 
arbetades fram på TU JA 37 och syftet var likt amerikanarna att prova syste-
men i fältmässig miljö. Då utvecklingen av JAS 39 påbörjades tappades T/T-
provens målsättning och ändamål bort på vägen av olika anledningar för att 
numera i stort sett vara lika med FMV:s slutvalidering. Denna slutvalidering 
sker sällan i fältmässig miljö och än mindre av något större deltagande av slut-
användarna. 
 
Industrins intresse av OPEVAL 
Har industrin något egentligt intresse av att Försvarsmakten genomför en seriös 
OPEVAL? Mitt svar är ja. Detta bygger jag på faktumet att exempelvis varken 
Norge, Belgien, Danmark eller Nederländerna genomför någon särskild OPE-
VAL. Varför kan man undra och vad har det egentligen med svensk industris 
intresse av en svensk OPEVAL? Jo, jag menar att dessa länder som köpt ett 
amerikanskt stridsflygplan, F-16 Fighting Falcon, har också köpt en redan 
genomförd OPEVAL. Dessa länder förväntar sig att deras produkt är operatio-
nellt validerad och därmed fungerar tillfylles i en stridssituation! Denna valide-
ring som är genomförd av F-16 har med stor säkerhet skett i den amerikanska 
försvarsmaktens regi till stor belåtenhet för Norge, Belgien… Om vi överför 
denna diskussion på svenska förhållande borde rimligen industrin som säljer 
JAS 39 Gripen vara ytterst angelägna om att en svensk OPEVAL genomförs i 
den svenska Försvarsmaktens regi. De borde skrika högst att en sådan måste 
ske för att på så sätt upptäcka eventuella brister på sin produkt. Kunder som 
Sydafrika, Ungern och Tjeckien är säkert övertygade om att en OPEVAL är 
genomförd vilket för dem innebär att de liksom Norge, Belgien… inte avser att 
genomföra någon avancerad OPEVAL. De inriktar förmodligen istället sina 
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resurser mot att endast validera de speciella system deras JAS 39 Gripen är 
utrustade med då svenskarna med stor säkerhet operationellt validerat systemet 
mer grundligt… 
 
Förändrad roll för provflygare 
Avsaknaden av taktisk och stridsteknisk kompetens hos provflygare på FMV 
och industrin har belysts av flera respondenter från samtliga aktörer. Vad inne-
bär detta och hur har historien sett ut? Håller våra provflygare inte måttet idag? 
Jo, med stor säkerhet gör de det utom vad gäller taktik och stridsteknik! Förr 
var vår hotbild konstant och förutsägbar i decennium efter decennium. En pilot 
som förr utbildades inom Flygvapnet och där deltog i ett stort antal övningar 
genom åren innan han vidareutbildades till provflygare, hade goda kunskaper 
om svensk taktik rörande luftstridskrafternas nyttjande. Även efter 10-15 år 
inom flygutvecklingsprocessen kunde han, givetvis med ett större mått av väx-
eltjänstgöring än vad som sker idag, delta i divisionernas övningsverksamhet. 
Detta innebar att hans grund av taktiska kunskaper var solid då han deltog i 
utvecklingen och provningen av nya vapen- eller stödsystem. 
Idag är det dock annorlunda. De nya uppgifterna och därmed också kraven, 
såsom exempelvis Internationella Insatser, har förändrat denna ”trygga” kun-
skapsbild. Likt som så mycket annat i samhället är stridsteknisk och taktisk 
kunskap en färskvara idag. Detta har gjort att idag har vi provflygare som ut-
vecklar och provar utrustning och system utan att övat eller genomfört de upp-
dragstyper som i grunden varit anledningen till anskaffningen. Detta kan få 
stora konsekvenser på utformningen av materielsystemen. Det är viktigt att 
samtidigt säga att provflygare idag är en profession som kräver en mycket stor 
teknisk förståelse. Ju mer tekniskt komplexa systemen blir desto högre krav 
ställs det på provflygarna, vilket innebär att det i stort sett blir omöjligt för en 
provflygare att samtidigt hålla ett högt och aktuellt taktiskt och stridstekniskt 
kunnande. Tiden räcker helt enkelt inte till. Detta innebär enligt mitt tycke att 
det är än större vikt att exempelvis låta TU enheterna så tidigt som möjligt del-
taga i materielprocessen. 
 
Omorganisation 
Det är lätt att ur ett strukturellt perspektiv tro att omorganisering är lösningen 
på alla problem. En fråga som man måste ställa sig då dessa tankar dyker upp 
(vilket sällan görs) är: Varför fungerar inte strukturen? Är verkligen en omor-
ganisering lösningen? Svaret på den senare frågan är enligt min uppfattning 
och flera av respondenterna: - ja, det behövs en omorganisering. 
 
I mitt arbete har ett antal respondenter påtalat ett behov att närmare studera en 
eventuell omorganisation rörande FMV:s och Försvarsmaktens struktur och 
roll i materielprocessen. Historiskt kom FMV till då de olika försvarsgrenarnas 
förvaltningar slogs ihop 1968. Orsaken var en önskan av både regeringskansliet 
och dåvarande försvarsstaben att underlätta styrning och en ökad samord-
ning.105 Idag vill jag mena att dessa tvärtom försämras av nuvarande struktur. 
Med en idag mycket, mycket mindre Försvarsmakt, med andra uppgifter och 
andra krav, och framför allt en annan struktur i Högkvarteret, med en gemen-

                                                 
105 Försvarets materielverk, ”Det bevingade verket”, 1986. s 49 
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sam Krigsförbandsledning, är behoven andra. Mitt förslag, är samma som en av 
respondenternas: 

 
Se över organisationen och strukturen inom FMV. Med hänsyn till en mindre 
Försvarsmakt bör även FMV reduceras. Analysera möjligheterna till ett återfö-
rande av FMV:s materielledning till HKV. Orsakerna till uppdelningen 1968 är 
inte lika aktuella längre. Istället kräver det nya insatsförsvaret en snabbare och 
kostnadseffektivare materielprocess. En samgruppering skulle enligt min be-
dömning bidra till detta.  

