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Kompetensförsörjningen, Flygvapnets styrka?  

- Kompetensförsörjningen möter nya krav i det nya Flygvapnet. 

Syftet med uppsatsen har varit att dels undersöka hur insatsorganisationens uppgifter har förändrats för att möta det förändrade 
omvärldsläget och dels att ge förslag på hur Flygvapnet kan arbeta med personal- och kompetensförsörjning för att få en väl 
fungerande insatsorganisation. Uppsatsen svarar på frågeställningen: Hur ska Flygvapnet arbeta med personal och 
kompetensförsörjning för att möta omvärldens förändrade krav på insatsorganisationen? Den teoretiska ramen utgörs av Sandberg 
och Targamas teori om kompetens och lärande i en tolkande ansats kontra en rationell dito samt Chris Argyris teorier om 
organisatoriskt lärande med enkelt och dubbelt lärande i organisationer. I uppsatsen används kvalitativ innehållsanalys baserad på 
ett hermeneutiskt förhållningssätt. Uppsatsens empiri bygger dels ett antal olika dokument och intervjuer som behandlar 
Försvarsmaktens insats- och grundorganisation och hur dessa personal- och kompetensförsörjs. Det är bl.a. beslut och propositioner 
från regering och riksdag, olika rapporter utgivna av Försvarsmakten och en uppsats i ämnet skriven av en elev på 
Försvarshögskolan. Jag har använt dokumenten som styr personal och kompetensförsörjningen som grund för min analys, för att 
sedan med hjälp av intervjuer jämföra hur väl verkligheten lyckas att följa och uppfylla de regler och krav som ställts. Under den 
avslutande delen av uppsatsen genomförs en analys av det empiriska materialet utifrån teorins tolkande ansats med kompetens i 
lärande. Analysdelen av uppsatsen avslutas med att författaren sammanfattar och drar slutsatser och därefter avger svar på 
uppsatsen frågeställning. Slutsatserna i uppsatsen är:  

 Flygvapnet och Försvarsmakten har sedan slutet på 90-talet fått stora förändringar av sitt uppdrag från Regeringen. 
Flygvapnets uppdrag har förändrats från att ha fokuserats på att vara en del av ett nationellt invasionsförsvar till att ingå i ett 
internationellt insatsförsvar. 

 Flygvapnet har idag en rationalistisk syn på sin personal och kompetensförsörjning. Detta kommer man, enligt ett 
beslutsunderlag som tagit fram för det nya kompetensförsörjningssystemet, även att ha i framtiden. 

 Flygvapnets rationalistiska synsätt gör att endast den enskildes faktiska förutsättningar värderas när man bedömer 
kompetensen. Hur den enskilde uppfattar situationen och förståelsen för arbetsuppgiften är en väsentlig del av kompetensen 
som Flygvapnet och Försvarsmakten bortser från.  

 Lärandet, som är en väsentlig del av kompetensutvecklingen i Försvarsmakten, måste ske enligt Argyris teorier om ett dubbelt 
organisatoriskt lärande om Flygvapnet ska kunna möta de avsevärt förändrade krav som ställs på dess insatsorganisation. 

 

Nyckelord 
Kompetensförsörjning, personalförsörjning, förståelse, enkelt lärande och dubbelt lärande. 
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Abstract 
 
Is competence development one of the strengths within the Swedish Air Force today? – 
Competence development meets new requirements in the modern Air Force 
 
This thesis examines how the core organisation within the Swedish Air Force’s purpose and 
tasks have changed in order to meet the changing environment and requirements to work both 
within Sweden and jointly with the rest of the world.   
 
The following question is discussed: 
 
− How should the Air Force work with personnel and competence development to meet the 

changing environment and requirements placed on the core organisation? 
 
The theoretical discussion is based around Sandberg and Targama’s theory on competence 
and that learning is an interpreted approach versus a rational approach.  Also used is Chris 
Argyris’ theory on organisation’s single and double loop learning.  Much research has also 
been done by interviewing various key personnel, reviewing various published reports and a 
thesis written on the same subject by another student at the military school. 
 
The key findings of the thesis are: 
 
− Since the end of the 90’s, the requirements placed on the Air Force and the Defence 

Forces by the government have changed dramatically.  The Air Force’s mission has 
changed from one that focused on being a part of a national defence against invasion to 
taking part in joint international defence tasks. 

− Today the Air Force has a rational view on its personal and competence development.   
According to a decision made for the new competence development system this is the 
same approach that will be used in the future. 

− The Air Forces rational view is that only the actual personal prerequisites change when 
determining competence requirements.  How the individual interprets and understands the 
situation and job tasks is an essential part of competence that is not considered in today’s 
Defence organisations.  

− For the Air Force to be able to meet the considerable change requirements placed on the 
core organisation then an important part of competence development needs to be based on 
Argyris’ theory of a double loop organisation. 

 
Key Words 
Personnel Development, Competence Development, Competence, Understanding and 
Organisational learning. 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 
 
Ett av problemen inom Försvarsmakten idag är balansen mellan resurser och 
uppgifter. På många ställen i organisationen upplever personalen att det 
alldeles för sällan görs de prioriteringar som behövs för att verksamheten ska 
fungerar på ett bra sätt. Neddragningarna av vår personalorganisation inom 
Försvarsmakten kontra (för) många och omfattande uppdrag är ett exempel på 
detta. Den här behandlar samma område som en c-uppsats skriven av Mj 
Tomas Nybom 20031. I den uppsatsen fokuserar han på personal och 
kompetensförsörjningen av arméns del av insatsorganisationen. Några av de 
slutsatser han kommer fram till i uppsatsen är att både den politiska nivån och 
Försvarsmakten måste skapa tydlighet i sina direktiv. Utan denna tydlighet har 
man inom Försvarsmakten svårt att få tillräcklig förståelse för sina uppgifter 
och det leder i sin tur till en organisation som inte har tillräckligt förtroende för 
sin/sina uppdragsgivare och utför därför inte sina uppdrag på det mest 
kostnadseffektiva sättet med hög kvalitet. Enligt Nybom är vår aktuella hotbild 
och dess koppling till huvuduppgifter och anbefalld beredskap inte tillräckligt 
tydligt klargjorda. Det innebär att man längre ned i organisationen har svårt att 
göra en riktig analys av hur personalförsörjningen skall utföras i praktiken utan 
t ex beredskapsöverträdelser. Att Försvarsmakten skulle få utökade resurser 
bedömer han som osannolikt och det innebär att obalansen mellan 
organisationens resurser och uppgifter måste balanseras genom att skära ned 
antalet uppdrag. Det påpekas också att nedskärningen måste avvägas mycket 
väl så inte rekryteringen drabbas negativt. Den bärande tanken som präglar 
Nyboms arbete är att genom ökad förståelse för helheten och för enskildheten 
hos alla medarbetare, såväl chefer som underställda, kommer Försvarsmakten 
att kunna utnyttjas mer kostnadseffektivt. Genom att vara mer noggrann med 
verksamhetsplanering och ge tillräckligt med tid för olika typer av reflektion 
före, under och efter genomförande så tillåts individen (oavsett nivå) och 
organisationen att utveckla sitt lärande och därmed sin kompetens. 
 
I den här uppsatsen ska jag studera hur det förhåller sig med Flygvapnets del av 
insatsorganisationen och hur den personal- och kompetensförsörjs. Det är 
särskilt intressant eftersom Flygvapnet först nu ställs inför samma problem som 
man inom armén har haft under en längre tid. – Delar av insatsorganisationens 
personal är inte tillgängliga p.g.a. internationell tjänstgöring. Det är aktuellt 
eftersom våra svenska flygsystem efterfrågas idag i nationsgemensamma 
internationella uppdrag. Ambitionen är att belysa de praktiska problemen som 
Flygvapnet har med att personal- och kompetensförsörja sin insatsorganisation 
och uppmärksamma organisationen på ett faktum som kan bli ett problem om 
Flygvapnet inte tar hänsyn till det i förväg.  
 

                                                 
1 Nybom, 2003 
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1.2. Problematisering. 
I 1996 års försvarsbeslut förändrades Försvarsmaktens uppgifter till att inte 
bara som tidigare omfatta försvar mot väpnat angrepp och hävda landets 
territoriella integritet. Försvarsmakten fick också Riksdagens uppdrag att 
medverka i internationella fredsfrämjande och humanitära insatser och skulle 
vara en del av samhällets förmåga att förebygga och hantera svåra nationella 
påfrestningar i fred.2 I försvarsbeslutet 20003 betonas att Försvarsmakten ska 
vara en gemensam resurs med sådan flexibilitet att den kan anpassas till nya 
uppgifter och framtida villkor. Prioriteringen i detta försvarsbeslut är förmågan 
att delta i internationella fredsfrämjande insatser högt medan det närtida hotet 
om militärt angrepp ska lösas med för tillfället disponibla resurser. Försvaret 
mot det klassiska väpnade angreppet nedprioriteras här och ska kunna mötas 
genom en förmåga till upprustning. För att klara dessa uppgifter modifierades 
Försvarsmaktens organisation och Försvarsmakten (FM) består idag av: 
 

• Grundorganisationen 
• Insatsorganisationen 
• Tillväxtorganisationen 

 
Grundorganisationens uppgift är att producera förband och förmågor för 
Insatsorganisationens behov. Insatsorganisationen tar hand om situationer som 
hotar rikets fred och säkerhet.  Tillväxtorganisationen, löser förmågan till 
upprustning i händelse av en klart utökad hotbild mot Sverige. 
Tillväxtorganisationens produkt, förband med förmågor att kunna försvara våra 
svenska intressen, är ämnad för att förstärka den befintliga 
insatsorganisationen. Tillväxtorganisationen existerar alltså inte fysiskt i 
dagens läge utan är något som skall upprättas och där förmåga skall återtas i ett 
läge då landet identifierar en ökad hotbild till en nivå som överstiger dagens 
förmågor i insatsorganisationen.4 Utöver stödet till insatsorganisationen har 
grundorganisationen löser man Försvarsmaktens huvuduppgifter att hävda 
landets territoriella integritet (TI) och ge stöd till samhället (SS) vid svåra 
påfrestningar. Insatsorganisation löser uppgifterna att försvara landet mot 
väpnat angrepp (VA) respektive att genomföra internationella insatser (II).  
 
Hittills har Försvarsmakten inte haft övertalighet eller överkapacitet i sin 
organisation. Det har inneburit att när man tillförts uppdrag utan att något tagits 
bort så räcker resurserna inte till och någon av uppgifterna har blivit lidande. 
Att inte ta bort uppdrag när nya tillförs har hittills varit väldigt vanligt i dagens 
Försvarsmakt.  
 
Ett av problemen det skapar inom Försvarsmakten är att balansen mellan 
resurser och uppgifter rubbas. Då måste olika uppdrag prioriteras för att 
verksamheten ska fungera som avsett. Dessa prioriteringar har hittills inte 
gjorts och därför haltar verksamheten. En bantad personalorganisation och 

                                                 
2 Sveriges Riksdag. Beslut i korthet. 1996.  
3 Sveriges Riksdag. Pressmeddelande 14 mars.  2000.  
4 Regeringen. Proposition 2001/2002:10 Fortsatt förnyelse av totalförsvaret. 2001. 
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utökade uppdrag är ett exempel på detta. Detta förhållande står i motsatt till 
försvarsministerns uttalande5:  
 
”Ett användbart och insatsberett försvar kräver prioriteringar, och ett 
insatsförsvar kräver att det finns förband som är omedelbart gripbara för både 
nationella och internationella insatser. Förbanden ska vara utrustade, utbildade, 
och övade så att de klarar det.” 
 
Försvarsministerns kommentar tyder på att Försvarsmaktens personal och 
kompetensförsörjning bör ses över. 
 
Hur det förhåller sig med Flygvapnets del av insatsorganisationens personal- 
och kompetensförsörjning? Har den följt den snabba utveckling som varit 
under de senaste åren inom Förvarsmakten?  Hur planerar man i Flygvapnet att 
lösa de praktiska problem som man har med att personal- och 
kompetensförsörja insatsorganisationen.  
 

1.3. Syfte och problemformulering. 
 
Syftet med uppsatsen är dels att undersöka hur insatsorganisationens uppgifter 
har förändrats för att möta det förändrade omvärldsläget och dels att ge förslag 
på hur Flygvapnet kan arbeta med personal- och kompetensförsörjning för att 
få en väl fungerande insatsorganisation. 
 

• Hur ska Flygvapnet arbeta med personal och kompetensförsörjning för 
att möta omvärldens förändrade krav på insatsorganisationen? 

 

1.4 Avgränsningar 
Jag kommer att utvärdera den organisation och de förhållanden som gäller före 
2004 års försvarsbeslut. Begreppsmässigt arbetar jag med teorier och begrepp 
inom personal- och kompetensförsörjning på en strategisk nivå. Detta innebär 
att de förslag jag ger är strategiskt inriktade och inte detaljerade. 
 

1.5 Tidigare forskning 
I den tidigare nämnda uppsats skriven av Mj Tomas Nybom under 2002-20036 
behandlas Arméns del av insatsorganisationen där han ställer han sig frågan om 
Försvarsmaktens personal och kompetensförsörjning är realistisk i förhållande 
till de uppdrag man har fått av regering och riksdag. 
 

                                                 
5 Anförande av försvarsminister Leni Björklund vid Folk och Försvars rikskonferens, 2003-01-
21.  
6 Nybom, 2003 
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1.6 Disposition 
Uppsatsen består av sex huvuddelar.  
Den första delen är inledningen med redogörelse för syfte, 
problemformulering, avgränsningar och tidigare forskning.  
I den andra och tredje delen redogör jag för den metod och teorianknytning jag 
kommer att använda i uppsatsen för att kunna uppnå syftet och kunna besvara 
den frågeställning jag formulerat. Jag redogör också för vilka centrala begrepp 
som används och hur jag gått till väga när jag tagit fram det empiriska 
materialet. Avsnittet avslutas med källkritik.  
Den fjärde delen består av en redovisning av den empiri som framkommit. Jag 
redovisar sammanställningar av intervjusvar uppdelade på olika 
frågeställningar jag ställt vid intervjuerna.  
I den femte delen, Analys, så gör jag en teorianknytning till det empiriska 
material jag fått fram som jag sedan sammanfattar i ett antal slutsatser. 
I den avslutande sjätte delen genomför jag en slutdiskussion där jag redovisar 
min syn på hur Flygvapnet ska arbeta med personal och kompetensförsörjning 
för att möta omvärldens förändrade krav på sin insatsorganisation. Avsnittet 
avslutas med några förslag på fortsatt forskning. 
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2 Teori 

2.1 Inledning 
I det här avsnittet kommer jag att redogöra för begreppen personalförsörjning, 
kompetens och kompetensförsörjning som är centrala begrepp i den här 
uppsatsen. Därefter kommer jag att redovisa de olika teorierna som ligger till 
grund för min teorianknytning. Jag kommer att redovisa det rationalistiska 
perspektivet och dess kompetensansats och jämföra den mot den tolkande 
kompetensansatsen som blivit allt mer frekvent använd inom litteraturen om 
företagsledning och personaladministration på senare år. Avsnittet avslutas 
med en redovisning av Chris Argyris teorier Double Loop Learning som 
behandlar organisatoriskt lärande som är en av grunderna för personalens och 
organisationens kompetens.  

2.2 Centrala begrepp 
Personal/kompetensförsörjning och förståelse är centrala begrepp i uppsatsen 
som behöver förklaras för att vi ska uppfatta dem på likartat sätt. 
Nomen FM beskriver uttrycket personalförsörjning som: 
 

”Den verksamhet som syftar till att säkerställa att en organisation har 
rätt antal anställda med rätt kompetens över tiden för givna uppgifter7”. 

 
I övrigt så har fler människor egna uppfattningar om definitionen av detta 
uttryck än det finns nedskrivna definitioner. På frågan hur de intervjuade 
definierar begreppet personalförsörjning har de svarat att personalförsörjning är 
”fysisk bemanning” av en organisation. Det innebär försörjning av 
organisationen med personal så att den klarar de dimensionerande uppgifterna. 
Personalförsörjning kopplas till begreppet kompetensförsörjning där 
begreppet kompetensförsörjning är en beskrivning av personalens kvaliteter i 
en organisation. I bästa fall är summan av medarbetarnas kompetens 
organisationens kompetens8. Begreppet kompetens används ofta på ett 
mångtydigt och oprecist sätt. Inte ens kompetensforskare är överens om vad det 
egentligen är. Det saknas helt enkelt i litteraturen mer allmänt accepterade 
definitioner av begreppen yrkeskunnande, kompetens och kvalifikation.9 Det 
finns likväl en viktig skillnad mellan kunskaper/färdigheter/egenskaper (attityd, 
vilja självförtroende) och kompetens. När individen har förmågan att i 
specifika situationer använda sina kunskaper och färdigheter talar man om 
kompetens10. Axelsson definierar individkompetens enligt följande: 

                                                 
7 Nomen FM, 1999 
8 Hansson, sid. 69. 
9 Axelsson, 1996, s 23 
10 Axelsson, s 19. 
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”Individkompetens är en människas förmåga att rationellt lösa 
uppgifter och möta yttre krav i en specifik (aktuell eller framtida) 
situation. Kompetens är en kombination av kunskap, erfarenhet, 
vilja och motivation.11” 

 
Axelsson ser i likhet med Hansson samma förhållande mellan individens och 
företagets kompetens. Den är inte densamma som den sammanlagda 
kompetensen hos dess medarbetare. Den kan både över- eller understiga den 
hos medarbetarna beroende på olika kombinationseffekter. 
Kompetensbegreppet används således allmänt för att beskriva en persons eller 
en organisations skicklighet eller förmåga att bedriva viss verksamhet12.  
Inom Försvarsmakten definieras kompetens som:  
 

”Egenskapen att kunna tillämpa kunskaper och färdigheter som jämte 
tillgång på resurser i erforderlig kvantitet konstituerar en given 
förmåga13.”  
 

Den definitionen delas av regeringen som ser på kopplingen mellan kompetens 
och förmåga på det här sättet i propositionen ”Det nya försvaret”: 
 

”Kompetens är egenskapen att ha och kunna tillämpa kunskaper och 
färdigheter för att kunna genomföra viss verksamhet. Att ha erforderlig 
kompetens och dessutom resurser för att kunna lösa given en given 
uppgift betyder att förmågan har uppnåtts”14 

 

2.3 Det rationalistiska perspektivet15 
De dominerande kompetensansatser som vi ser idag bygger i huvudsak på de 
vetenskapliga principerna från den rationalistiska vetenskapen. De principerna 
menar att människors handlande styrs av lagar och kausala förklaringar. Detta 
innebär att forskning om ledning i företag och den kunskapsbas som är 
uppbyggd grundas på några centrala återkommande antaganden:  

• Det finns en sann verklighet, och genom att studera den systematiskt 
kommer vi allt närmare sanningen. 

• Allting har en förklaring. 
• Människors handlande förklaras av deras egenskaper.  
• Människan blir ett redskap för nödvändigheten. 

 
Dessa antaganden ger oss en tydlig bild av det rationalistiska perspektivet. 
Sanningen som existerar oberoende av oss. Kausalitet, allt har en orsak. 
Människans egenskaper är konstanta och är inte beroende av vilken situation 

                                                 
11 Axelsson, s 19. 
12 Axelsson, s 19. 
13 Nomen FM, 1999 
14 Det nya försvaret, sid. 51 
15 Sandberg och Targama, sid 26-28 där annat ej anges. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-uppsats utkast FHS 19 100: 2012 
ChP 02-04/3. Avd  
Mj Anders Wedin 2004-06-02 Sida 9 (32) 
 
hon befinner sig i. Människan är en länk i kedjan, som utför de åtgärder som 
krävs för att målet skall nås. 
 
 

2.4 Den rationalistiska kompetensansatsen16 
Rationalistiska kompetensansatser grundar sig på den rationalistiska 
vetenskapstraditionen. Även om tidsstudier blivit obsoleta så betraktas 
kompetens som ett egenskapsbaserat fenomen. Kompetensen består enligt det 
rationalistiska perspektivet av ett antal egenskaper, kunskaper och färdigheter, 
som används när arbetet utförs. En av de mest utbredda definitionerna av 
kompetens är ”KSA”; kunskap (Knowledge), färdigheter (Skills), förmågor 
(Abilities). Kritik mot de rationalistiska ansatserna riktas mot att de genererar 
indirekta beskrivningar av kompetens. Ansatserna skapar listor av egenskaper 
som är förutsättningar för ett kompetent arbete, men visar inte vad som utgör 
kompetensen i arbetets utförande.  Orsaken till det beror, enligt Sandberg och 
Targama, på ansatsernas underliggande antaganden. Dels bygger den 
rationalistiska vetenskapstraditionen på ett tydligt dualistiskt synsätt som anser 
att det är möjligt att betrakta individ och verklighet var för sig. Det delar 
kompetensfenomenet i två delar: personen och arbetet. Dels bygger på den 
objektivistiska kunskapssynen, som anser att en objektiv verklighet existerar 
utanför det mänskliga medvetandet. Med den synen antas att det arbete en 
person utför kan skiljas från personens förståelse av det. Slutprodukten av den 
rationalistiska kompetensansatsen blir då en lista med arbetsaktiviteter och en 
lista med egenskaper som arbetstagaren besitter. 
Sandberg och Targama tar i sin bok upp kompetensbegreppet som på de senare 
decennierna blivit mer frekvent använt inom i litteraturen om företagsledning 
och personaladministration. När de tillför kompetensbegreppet dimensionen 
förståelse ger det en ny dimension av ledning och förståelse. De definierar 
kompetens som något som beror av relationen mellan människa och arbete. Det 
är inte bara kunskaperna och färdigheterna i sig, utan framför allt fokuseringen 
på vilka kunskaper och färdigheter som krävs för att utföra en viss 
arbetsuppgift på effektivast möjliga sätt.17  
 

2.5 Den tolkande kompetensansatsen18 
Det tolkande perspektivet är ett alternativ till det tidigare dominerande 
rationalistiska perspektivet. Den tolkande vetenskapen antar att människan och 
hennes uppfattning om sin verklighet inte går att sära. Grunden för människans 
kunskap är människans erfarenhet av sin verklighet. Det är från 1980 talet och 
framåt som man inom organisations- och ledarskapsforskning börjat använda 
en tolkande ansats. Till skillnad från de tidigare använda rationalistiska 
ansatserna har forskning visat att tolkande kompetensansatser kan identifiera 
att de kunskaper och färdigheter som individer utvecklar inte är beror på deras 
förmåga att förstå arbetsuppgiften.  
                                                 
16 Sandberg och Targama, Sid 54-56 där annat ej anges 
17 Sandberg och Targama, Sid. 53. 
18 Sandberg och Targama, Sid. 54-87 där annat ej anges. 
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• Vår kunskap om verkligheten är en social konstruktion. 
• Subjektiv, respektive social förståelse snarare än objektiv förklaring. 
• Människor handlar utifrån sin förståelse av verkligheten. 

 
Rationalisternas sanna verklighet existerar inte. Vår föreställning om 
verkligheten grundas på våra erfarenheter och i samverkan med andra 
människor. Detta innebär att även väl etablerade föreställningar om 
verkligheten kan ifrågasättas på grund av att nya erfarenheter eller ny 
information från andra tillkommer. Sanningar är i det här perspektivet inte 
absoluta utan högst subjektiva och relativa. På det sättet är inlärandet beroende 
av subjektiv eller social förståelse snarare än objektiv förklaring. Människan 
behöver förstå sin värld. Förståelsen av helheten är därför en produkt av egna 
erfarenheter och social kommunikation. Verklighetsuppfattningen är inte heller 
stabil, utan utvecklas hela tiden genom nya erfarenheter och reflektioner.  
 
Med detta som grund kan man anta att människans handlande inte styrs av 
faktiska förutsättningar, utan av hur hon tolkar och uppfattar vad som är 
faktiska förutsättningar i situationen. Utvecklar man detta innebär det att 
kompetens i en yrkesroll är liktydigt med hur man förstår sin arbetsuppgift och 
det sammanhang där arbetet utförs. Denna förståelse ger mening åt 
erfarenheterna och bestämmer vilka teoretiska och praktiska kunskaper 
individen uppfattar sig ha och hur dessa ska utnyttjas.19 Kritik mot de tolkande 
kompetensansatserna är att de inte fångar den variation av kompetens som kan 
finnas hos en grupp människor som utför ett och samma arbete. Ytterligare ett 
problem är oförmågan att ge en mer integrerad beskrivning av kompetens i 
arbete.20 
 

2.6 Organisationens lärande21 
 
Kompetensen beskriver vad en medarbetare, grupp, eller företag kan göra men 
inte nödvändigtvis vad som görs. Med kompetensanalyser lägger man grunden 
för valet av åtgärder för att förstärka eller förändra kompetensen hos enskilda 
medarbetare upp till hela företag. Formerna för denna kompetensutveckling är 
beroende av vilka delar av kompetensen som behöver förstärkas och vilka 
målgrupper man vänder sig till. Affärsidé och personalidé visar hur 
kompetenserna ska byggas upp t.ex. genom rekrytering, genom att skapa 
engagemang och genom olika utvecklingsinsatser. Lärandet är ett centralt sätt 
att åstadkomma kompetensutveckling. Chris Argyris tar i sin bok ”Double loop 
learning in organisations” upp ett nytt sätt att se på organisationers 
lärandeprocesser. Han anser att organisationers oförmåga att upptäcka och 
åtgärda fel och andra obekväma sanningar inom organisationen beror att man 
har ett felaktigt organisatoriskt lärande. Tecken på detta är att man har svårt att, 
eller bara motvilligt, rapporterar problem uppåt i organisationen. Kunskap om 
                                                 
19 Ibid, sid 164 
20 Ibid, sid 60 ff 
21 Stycket bygger på Argyris, s 116-125 och Hansson,  s. 87-93 där annat ej anges 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-uppsats utkast FHS 19 100: 2012 
ChP 02-04/3. Avd  
Mj Anders Wedin 2004-06-02 Sida 11 (32) 
 
problem finns i organisationen långt innan dessa kommer upp till ytan. Sådana 
vanor och attityder som tillåter ett företag att dölja sina problem, leder till 
rigiditet och en gradvis försämring av organisationen.  
Lärandet kan ske på olika sätt och Agyris beskriver två typer av lärande. Enkelt 
lärande som är beteckningen på det lärande som sker inom ramen för 
nuvarande arbetssätt och tänkande. Man gör det man alltid har gjort, fast bättre. 
Enkelt lärande innebär en kompetenshöjning genom att man utför sitt jobb lite 
bättre. Ständiga förbättringar är ett exempel på enkelt lärande. Grundidén är att 
alla i organisationen engageras i små ”vardagsförbättringar” som tillsammans 
ger betydande ökningar i produktiviteten. Dubbelt lärande är det andra sättet 
Agyris beskriver. Vid dubbelt lärande ifrågasätts det invanda arbetssättet och 
förändras. Detta sker oftast som en anpassning till nya förutsättningar i 
omvärlden. Ett effektivt dubbelt lärande innebär att sättet att tänka påverkas. 
Det blir därför mer känslo- och konfliktladdat än enkelt lärande.22 En förnyelse 
av verksamhet kräver enligt Hansson dubbelt lärande och innebär nytänkande 
med stora inslag av osäkerhet. Detta för att inte hamna i en ond cirkel. Mer av 
samma sorts medicin är inte rätt alla gånger utan man måste ibland ifrågasätta 
sitt grundläggande synsätt för att kunna bryta den onda cirkeln. Även om det 
dubbla lärandet är mer krävande så motverkar detta inte det enkla lärandet, 
snarare tvärtom. Det innebär att nivån på den organisatoriska effektiviteten inte 
äventyras av att man försöker utveckla sitt lärande. 
 

3 Metod 

3.1 Metoddiskussion 
 
Som metod för analys av mitt källmaterial (styrdokument och intervjuer) finns 
möjligheterna att använda antingen en kvantitativ innehållsanalys eller en 
kvalitativ sådan. Den kvantitativa analysen bygger på att det finns likvärdiga 
och därmed jämförbara uppgifter om så pass många analysenheter att dessa kan 
uttryckas och analyseras med siffror23. Den kan karaktäriseras som en 
demokratisk forskningsmetod där ett stort antal analysenheter ska behandlas 
och värderas likvärdigt24. Alternativet är den kvalitativa analysen. Den går ut 
på att ta fram det väsentliga innehållet genom att noggrant väga textens delar 
gentemot helheten och den kontext den ingår. Det görs för att få fram det som 
antas vara något annat än summan av textens olika delar. I det fallet anses vissa 
delar i texten vara viktigare än andra och att en del av budskapet ligger dolt 
under ytan och bara kommer fram genom intensiv läsning av texten.  
 
Jag kommer att använda mig av en kvalitativ innehållsanalys av mitt 
källmaterial. Jag har valt denna metod för att det är en mycket vanlig metod 
inom samhällsvetenskapen25. Det tillgängliga materialet lämpar sig bäst för en 
kvalitativ analys då det egentligen saknar förutsättningar för att göra en 

                                                 
22 Hansson, s. 88 
23 Metodpraktikan, s 219 
24 Metodpraktikan, s. 233 
25 Metodpraktikan, s. 233 
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kvantitativ analys. Frågorna jag ställt vid intervjuerna är utformade så att man 
får stort utrymme att svara på frågan utifrån sin egen förståelse och tolkning26. 
Det gör att intervjuerna som genomförts bäst analyseras med hjälp av den 
kvalitativa metoden. Eftersom jag är intresserad av att jämföra i vilken 
utsträckning Flygvapnet lever upp till dom normer som gäller för 
kompetensförsörjningen så kommer jag att göra en idékritisk analys av 
materialet.27 Mitt förhållningssätt kan vara att redovisa mina svar med hjälp av 
på förhand konstruerade och preciserade frågor eller med ett öppet 
förhållningssätt där svaren avgörs av vad jag hittar i mitt material. Valet faller 
på det öppna förhållningssättet där innehållet från texter och intervjuer i högre 
grad styr undersökningen.28 
Metodsynpunkterna är färre när man tillämpar ett öppet förhållningssätt utan 
färdiga föreställningar om tänkbara svar men några faror finns dock. Risken är 
större med ett öppet förhållningssätt att man tappar fokus på undersökningens 
ursprungliga problemställning och intresserar sig för intressanta men för 
huvudspåret irrelevanta frågor. En annan fara är att slutsatserna blir alltför 
beroende av vad som återfinns i materialet. Det är lätt att säga något som finns 
i materialet men betydligt svårare att säga något om vad som inte finns där.29 
 

3.2 Tillvägagångssätt 
 
Det material som jag använt för den här uppsatsen är ett antal olika dokument 
och intervjuer som behandlar Försvarsmaktens insats- och grundorganisation 
och hur dessa personal- och kompetensförsörjs. Det är bl.a. beslut och 
propositioner från regering och riksdag, olika rapporter utgivna av 
Försvarsmakten och en uppsats i ämnet skriven av en elev på 
Försvarshögskolan. Jag har initialt valt att läsa dessa dokument för att skapa 
mig en bild av vilket regelverk som styr Försvarsmaktens personal- och 
kompetensförsörjning. Utifrån detta har jag utarbetat problemformulering och 
frågeställningar till respondenterna. I samband med detta gjorde jag en bild30 
för att beskriva hur jag uppfattade förhållandet mellan Insatsorganisation, 
Grundorganisation och Tillväxtorganisation. Jag har använt dokumenten som 
styr personal och kompetensförsörjningen som grund för min analys, för att 
sedan med hjälp av intervjuer jämföra hur väl verkligheten lyckas att följa och 
uppfylla de regler och krav som ställts. En styrka med materialet är att det är 
framtaget av dem som ställt kraven på innehållet i organisationen och av dem 
som skall leda denna organisation. Materialet är i huvudsak primärkällor. Vid 
valet av teori så fastnade jag för en beskriven av Sandberg och Targama. Det 
fanns andra teorier som liknar deras, men det som gör den här särskilt 
intressant är förståelsens betydelse för helheten som författarna lägger till. 
Totalt har sex stycken intervjuer genomförts. Den första intervjun genomfördes 
med två personalhandläggare på J 1 i OPIL. Dessa hade flygvapenbakgrund 

                                                 
26 Bilaga 1 
27 Metodpraktikan, s. 235 
28 Metodpraktikan, s. 240 
29 Metodpraktikan, s. 241 
30 Se bilaga 1 s. 2 
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och jag var sedan tidigare bekant med den ena av de två och visste därför att 
han jobbade med personalfrågor i insatsorganisationen. På hans inrådan tog vi 
med den andra handläggaren eftersom han skulle kunna komplettera bilden av 
insatsorganisationens personalförsörjning. Han var dessutom personalchef på 
ett förband så vi kunde få frågorna i viss mån belysta ur ett förbandsperspektiv 
också. Den andra intervjun gjordes på inrådan av de första handläggarna med 
chefen för J1 OPIL. Efter intervjun med C J1 insåg jag att både 
Grundorganisationsledningen (GRO) och Krigsorganisationsledningen (KRI) 
kunde påverka personaltjänsten. På KRI fick jag kontakt med en handläggare 
på KRI Org som kunde beskriva hur man ”konstruerade” krigsförband. Hon i 
sin tur rekommenderade en intervju med en handläggare på KRI Luft som 
kontrollerade insatsförbandens status och därför kunde ha åsikter om huruvida 
dessa överensstämde med det som var tänkt när man konstruerade dem. En 
intervju har genomförts med flygvapenansvarig handläggare på GRO Bem för 
att belysa bemanningen av fredsorganisationen. Med det här urvalet täcks de 
olika aktörerna in som ska konstruera, producera, beredskapshålla och nyttja 
operativt in. Intervjuerna har genomförts som ett samtal mellan författaren och 
respondenten med ett antal frågor som grund. Detta för att få fram så mycket 
information som möjligt vid ett och samma tillfälle. Intervjun har haft samma 
grundfrågor som utgångspunkt men ibland kompletterade med nya 
frågeställningar som visat sig intressanta beroende på den intervjuades 
utformning av svaren. Det har gett den intervjuade utrymme att utveckla svaren 
in den riktning han/hon har önskat. Alla intervjuer har bandats och sedan 
skrivits ut ordagrant, varefter utskrifterna sammanställts och data koncentrerats 
till respektive intervjufråga. Data som inte behandlat uppsatsens 
frågeställningar har sorterats bort vid den slutliga redigeringen. Individuella 
frågor som kommit upp redovisas sedan efter de gemensamma frågorna. 
Sammanställningen har sedan analyserats och strukturerats och i resultatdelen 
efter uppsatsens frågeställningar.  
 