 
En försvarsmaktsgemensam OT&E struktur 
Materielprocessen måste knytas ihop! Främst måste studier och beställningar 
knytas ihop med validering av systemens operationella förmåga. Idag är 
FMV:s strategi att överlåta verifiering och validering av produkter (nivå 3)106 
till industrin och istället ägna sig åt verifiering och validering på systemnivå 
(nivå 0, 1 och 2). Enligt min syn så pratar vi här endast om en teknisk verifie-
ring och validering. Idag menar jag och ett stort antal av respondenterna i den-
na uppsats (även FMV personal) att FMV endast har begränsad kompetens och 
resurser för att operationellt validera på produktnivå. Då man säger detta måste 
man samtidigt ställa sig frågan hur förhållandet är rörande en operationell vali-
dering på systemnivå 0, 1 eller 2. Mitt svar är att FMV endast har ytterst be-
gränsade resurser och kompetens för att operationellt validera på dessa nivåer. 
Med andra ord, för att uppnå FMV:s nya strategi rörande verifiering och vali-
dering av system och system av system måste kompetens och resurser inhämtas 
från alla nivåer inom Försvarsmakten. Utan denna kommer våra operativa che-
fer inte vid någon tidpunkt veta systemens brister och kvaliteter. I mina ögon är 
detta en omväg.  Mitt förslag är: 
 
Inordna en ny organisation i Försvarsmakten under C KRI, nämligen en 
svensk OT&E organisation. En organisation med tydliga mandat och direktiv. 
Organisationen bör ledas av en övergripande ledning som svarar inför i första 
hand C KRI, men även samarbetar till stora delar med de taktiska cheferna 
inom Operativa Insatsledningen (OPIL). Detta svenska OT&E bör struktureras 
efter de olika stridsrummen mark, sjö, luft och info.  Respektive OT&E enhet 
bör vila på tre pelare, nämligen test, taktik och battle labs eller om ni så vill 
”tankesmedjor”. Dessa ska på sitt sätt möta olika behov inom Försvarsmakten. 
”Test” skall exempelvis inom Luft OT&E vara godkända enligt RML som en 
provorganisation vilket innebär att struktur och personal enligt dessa krav skall 
ingå. ”Taktik” skall svara för utveckling av taktik och stridstekniker samt do-
kumentation av desamma. ”Battle lab” (tankesmedjans) främsta uppgift är att 
skapa ett forum för nya tankar och idéer kopplade till arenans krigföring. Dess-
utom är deltagande i studier och simuleringar en viktig del i deras arbete. 
I en första anblick på skisserad organisationsstruktur (figur 6) är det lätt att få 
intrycket av att ännu en personaltung och resurskrävande organisation skall 
uppstå. Detta är inte fallet, organisationen skall speglas av tillräckliga arbets-
styrkor som istället är inriktade på att nyttja resurser i form av enheter inom 
förbandsorganisationen. Denna organisationslösning innebär också att FMV:s 

                                                 
106 Nivåer rörande materielstruktur inom Försvarsmakten. 0=Försvarsmaktsnivå, 
1=Försvarssystemnivå, 2=Materielsystemnivå, 3=Produktnivå och 4=Delsystemsnivå 
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verifierings och validerings centrum till vissa delar upphör och dess kompetens 
och resurser överförs till Försvarsmakten. FMV:s VoV organisation omfattar 
dock en mycket bred kompetens. Här måste man se över vilka delar som ska 
ingå i en framtida OT&E organisation. Eventuellt bör man kanske organisera 
en stödenhet som jobbar mot samtliga OT&E enheter. Jag är dock övertygad 
om att en sådan lösning i den framtida mycket mindre Försvarsmakten, kom-
mer att innebära en avsevärd ökad förmåga att vara den kompetenta kunden 
rörande materielsystem vi önskar. Genom att lyckas med det kan också större 
krav ställas på industrier som levererar materielsystem. Framför allt så tror jag 
att en sådan här lösning stödjer vår kund, nämligen slutanvändaren – krigaren! 

 
   

 
 
Figur 6: förslag på svensk OT&E organisation 
 
Tydligare ledarskap 
Ovanstående organisationsförslag är kopplat till detta. Viktigt är dock att oav-
sett omorganisering eller ej så behövs det ett tydligare ledarskap, främst från 
den exekutiva nivån. Idag uppfattar jag en frånvaro av detta ledarskap vilket 
många gånger skapar konflikter på den indirekta nivån mellan försvarsgrenar 
och mellan aktörer inom materielprocessen. Då dessa ofta växer sig onödigt 
stora innebär det att kraften inte projiceras mot slutanvändaren, det vill säga - 
krigaren, utan istället åtgår i en destruktiv kamp om resurser. Ett aktivare och 
tydligare ledarskap tidigt i processen hade med stor sannolikhet avstyrt stora 
delar av detta problem.  
Den indirekta nivån måste också bli tydligare i sina budskap mot de direkta 
nivåerna. Strategiska beslut måste obönhörligen förmedlas till den direkta ni-
vån för att på så sätt undvika onödiga konfrontationer mellan aktörer på denna 
nivå. 
 