3.3 Källkritik 
Underlaget till denna uppsats kommer från ett antal olika dokument. Det är ett 
antal skrifter, ett anförande och ett antal intervjuer som handlar om 
Försvarsmaktens insats- och grundorganisation och hur dessa två skall 
personal- och kompetensförsörjas.31  
Materialet är framtaget av politiker och militär personal. Styrkan med 
materialet till uppsatsen är att det är dessa som utformat ramarna för 
organisationen och är de som skall leda denna organisation. Detta är en styrka 
och borde borga för materialets sanningsenlighet. Materialet är i huvudsak 
primärkällor och har stor närhet eftersom organisationsstrukturen är ny och 
följaktligen också styrdokumenten. Detta gör att kravet på samtidighet är 
uppfyllt.  
 
Det finns det många teorier som tangerar den valda (Sandberg och Targama). 
Axelsson och Wolvén beskriver exempel på sådana teorier. Det som gör just 
Sandberg och Targama särskilt intressant är den ytterligare dimension som 
                                                 
31 Se källförteckning p. 8 
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författarna lägger till med förståelsen för helheten. Författarna refererar ofta till 
varandra och det borde borga för att dessa teorier är både erkända och relevanta 
för att kunna användas i sammanhanget. Ett antal intervjuer har genomförts 
med samma grundfrågor men ibland ställda något olika beroende på 
respondentens tidigare utformning i svaren. Detta har gjorts för ge den 
intervjuade att ge utvecklande svar. Svagheten med materialet är att det till stor 
del från personal med militär bakgrund och som själva i viss mån har 
”fingrarna i syltburken” Det kan uppfattas som ensidigt men samtidigt har det 
inte funnits något annat material att tillgå. Därför kan materialet antas vara 
vinklat och risken för tendenser i intervjuobjektens levererade svar är 
naturligtvis påtaglig och skall tas med i beräkningen. Min helhetsbedömning är 
dock att trots detta är grundmaterialet både relevant och rimligt.  
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4 Empiri 

4.1 Försvarsmaktens organisation32 
Försvarsmaktens organisation består av personal, materiel, anläggningar och 
kompetens som skall kunna lösa ett antal i inledningen angivna uppgifter. För 
att få effekt av dessa har Försvarsmakten (FM) strukturerat detta i tre 
underliggande organisationer. De tre är: Grundorganisation, 
Insatsorganisation och Tillväxtorganisation (Förstärkningsorganisation33). 
Den senare av de tre existerar inte rent fysiskt förrän regeringen bestämmer att 
den ska sättas upp.  Tillväxtorganisationen är till för att öka den militära 
numerären i händelse av en klart utökad hotbild mot Sverige. 
Tillväxtorganisationens produkt, förband med förmågor att kunna försvara våra 
svenska intressen, är ämnad för att förstärka den befintliga 
insatsorganisationen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 1 Förhållandet mellan FM organisation och dess huvuduppgifter.34 
 
Insatsorganisationen byggs upp av staber och förband, som används för 
insatser med militära resurser. Grundorganisationen bygger upp och bemannar 
insatsorganisationen. I insatsorganisationen ingår Överbefälhavaren med 
                                                 
32Prop. 2001/2002:10 sid 41 ff. 
33 Benämns Förstärkningsorganisastion i FM PerP rapport 7 (2003-02-28). Jag benämner den 
även fortsättningsvis som ”Tillväxtorganisationen”. 
34 Nybom, sid 21 
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Högkvarteret, Operativa insatsledningen, militärdistrikten, utlandsstyrkan och 
övriga tilldelade förband t.ex lednings, bas och underhållsförband, 
fördelningsförband, nationella skyddsstyrkor, marina förband, flygdivisioner 
och helikopterförband samt hemvärnsförband.35 Insatsorganisationen tar hand 
om situationer som hotar rikets fred och säkerhet, både genom försvar mot 
väpnat angrepp (VA) och vid internationella insatser (II). Det senare för att 
dämpa konflikter och förhindra att oroshärdar sprids till Sverige. 
Försvarsmaktens grundorganisation är den organisation som utbildar 
förbanden till vår insatsorganisation. I fred leds verksamheten av 
militärledningen som består av de högsta cheferna med ÖB som ordförande. 
Den har också, förutom att producera förband och kompetenser till 
insatsorganisationen, till uppgift att hävda Sveriges territoriella integritet36 (TI) 
och stödja samhället vid svåra påfrestningar (SS). I en del dokument har det 
gjorts olika tolkningar om vilken organisation i Försvarsmakten som ska utföra 
uppgiften TI* (se figur 4:1), nämligen att TI hanteras av insatsorganisationen 
(främst Flygvapnet och Marinen) och inte av grundorganisationen.37 Denna 
oklara bild, av vilken organisation som gör vad, kan bero på att uppbyggnaden 
av dessa försvarsgrenars insatsorganisation i stort sett är detsamma som 
grundorganisationen. Struktur och inbördes förhållande i Försvarsmaktens 
organisation och förhållandet mellan organisationen och dess uppgifter visas i 
figuren ovan.  

4.2 Grunder 
 
Grunden till Försvarsmaktens personalförsörjning regleras i Handbok för 
personaltjänst (H Pers)38 och Handbok för Försvarsmaktens ledning, 
organisation och verksamhet i stort39, (FörLed)  
Enligt H Pers ska Försvarsmaktens personalförsörjning syfta till att tillgodose 
krigs- och grundorganisationens personalbehov av Yrkes- och reservofficerare 
och civilanställd personal.40 Personalbehovet som ska tillgodoses grundas på 
krigsorganisationens behov och de behov som därutöver kan behövas i 
grundorganisationen för att upprätthålla beredskap mm.41 Den lokala 
produktionsledaren (förbandet) har uppdraget att bemanna sin egen krigs- och 
fredsorganisation och erhållna bemanningsuppdrag. Här ska 
bemanningsuppdragen prioriteras före den egna organisationen.42  
 
Sedan H Pers och FörLed publicerats har man från Försvarsmaktens sida inte 
gett ut några nya styrande direktiv avseende personaltjänsten. Däremot har 
Regeringen lagt fram två propositioner som behandlar Försvarsmaktens 
omdaning. I slutet på 1999 kom proposition 1999/2 000:3043 som beskrev det 

                                                 
35Nationalencyklopedin [Online].  
36 Riksdagen. Försvarsutskottets betänkande 2002/03:FöU1. sid. 28 
37 Regeringen. Proposition 2001/2002:10. sid. 90. 
38 Försvarsmakten Högkvarteret, 1997-09-15, 16 119:71219 
39 Försvarsmakten Högkvarteret, 1995-11-02, 09 831:81094 
40 H Pers sid 2:1 
41 FörLed, kap 14 
42 H Pers sid 2:2  
43 Regeringens proposition 1999/2000:30, 1999 
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nya försvaret. Där betonas vikten av att Försvarsmakten ska användas mer 
aktivt i internationell tjänst för att bidra till fred och säkerhet i omvärlden.44 I 
samma proposition talas om vikten av att säkerställa förmågan till anpassning i 
olika avseenden och att Försvarsmakten därför måste ha tillgång till 
nödvändiga kompetenser för att lösa detta.45 Insatsorganisationen och 
Grundorganisationen ska tillsammans utgöra Försvarsmaktens viktigaste 
kompetensbas där Insatsorganisationen ska utgöra den resursmässiga basen för 
de kompetenser som behövs för anpassning, tillväxt eller ominriktning, medan 
resten av anpassningsförmågan upprätthålls av Grundorganisationen vid till 
exempel skolor och genom forskning/teknikutveckling.  
 
I september 2001 överlämnade Regeringen proposition 2001/02:10 till 
Riksdagen som handlade om den fortsatta förnyelsen av totalförsvaret.46 I den 
betonas invasionshotets avlägsenhet och globaliseringen av säkerhets-
begreppet. Det har gjort att kraven från politikernas sida om ett ökat 
internationellt deltagande med svenska militära styrkor har skärpts. För 
personalförsörjningens vidkommande talar man om ett sammanhållet 
reformerat personalsystem som ska gälla för samtliga personalkategorier inom 
Försvarsmakten. Reformarbetet bör grundas på övergången från 
invasionsförsvar till insatsförsvar och kunna hantera de internationella 
insatserna och anpassningsförmågan samtidigt som den väpnade striden. Även 
om ett slopande av den allmänna värnplikten diskuterats på olika håll 
framhåller regeringen här att totalförsvarsplikten även fortsättningsvis ska 
utgöra grunden för Försvarsmaktens personalförsörjning. Det pekas även på 
problemområden som det nya personalförsörjningssystemet kommer att möta. 
Den svåraste anser man att rekryteringskraften kommer att vara. I takt med att 
läget i omvärlden förbättras kommer det att påverka våra rekryterings-
förutsättningar och det är en nödvändighet att vi även i framtiden är en attraktiv 
arbetsgivare för människor med olika bakgrund. 
 
I Försvarsmaktens årsrapport från perspektivplaneringen 2002-2003 visas 
kopplingen till regeringens propositioner. En av Försvarsmaktens största 
utmaningar är enligt denna att åstadkomma en tillfredställande personal- och 
kompetensförsörjning. Det är viktigt att få tillräcklig mängd personal men än 
viktigare att personalen har rätt kunskaper och färdigheter. Övergången till 
insatsförsvar och teknikutvecklingen gör att personalbehovet ser annorlunda ut 
och att numerären i krigsorganisationen minskar. Detta samtidigt som 
kompetenserna som krävs har kvalificerats och specialiserats.47 Detta gör att ett 
fungerande kompetensförsörjningssystem kräver en kontinuerlig kompetens-
behovsanalys för att möta organisationens förändrade behov. För att få rätt 
person på rätt plats så krävs en mer flexibel syn på vilka typer av kompetenser 
som bör finnas. Det krävs i allt fler fall djupare specialkunskaper inom 
områden som inte är unikt militära (t ex ekonomi, teknik och juridik). Detta 
faktum gör att civila kommer att behövas i en allt större utsträckning inom 

                                                 
44 Det nya försvaret, sid 46 
45 Det nya försvaret, sid 50 
46 Prop. 2001/02:10, Fortsatt förnyelse av totalförsvaret., Stockholm 2001 
47 Försvarsmakten, Perp rapport 7, sid 63 
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Försvarsmakten och det i sin tur ställer krav på att Försvarsmakten blir en 
attraktiv arbetsgivare även för kvalificerad civil personal. I rapporten ser man 
också möjligheten att växla mellan civila och militära karriärer som en central 
komponent. För att kunna göra det är det av största vikt att framtidens 
kompetensförsörjningssystem grundas på ett gemensamt system för att 
beskriva kompetenser och befattningskrav. 
 
För att ta fram ett beslutsunderlag för framtida kompetensförsörjningssystem 
har Försvarsmakten satt samman en arbetsgrupp. Den lämnade i början av 2003 
en slutrapport med ett förslag till nytt kompetensförsörjningssystem48. I 
rapporten belystes Försvarsmaktens ändrade behov av personal med fördjupad 
kompetens inom olika områden och behovet av att öka möjligheter för civil 
personal att göra karriär vilket nödvändiggör en utveckling av dagens system 
för kompetensförsörjning. De åtgärder som föreslogs sorterades under fyra 
övergripande områden. Försvarsmakten måste förbättra styrningen av sina 
kompetenser. Försvarsmakten måste utveckla metoder som tydligare 
identifierar och styr mot önskvärda kompetenser samtidigt som krav på 
kompetenser måste tydliggöras i kommande styrdokument. Detta för att man 
ska kunna omsätta detta i och på befattningar och i och med detta kunna få 
personal med rätt kompetens på de olika befattningarna. Försvarsmakten 
måste skapa en enhetlig grund för sin interna arbetsmarknad. Genom att 
skapa ett gemensamt kompetensförsörjningssystem läggs grunden till att kunna 
jämföra olika kompetenser och därigenom skapa en flexibilitet som utvecklar 
framtida kompetenser snabbare och på ett mer ekonomiskt sätt. 
Försvarsmaktens karriärsystem måste tydligare stimulera karriärer för 
fackmän och specialister.  Genom att skapa ett gemensamt flerkarriärsystem 
som inriktas mot yrkes-, fackmanna- och specialistkarriärer får 
officersprogrammet fler inriktningar som syftar mot tydligare yrkesroller. Det 
gör att yrkeskarriärer kan styras av organisationens behov. Försvarsmakten 
måste anskaffa ett IT-system för personalarbete med tillräcklig kapacitet. 
Kompetensförsörjningssystemet kräver ett IT system som kan stödja både 
planering och genomförandet av ett modernt personalarbete. Med det menas att 
personalfunktionen arbetar konsultativt medan individen ges ökat ansvar för 
uppdatering mm.    
 

4.3 Intervjuer 
 

4.3.1 Inledning  
 
I det här kapitlet redovisas resultatet från de genomförda intervjuerna. 
Materialet är en sorterad sammanställning av de relevanta svar som framkom 
under intervjuerna och avspeglar de intervjuades samlade åsikter i de olika 
frågeställningarna. Totalt har fem intervjuer genomförts med sex personer. Den 

                                                 
48 Försvarsmakten, Slutrapport från Arbetsgruppen nytt kompetensförsörjningssystem (AG Nytt 
KFS), s 4 ff 
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första intervjun genomfördes med två personalhandläggare på J1 i OPIL49. Den 
andra intervjun gjordes på inrådan av de första handläggarna med chefen för J1 
OPIL. På KRI50 fick jag kontakt med en handläggare på KRI Org som kunde 
beskriva hur man ”konstruerade” krigsförband. Hon i sin tur rekommenderade 
en intervju med en handläggare på KRI Luft som kontrollerade 
insatsförbandens status och därför kunde ha åsikter om huruvida dessa 
överensstämde med det som var tänkt när man konstruerade dem. En intervju 
har genomförts med flygvapenansvarig handläggare på GRO Bem för att 
belysa bemanningen av fredsorganisationen.  
 
Resultatet återger de intervjuades uppfattning om hur man i Flygvapnet 
personal- och kompetensförsörjer insatsorganisationen. I intervjuerna som 
genomförts har en lätt standardisering av frågor använts. Det finns en klar 
struktur i underlaget till intervjuerna (se bilaga 1) men intervjuobjektets 
personliga erfarenheter har fått styra frågornas utformning från intervju till 
intervju och jag har istället ställt kompletterande frågor efterhand det har 
funnits behov för detta. Personal- och kompetensförsörjning är uttryck som 
ligger naturligt nära varandra men jag har valt att redovisa dessa var för sig för 
att tydligare visa skärningspunkterna i respektive försörjning.  
 

4.3.2 Definitioner 

Personalförsörjning 
Enligt Nomen FM, (1999) så är personalförsörjning verksamhet som syftar till 
att säkerställa att en organisation har rätt antal anställda med rätt kompetens 
över tiden för givna uppgifter. Även om de intervjuade uttrycker sig på olika 
sätt vad gäller definitionen så finns det en allmän uppfattning om vad det 
grundläggande begreppet innebär som ligger i linje med vad Nomen FM 
beskriver. De anser att begreppet personalförsörjning är ett system för att få rätt 
personal på rätt plats i organisationen. Man kan se uttrycket personal-
försörjning som huvudbegreppet som består av delarna kompetens och mängd.  
Det innebär att man både tar hänsyn till antalet som ska placeras och den 
kompetens dessa har/inte har. Personalen kan bestå av såväl officerare, 
värnpliktiga som civila och de ska ha tillräcklig kvalitet för uppgiften eller 
uppdraget annars måste man kompetensförstärkas/utvecklas efter placering.  