Ett första steg 
Förslag på framtida studier presenteras i slutet av detta kapitel. Vad som där-
emot inte är ett förslag på en framtida studie är själva omorganiseringen. Då 
syftar jag speciellt på de enheter som finns inom luftstridskrafterna och särskilt 
inom flygsystemutveckling. Där har tillräckligt många studier genomförts. Nu 
är det istället dags att gå till handling. Ett sätt är att den exekutiva nivån bevisar 
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sitt ledarskap genom att ge i uppdrag att inledningsvis slå samman FMV VoVC 
PF och TU JAS 39 som en början till ett Air OT&E inom Försvarsmakten. När 
detta är genomfört bör denna enhet tillföras övriga delar ur flygvapnets TU 
enheter. Låt detta vara en förebild för de övriga OT&E enheternas tillkomst. 
Jag är nämligen övertygad om att det efter en kritisk granskning av resultat och 
kostnadseffektivitet blir ett beslut att låta övriga Försvarsmaktens delar (mark, 
sjö och info) inom den svenska materielprocessen följa samma väg. 
En gränsöverskridande OT&E familj (mark, sjö, luft och info) skulle bli en bas 
för ett nätverk inom Försvarsmakten. Exempelvis skulle anskaffning av preci-
sionsbekämpningsförmåga utvecklas tillsammans mellan Land OT&E och Air 
OT&E. En gemensam arbetsgrupp skulle säkerställa att utvecklingen för per-
sonal, handburen pekutrustning tillsammans med flygplanplattform, pilot och 
vapensystem skulle gå hand i hand för att på så sätt verkligen få förmågan. En 
förmåga som generalerna vet fungerar och framför allt vet när vi har! Med risk 
att jag gapar över för mycket så tror jag faktiskt att Nätverkbaserat Försvar 
(NBF) skulle kunna slå rot inom denna organisation. Med ett Info OT&E i tä-
ten så tror jag att ett nätverk skulle kunna byggas upp underifrån. Ett nätverk 
som inte bara består av materiel och tekniska system utan framförallt av princi-
per, idéer, tankar och människor.  

7.1.2 Sammanfattning och slutord 
Jag har under ovanstående rubriker förmedlat mina förslag och åtgärder jag 
anser behöver göras för att vi på ett trovärdigt, effektivt och kostnadsmedvetet 
sätt skall kunna möta de nya krav som ställs på Försvarsmakten och materiel-
processen. Den främsta målsättningen enligt min uppfattning är att fokusering-
en obönhörligen måste återföras på krigaren och hans/hennes krav och önske-
mål. Anledningen är så enkel att det är han/hon som ofta är den som är utläm-
nad till materielens funktionalitet och dess förmåga att hjälpa honom/henne att 
lösa sin uppgift. I detta perspektiv ter sig exempelvis strukturella problem och 
politiska motsättningar inom och emellan intressenterna pinsamt onödiga. Ett 
tydligare fokus på krigaren skulle undvika konflikter inom och mellan de olika 
aktörerna. 
Den absolut största faran, oavsett organisationsförändringar eller inte, tydligare 
ledarskap eller inte, är att det framöver, i en alltmer krympande Försvarsmakt, 
är lockande att minska resurserna för en seriös OPEVAL inom materielproces-
sen. Det är lätt att stirra sig blint på storleken och mängden av förband istället 
för att se den mängd av nationell materielutveckling som sker. En egen natio-
nell utveckling av militära materielsystem kräver en balanserad organisation 
för validering av densamma. Med andra ord: man slipper inte ifrån en kritisk 
och genomarbetad OPEVAL även om antalet insatsförband är få! 
 

“Whether you want it or not, an OPEVAL will be conducted, the 
only question is when. Unfortunately, it’s more often than not 
done way too late by a pilot over enemy territory. This is what 
OT&E is all about – not sending our guys into harms way with 
gear or tactics that might or might not work. We were taught this 
lesson the hard way, in both Korea and in Vietnam.” 107 

                                                 
107 Cusimano George. Intervju den 26 augusti 2003 rörande operationell validering. 
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7.2 Reflektion  
Inledning 
Så här i slutet av mitt arbete är det svårt att inte blicka tillbaka och reflektera 
över de vägval jag gjort under resans gång. Vissa ter sig mer lyckade än andra 
och jag vill i detta kapitel redogöra för min syn på mina val genom processen. 
Den första frågan som dyker upp hos mig är naturligtvis om arbetet framställs 
som intressant och om det bidrar med någon ny kunskap? Mitt svar på denna 
fråga är att det till stor del beror på läsarens intresse av att närmare granska den 
svenska materielprocessen och dess förmåga att leva upp till målsättningar i 
den nya Försvarsmakten. Det är lätt att jag som är relativt insatt i detta ämnes-
område genom min bakgrund som pilot på Taktisk Utvecklingsenhet JAS 39, 
stundtals missar behovet att bibehålla intresset hos en oinvigd läsare. I plane-
ringen och struktureringen av mitt arbete har jag dock haft med detta som en 
viktig punkt. Med andra ord så riktar jag inte enbart detta arbete mot läsare 
insatta i den svenska materielprocessen utan även anställda inom, eller i direkt 
närhet till, Försvarsmakten som inte direkt sysslar med verifiering och valide-
ring av militära system.  
 
Problematisering 
Syften och problemställning tillsammans med avgränsningarna anser jag har på 
ett rimligt sätt hjälpt mig att inte tappa fokuseringen i uppsatsen.  
Den främsta farhågan i det inledande arbetet var att tappa riktningen och riske-
ra att frågeställningarna glömdes bort på vägen. I min egen reflektion tycker 
jag att jag lyckats undvika den faran. I mina ögon finns mina frågeställningar 
ständigt i bakgrunden genom hela uppsatsen för att på ett mer tydligt sätt åter 
presenteras i resultatkapitlet. 
 
Avgränsningar 
De avgränsningar som är gjorda ligger i linje med studiens valda metod. Det 
vill säga en högre kvalité eftersträvas på bekostnad av kvantitet. En hög kvalité 
innebär förhoppningsvis ett större djup i studien dock på bekostnaden av bred-
den. Det innebär att ett fåtal frågeställningar valts att studeras, och att ett mind-
re antal områden penetrerats djupare på bekostnad av att andra områden läm-
nats därhän. Avgränsningar kan alltid, och bör också, diskuteras i denna typ av 
arbeten. Kritiker kan kanske tycka att omfattningen av dessa är något stor. Jag 
anser dock att dessa hjälpt mig i mitt arbete och att jag trots allt inte avgränsat 
bort problemställningen. Andra eller färre avgränsningar hade förmodligen gett 
en annan struktur och kanske rent av andra slutsatser vilket i sig är en intressant 
diskussion. Efter överväganden valde jag emellertid att göra de avgränsningar 
som presenteras vilket resulterade i nuvarande struktur och redovisade resultat. 
 
Teorival 
I mitt teorikapitel gjorde jag ett val mellan två olika teorier. Dessa var Hodg-
kinsons värdeparadigm108samt Bolman & Deals perspektivmodell109. Jag valde 
att fortsättningsvis nyttja den senare på grund av dess förmåga till breda analy-
ser, både av individer och av organisationer. Med andra ord så är styrkan hos 

                                                 
108 Hodgkinson Christopher  ”Administrative Philosophy” 1996. s 115  
109 Bolman & Deal – Nya perspektiv…s 34  
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modellen att just beskriva en organisations inre liv. Tyvärr sker detta till viss 
del på bekostnad av förmågan att beskriva organisationers yttre liv. Nackdelar-
na är med andra ord bristen av yttre faktorers påverkan på organisationer. Ex-
empelvis berörs faktorer såsom huvudmannaskapet eller intressenter endast i 
ringa omfattning. Ett teorival som inriktat sig mot yttre faktorer som förklar-
ingsgrund kanske därför gett ett något annorlunda resultat. 
 
Metodval 
Metodvalen jag gjort i detta arbete är flera. Valet av en kvalitativ inriktning ser 
jag som naturligt då mitt synsätt utgått från en holistisk syn på tillvaron. Jag är 
med andra ord inte intresserad av enskildheter utan istället av sammanhang, 
förklaringar och essenser. Jag vill veta hur vi genom åren har försökt minimera 
fel i materielsystem, hur andra länders försvarsmakter gör eller hur vi i framti-
den bäst gör för att undvika dessa brister. Hade mitt mål istället varit att utreda 
hur många och vilka fel som JAS 39 Gripen, som ett materielsystem inom den 
svenska Försvarsmakten, riskerar att få i en stridssituation – då hade jag valt en 
kvantitativ inriktning. Detta hade förmodligen också gett förtjänster och slut-
satser som jag inte når med min kvalitativa inriktning. Likaså hade förmodligen 
en kvantitativ inriktning gett bättre förutsättningar för en god generaliserbarhet 
i syfte att till exempel överföra vunna slutsatser till andra materielsystemspro-
cesser. 
 
Antal respondenter 
Valet av antalet respondenter finner jag tillräckligt. Visst, en kritiker skulle 
kunna påtala möjligheterna till en högre reliabilitet med fler respondenter. Till 
honom säger jag att detta kräver mer tid och större utrymme och att risken 
finns att kvaliteten och djupet förloras på vägen.  
 
Evolutionär spiralmetod 
I mitt arbete har jag använt mig av en delvis egenutvecklad metod, den evolu-
tionära spiralmetoden. Sammantaget tycker jag att den har hjälpt i mitt arbete i 
denna studie. Den har enligt mitt bedömande hjälpt mig att skapa en ”röd tråd” 
genom arbetet och med sin struktur säkerställt en naturlig arbetsmetodik. 
Struktur var just en av anledningarna till att modellen togs fram och användes. 
Fördelarna och de goda möjligheterna till interaktion mellan spiralerna tycker 
jag har visat sig i analysen av empirin. Erfarenheter och slutsatser mellan spira-
lerna har nyttjats och har på så sätt skapat möjligheter till djupare insikter.  
Exempelvis så utvecklas de olika Bolman & Deal perspektiven i analyserna. 
Effekten blir att den första delanalysen skapar en förförståelse till essenser och 
tankar, för att i andra delanalysen utvecklas vidare och avslutas i den samman-
fattande analysen. Där redovisas min syn på vad som egentligen visar sig och 
vad innebörden av detta är. Med andra ord en hermeneutiskt ansats. Min för-
hoppning är att den röda tråden även framgår i presentationen. Målet har varit 
att förmedla den vetenskapliga resan för läsaren. Om jag lyckats kan bara du 
som läsare avgöra.  
Sättet som min teoretiska modell, vilken bygger på en allt populärare modell 
inom materielutvecklingsområdet, ger en koppling mellan min uppsats ämnes-
val och den av mig använda vetenskapsteorin är enligt min mening trevlig och 
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annorlunda.  Detta är givetvis inte ett tungt argument för användande av mo-
dellen men ger i varje fall en annorlunda dimension i denna uppsats.  
Negativ kritik rörande nyttjande av den evolutionära spiralmodellen är att det 
finns en påtaglig risk att arbetet blir för omfattande kontra tilldelad tid och ut-
rymme. I mitt fall kan man i vissa avseende säga att studien egentligen består 
av tre mindre delstudier. En begränsning tillsammans med en tydligare av-
gränsning hade kanske gett en mer kvalitativ och djupare analys. Beroende på 
tidstilldelning och önskad arbetsinsats bör en djupare analys av antalet spiraler 
ske. Fördelen att nyttja modellen ligger just i denna möjlighet, nämligen att vid 
slutförd spiral avbryta studien och presentera vunna slutsatser. 
Sammantaget är jag dock nöjd med användningen av modellen. Jag kan utan 
tvekan rekommendera andra studerande att använda sig av den evolutionära 
spiralmodellen i sina akademiska arbeten inom vetenskapsteorin. Styrkan lig-
ger i modellens förmåga att strukturera arbeten. Desto komplexare och omfat-
tande arbeten, ju bättre kommer modellen till sin rätt. 
 