Kompetens 
Här har de intervjuade också uttryckt sig lite olika i definitionen. De har ändå 
en gemensam uppfattning om det grundläggande begreppet. Det definierar 
begreppet kompetens som grundläggande formella kunskaper och färdigheter 
som tillsammans med andra erfarenheter ger en viss duglighet. Sociala 
kunskaper kan vara en del av de erfarenheter som ger en viss kompetens 
Erfarenhetskompetensen är mycket viktig och kan i vissa fall överväga den 
formella kompetensen vid tillsättning av olika tjänster. Jämför man de 
intervjuades uppfattning om begreppet med de teorier som finns så kan man se 
                                                 
49 Operativa Insatsledningen 
50 Krigsförbandsledningen 
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starka kopplingar till det rationalistiska synsättet medan kopplingen till det 
tolkande synsättet inte alls är lika klar. 
 

4.3.3 Förhållandet mellan Insatsorganisationen och 
Grundorganisationen 

 
De intervjuade håller i stort med om att bilden beskriver verkligheten även om 
man har synpunkter på en del av detaljerna.  Vid den operativa insatsledningen 
påpekar man att C OPIL leder alla insatser, även Territoriell Integritet och Stöd 
till samhället. För att kunna göra detta ”lånar” C OPIL förband från GRO vid 
genomförandet av insatser.  Vid GRO tycker man att bilden stämmer eftersom 
personal i stabsbefattningar också är en form av internationell insats och den 
hanterar GRO utan hänsyn taget till insatsorganisationen. Inom 
krigsförbandsledningen anser man att de organisatoriska ringarna överlappar 
varandra eftersom flyg och sjöstridskrafterna har fler stående förband. Detta 
gör att Grundorganisationen är närmare Insatsorganisationen än vad min bild 
visar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 2 Egen bild för att beskriva Försvarsmaktens huvuddelar och dess huvuduppgifter 
 

 

4.3.4 Hur hanterar Flygvapnet personal- och kompetens-
försörjningen av sina insatsförband? 

 
 Flygvapnet har till stora delar varit organiserat som insatsorganisationen redan 
ute på fredsförbanden. Flygdivisionerna och Stridsledningen är exempel på 
detta. Det har blivit lite otydligare i Flygvapnet sedan den nya 
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utbildningsplattformen inrättades. Den har övertagit ansvaret för upprättandet 
av t.ex. Basbataljonerna. Till skillnad mot tidigare när fackföreträdarna 
utbildade var sina delar utbildar man vissa delar varje år. Det innebär att det tar 
längre tid att utbilda hela förband idag. För att de värnpliktiga inte ska riskera 
att hamna i arbetslöshetsperioder mellan sina studier och början/avslutningen 
av den militära grundutbildningen, har Flygvapnet i huvudsak bara haft 
inryckning i augusti sedan 2001. Detta har gjort att en stor del av den mer 
kvalificerade utbildningen och slutövningar idag bara genomförs på våren. Det 
har inneburit att man inte övar i vinter miljö på samma sätt som tidigare. 
 
Målet vid designen av dagens nationella insatsförband är att de ska vara 
anpassade till internationell tjänstgöring från grunden. Det är KRI luft som 
skapar krigsförbanden med underlag från FTK och de olika taktiska 
utvecklingsavdelningarna.  Den stora styrningen av hur förbanden ska se ut är, 
förutom deras uppgifter, den personalram som förbandet har fått. Ramarna talar 
om hur många YO51, RO52 och värnpliktiga förbandet får ha. Reserver för att 
klara fredstida vakanser i förbandet tar man ingen större hänsyn till. Ofta är 
dagens förband tämligen modulära. Det gör att det är lättare att ta olika delar 
från olika förband för att sätta samman ett missionsspecifikt förband. Vissa 
missionsspecifika befattningar får ofta ändå kompletteringsrekryteras. Exempel 
på det kan vara som i SWAFRAP:s fall snickare och rörmokare. 
Personalförsörjningsmässigt har Flygvapnet inga större problem när det gäller 
vakansläget i sina förband idag eftersom man har bra förbandsuppfyllnad, men 
på sikt kan detta bli ett problem med tanke på att vi har många yrkesofficerare i 
våra förband. Beroende på vilken förbandsgrupp (FG) förbandet tillhör så har 
det olika lång återtagningstid. FG 2 har t.ex. ett år och FG 5 har fem år. Detta 
gör att det är lättare att acceptera vakanser i ett förband som tillhör FG 5 än ett 
i FG 2. Men beroende på befattning kan ledtiden att skapa den kompetens som 
behövs vara längre än återtagningstiden som finns till förfogande. I de fallen 
kan man inte acceptera sådana vakanser. 
 
 Det finns två typer av internationella förband. registerförband och typen FK 
0153. Registerförband är samlade ur befintliga förband medan förband typ FK 
01 är en blandning av personal med en stomme av YO från olika förband. (30 
% Yoff resten Civila specialister) Registerförbanden personalförsörjs av GRO 
och där är KRI ansvariga för krigsplaceringsprocessen och fastställer hur 
förbanden ska se ut. GRO stödjer sedan detta genom årliga produktionsuppdrag 
av förbanden. Den värnpliktiga personalen placeras på förbanden av 
Pliktverket men det är i slutändan förbanden som styr i vilken befattning den 
värnpliktige krigsplaceras. OPIL övertar ansvaret först när registerförbandet är 
utbildat för att utnyttja det vid insats. OPIL har inte insyn vid utbildningen av 
förbanden men validering av dessa har börjat göras. För många av förbanden är 
denna värdering ett pappersarbete men det kan kompletteras med reella 
mätningar. Ett exempel är när Registerförband besöks av TK54 chefer under 

                                                 
51 Yrkesofficerare 
52 Reservofficerare 
53 FK01= Flygplatsenhet Kongo 01 
54 Chef för taktiskt kommando tillika försvarsgrenens främste företrädare. 
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övningar och där mäter det man faktiskt ser som komplement till den taktiska 
värderingen. Rapport från detta går till sedan till Överbefälhavaren som i sin 
tur ska avväga (C Stra) vad som ska föreslås ingå i C GRO produktionsplan. 
Gränsen mellan GRO och OPIL när det gäller registerförbanden är idag diffus. 
FK 01 utbildas av F4 och OPIL har ansvaret att personalförsörja förbanden. 
Man tar personal ur insatsförbanden och ”gör” ett nytt förband. Ett annat 
faktum är att uppfattningen om vad som behövs i en nationell 
insatsorganisation sällan stämmer med vad som behövs när vi skickar förband 
på insatser internationellt. Då har det behövts betydligt fler av både officerare 
och reservofficerare. 
 
Uppföljningen av dagens insatsförband sker i KRO FV. Det är ett system som 
skiljer sig från Arméns system genom att man har olika uppbyggnad av 
befattningskoderna för värnpliktig och fast anställd personal. Ett nytt 
försvarsgrensgemensamt system är under framtagande där man till skillnad mot 
tidigare system ska kunna se både krigsförbandens behov av personal och 
vilken personal som faktiskt är krigsplacerad i förbandet. Uppföljningen idag 
lider av ständiga omorganisationer. Dessa gör att innan personalen lärt sig sina 
nya uppgifter så är risken stor att samma arbete utförs på flera ställen i 
organisationen.  
 
 

4.3.5 Hur påverkar dagens personal- och kompetens-
försörjning grundorganisationen? 

 
De flesta som håller på med personalplanering upplever en konflikt mellan 
tillgången på personal och lösandet av tilldelade uppgifter. Ett klassiskt 
problemområde är bemanningsuppdrag som ofta inte bemannas p.g.a. 
personalbrist. Ett annat skäl är att Försvarsmakten är under ständig 
omstrukturering. Försvarsmakten driver två Flygflottiljer mer än vad det 
senaste försvarsbeslutet angav d.v.s. den senast beslutade personalramen för 
Flygvapnet. Det är då inte konstigt att organisationen upplever en brist på FV 
officerare när organisationen producerar flygtid på två flottiljer som redan lagts 
ner55.  
 
Det fredsförband som skickar ut ett insatsförband till internationell tjänstgöring 
tar med sig samma uppgift som man har hemma och löser denna utomlands. 
Detta behöver inte bli något problem eftersom man normalt bara har 
upprättandet av insatsförbandet och den internationella tjänstgöringen kvar av 
sina ordinarie uppgifter. Övrigt utbildnings och produktionsansvar har tagits 
bort eller lagts på andra enheter i samband med att man fick uppgiften 
”utlandstjänstgöring”. Ett problem som dock kvarstår är att om man är 
fråntagen utbildningsansvar inom insatsorganisationen i övrigt så utbildar man 
heller inga värnpliktiga som kan utgöra grunden för nästa insatsförband. När 
det gäller utbildningen av Yoff till insatsförbanden så är åsikten att man på 
förbanden håller god kontroll på att de är rätt utbildade eftersom man där varit 
                                                 
55 Uppsala, Malmslätt 
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med att designa dessa insatsförband och därmed har förståelse för vad som 
krävs av dessa. Sämre är det med styrningen av vilken kategori man utbildar 
vid skolor. Idag upplever organisationen att det är elevens val och inte 
organisationens behov som styr detta. 
 
Vakanser som uppstår i fredsorganisationen när personal är temporärt borta 
löses olika beroende på vilken nivå de gäller. Är det personal på nivå 4 och 
därunder bestämmer förbandschefen själv hur han vill hantera vakansen. Gäller 
det nivå 3 och däröver löses det initialt med att hantera vakansen där 
vederbörande tjänstgjorde. Är vakansen längre än 6 månader försöker man 
hitta en ersättare till den som är på utlandstjänstgöring. Denne får då sannolikt 
en ny befattning när han eller hon kommer tillbaka. 
 
Flygvapnets ökade deltagande i internationella insatser kan ses som om vi på 
det politiska området har ett strategiskt Window of opportunity där politikerna 
tar tillfället att profilera Sverige. Politikerna är medvetna om de problem det 
medför, men dessa lämnas tillbaka till Försvarsmakten så att de får lösas 
internt. Hål i insatsorganisationen är ingen större fara men hålen i 
Grundorganisationen är svårare att hantera. Grundorganisationsledningen 
räknar med att förbanden inte lyckas med alla mål utan de får dra ner på 
produktionsmålen. Ett annat problem som är svårt att hantera att det är dyrare 
att genomföra verksamhet utomlands och det har inte hittills varit vanligt att 
Försvarsmakten fått ersättning för internationella uppdrag. Den politiska nivån 
har troligen lättare att acceptera en kvalitetsanpassning än vad Försvarsmakten 
har. Flygvapnet har oftast en högre kvalitetsnorm, ”Flygkvalitet” som vi jämför 
oss själva mot. I Flygvapnets kvalitetsbegrepp lämnas inget åt slumpen. 
Ingenting kan bli för bra. Kommunikationsproblem gör dessutom att 
Flygvapnet ibland har svårt att förstå att politikerna är medvetna om detta 
förhållande. 
 

4.3.6 Hur kan personal- och kompetensförsörjningen 
förändras inom Flygvapnet för att möta förändrade 
krav på insatsorganisationen. 

 
Flygvapnet kompetensförsörjs idag till stora delar bara med formell kompetens, 
detta p.g.a. att övnings vht saknas och det är en så väsentlig del att man inte 
kan tala om kompetensförsörjning annat än på ett formellt plan. De sista åren 
har man konstaterat att kompetensen inom Flygvapnet sjunkit eftersom vi inte 
övat i den omfattning vi borde. Den dagliga verksamheten ger inte samma 
övning av de rutiner mm. som man använder i insatsförbanden och vid 
övningar. Detta gäller speciellt för våra civilanställda där kombatantutbildning 
är ett bra exempel som alltför sällan genomförs. Personal inom FMLOG är en 
stor grupp civila som är svårt att få med på dom få övningstillfällen som ges. 
Detta för att FMLOG då fakturerar tiden som deras personal övas. Officerare 
lider också av detta med officerare i personaltjänst, teknisk tjänst och 
stridsledning och luftbevakningstjänst som exempel på bristen på övning. 
En del personal får dock öva, (t.ex. flygdivisioner och internationell 
tjänstgöring) men från en del av dessa övningar är att det är svårt att ta till vara 
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på erfarenheter för att utveckla organisationen. Det gäller speciellt de 
internationella uppdragen som genomförs.  
 
Personal och kompetensförsörjningen kan ses som två olika processer, en 
intern och en extern, där den externa försörjer numerären och den interna 
vidareutvecklar numerären. Allteftersom har situationen blivit mer diffus i 
samband med omorganisationerna, och det har varit svårare att hålla isär de 
olika processerna. Det var betydligt klarare tidigare och det behövs mer tid 
mellan omorganisationerna för att få organisationen att börja jobba som det är 
tänkt. De stora omorganisationerna känns frustrerande för organisationen. 
 
När det gäller den interna personal och kompetensförsörjningen finns det en 
stor ”utvecklingspotential”, speciellt när det gäller området fortsatt högre 
utbildning och specialistutbildningar. När det gäller Chefsprogrammets 
profileringar är det en fråga som egentligen inte hanteras. Detta delvis med 
motiveringen att man är generalist efter genomgången utbildning och att den 
tidigare karriären är av större betydelse för den kommande tjänstgöringen. Det 
finns det exempel på utbildningar som sällan utbildas. I ämnet ”Vapen och 
skyddsteknik” har nästan aldrig någon i Flygvapnet utbildats. Det brukar vara 
stor övervikt av profilerade operatörer i förhållande till övriga profilörer.  
 
En annan fråga som inte hanteras är de fackprogramselever som fått 
specialistutbildning. Organisationen tar till vara på väldigt få av dessa 
specialister. Det är bara lednings- och systemtekniker som hanteras centralt. De 
andra är normalt nivå 4 och lägre och hanteras därför av förbanden. Frågan 
diskuteras dock och Försvarsmakten kommer eventuellt att hantera dessa på 
Högkvarteret som andra specialister. Det är Högkvarteret som ser det centrala 
behovet och antar specialisterna till utbildningen. Det innebär att Högkvarteret 
då har den kunskap som behövs för att fördela kompetensen rätt efter 
utbildningen. Det innebär i sin tur att eleverna ska få reda på detta innan de 
påbörjar utbildningen, så att de kan planera sin framtid. Om de inte kan tänka 
sig flytta dit behovet finns efter genomförd utbildning får de inte gå den tänkta 
utbildningen.  
 
I Marinen och Flygvapnet, finns ett problem som inte återfinns på  samma sätt 
inom armén. När Marinen skickar ut SWENARAP56 (minröjn) så tar de t.ex. 
40 % av befälskadern på 4: e minkrig. Produktionen stannar inte, men det får 
helt andra konsekvenser än inom armén. 40 % av befälskadern totalt är inte 40 
% av värnpliktsutbildarna utan säkert närmare 80 % av dessa. Förhållandet är 
liknande på F21 om Försvarsmakten skulle skicka ut SWAFRAP57 
(flygspaning) på internationell tjänstgöring. 
 
Generellt har Försvarsmakten problem när det gäller personalförsörjningen och 
rekryteringen till sina förband. Försvarsmakten har haft en ödemarks politik 
hittills vilket inneburit att vid nedläggningar har det varit politiskt sett lättare 
att lägga ner förband i de områden som varit lättast att personalförsörja. 

                                                 
56 Swedish Naval Rapid Reaction Force 
57 Swedish Airforce Rapid Reaction Force 
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Försvarsmakten har behållit förband på små orter långt ut i landet och lagt ner 
förband i universitetsstäder och nära större befolkningscentra.  
 
I och med den ökade internationella tjänstgöringen av flygvapenförband som vi 
ser framför oss kommer det att uppstå vakanser i både Tp 84 och JAS 39 
organisationerna. Detta eftersom att det bara finns ett begränsat antal förare och 
tekniker i dessa organisationer och organisationen i sig inte innehåller någon 
övertalighet som kan kompensera för förlusten. Det är dessutom unika 
kompetenser som inte kan hämtas utanför organisationen annat än i enstaka 
fall. Även om det går ersätta delar av förbandet så går det inte ersätta det 
faktum att förbandens funktion kräver att de är samövade, vilket tar lång tid att 
genomföra. 
 