Empiripresentation 
Valet att presentera empirin i den form och omfattning jag gjort kan diskuteras. 
Nackdelar är enligt mitt bedömande att en läsare som förväntar sig analyser av 
varje presenterat citat och uttalande blir besviken på materialet. Han eller hon 
kanske hade önskat andra exemplifieringar av mina analyser och slutsatser. 
Fördelarna, som enligt min åsikt har övervägt, är presentationens förmåga att 
ge läsaren en förförståelse och en vidare bild av det inhämtade materialet. Jag 
ser mängden material som en styrka och vill på detta sätt öka reliabiliteten ge-
nom att i empirin redovisa ett större material än vad som direkt används i mina 
analyser.   
 
Konkreta åtgärder 
Valet av att presentera förslag på konkreta åtgärder kan diskuteras. I mina ögon 
ser jag ingen anledning av att tveka att ”sticka ut hakan”. Förslagen skall ses 
som idéer och tankar som dykt upp i min process med detta arbete. En av an-
ledningarna till att jag valt att presentera dem kan säkert kopplas till min per-
sonliga erfarenhet inom ämnesområdet. Kritiker kanske anser att denna typ av 
arbete inte har till främsta uppgift att ge så konkreta förslag på förändringar. 
Frågeställningarna som uppsatsen främst skall besvara på inrymmer inte denna 
dimension. Jag väljer ändå att presentera mina idéer. Två år på Försvarshög-
skolans chefsprogram där tio veckor explicit har avsatts för denna uppsats har 
gett mig tid för reflektion som jag förmodligen aldrig kommer att uppleva igen. 
I mina ögon vore det synd att inte nyttja möjligheten att sprida de personliga 
idéer och tankar som ytterst är ett konkret resultat av denna reflektion. 
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7.3 Förslag på fortsatta studier  
Mina förslag på fortsatta studier kan delas in i två delar. Dels är det förslag 
riktade mot HKV och andra enheter utanför FHS, dels är det idéer som jag an-
ser lämpar sig för c- uppsats arbeten vid chefsprogrammet vid FHS. 
Studier som är riktade till enheter utanför FHS är: 

Omstrukturering av FMV 
 Den tidigare redovisade idén av att bryta loss FMV:s materielledning och 

införa den som en del i Försvarsmakten Krigsförbandsledning påverkar 
FMV:s struktur i ett vidare perspektiv. Studien innebär i förlängningen att 
en djupare och mer övergripande analys av FMV som helhet bör inledas. 
Anledningen är främst behovet av att i en tid då Försvarsmakten genomför 
kraftiga reduceringar även studera FMV:s framtida roll och uppgifter. 

 

Den svenska OT&E organisationen 
 En djupare analys av organisationsformen av de svenska OT&E enheterna 

enligt mitt skissade förslag bör ske. Denna studie bör vara gränsöverskri-
dande mellan Försvarsmakten och FMV VoVC då verksamheter inom båda 
organisationerna berörs. 

 
Studier inriktade mot liknande arbeten vid FHS är: 

Materielprocesser av markburna- och maritima system 
 I mitt arbete med denna c-uppsats avgränsade jag mig till att endast belysa 

luftarenan och då särskilt JAS 39 Gripen. Genmj Staffan Näsström menade 
att JAS 39 Gripens process i mångt och mycket var generisk med andra sto-
ra materielprojekt, typ stridvagn 122 Leopard och korvett typ Visby.110 
Trots ovanstående anser jag det ändå vara av intresse att få en belysning av 
materielprocessen inklusive operationell validering rörande markburna- och 
maritima system. Hur ser dessa ut och varför? Vilka traditioner och organi-
sationer finns det inom Armén och Marinen som sysslar med dessa ämnes-
områden? 

 

OPEVAL av förbandsenheter 
 Förutom avgränsningen rörande luftarenan gjorde jag även en avgränsning 

rörande OPEVAL av materiella system. Som jag nämnde tidigare i min 
uppsats förekommer det på den internationella arenan OPEVAL rörande 
hela förband, det vill säga personal, materiel och i slutändan deras förmåga. 

 
Hur genomförs internationellt OPEVAL av hela förbandsenheter? Genom-
för vi något liknande i Sverige och i så fall hur? 