Ett annat problem som följer med ökningen av antalet internationella insatser 
är att personalen för eller senare kommer att ledsna om man har många stående 
förband. I de förband som Flygvapnet tänker skicka iväg så gör bristen på 
kompetenser att många anställda måste åka iväg i upprepade cykler för att få 
systemet att fungera. En förbättring skulle innebära att Flygvapnet hade ett 
system där personalen kan åka hem med kortare intervaller jfr. en övning i 
Vidsel. Personalen kan vara borta t.ex. en månad i taget med perioder hemma 
emellan. Att personalen ska vara borta sex månader utomlands, det system som 
blivit någon av en De Facto standard, gör att Grundorganisationen får ett stort 
problem med personalen. De anställda ledsnar och vill vara hemma för att få 
det sociala livet att fungera. Risken är stor att Försvarsmakten, för att få ett 
sådant system att gå runt, måste ha en mycket större organisation eftersom 
personal försvinner i onödan. Armén känner av det här fenomenet när det 
gäller vissa specialkompetenser, logistikofficerare m.fl. Att utbilda ny personal 
för att ersätta personal som inte ställer upp på ett högfrekvent utnyttjande blir 
mycket dyrare än att öka rotationen och i det fallet få behålla personalen. Det 
är inte alla som ser det problemet men i luftstridskrafterna syns det särskilt 
tydligt att det är samma människor som måste göra det hela tiden.  



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-uppsats utkast FHS 19 100: 2012 
ChP 02-04/3. Avd  
Mj Anders Wedin 2004-06-02 Sida 26 (32) 
 
 

5 Analys 

5.1 Hur ska Flygvapnet arbeta med personal och 
kompetensförsörjning för att möta förändrade 
krav på insatsorganisationen? 

 
Den stora förändringen av Försvarsmaktens och därmed Flygvapnets uppdrag 
kom i slutet på 1999 i Regeringens proposition 1999/2 000:3058. Den beskriver 
det nya försvaret och där betonas vikten av att Försvarsmakten ska användas 
mer aktivt i internationell tjänst för att bidra till fred och säkerhet i 
omvärlden.59 I samma proposition talas om vikten av att säkerställa förmågan 
till anpassning i olika avseenden och att Försvarsmakten därför måste ha 
tillgång till nödvändiga kompetenser för att lösa detta.60 Två år senare i 
september 2001 överlämnade Regeringen sin proposition 2001/02:10 till 
Riksdagen som handlade om den fortsatta förnyelsen av totalförsvaret.61 I den 
betonades ytterligare invasionshotets avlägsenhet och globaliseringen av 
säkerhetsbegreppet. Det gjorde att kraven från politikernas sida om ett ökat 
internationellt deltagande med svenska militära styrkor har skärpts. Exempel på 
detta är våra Registerförband och SWAFRAP. För personalförsörjningens 
vidkommande talas om ett sammanhållet reformerat personalsystem som ska 
gälla för samtliga personalkategorier inom Försvarsmakten. Reformarbetet 
anser Regeringen bör grundas på övergången från invasionsförsvar till 
insatsförsvar och kunna hantera de internationella insatserna och 
anpassningsförmågan samtidigt som den väpnade striden. 
 
Flygvapnet har en rationalistisk syn på sin personal- och kompetensförsörjning. 
Det visar Försvarsmaktens årsrapport från perspektivplaneringen 2002-2003 
tydligt. I den beskrivs arbetet med att åstadkomma en tillfredställande 
personal- och kompetensförsörjning som en av Försvarsmaktens största 
utmaningar. Det är viktigt att få tillräcklig mängd personal, men än viktigare att 
personalen har rätt kunskaper och färdigheter. Kompetensen består enligt det 
rationalistiska perspektivet av ett antal egenskaper, kunskaper och färdigheter, 
som används när arbetet utförs.  Kompetensen i sin tur beskriver vad en 
medarbetare, grupp, eller företag kan göra men inte nödvändigtvis vad som 
görs. Axelsson62 beskriver individkompetens enligt det rationalistiska synsättet 
som att det finns en viktig skillnad mellan kunskaper/färdigheter/egenskaper 
och kompetens. När individen har förmågan att i specifika situationer använda 
sina kunskaper och färdigheter talar man om kompetens. 

                                                 
58 Regeringens proposition 1999/2000:30, 1999 
59 Det nya försvaret, sid 46 
60 Det nya försvaret, sid 50 
61 Prop. 2001/02:10, Fortsatt förnyelse av totalförsvaret., Stockholm 2001 
62 Axelsson, s 19 
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Axelsson definierar därför individkompetens enligt följande: 
 

”Individkompetens är en människas förmåga att rationellt lösa 
uppgifter och möta yttre krav i en specifik (aktuell eller framtida) 
situation. Kompetens är en kombination av kunskap, erfarenhet, 
vilja och motivation.63” 
 

Axelssons resonemang är väl i linje med de intervjuades uppfattning om att de 
grundläggande formella kunskaperna tillsammans med andra erfarenheter ger 
personen den kompetens den har. Kritik mot dessa definitioner av kompetensen 
riktas mot att de genererar indirekta beskrivningar av kompetens. Ansatserna 
skapar listor av egenskaper som är förutsättningar för ett kompetent arbete, 
men visar inte vad som utgör kompetensen i arbetets utförande.  
Detta resonemang kan göra det svårare än nödvändigt för Försvarsmakten att 
personal- och kompetensförsörja sin organisation. Enligt Sandberg och 
Targamas teorier om en tolkande kompetensansats styrs inte människans 
handlande av faktiska förutsättningar utan av hur hon tolkar och uppfattar det 
som är faktiska förutsättningar i situationen. Detta innebär att kompetensen i 
människans yrkesroll är liktydigt med hur man förstår sin arbetsuppgift och i 
vilket sammanhang arbetet utförs. Inte heller i den definitionen som regeringen 
ger i propositionen Det nya försvaret, är kopplingen till det tolkande 
perspektivet lätt att göra. De ser i den propositionen kopplingen mellan 
kompetens och förmåga på det här sättet: 
 

”Kompetens är egenskapen att ha och kunna tillämpa kunskaper och 
färdigheter för att kunna genomföra viss verksamhet. Att ha erforderlig 
kompetens och dessutom resurser för att kunna lösa given en given 
uppgift betyder att förmågan har uppnåtts”64 

 
Skulle Försvarsmakten öka personalens delaktighet i organisationens uppdrag 
och de kompetensbehov som behövs för detta skulle det öka personalens 
kompetens mycket. Det skulle dels öka förståelsen för helheten på respektive 
nivå och dels skulle arbetstagaren aktivt kunna söka individuell utveckling i en 
riktning som skulle kunna gynna organisationens behov.  Ju bättre vi kan 
beskriva människans förståelse av sitt arbetes utförande desto lättare har vi att 
synliggöra kompetensen i arbetet. Detta gör att Försvarsmakten får personal 
som har lättare att identifiera behov av kompetensförstärkning, 
kompetensutveckling och kompetensförnyelse. Svårigheter med 
kompetensförsörjning som kommer fram i intervjuerna är rationellt beskrivna. 
Svårigheter finns till exempel i områden där personal har specialistkompetens, 
och det finns brister i individualplaneringen trots relativt goda 
planeringsförutsättningar från Försvarsmaktens högkvarter. Enligt GRO BEM 
är den individualplanering som finns idag är alltför karriärinriktad och för lite 
kompetensinriktad. I Försvarsmaktens förslag till nytt 

                                                 
63 Axelsson, s 19 
64 Det nya försvaret, sid. 51 
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kompetensförsörjningssystem65 var ett av de områden som föreslogs för 
förbättringar just Försvarsmaktens karriärsystem. Det måste tydligare stimulera 
karriärer för fackmän och specialister. Genom att göra detta får 
officersprogrammet fler inriktningar som syftar mot tydligare yrkesroller. Det 
gör i sin tur att yrkeskarriärer lättare kan styras av organisationens behov. 
 
För att ta reda på vilka åtgärder Flygvapnet behöver göra så måste det göras 
någon form av kompetensanalys. Den ska lägga grunden till vilka åtgärder 
organisationen behöver göra för att förstärka eller förändra kompetensen hos 
medarbetarna. Även denna fråga behandlades i förslaget till nytt 
kompetensförsörjningssystem.66 Där föreslogs förbättringar av just styrningen 
av Försvarsmaktens kompetenser. Försvarsmakten måste utveckla metoder 
som tydligare identifierar och styr mot önskvärda kompetenser samtidigt som 
krav på kompetenser måste tydliggöras i kommande styrdokument.  
 
Med sin affärsidé och personalidé visar sedan Flygvapnet hur kompetenserna i 
organisationen ska byggas upp. Det kan göras genom t.ex. rekrytering eller 
genom att skapa engagemang. Lärandet är ett centralt sätt att åstadkomma 
kompetensutveckling. Detta lärande kan ske på olika sätt och det som varit 
vanligast förekommande är det Argyris kallar det enkla lärandet.  Det är det 
system som jag känner igen från min tid i Flygvapnet och som intensifierades i 
samband med införandet av FMQ67 i början av 90-talet. Det är ett lärande som 
sker inom ramen för nuvarande arbetssätt och tänkande. ”Man gör det man 
alltid har gjort, fast bättre.” Små ständiga förbättringar är ett exempel på 
enkelt lärande. Grundidén är att alla i organisationen engageras i små 
”vardagsförbättringar” som tillsammans ger betydande ökningar i 
produktiviteten. Om ”företagets affärsinriktning” inte förändras i någon större 
omfattning är det enkla lärandet ofta tillräckligt men om en större förändring 
krävs så krävs det mer än att man utvecklar den nuvarande kompetensen. Det 
krävs enligt Hansson nytänkande och att organisationen ifrågasätter och ändrar 
de nuvarande förutsättningarna för verksamheten. Detta kallar Argyris dubbelt 
lärande och då ifrågasätts det invanda arbetssättet och förändras. Detta sker 
oftast som en anpassning till nya förutsättningar i omvärlden. Ett effektivt 
dubbelt lärande innebär att sättet att tänka påverkas. Det blir därför mer känslo- 
och konfliktladdat än enkelt lärande68 Även om det dubbla lärandet i det 
perspektivet är mer krävande så motverkar detta inte det enkla lärandet, snarare 
tvärtom. Det innebär att nivån på den organisatoriska effektiviteten inte 
äventyras av att organisationen försöker utveckla sitt lärande. 
 
I frågan om hur Flygvapnet hanterar personal och kompetensförsörjningen av 
sina insatsförband går det att se starka kopplingar till det rationalistiska 
synsättet medan kopplingen till det tolkande synsättet inte alls är lika klar. I 
samband med att Flygvapnet inrättade den nya utbildningsplattformen för 
                                                 
65 Försvarsmakten, Slutrapport från Arbetsgruppen nytt kompetensförsörjningssystem (AG Nytt 
KFS), s 4 ff 
66 Försvarsmakten, Slutrapport från Arbetsgruppen nytt kompetensförsörjningssystem (AG Nytt 
KFS), s 4 ff 
67 FMQ = Försvarsmaktskvalitet 
68 Hansson, s. 88 
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grundutbildningen av personalen, så rationaliserades verksamheten samtidigt. I 
det här fallet bygger visserligen Flygvapnet upp personalens KSA69, men 
förståelsen för hur systemet samverkar är betydligt svårare att åskådliggöra när 
bara delar av förbandet utbildas samtidigt. Kopplingen till Sandberg och 
Targamas teorier om att människans handlande inte styrs av faktiska 
förutsättningar, utan av hur hon tolkar och uppfattar vad som är faktiska 
förutsättningar i situationen är inte alls lika lätt att göra. Möjligen skulle 
erfarenheteskompetensen som de intervjuade ansåg vara viktig, utgöra grunden 
för förståelsen för arbetsuppgifterna. Denna förståelse ger mening åt 
erfarenheterna och bestämmer vilka teoretiska och praktiska kunskaper 
individen uppfattar sig ha och hur dessa ska utnyttjas.70 
 
Enligt de intervjuade ger kompetensen svar på vilka uppgifter Flygvapnet kan 
utföra, men också vilka uppgifter personalen får utföra. Det senare främst 
beroende på den ökade vikten av olika säkerhetsaspekter som krävs för att 
genomföra dagens verksamhet.  
 
Utöver detta har Försvarsmakten, av hänsyn till den värnpliktige, förändrat 
utbildningscykeln av sina insatsförband. Flygvapnet har styrt sin intagning så 
att den faktiska övningsperioden, då mer kvalificerade övningar och förbandets 
slutövning genomförs, alltid infaller på våren. Detta ger också begränsningar i 
förbandets förståelse för vad dess uppgift innebär. Även när det gäller 
uttagningen av de internationella insatsförbanden är förhållandet likartat. Idag 
sätts allt oftare upp missionsspecifika förband ihop. Det gör att förbandet vid 
utbildningstillfället har svårare att ge personalen den förståelse för uppgiften 
som det tolkande perspektivet anser vara avgörande för personalens 
kompetens. 
 
I frågan om behov av förändringar av personal och kompetensförsörjningen för 
att möta dagens krav går det att se att organisationen har ett tydligt 
rationalistiskt perspektiv, men också att ett visst tolkande perspektiv finns. 
Detta eftersom delar av organisationen inser att bristen på övning påverkar 
personalens kompetens att lösa sin tjänst avsevärt. Organisationen gör dock 
inte någon tydlig koppling mellan förståelsen och kompetensen så detta tyder 
på ett omedvetet tolkande perspektiv. Frågorna koncentreras här runt 
rekrytering, kompetens och lärande. Kompetensen beskriver vad en 
medarbetare, grupp, eller företag kan göra, men inte nödvändigtvis vad som 
görs. I intervjuerna ges flera exempel på problem som finns i organisationen, 
men också att problemen inte alltid hanteras på högre nivå. Organisationens 
oförmåga att upptäcka och åtgärda interna fel och andra obekväma sanningar 
beror enligt Argyris på att organisationen Flygvapnet har ett felaktigt 
organisatoriskt lärande. Han pekar också på andra tecken som tyder på detta. 
Ett är att Flygvapnet har svårt att, eller bara motvilligt, rapporterar problem 
uppåt i organisationen. Lärandet är ett centralt sätt att åstadkomma 
kompetensutveckling och med organisationens affärsidé och personalidé visas 
hur kompetenserna ska byggas upp t.ex. genom rekrytering, genom att skapa 

                                                 
69 KSA  Kunskap (Knowledge), Färdigheter (Skills), Förmågor (Abilities). 
70 Ibid, sid 164 
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engagemang och genom olika utvecklingsinsatser. Försvarsmakten använder 
sig i dag av enkelt lärande inom ramen för nuvarande arbetssätt och tänkande. 
Den förändring av verksamhet som Försvarsmakten genomfört sedan mitten på 
nittiotalet är så stor att det borde talas om en förnyelse av verksamheten. I detta 
fall måste organisationen enligt Hansson använda dubbelt lärande för att inte 
hamna i en ond cirkel. Mer av samma sorts medicin är inte rätt alla gånger utan 
organisationer måste ibland ifrågasätta sitt grundläggande synsätt för att kunna 
bryta den onda cirkeln. 
 

5.2 Slutsatser 
 
Till en början kan man konstatera ett antal faktorer som påverkar Flygvapnets 
behov av åtgärder. Stora förändringar av Försvarsmaktens och därmed 
Flygvapnets uppdrag har skett sedan slutet av 90-talet. Flygvapnets uppdrag 
har förändrats från att ha fokuserats på att vara en del av ett nationellt 
invasionsförsvar till att ingå i ett internationellt insatsförsvar. För 
personalförsörjningens vidkommande har Regeringen lagt fast att ett 
sammanhållet reformerat personalsystem som hanterar alla personalkategorier 
inom Försvarsmakten ska utarbetas och införas. 
 
Flygvapnets och Försvarsmakten har idag en rationalistisk syn på sin personal 
och kompetensförsörjning. Det visar både de styrdokument som organisationen 
har för ledning av personal och kompetensarbetet men också den personal som 
jag intervjuat i samband med den här uppsatsen. I det beslutsunderlag för ett 
framtida kompetensförsörjningssystem som Försvarsmakten tagit fram visar 
även den att Försvarsmakten i framtiden ska ha en rationalistisk syn på sin 
personal och kompetensförsörjning. 
 
De teorier jag har refererat till visar på alternativa sätt att se på de utmaningar 
som Flygvapnet står inför.  Kompetensen blir allt viktigare när vi möter 
framtiden. Men vad innebär kompetens? Sandberg och Targama hävdar att det 
inte bara är den enskildes faktiska förutsättningar som avgör detta. Även hur 
denne uppfattar situationen och förståelsen för arbetsuppgiften är avgörande 
för hur kompetent han eller hon är i arbetet. 
 
För att ta reda på vilka åtgärder som Flygvapnet med dessa faktorer som grund 
behöver göra, måste organisationen göra någon form av kompetensanalys. Det 
handlar om att lägga grunden till vilka åtgärder Flygvapnet behöver göra för att 
förstärka eller förändra kompetensen hos medarbetarna. Frågan om 
kompetensanalys tas även upp av Försvarsmakten i sitt beslutsunderlag till nytt 
kompetensförsörjningssystem.71 Med sin affärsidé och personalidé visar sedan 
Flygvapnet hur kompetenserna i organisationen ska byggas upp. Lärandet är 
sedan ett centralt sätt att åstadkomma kompetensutveckling. Argyris beskriver 
det enkla och det dubbla lärandet. Det enkla lärandet är vanligast 
förekommande och innebär att organisationen utvecklas inom ramen för sitt 
                                                 
71 Försvarsmakten, Slutrapport från Arbetsgruppen nytt kompetensförsörjningssystem (AG Nytt 
KFS), s 4 ff 
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nuvarande arbetssätt och tänkande. Det dubbla lärandet är inte lika vanligt och 
innebär nytänkande och att de nuvarande förutsättningarna för verksamheten 
ifrågasätts och förändras. Detta dubbla lärande är mer krävande än det enkla, 
men det är enligt Hansson en förutsättning för att organisationen ska kunna 
genomföra större förändringar av verksamheten. 
 
 

6 Diskussion 

6.1 Slutdiskussion 
Omställningen från ett relativt statiskt invasionsförsvar, där spelplanen i stort 
låg innanför den svenska landgränsen, till ett flexibelt insatsförsvar, där en stor 
del av den fredstida verksamheten syftar till tjänstgöring med modulära och 
militärt interoperabla förband på den internationella arenan har bara tagit sin 
början.  
Början blev ändå en ”rivstart” för delar av Flygvapnet med tanke på att 
organisationen inte haft förband i utlandstjänstgöring sedan ”Tunnans” tid. Att 
det går olika fort att anpassa olika delar av organisationen har flera orsaker 
men intuitivt får jag känslan att området personal och kompetensförsörjning 
har lång ledtid i samband med genomförandet av förändringar. Detta gör att det 
är ännu viktigare inom detta område att Försvarsmakten har ett system som är 
både förutseende men också flexibelt så att det kan hantera det krav vår ibland 
snabbt föränderliga omvärld ställer på Flygvapnet. Några av problemen som 
jag ser att Flygvapnet kommer att brottas med är bl.a. att personalen inte var 
förberedda på att utlandstjänstgöring  under vissa perioder var en del av jobbet. 
Personalen i våra förband är oftast väldigt kvalificerade. Det innebär samtidigt 
att de har lång utbildning och har därför kommit till en fas i livet där de i 
många fall måste ta hänsyns till andra faktorer än bara arbetet. Ett annat 
problem som Flygvapnet ställs inför är att de i stor utsträckning har fast 
anställd personal i de förband som skickas till internationell tjänstgöring. Det 
påverkar Grundorganisationen som får en brist personal i 
värnpliktsutbildningen. Detta gör att organisationen måste minska sina 
värnpliktskullar och därmed också minskar sitt rekryteringsunderlag.  
 
Flygvapnet och Försvarsmakten har idag en rationalistisk syn på sin personal 
och kompetensförsörjning och det tror jag att dom kommer att ha även i 
framtiden. Speciellt om de följer det beslutsunderlag för ett framtida 
kompetensförsörjningssystem som tagits fram. Att fortsätta med den 
rationalistiska synen på personal- och kompetensförsörjning gör det svårare än 
”nödvändigt” att utveckla organisationen. Om Försvarsmakten skulle låta 
personalen vara mer delaktig i arbetet med organisationens uppdrag och dess 
kompetensbehov skulle det underlätta mycket. Det skulle öka förståelsen för 
den verksamhet som genomförs på varje nivå och då skulle arbetstagaren aktivt 
kunna utveckla sig i en riktning som skulle kunna gynna organisationens 
behov. De teorier jag har refererat till visar på alternativa sätt att se på de 
utmaningar som Flygvapnet står inför.  Kompetensen blir allt viktigare när vi 
möter framtiden. Men vad innebär kompetens? Sandberg och Targama hävdar 
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att det inte bara är den enskildes faktiska förutsättningar som avgör vad 
kompetens innebär. Det handlar också om hur den enskilde uppfattar 
situationen och förståelsen för arbetsuppgiften. Denna förståelse är avgörande 
hur kompetent han eller hon är i arbetet. 
 
När det gäller införandet av de åtgärder som kommer fram vid den planerade 
kompetensanalysen anser jag att Flygvapnet och Försvarsmakten måste bli 
bättre på att kommunicera sitt budskap. I den affärsidé och personalidé som tas 
fram med kompetensanalysen och uppdragen som grund visar sedan FV för all 
personal hur kompetenserna i organisationen ska byggas upp. Vid själva 
kompetensutvecklingen är lärandet det centrala. Hittills har Flygvapnet använt 
det som Argyris beskriver som det enkla lärandet, men det räcker inte om de 
ska kunna uppnå de förändringar som krävs av Flygvapnet för att möta 
framtiden. Flygvapnet måste ta till sig det dubbla lärandet som innebär 
nytänkande och att de ifrågasätter och förändrar de nuvarande förutsättningarna 
för verksamheten. 
 
Jag konstaterar att med den rationella synen på personal- och 
kompetensförsörjningen och ett enkelt lärande gör att Flygvapnet inte når så 
långt som de borde kunna nå.  
 
 

6.2 Förslag till fortsatt forskning 
 
Mitt förslag till fortsatt forskning är att utveckla en mer detaljerad plan för hur 
Flygvapnet inom ramen för insatsorganisationen kan arbeta med ett dubbelt 
lärande. I samband med det dubbla lärandet bör Flygvapnet se till aspekter som 
kvalitetstänkande och kommunikation. Detta för att öka förståelsen hos 
personalen.
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Frågeställningar och underlag till intervjuer 
 
Bakgrund 
 
Försvarsmakten (FM) består idag av tre övergripande organisationer, grund-, insats- och 

tillväxtorganisationen. Tillväxtorganisationen syftar till att den militära numerären skall 
återtas i ett läge då hotbilden kräver det. Frågeställningen handlar inte om denna den 
första delen utan den fokuserar på de andra två. Kortfattat kan man säga att 
Grundorganisationen producerar förband och kompetenser till Insatsorganisationen. 
Förutom ett produktionsansvar vad gäller förband så har Grundorganisationen, som 
främsta uppgift att hävda vår territoriella integritet (TI) och ge stöd till samhället (SS) vid 
svåra påfrestningar. Insatsorganisation roll är att ha fokus på att försvara landet mot 
väpnat angrepp (VA) och genomföra internationella insatser (II).  

I en C-uppsats skriven av Mj Tomas Nybom under 2003-200472 ställer han sig frågan om 
Försvarsmaktens personal och kompetensförsörjning är realistisk i förhållande till de 
uppdrag man har fått av regering och riksdag. Han konstaterar i denna att eftersom 
Försvarsmakten inte har en organisation med övertalighet så uppstår ”vakanser” i 
organisationen när nya uppdrag tillkommer. Detta om den beordrande parten inte tar bort 
ett gammalt uppdrag. Att inte ta bort uppdrag har hittills varit mer regel än undantag i 
dagens Försvarsmakt. Han har i uppsatsen fokuserat på arméns delar av 
insatsorganisationen. I det empiriska resultatet tar han upp några problemområden som 
bör belysas. 

o Obalans mellan uppgifter och resurser gör att det sker överträdelser i 
anbefalld beredskap. Det finns exempel på hur individer ingående i 
förbandsgrupp 1 för den nationella delen av insatsorganisationen tjänstgjort 
internationellt utan att ha blivit ersatta på hemmaplan. Ett obligatorium som 
skulle kunna vara lösningen på många plan är idag inte praktiskt 
genomförbart med bibehållen kvalitet internationellt. 

o Ett annat problem anses dagens enbefälssystem vara. Vi blir inte de proffs som 
vi borde bli med detta system. Vi blir varken systemproffs eller riktigt bra 
chefer. Ett alternativ skulle kunna vara att anställa fler officerare för att skapa 
professionalism och kunna nå mycket längre i ett kvalitetsperspektiv samt att 
kunna hantera dagens uppgifter fullt ut. Ett annat skulle vara att dra ned på 
omfånget i internationella åtaganden för att totalt sett komma i balans mellan 
uppgifter och dagens resurser. 

 

Hans sammanfattande slutsats är att tydlighet och kvalitet kan endast uppnås i det svenska 
försvaret om det finns förståelse mellan de olika nivåerna inom organisationen (hela 
vägen från politisk nivå till förbandsnivå). Förståelse uppnås med dubbelriktad 
kommunikation och reflektion genom dialog.  

 

                                                 
72 Tomas Nybom, C-uppsats, ”De tomma stolarnas beredskap” - Personal och kompetensförsörjning av FM 
insatsorganisation - är den realistisk? , 
2003 
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I min uppsats tänkte jag arbeta vidare där Tomas Nyboms uppsats slutade. Jag ska fokusera på 
situationen inom flygvapnet och jag tänkte jag försöka svara på frågorna: 
 
Hur är Flygvapnet organiserat idag för att lösa de huvuduppgifter man fått att lösa? 
Hur hanterar Flygvapnet personal- och kompetensförsörjningen av sina insatsförband? 
Hur påverkar dagens personal- och kompetensförsörjning grundorganisationen? 
Behövs förändringar av personal- och kompetensförsörjningen inom FV för att möta dagens 
krav, och vilka resurser krävs i så fall. 
 

 

 

 

 

 
 
Försvarsmaktens insatsorganisation 
Har du samma uppfattning om förhållandet mellan organisation och uppgifter som ovan? Om 
inte, på vilket sätt skiljer det sig!  

 

 
Insats 
Org. 

 
Tillväxt 

Org. 

 
Grund 
Org. 

Försvarmakten 

Internationella Insatser 
Väpnat angrepp 

Territoriell Integritet 
Stöd till Samhället 
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Finns det några skillnader mellan hur försvarsgrenarna (Armén, Marinen och Flygvapnet) 
organiserar sin del av insatsorganisation idag?  
Vad beror eventuella skillnader på?  

Grundbegrepp 
Hur definierar du begreppet personalförsörjning? 
Hur definierar du begreppet kompetens? 
Hur ser du på förhållandet dem emellan? 

Personalförsörjning av insatsorganisationen 
Hur uppfattar du att Flygvapnets del av insatsorganisation personalförsörjs idag? 
Ser du några problemområden i detta?  
Hur ser sambandet ut mellan den nationella och den internationella delen av 
insatsorganisation i Flygvapnet avseende personalförsörjning?  
Hur ser sambandet ut mellan insats- och grundorganisationen i Flygvapnet avseende 
personalförsörjning?  
Ser du några förbättringar som man kan göra inom personalförsörjningsområdet mot 
insatsorganisationen och vilka resurser kräver i så fall det?  
Vilka konsekvenser kan det få för grundorganisationen? 

Kompetensförsörjning av insatsorganisationen 
Hur uppfattar du att Flygvapnets del av insatsorganisation kompetensförsörjs idag? 
Hur uppfattar du sambandet mellan den nationella och den internationella delen av 
insatsorganisation i Flygvapnet avseende kompetensförsörjning?  
Ser du några problemområden i detta? 
Hur uppfattar du sambandet mellan insats- och grundorganisationen i Flygvapnet avseende 
kompetensförsörjning?  
Ser du några problemområden i detta? 
Ser du några förbättringar som kan göras inom kompetensförsörjningsområdet mot 
insatsorganisationen och vilka resurser kräver i så fall det? 
 

Anteckningar 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN Bilaga 1 FHS 19 100: 2012 
ChP 02-04/3. Avd  
Mj Anders Wedin 2004-06-02   
 

Intervjuer 
1.1. Intervju med personalhandläggare på den operativa insatsstaben 

 
Den första intervjun genomfördes med två personalhandläggare på den operativa 
ledningsstaben. Bägge två hade erfarenhet från personaltjänst på förband och den ene arbetade 
fortfarande deltid som personalchef på ett flygförband. Jag började intervjun med att beskriva 
hur jag uppfattat förhållandet mellan Insatsorganisationen, Grundorganisationen och 
Tillväxtorganisationen. Jag visade nedanstående bild för att beskriva hur jag hade uppfattat 
förhållandet mellan de olika delarna i organisationen när jag läst mitt grundmaterial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Egen bild från intervjuunderlag. 
 
 
 
Håller ni med om bilden? 
Ja.   
 
Skiljer sig personalförsörjningen mellan flygvapnet och andra försvarsgrenar? 
 
Flygvapnet har, till skillnad från Armén, varit organiserat som insatsorganisationen redan ute 
på förbanden. Både flygdivisionen och STRIL är en insatsorganisation. 
Det syns inte lika klart i FV idag pga. den nya utbildningsplattformen man inrättat. Den 
upprättar basbataljonerna till skillnad mot tidigare när fackföreträdarna utbildade var sina 
delar. Man fyllde hela bataljoner då till skillnad mot nu då man bara utbildar vissa delar varje 
år. Det innebär att det tar lång tid att utbilda hela förband och har dessutom gjort att man i FV 
idag bara utbildar på våren. Det beror på politiska orsaker med motivet att man inte ska 
förstöra två år av dom värnpliktigas liv. Detta innebär att inryckning sker bara i augusti sedan 
2001 som i sin tur resulterar i att slutövningen sker på våren. Bristen med detta är att man inte 
kan öva i vinter miljö eftersom man inte hunnit tillräckligt långt i utbildningen vid den tiden.  
 
Vad innebär personalförsörjning för er? 

 
 

Insats 
Org. 

 
Tillväxt 

Org. 

 
Grund
Org. 

Försvarsmakten

Territoriell Integritet 
Stöd till Samhället 

Internationella  
Insatser 
Väpnat angrepp
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Innebär att man har en bra rekrytering med en bra strategi som grund. Vi ska kunna se till att 
vi skickar våra officerare på nivåhöjande utbildning så att vi ha en så bra bas att vi kan 
personalförsörja nivåerna 5-1. FV har relativt många civilanställda i insatsorganisationen och 
därför måste målet vara väl utklarat när man anställer civil personal till den.   
 
Gör organisationen någon skillnad när man rekryterar civila? Finns det en karriär även för 
civila? 
 
När man rekryterar t.ex en ekonomichef så letar man någon som matchar kraven direkt. Vid 
tillsättning av yrkesofficerare så letar man efter ett råämne som sedan successivt förädlas. 
Man har endast en grov kravprofil. Karriär för civila finns inte. Vi har för lite rörlighet på den 
sidan i förhållande till den militära. Ett exempel är att Bastele nyligen bytt chef och den som 
fick tjänsten hade jobbat sedan -52.  
 
Vad är kompetens 
Formell kompetens är grunden och kunskaper är en bra början. Detta kläs sedan på med 
erfarenheter och man vidareutbildas i olika steg innan man fått rätt kompetens. 
Sociala egenskaper ligger också till grund när man letar rätt person till förbandet. 
Erfarenhetskompetensen mycket viktig och kan överväga den formella kompetensen 
Vi rekrytering av militär personal har man initialt en formell kompetens, därefter genomförs 
tester och intervjuer i olika omgångar. Många har gjort värnplikten, av den anledningen finns 
det inte någon arbetsgivare som ett så bra instrument för att kunna anställa rätt människa. Det 
är egentligen konstigt att man misslyckas i det uppdraget. 
En del av kompetensutvecklingen är arbetsgivarens ansvar och man borde försäkra sig om att 
utveckla den personal man har så att man får den kompetens man behöver. 
Kompetensutveckling kan vara ett sätt att personalförsörja för att det ibland är en förutsättning 
för att behålla personalen, som annars går till annan anställning. 
 
Hur personalförsörjs insatsorganisationen? 
 
Den försörjs av Yoff, civila, vpl, reservofficerare och frivilligpersonal. Ominriktning krävs av 
utbildningen av frivilligpersonal till befattningar i dagens insatsförsvar. Civila får inte 
tillräcklig utbildning för att passa insatsförsvaret. Inom STRIL finns undantag och det är 
Radartekniker. Kombatantutbildning är ett exempel på utbildning som inte genomförs. Man är 
ej med på övningar. Det är svårt att få med FMLOG:s personal då FMLOG i så fall vill 
fakturera tiden man disponeras för.  
Vissa kategorier officerare övas sällan av ekonomiska skäl. (personaltjänst, tekniker 
stridsledning och luftbevakning, flygförare) 
 
Hur ser sambandet mellan den nationella och den internationella delen av 
insatsorganisationen ut? 
 
Förbanden i den nationella delen ska passa direkt i internationell tjänstgöring. 
Personalförsörjningen av vissa funktioner i förbandet måste kompletteringsrekryteras. Till 
exempel i SWAFRAP kompletteras snickare och rörmokare, och i FK01 tar man delar av en 
basbataljon som sedan kompletteras med t.ex. Registerförband. 
 