 
 
 
 
 
                                                 
110 Näsström Staffan, genmj. Intervju på ”Tre Vapen”, FMV Stockholm 03-10-16 
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9 Förteckning över figurer och förkortningar 
 
Figurer  
Figur 1 sid 11  Materielförsörjningens skeden 
Figur 2 sid 11  Myndigheternas och industrins roller 
Figur 3 sid 13  Ansvar för verifiering och validering 
Figur 4 sid 16  Perspektivmodellen 
Figur 5 sid 21 samt bil 2 sid 2 Principskiss: Evolutionär spiralmetod  
Figur 6 sid 68  Förslag på svensk OT&E organisation 
Figur 7 Bil 1 sid 3  Helhetssyn OT&E 
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Figur 9 Bil 2 sid 3  Original Diagram of Spiral  

Development 
Figur 10 Bil 2 sid 3  Principskiss: Interaktion 
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Förkortningar 
 
AFOTEC  Air Force Operational Test and Evaluation Centre 
AMRAAM  Advanced Medium Radar Air – Air Missile 
DT&E  Development Test & Evaluation 
EA  Evolution Acquisition 
FMV  Försvarets Materielverk 
FMV VoVC Försvarets Materielverks Verifiering och Valide-

rings Centrum 
HKV KRI Högkvarterets Krigsförbandsledning 
IG JAS Industrigruppen JAS – Saab AB, Volvo Aero Cor-

poration, Ericsson Microwave Systems, Saab Avio-
nics AB och Aerotech Telub AB  

IPT Integrated Performance Team 
JAS 39B  Tvåsitsig skolversion av JAS 39 
MTC Militärt Typcertifikat 
OT&E  Operational Test & Evaluation 
Pf  Provflygare 
PL 39 ProgramLedning JAS 39 (FMV) 
RML  Regler för militär luftfart 
SD  Spiral Development 
TTEM  Teknisk, Taktisk och Ekonomisk Målsättning 
TU Taktik och Utprovning eller Taktik och Utveckling 
TU JA 37 Taktik och Utvecklingsenhet JA 37 (Jaktviggen) 
TU JAS 39 Taktik och Utvecklingsenhet JAS 39 
USAF  United States Air Force 
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Bilaga 1 Intervjuunderlag 
 
 
 
Underlag för intervju i samband med c-uppsats rörande den taktisk 
utprovningsprocessen där ”operationell validering” står i centrum 
 
 
1 Inledning 
Efter inledande studier1 och intervjuer2 inom mitt c-uppsatsarbete där främst 
det amerikanska sättet att genomföra operationell validering (Operational Test 
and Evaluation) studerats, och då främst US Air Force3, har jag funnit nedan-
stående karaktäristik. Detta är enligt dem fundamentala faktorer som avgör om 
processen är en operationell validering eller ej.  
 
2 US Air Force metod 
 
2.1 Övergripande krav 
I min inledande forskning har jag funnit att US Air Force OT&E process  över-
gripande kännetecknas av nedanstående punkter: 
 
 Ett strategiskt, operativt, taktiskt och stridstekniskt perspektiv och syn-

sätt men alltid med ”krigaren” i fokus. 
(1.  Support the warfighter. 2. Operationally test the system. 3. Evaluate 
at the mission level)4 

 
 Tidigt och kontinuerligt deltagande i förmåge- och materielprocess. 

 
 Oberoende samt självständigt, vilket även präglar deras rapportering 

till högkvarteret.  
(- If the baby is ugly, who’s gonna let you know….) 
 

 

                                                 
1 * US Air Force Instruction 99-102 ”Operational Test & Evaluation”, 
* US Air Force Instruction 99-101 ”Development Test & Evaluation”, 
*US Air Force Instruction 99-106 ”Joint Test & Evaluation Program”, 
* Cliver, Jeffrey G., Major General, Artikel i ITEA Journal dec-97 “Perspective on Air Force 
Operational Test and Evaluation”  
* Giadrosich, Donald L. Operations Research Analysis in Test and Evaluation  
2 George Cusimano, Kent Nelson, instruktörer vid National Test Pilot School, Mojave, USA.  
http://www.ntps.edu/bios/cusimano.htm 
http://www.ntps.edu/bios/nelson.htm 
3 USA är även här likt inom många övriga områden ”stilbildande”. Den anglosaxiska modellen 
av OT&E såg sitt ljus efter erfarenheter av Korea och Vietnamkrigen. Övriga västerländska 
länder inom ex. NATO har till stora delar influerats av USA då det gäller sättet att bedriva 
OT&E. 
4 Arbetsprincip framtagen av Major General  Jeffrey G. Cliver 
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 Mandat att samverka/samarbeta/granska direkt med industri utan att 
gå via DT&E- (Development, Test and Evaluation) organisationer likt 
FMV. 

 
 Helhetsanalyser i sina valideringar. 

(Operational Effectiveness = RML&A (Reliability, Maintainability, 
Supportability and Availabity)) 
 
 

2.2 OPEVAL 
 
Slutlig operationell valideringstest (OPEVAL) skall genomföras: 
 

 i en så operationell realistisk stridsmiljö som möjligt 
 

 med seriestatus på den testade materielen (inkl. stödsystem) 
 

 med personal ur förband som normalt avser nyttja och underhålla 
materielen i fred, kris och krig 

 
 oberoende, fristående från FMV/Industri 

 
 och resultat skall oberoende från FMV/Industrin rapporteras till C 

KRI. 
 