Sambandet mellan insats och grundorg. avseende personalförsörjningen och ser ni några 
förändringar som bör göras? 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN Bilaga 1 FHS 19 100: 2012 
ChP 02-04/3. Avd  
Mj Anders Wedin 2004-06-02   
 
 
GRO måste vara mera lik insatsorganisationen och krigsförbandschefen måste återfå sin roll 
styr hur personalförsörjning och kompetensutveckling. Detta fungerade bra tidigare men 
haltar idag. Orsaken till detta är att det är svårare för någon utanför organisationen att se dess 
faktiska behov. Vi utbildar mer för att klara grundorganisationens krav (TELLUS/DIDAS 
utb.) Enda sättet att lösa detta problem är att gå tillbaka till det gamla systemet. Det systemet 
frångick vi eftersom vi fick en minskad hotbild, och det krävdes en lägre beredskapsnivå. 
Fredsrationella behov fick därför styra i större omfattning. Med dåtidens organisation hade 
man löst dagens uppgifter obehindrat. Vissa saker var dock onödiga i dessa förband, viss mtrl 
t.ex. 
  
Vad gör vi med hålet i GRO när folket försvinner bort på annan tjänstgöring/övning? Är det 
ett problem? 
 
Det kommer att påverka organisationen högst avsevärt. Man måste sänka ambitionsnivån för 
att klara detta.  
 
Om problemet uppstår i FG1 förband, vad händer då? 
 
Man tar nog en kalkylerad risk när man gör detta och det kan därför inte ske om man ser 
någon större hotbild där förbandet måste engageras på hemmaplan. 
Man tömmer inte hela förband om man inte måste utan man sprider ut ”förlusterna” Vi kanske 
har fler förband i FG 1 än vad organisationen klarar av men det är inget som vi på den lägre 
nivån diskuterar. 
 
Vem är ansvarig för personalförsörjningen av de olika internationella förbanden och vem 
utnyttjar dom? 
 
Det finns två typer av internationella förband. Registerförband och typ FK 01. 
Registerförbanden personalförsörjs av GRO därefter övergår ansvaret till OPIL vid insats. 
OPIL är inte medveten/har insyn vid utbildningen av förbanden. Validering har börjat utföras. 
Gränsen GRO/OPIL när det gäller registerförbanden är diffus. FK 01 utbildas av F4 och OPIL 
har ansvaret att personalförsörja förbanden. Man tar personal ur insatsförbanden och ”gör” ett 
nytt förband 
 
Hur uppfattar ni att FV kompetensförsörjs? Är det skillnad mot Personalförsörjning? 
 
Kompetensförsörj bara med formell kompetens (undantag är DIV som får öva). Övnings 
verksamhet saknas och det är en så väsentlig del att man inte kan tala om 
kompetensförsörjning annat än på ett formellt plan. Personal som åker på internationella 
uppdrag får mycket övning och erfarenhet som vi inte har möjlighet att ta vara på när dom 
kommer hem. 
 
Kompetensförsörjning och personalförsörjning är två olika processer. Den ena är intern och 
den andra extern.  Den externa försörjer organisationen med numerären och den interna 
vidareutvecklar numerären 
 
– ”Situationen har blivit mer diffus i den här frågan i samband med omorganisationerna, det 
var betydligt klarare tidigare och då visste vi nog vad vi höll på med”. ”Det ska ju börja 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN Bilaga 1 FHS 19 100: 2012 
ChP 02-04/3. Avd  
Mj Anders Wedin 2004-06-02   
 
omstruktureras igen och då får vi se vad som kommer ut av det” ”Man får ju aldrig den tiden 
som behövs för att sätta organisationen och börja jobba som det är tänkt” ”Dom stora 
omorganisationerna är inte nyttiga” 
 

1.2. Intervju med C J1 
 
 Den andra intervjun genomfördes med chefen för den operativa insatsledningens 
personalavdelning. Här förklarar han hur ansvarsförhållandet mellan OPIL, GRO och KRI 
förhåller sig. 
 
Ansvaret för att skapa insatsorganisationens förmåga är inte min kompetens. Vad gäller 
nationella insatsorganisationen så övertar jag (OPIL) stafettpinnen när GRO och KRI, är 
klara. Det är KRI som är ansvariga för krigsplaceringsprocessen och GRO stödjer genom 
årliga produktionsuppdrag, Vi är inte inblandade i detta utan övertar ansvaret när det är klart. 
Den viktigaste rollen vi har är ansvaret för utlandsstyrkan. C GRO och C KRI är ansvariga för 
hur man personalförsörjer detta. Vi övertar ansvaret först när registerförbandet är utbildat. C 
OPIL använder insatsförbanden och GRO och KRI skapar dessa.  KRI fastställer hur 
förbanden ska se ut Olika metoder för personalförsörjning. FOMS73 takten är en. Det har varit 
olika kulturer inom FM. I vissa fall inom Armen har man haft GR 18 (18 års omsättningstakt), 
i marinen har man GR 1.  
 
Stämmer min bild av förhållandet mellan grundorganisationen och insatsorganisationen? 
 
 
C OPIL leder alla insatser även när det gäller TI och SS!! C OPIL lånar förband från GRO vid 
insatser. Insatsberedskapen leds genom FM BERO. SS leds genom Militärdistrikten som är 
underställda OPIL. 
C OPIL styr operativ inriktning genom att utarbeta en operativ doktrin. Denna doktrin styr C 
KRI när han producerar insatsförbanden.  
Orsaken till att vi tidigare inom FM kunde mobilisera inom 48 timmar var att vi hade ett 
överskott i förbandsproduktionen varierande mellan 15 och 40% Det skulle kunna vara en del 
av C OPIL styrning för att klara av vakanser som uppstår. 
C OPIL s andra styrning av KRI och GRO är en årlig taktiska och operativ värdering av 
krigsorganisationen. Där jämförs en krigsplan mot TOEM och man gör en operativ värdering 
av detta tillsammans med krigsförbandsvärdering och taktisk värdering från FTK. GRO och 
KRI är ansvariga för att åtgärda eventuella brister. 
 
Hur säker är denna värdering?   
 
För många av förbanden är denna värdering ett pappersarbete. Ett exempel: Registerförband 
besöks av TK chefer under övningar och mäter det man faktiskt ser som komplement till den 
taktiska värderingen. Rapport går till ÖB som i sin tur ska avväga (C Stra) vad som ska 
föreslås ingå i C GRO produktionsplan. Min uppfattning är att denna avvägning inte fungerat 
så bra tidigare. KRI skulle styra GRO men sedan 92-93 ändrades detta till att GROs behov 
skulle styra vad vi kunde använda i insatsorganisationen.  Jag har ställt mig frågan vad en 

                                                 
73 FOMS = Förbandsomsättning 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN Bilaga 1 FHS 19 100: 2012 
ChP 02-04/3. Avd  
Mj Anders Wedin 2004-06-02   
 
minskning av officerare inom grundorganisationen skulle innebära. Innebär detta att dessa 
minskar i insatsorganisationen också? Ja det gör det! 
Vi har haft en uppfattning om vad som behövts i en nationell insatsorganisation men när vi 
skickar förband på insatser internationellt har det behövts betydligt fler av både officerare och 
reservofficerare. 
Ett av skälen till att vi känner att vi har för få officerare är att vi någon gång på nittiotalet 
bestämde oss för att vi inte ska ange att vi har ett extrabehov för att lösa internationella 
uppgifter utan att det är en av våra huvuduppgifter. Man inte talar om att beräkningsgrunden 
för hur mycket som behövs i ”GRO rutan” är 200 officerare stationerade utomlands. (FB96) 
Utöver detta behöver vi dessutom 100 officerare nivå 1 och 3 i olika Nato- EU-staber och 
attachéer. Då ska vi göra förbandsklossar hemma i Sverige i GRO där vi har räknat bort dom 
300 annars har vi börjat ”övningen” med vakanser.. Det är därför vi alltid upplever en konflikt 
för att vi inte fyllt bemanningsuppdrag på staber och skolor, konflikt med flottiljer och 
förband. Dessutom är vi under ständig omstrukturering. Vi kör två Flygflottiljer mer än vad 
det senaste försvarsbeslutet angav d.v.s. den senast beslutade personalramen för flygvapnet. 
Det är inte konstigt att man upplever att man har brist på FV officerare när man producerar 
flygtid på två flottiljer som man redan lagt ner. 
 
Ser du någon lösning på detta? 
 
Vi måste bestämma att vi inte bara ska acceptera en vakans. En annan lösning beror på hur vi 
rekryterar personalen till internationell tjänstgöring. Inom Armén utser man ett förband som 
ansvarigt för utbildningen av det förband som ska skickas iväg och där accepterar man en 
minskning av t.ex. ett GU kompani i övrigt rekryteras man personal från alla arméns förband 
och då är det lättare att hantera vakanser även om det inte borde vara så. Det borde vara så att 
vi skulle bestämma vilket behov vi har och så bemannade vi det. Om vi inte hade råd att 
bemanna det behovet så får vi minska behovet så att pengarna och personalen stämmer 
överens. I marinen och FV, vilket vi inte prövat så mycket, har vi ett annat problem. Om vi 
skulle skicka ut SWENARAP (minröjn) så tar vi 40 % av befälskadern på 4: e minkrig. Jag 
påstår inte att produktionen stannar det året men det får helt andra konsekvenser. 40 % av 
befälskadern totalt är ju inte 40 % av dom står och utbildar vpl utan det är säkert närmare 80 
% av dom. Likadant blir det med SWAFRAP Från F21. Man konstaterar att produktionen 
drabbas men jag är inte säker på att man planerar så mycket av det i förväg. 
 
Vad händer om vi behöver den här personalen under tiden dom är borta? De kanske ingår i 
någon del av insatsorganisationen som har en beredskapstid som är mycket kortare än ett 
halvår. Kan man kalla tillbaka dem då enligt de avtal vi skrivit eller får vi acceptera att de är 
borta under minst sex månader. 
 
De är borta om vi inte bestämmer här tillsammans med GRO att de inte är ute i sex månader. 
Normalfallet är att inte gör det. Men problemet är att om det inte blir någon produktion på 
F17 så kan vi inte producera tillräckligt med vpl. som ställer upp på nästa insatsförband. Detta 
ska de som skapar förbanden fundera på. Vi behöver bara fundera på hur vi ska använda dom 
fortfarande. 
 
 Vad händer om vi behöver personalen för att lösa den territoriella integriteten? Vi kanske 
behöver höja beredskapen vilket skulle vara svårt med personalen utomlands. Är det något 
man funderar på innan man skickar iväg personalen. 
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En del av problemen man sett på senare år är att man ganska snabbt zoomar in på hur många 
utbildningsplattformar man behöver och sedan har vi fått in reviren och 
försvarsgrenstänkandet i stället för att återgå till att prata om insatsorganisationens behov. 
Vilka förband och förbandstyper behöver vi för att lösa uppdragen vi fått av våra politiker och 
sedan utifrån detta börja diskutera vilken grundorganisationsstruktur behövs för att skapa det 
här? Men vi vågar inte ta det djärva greppet. 
Vad är det för skillnad på personal behov och kompetensbehov? Ett exempel: Vi har behov av 
kompetensen flygförare, ledsystemtekniker och läkare. Då klarar vi ut vilket behov 
insatsorganisationen har och om grundorg har ett större behov än detta. Sedan ställer vi oss 
frågan hur vi ska personalförsörja det behovet. Vi utbildar tillräckligt många piloter och vi ger 
dom en så hög lön att det är intressant att börja yrket och att stanna kvar i yrket. Det är 
allmänt känt att piloter får ha lite mer betalt för det är en lite speciell kompetens. Likadant när 
det gäller läkare. Men sedan börjar det bli svårt. Utbildar vi tillräckligt många människor på 
fackprogrammen och ledsystemutbildningar. Det är tveksamt! Ser vi till att det är intressant 
att gå in på utbildningen och vara kvar i yrket, ännu mer tveksamt. Det är inte allmänt 
vedertaget att är man major eller övlt med det kompetensområdet så får man ha 60 000: -/mån 
men det kan man ha som pilot men inte som specialist inom ett annat fack.  
En annan viktig del i kompetensförsörjningssystemet är vilken kategori vi utbildar vid skolor. 
Idag styr eleverna i stort vad man vill utbilda sig till och inte Försvarsmaktens behov. I det här 
fallet har en grupp tittat på kompetensbehovet i insatsorganisationen och en annan grupp tittat 
på hur man ska personalförsörja detta. 
 
Vad har vi haft för system för dagens personalförsörjning? Är även den inne i någon form av 
förändringsprocess? 
 
I gruppen som arbetar med att ta fram ÖB: s avvägningsbeslut, där finns inte tillräckliga 
kunskaper om alla delbeståndsdelar som behövs i ett personalförsörjningssystem. Man har 
inte tillräckligt prioriterat kompetenserna där. Det räcker inte att ha bemanningsavdelning för 
de måste ju veta det långsiktiga bemanningsbehovet. Det enda man hör från förbanden idag är 
vilka personalbrister vi har. Det svar man då får från ledningen är att vi måste minska 
behovet. Detta beror på att vi misslyckats med att genomföra FB 96. Personal på ganska hög 
nivå tilläts ge råd på ett sådant sätt att man inte prioriterade personalförsörjningen. Man tog en 
kalkylerad risk. De visste vad man valde bort men insåg inte vilken skada det skulle innebära. 
Idag har vi inte tillräcklig styrka hos den personal som utövar personalledning på 
koncernnivån för att kunna åtgärda detta. Det talas inte om insatsorganisationen utan bara om 
grundorganisationen. Man har tillräckliga problem med denna. 
Vi har hittills haft en ödemarks politik vilket har inneburit att ju längre in i landet förbanden 
ligger desto lättare är det att behålla dem. De är ju tyvärr svårast att personalförsörja! De 
förband som var lättast att personalförsörja och utbildade till den lägsta kostnad och med bäst 
effekt och kvalitet får lägga ner.  
 
Tar politiker sådana beslut medvetet eller av ren okunskap? 
 
Ett av problemen är att vi inom samma koncernledning använder uttrycket vi och dom. 
Avvägningsprocessen fungerar inte. Om det är så väl att de som har uppgiften att skapa 
förmågan i bästa fall läser C OPILs operativa värdering. Tyvärr har dom så mycket annat att 
göra så de hinner inte med och då har vi inte förmågan att rätt avväga behoven. Vi vill för 
mycket i förhållande till de pengar vi har. Jag upplever att vår nye ÖB har börjat prata om det. 
Vi kan inte säga som vi sagt vid försvarsbesluten sedan 92 att vi får ta några hårda år men 
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sedan blir det bättre. Det har aldrig blivit bättre!  D.v.s. vi har fuskat och tryckt in för mycket i 
kostymen och vi har inte klarat av att göra nått åt det.  
 

1.3. Intervju med handläggare på GRO Org. 

 
..... 
Man skapar ett gemensamt system för uppföljning KRO FM 
Organisationen lider av att man omorganiserar och innan personalen lärt sig sina nya 
uppgifter så är risken stor att samma arbete utförs på flera ställen i organisationen.  
 
Stämmer min bild av hur organisationerna samarbetar? 
 
Ja det gör den även om den inbördes storleken mellan dem inte återges riktigt. 
 
Finns det skillnader mellan försvarsgrenarna i detta samarbete eller ser det likadant ut? 
Jag kan egentligen bara kommentera Flygvapnets del men jag får en känsla av att det fungerar 
likadant. Det man kan kommentera är att FV har en stor del sin personal anställd redan i 
fredstid medan armén har färre anställda och större delar värnpliktig personal i sina förband. 
Vad betyder begreppen personalförsörjning och kompetensförsörjning för dig? 
 
Det som jag först tänker på är att det är viktigt att se till att man får personal med rätt 
kompetens på rätt plats. En annan variant är att man ser till att personen får rätt kompetens när 
man placerats på en viss tjänst. 
 
Om jag tolkar dig rätt så beror kompetensen på vilka kunskaper man har och vad man har för 
utbildning och personalförsörjningen handlar mer om att få en person på en plats utan större 
krav på rätt kunskaper och utbildning. 
Ja det kan man säga. Vi håller på med ett arbete där vi i vår insatsorganisation se till att även 
precisera vilka kompetenser som behövs för varje krigsbefattning men det arbetet är inte 
riktigt klart. 
Det har alltså inte varit så tidigare? 
Det har inte varit specificerat på det sättet. I Flygvapnet är vi lite annorlunda för har vi ju 
krigsbefattningskoder som, om man kan tyda dom, vilket det inte är många som kan, så kan 
man titta ganska preciserat vilken kompetens befattningen kräver. I Armén har man samma 
typ av krigsbefattning både till anställda och värnpliktiga. Flygvapnets värnpliktiga har 
samma system som i armén medan anställda har ett system där varje position i 
befattningskoden har sin egen betydelse.  
 
Hur uppfattar du att krigsförbanden personalförsörjs? 
 