2.3 Syfte med OT&E 
 
Syftet med TU verksamheten (OT&E) och den operationella valideringen är 
bland annat att: 
 
 fastställa och rapportera operationell effektivitet och operationella 

lämplighet. 
 
 identifiera, spåra och hjälpa till att så tidigt som möjligt avhjälpa bris-

ter, och att identifiera förbättringsmöjligheter. 
 
 identifiera kvalitets-, tillförlitlighets-, underhålls-, säkerhetsproblem 

och att föreslå lösningar. 
 
 sörja för förslag på organisations strukturer, personal krav, stödsy-

stems utrustningar, teknisk dokumentation, övningar, utbildningshjälp-
medel, taktik/stridsteknik och doktriner. 

 
 fastställa om stödsystem, övning och tekniska dokumentation stödjer sy-

stemet och uppdraget. 
 
 fastställa överlevnaden och/eller stridseffekten av systemet i den opera-

tionella miljön. 
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2.4 Helhetssyn 
 
 
 

 
 
Figur 7: Helhetssyn OT&E 
 
 
I den ovanstående bilden har jag gjort ett försök att beskriva amerikanska för-
svarsmaktens synsätt på OT&E (främst US Air Force). Jag har valt att exempli-
fiera det med ett fiktivt svenskt exempel, nämligen förmågan att genomföra 
precisionsbekämpning, i detta fall med luftstridskrafter. 
 
(nedanstående punktsatser är kopplade till ovanstående bild) 
 

1. Inledningsvis deltar personal ur OT&E enheten i processer där förmå-
gor diskuteras. De stöttar beslutsfattare med taktisk/stridsteknisk kom-
petens. Tidigt i kravprocessen skapar de valideringskriterier som avses 
användas i slutet av materielutvecklingsprocessen, nämligen i den 
”operationella valideringen” – OPEVAL med syfte att undersöka om 
efterfrågad operationella förmåga erhållits. 

2. OT&E personalen är till skillnad från personal ur DT&E organisatio-
nen samt industrin de som genom hela processen besitter ”helhetskun-
skapen”, det vill säga generalens strategiska önskemål ner till kriga-
rens behov för att lösa uppgiften. 

3. De kvalitetssäkrar fortlöpande under hela processen att krigarens för-
måga att lösa uppdraget samt att överleva säkerställs. 
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4. De utbildar personalen vid förbanden som avses tillföras den nya för-
mågan. 

5. Slutligen valideras den operationella förmågan och rapporteras till 
högkvarteret. 

 
3 Förberedelse för intervju 
 
Inför min intervju med Dig skulle jag vara tacksam om Du tog dig tid att fun-
dera över av mig ovan beskrivna US Air Force metodik/process. Under inter-
vjun önskar jag diskutera med Dig ett antal punkter: 
 
 Hur anser Du, utifrån din position/organisation, går samma process (det 

vill säga materielutvecklingsprocessen från beslut om förmågeinriktning 
till implementerad operationell förmåga vid våra insatsförband) till i den 
svenska Försvarsmakten (främst luftstridskrafterna)? Skillnader – likheter! 

 
 Om Du anser att den svenska processen ser annorlunda ut, anser du samti-

digt att den svenska varianten är bättre eller sämre och i så fall på vilket 
sätt? Fördelar –nackdelar! 

 
 Om Du ser skillnader på vårt sätt att införskaffa nya förmågor gentemot ex. 

US Air Force – vad tror du är de främsta orsakerna? 
 
 Hur ser du på balansen mellan de olika verifierings/valideringsprocesserna 

inom materielprogram i svenska FM (ex. JAS 39 Gripen): 
 

o Industrins verifiering och validering 
o FMV:s verifiering och validering 
o FM:s operationella validering 
 

 
 Anser Du att de ”nya” uppgifter som ex. internationella insatser kräver en 

annorlunda fokusering på den ”svenska” OT&E processen? 
 
 I samband med att kraven på allt snabbare materielprocesser efterlyses 

diskuteras en mängd nya begrepp. Hur ser Du på dessa och vilken påver-
kan får dessa på den ”svenska” OT&E processen? 

o Evolutionär materielutveckling 
o Spiral utveckling (SD-Spiral Development) 
o Demonstratorer (ACTD - Advanced Concept Technology Demon-

strations) 
o Kombinerade test enheter (CTF - Combined Test Force) 
o Integrerade samarbetsgrupper (IPT – Integrated Performance 

Team) 
 
Som sagt, detta är några av punkterna jag skulle vilja höra din syn på. Då jag 
valt just Dig som respondent är jag naturligtvis intresserad av Dina synpunkter 
utifrån din organisation och position.  
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Jag hoppas att detta dokument är tillräckligt som en grund inför vårt samtal. 
Har Du några frågor så ring eller maila mig. Jag hör av inom kort för att kom-
ma överens om en lämplig tid för intervjun. 
 
 
 
Med vänligaste hälsningar 
 
Peter Nilsson 
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Bilaga 2 Evolutionära spiralmetoden 
 
 
Exemplet ”Det sluddriga talet” 
 
Låt oss säga att person B möter person A. Person B uppfattar person A:s tal 
såsom otydligt och sluddrigt. Vad är orsaken till person A:s sluddriga tal? 
Då B får se att det sticker ut en halvtom flaska sprit i person A:s kavajficka 
drar han slutsatsen att anledningen är alkoholens påverkan på talcentrat. 
Om personen B istället nyttjat en klassisk kausal teori hade han kanske efter ett 
långt faktainsamlande och med omfattande teoretiska studier prövat olika or-
sakshypoteser på varför personen A talar sluddrigt. Personen B hade arbetet 
efter en linjär process: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 8: Linjär process 
 
 
Person B bestämmer först vad som får anses som sluddrigt tal. Vilka faktorer 
skall vara uppfyllda för att kallas ”sluddrigt tal”? Person B kommer fram till att 
person A:s tal måste anses som sluddrigt. Under faktainsamlingen finner 
person B en mängd möjliga orsaker, exempelvis: drogpåverkan, blodsockerfall 
i samband med diabetes, epelepsi, utvecklingsskada, muskelförlamning, 
allergireaktion, dialektal språkvariant etc etc. Efter orsaksprövning och analys 
kommer person B fram till slutsatsen att det sluddriga talet hos person A beror 
på drogpåverkan, dvs, alkoholintaget. 
 
Om person B angripit problemet med en evolutionär spiralmetod istället så 
hade samma mängd forskning gett andra och djupare  insikter. 
 
 
 
 

Observation Problemformulering Faktainsamling

Orsak

Prövning Analys

Orsak

Orsak

Orsak

Orsak

Värdering Slutsats
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Figur 5: Principskiss: Evolutionär spiralmetod 
 
Efter att person B observerat person A:s sluddriga tal och skapat sig en 
problemformulering som innebär ”Vad beror person A:s sluddriga tal?”. I en 
något förenklad faktainsamling, prövning och analysvisar sig en riktning mot 
vad som verkar vara orsaken(abduktion). I detta fall visar det sig att alkohol 
spelar in i bilden. Värderingen och slutsatsen ställer däremot en ny 
frågeställning, varför? 
Person B ”går in i ett nytt varv” i teorimodellen med målsättningen att studera 
varför person A druckit alkohol. I faktainsamlingen och prövningen pekar 
analysen mot att person A är nedstämd och ledsen. Värderingen och slutsatsen 
skapar en ny problemformulering, varför är person A ledsen och nedstämd?  
Person B ”går in i ännu ett nytt varv” i modellen för att studera orsaken till 
nedstämdheten. Under denna faktainsamling och prövning visar det sig att 
person A just blivit arbetslös. Värderingen och slutsatser ger resultatet att den 
verkliga orsaken till person A:s sluddriga tal är att A fått sparken från sitt jobb. 
Nedstämdheten och alkoholen är endast följdorsaker som medverkat till person 
A:s sluddriga tal. 
 
Bakgrunden till ovanstående teoretiska modell är till viss del hämtad från 
materielteknikområdet. Inom detta område används mer och mer evolutionära 
materielprocesser (EA, Evolution Aqquisition) tillsammans med 
spiralutvecklingsmetoder (SD, Spiral Development). De främsta syftena att 
använda dessa modeller inom materielprocessen är att förkorta ner ledtiderna 
mellan beställning och leverans. Processen är till stor del riskstyrd, med andra 
ord sker det hela tiden en riskanalys för att undvika en sk. ”dödsspiral”. 
Egenskaper inom modellerna är bl a.de goda möjligheterna att nyttja data 
mellan nivåerna i spiralen (interaktion), kvalitétssäkringen genom att samtliga 
aktörer deltar (beställare, kontrollant, expert, leverantör) i processen. En annan 
stor fördel med processen är dess förmåga att kontrollera osäkra projekt. Inom 
spiralprocessen kan exempelvis förstudien rymmas i den första ”spiralen” för 
att därefter värdera förutsättningar för en fortsättning av studien, projektet.  
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Figur 9: Original Diagram of Spiral Development1  
 
Den presenterade evolutionära spiralteorin främsta syfte är inte, till skillnad 
mot den inom materielprocessen, att skynda på processen. I stället är dess 
främsta syfte att nå en djupare insikt rörande framställda problem eller 
hypoteser. Exemplet med ”det sluddriga talet” visar på ett förenklat sätt 
spiralteorins möjlighet att nå djupare insikt gentemot klassiska linjära 
orsaksteorier utan att för den skull utvidga projekttiden eller projektresurserna. 
Detta beror främst på teorins goda möjligheter till interaktion mellan de olika 
nivåerna (spiralerna). Vissa delar av exempelvis faktaunderlaget, 
bakgrundresearchen kan nyttjas inom de olika nivåerna.  
 
 

Interaktion

Interaktion

Interaktion
Interaktion

 
 
Figur 10: Principskiss: Interaktion 
 
Möjligheten att ”stämma av”, besluta om inriktning är goda genom hela projek-
tet, studien. Efter varje ”spiral” sker det en värdering/analys om ev. fortsättning 
och i så fall inriktning. 
 
 

                                                 
1 Boehm Barry, Dr. “The Spiral Model as a Tool for Evolutionary Acquisition “,  artikel  i  The 
Journal of Defence Software Engineering, maj 2001. 
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Figur 11: Principskiss: Avstämning 
 
Metoder som nyttjas inom de olika delmomenten i den evolutionära spiralteo-
rin beror på undersökningsobjektet. Både kvantitativa eller kvalitativa forsk-
ningsansatser kan med fördel nyttjas.  
Viss släktskap mellan ovanstående teori/metod och ”hermeneutiska spiraler” 
finns. Modellen att använda sig av ett ”cirkeltänkande” där meningsfullheten 
växer fram ur förhållandet mellan delarna och helheten. En forskare som nytt-
jar dessa cirklar går fram och tillbaka inom dessa ”cirklar” för att prova sina 
teorier/tolkningar. Ett antal avgörande skillnader finns dock. Inom hermeneuti-
ken ses växlingarna mellan delarna och helheten ofta som en spiral som ger 
forskaren ett betraktningssätt av ett visst problem. Den evolutionära spiralme-
toden (mitt namn) skall mera ses som en metod att angripa ett forskningsområ-
de. Här skapar istället en viss förförståelse, tidigare erfarenhet och kunskap en 
fråga. Spiralerna nyttjas istället här för att leda processen framåt. Nya fråge-
ställningar, nya vägar, nya inriktningar - forskaren vet inte riktigt vart forsk-
ningen tar vägen. Dock finns det inget som hindrar att man inom respektive 
spiral nyttjar sig av ”hermeneutiska spiraler” som metod. Tvärtom finns det 
goda möjligheter att den tidigare beskrivna ”interaktionen” mellan spiralerna 
underlättas.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

 
 