Det görs av förbanden. Pliktverket ser till att värnpliktiga kommer till förbanden men 
förbanden styr vilken värnpliktig som hamnar på de olika befattningarna. När det gäller dom 
anställda så styrs det helt och hållet av förbanden. 
Er styrning av detta är alltså genom att ni ”designar” krigsförbanden. 
Vi skapar krigsförbanden med underlag från KRI Luft som i sin tur får hjälp av FTK och dom 
olika TU enheterna. När vi lagt in organisationen såväl personellt som materielt så skickar vi 
hela Flygvapnets organisation till Pliktverket och FMLOG, FTK och förbanden får sina 
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organisationer. Men i KRO FV har vi bara behoven. Vi ser inte tillgångarna där. Det är en 
förändring som kommer att ske i KRO FM, där kommer man även att föra in tillgångarna. 
 
Hur ofta skickas detta underlag ut? 
 
Det skickas ut en gång om året. Året ser ut som så här: På våren jobbar KRI Luft, FTK och 
förbanden med att revidera underlaget. Detta skickas till KRI. Detta revideras i KRO FV 
under hösten och sedan skickas revideringen ut i december. 
Hur resonerar man när man konstruerar dessa förband vad gäller reserver. Vem bedömer hur 
mycket reserver som ska ingå i förbandet. Tar man någon hänsyn till hur 
personalförsörjningen fungerar och att förbandet ska klara av vakanser, barnledigheter mm.? 
Den stora styrningen är personalramarna. Vi får ramar som talar om hur många Yoff, RO och 
vpl. förbandet får ha. Sedan får varje TU bestämma hur man vill designa förbandet. Jag tror 
inte att man tar hänsyn till att förbanden ska klara av sådana vakanser utan man tittar på 
uppgiften med dom personalramarna som vi fått? 
Hur fungerar det när man sedan ska bemanna krigsförbanden. Fungerar det bra eller får 
man problem p.g.a. vakanser? 
 
Det kan man säkert få. Men enligt Pliktverket ligger Flygvapnet idag väldigt bra till när det 
gäller uppfyllnaden och det tror jag personligen att det beror på att vi har många 
yrkesofficerare i våra förband. Dom är lite mera säkra när det gäller krigsplaceringen än en 
vpl som kan försvinna av många olika skäl. Förhoppningsvis har man dessutom en plan för en 
Yoff där man planerar utbildningar mm. 
Nu har förbandsgrupperna förändrats. Och då ingår SWAFRAP förbanden i FG1 men sedan 
har man en skala ner till FG 5, där det är fem års återtagning. Både där och i FG 2 där det är 
ett års återtagning har FV förband. Det styr ju också personalförsörjningen. Har man ett 
förband i FG 5 kan man acceptera vakanser som man hinner utbilda under den femåriga 
återtagningen. Vissa befattningar t.ex. förbandschefen kräver dock så lång utbildning att man 
inte kan acceptera vakanser där. Divisioner som ingår FG 5 hinns inte heller utbildas till rätt 
nivå om man inte har startat i förväg. För materielen är det inte samma problem. Man låter bli 
att anskaffa den tills den dag man bedömer att man behöver den. 
På senare tid har man för att spara på resurserna börjat tänka på modulära förband där man 
skickar iväg delar av förband och kanske blanda delar från olika förband för att skapa nya 
förband. 
Vi har haft en organisation som fungerat bra men sedan när vi skulle göra drastiska 
nedskärningar insåg man att vi inte har råd att driva all verksamhet. 
Vem gör kvalitetskontrollen av de utbildade förband ni konstruerat? 
Det gör KRI Luft. 
 
Hur ser sambandet mellan grund och insatsorganisationen? Finns det något samband? 
Ja det finns det. Ex. när det gäller vpl. utbildning måste man beställa dessa från pliktverket två 
år innan utbildningen. Sedan finns det befattningar som man bemannar med grundutbildade 
vpl. eller så tar man överförings- vpl. Det är vpl. som varit krigsplacerad fyra år i ett förband 
och sedan förs över till ett annat förband. I det här arbetet tycker jag Flygvapnet kommit långt 
även om det finns mer att göra med överföringsvärnpliktiga. Men det kan bero på att vi har 
färre vpl. och förband än armén. När det gäller Yoff tror jag att förbanden har rätt bra koll på 
att de är rätt utbildade. I och med att förbanden varit med och byggt 
krigsförbandsorganisationerna så vet man vad som krävs av befattningarna i förbanden 
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Ser du några förbättringar eller förändringar som man skulle behöva göra? 
 
Det är arbetet med överföringsvärnpliktiga som vi talade om. Eftersom vi inte har så många 
värnpliktiga som rycker in så måste vi se till att de blir rätt utbildade och att man nyttjar dem 
under de tio år man har på sig. Vill man nyttja dom efter det måste man ge dm någon form av 
utbildning för att man ska få tio nya år att disponera dem. Det ställer högre krav på oss att vi 
planerar de värnpliktiga. Det styr vi genom att vi på de olika befattningarna skriver att de ska 
bemannas av grundutbildade resp. överförings- värnpliktiga. 
Hur löser man kompetensförsörjningen av Flygvapnets förband? 
De sista åren har man konstaterat att kompetensen sjunkit eftersom vi inte övat i den 
omfattning vi borde. Den dagliga verksamheten ger inte samma övning av de rutiner mm. som 
man använder i insatsförbanden och vid övningar. Kontaktytor, samband och rutiner ändras. 
Känner ni att ni kan påverka kompetensförsörjningen av anställd personal?  
Inte när vi gör krigsförband. Där sätter vi in de befattningar som behövs, sedan är det upp till 
förbanden att fylla upp krigsförbanden med rätt utbildad personal. 
 
Ska förbanden själva göra en bedömning av vad som krävs av personalen? 
 
Ja det är det. Det enda som vi eventuellt skulle styra är om det är en helt ny befattning där 
man från KRI Luft kan ha åsikter. Men även om man är uppdelad i olika organisatoriska 
enheter, HKV FTK osv. så sker det hela tiden en dialog. Även om man jobbar på HKV så 
struntar man ju inte vad dom på förbanden säger, för dom är ju ute i verkligheten. Flygvapnet 
är så pass litet att man känner många av dom man samverkar med och att man baras skulle 
säga nej i en fråga är mycket ovanligt, det sker hela tiden en dialog och förbanden är med i 
diskussionen innan beslutet så att man har bakgrunden till varför ett beslut blev som det blev. 
 
 Hur tror du kompetensförsörjningen kommer att fungera nu när internationell tjänstgöring 
för flygvapenförband står för dörren? Kommer det att bli vakanser i organisationen? 
 
Ja det måste det bli. Om vi tittar på JAS 39 eller Tp84 organisationerna så har vi ju bara ett 
visst antal förare och tekniker i dom systemen, och lyfter man bort delar av dom så måste det 
ju bli vakanser för vi har ju ingen övertalighet i den delen av organisationen, snarare tvärt om. 
Det var ju likadant när man satte upp MONUC. Man måste ju ta personal från den befintliga 
organisationen för det finns ju inte dom kompetenserna att hämta ”på gatan”.  Om man tar 
exemplet JAS 39 förbandet så är det ju viktigt att dom är samövade och då är det svårt att ta 
folk lite här och där. Men det innebär ju å andra sidan att man tömmer ett förband i stället. Det 
skulle kunna innebära att man fick mindre verksamhet på t.ex. F17 när det inte flögs i samma 
utsträckning där. 
 Skulle det i så fall vara lättare att motivera en minskning av fredsproduktionen i det fallet än 
när man bara tagit bort mindre delar av förbandet? 
 
Ja det tror jag. Det är nog både på gott och ont för när hela förbandet försvinner så är ju den 
arbetsuppgiften borta. Personal och kompetens som försvinner är ju inte något som man 
ersätter snabbt utan det tar ju lång tid att bygga upp den erfarenhet som krävs. 
Från min synvinkel borde grundorganisationen anpassas efter insatsorganisationen eftersom 
insatsorganisationen är det vi ska göra och vi har dom internationella förbanden här också. 
Det borde inte vara några problem eftersom det är många som gör sin krigsuppgift till 
vardags. 
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1.4. Intervju sektionschef FV på GRO Bem 

 
Hur hanterar man vakanser som uppstår i organisationen närpersonal är temporärt borta på 
t.ex. internationell tjänstgöring? 
Är perioden kortare än sex månader så tar man vakansen på den befattning där vederbörande 
satt. Är det längre tid försöker vi hitta en ersättare och den som är ute får en ny planering och 
kommer sannolikt inte tillbaka till samma tjänst. Det gäller nivå 3. För nivå 4 bestämmer 
förbandschefen själv. 
 
Stämmer ”bilden” med verkligheten? 
Bilden stämmer. Utlandsstyrkan kan ju ses som en sorts insatsorganisation även om förbanden 
är sammansatta av personal ur olika insatsförband. Personal i stabsbefattningar är ju också en 
form av internationell insats men den hanterar ju GRO utan hänsyn taget till 
insatsorganisationen. I det fallet tar man den beredskapssänkning det innebär. Det har ju 
hittills varit så att när vi skickat ut registerförbanden har det bara varit delar av förbanden som 
kompletterats med folk från GRO vilket har inneburit att GRO har opponerat sig ex. Liberia. 
Amf1 o 4 har fått problem med förbandsproduktionen. 
 
Ser man skillnader mellan försvarsgrenarna jfr armens system? Ställs vi inför samma 
problem eller får vi andra problem i Flygvapnet? 
Vi kan ju tänkas få andra problem. Nu är ju en division med teknisk support utpekad och i den 
är alla befattningar namngivna vilka som ska ingå. Det kan ju tänkas ställa inför 
Liberiaproblematiken där ett antal inte kan följa med av olika anledningar och därmed inte 
håller den beredskap som vi trott, då måste vi ta personal från andra delar av organisationen 
för att fylla förbandet.  
 
Hur ser situationen ut för den del av GRO som skickar ut förbandet (divisionen) 
internationellt ? 
Dom löser samma uppgift som förut, den följer med utomlands. Och det behöver inte bli nått 
problem eftersom man inte har kvar utbildningsansvaret för nya divisionsmedlemmar utan 
bara uppgiften att sätta upp förbandet och genomföra den internationella insatsen. 
 
Hur ser du på grundbegreppen kompetens och personalförsörjning och sambandet mellan 
dom? 
I mitt arbete är begreppen väldigt lika. Jag försöker genomföra personalförsörjningen så att 
jag flyttar rätt kompetens till befattningen. En annan fråga är ju hur vi försörjer organisationen 
med kompetens: vilken utbildningsgång har vi och vilken plan har vi för att skapa rätt 
kompetens hos den personal vi har för att möta dom krav vi ställs inför i framtiden. I det fallet 
tycker jag att vi är dåliga. Att titta framåt och titta vad vi behöver. Det är nog ingen skillnad 
mellan försvarsgrenarna i det fallet. Att vi inte lyckas med att se vad vi behöver i framtiden är 
en sak men även kompetenser vi skaffar oss under tiden sitter oftast i trånga sektorer. Det 
finns befattningshavare här på HKV som sitter på unik kompetens inom FM och det 
konstateras man flera gånger men gör inget åt det. Man breddar inte och det enda som görs är 
att man säger till vederbörande att denne inte får gå i för tidig pension för vi har så stort behov 
av din kompetens. Sedan under den sista tiden man har honom kvar så bygger man i alla fall 
inte upp någon ny kompetens inför dennes pensionering. 
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Vem hanterar sådana frågor? 
Det kanske är det som är problemet. Det är ingen som vet vem som äger frågan.  
Vad gör du om du saknar kompetenser för att bemanna olika befattningar. Skickar du den 
informationen ”bakåt” i systemet så att vi kan bygga upp den kompetensen i framtiden? 
Det tycker jag ligger i grundorganisionen på något vis. Den som ska slå larm är dom som 
jobbar med dom kompetenserna. Om det är KRI led eller KRI luft som saknar kompetenserna 
måste dom initiera detta.  
En annan fråga är hur vi ska få rätt personalstruktur i FM. Vi kan konstatera idag att vi är för 
gamla i försvaret och ska vi åtgärda detta är det en lång process. Vi har ju skickat hem folk 
vid 55 år ålder och det kommer ju att innebära att vi under fem år inte kommer att ha några 
som går i ålderspension egentligen. Mellan 2005 och 2010 har vi väldigt få pensionsavgångar, 
vilket innebär att att vi fortsätter att trycka på samtidigt som vi ska minska den totala ramen. 
Hur ska vi hantera det. Ska vi börja säga upp folk? Det som händer då är att vi får stoppa 
rekryteringen och det gör att dom som ska komma in och börja med kontrakten om att jobba 
till 35 års ålder, det är ju dom som kommer i underifrån och stoppar vi det så har vi inga 
sådana på ytterligare 20 år. Det här är ju också personalförsörjning av FM. ÖB har börjat 
prata om saken och det ligger i kompetensutredningen. ÖB talar om åldersstruktur och 
visstidsanställningar men det är ett tidsförhållande som är väldigt långt. Om vi anställer 450 
nya yrkesofficerare per år och vi i princip inte har några pensionsavgångar så kommer 
organisationen ett bli större ett antal år. Det är bara ett sätt att köpa tid 
 
Frågan om kompetensförsörjning igen. Är det någon som styr de profileringar som utbildas 
på chefsprogrammet. 
Det finns en remiss på nästa nomineringsnämd och där är det uppstyrd ungefär hur många vi 
ska ha i dom olika profileringarna. Men var den styrningen kommer ifrån vet jag inte. Men 
sedan är det inte säkert att det blir så i alla fall. Det är flera profileringar som vi sällan 
utbildar. Vapen och skyddsteknik har vi nästa aldrig haft någon i FV. Det brukar vara stor 
övervikt av operatörer. 
 
Borde det inte vara så att någon t.ex. du när du ser att behov finns på sikt, kan påverka 
utbildningen så att vi utbildar den personal som vi har eller kommer att ha behov av? 
Det här är en fråga som egentligen inte hanteras och vi kan ju se en del av behovet. Men 
samtidigt är man ju ändå generalist när man kommer ut från ChP. Profileringen är av mindre 
betydelse än vad man t.ex. har gjort tidigare i sin karriär.  
Andra saker man inte hanterar är fackprogramseleverna. Där har man skaffat specialister men 
ingen greppar dessa. Det enda som hanteras centralt är lednings och systemteknikerna. Dom 
andra är ju normalt nivå 4 och lägre och hanteras därför av förbanden. Det är en fråga som vi 
diskuterar om vi ska hantera dessa centralt. Att eventuellt hantera dessa som andra 
specialister. När dom söker fackmanna utbildning så anmäler ofta förbanden att man inte har 
så stort behov av dessa som antalet sökande och ändå antas dessa till utbildningen av HKV. 
Då borde ju FM centralt som såg behovet omfördelar kompetensen efter utbildningen, men i 
så fall ska ju eleverna få reda på detta innan man påbörjar utbildningen så att man kan planera 
efter detta. Om man i så fall inte kan tänka sig flytta efter genomförd utbildning så får man 
inte gå den.  
Den planeringen existerar inte idag annat än de behov förbanden anmäler.  
 
Skiljer sig vår kompetensförsörjning från de andra försvarsgrenarna? 
Vi breddar och generaliserar våra specialister när dom genomför Chefsprogrammet vilket gör 
att dom kan mycket väl ta vanliga yrkesofficersbefattningar och är då att betrakta som en 
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vanlig yrkesofficer med en specialistkompetens i ryggsäcken. Min bild av armén är att dom i 
princip har det omvända systemet. Dom har specialister på nivå 3 t.ex. på SWEDEC mm. 
Dom har väldigt specialiserade uppgifter men är ändå nivå 3 vilket gör att dom här inne i 
HKV mycket kortare tider och jobbar oftare på förband. Förbands nivå 3: a. 
 
Är det ett problem för oss? Kommer vi att förändra oss eller dom?  
Det ligger i fackmanna resonemanget också och jag tror att man tar ner specialister på en 
lägre nivå. Man stannar som major och gör karriär som specialist i stället. Exempel på detta är 
personalchefs- och ekonomichefs- befattningar. Dom går fackprogrammet på nivå 4 eller 5 
eller är civilanställda. (Flygplatschef med mindre chefskap) 
 
Är det något mer som vi borde ta upp eller som jag missat? 
Mycket av det vi pratat om finns i den kompetensutredning som gjorts så mitt tips är att du 
pratar med Lena Hallin om denna. 
Det man tittar på i den nya organisationen är en sammanslagning av dom delar som håller på 
med kompetensförsörjning. GRO Utb (hanterar skolorna), GRO Bem, STRA Pers. Stor 
spridning av likartade frågor gör systemet tungarbetat. Dagens organisation är inte så tydlig. 
(Går mot processtänkande i framtiden) 
En sammanhållen personalfunktion ligger med i alla Björn Anderssons förslag men det 
betyder för den skull inte att det säkert kommer att bli så i alla fall. 
 
 

1.5. Intervju med handläggare på KRI luft 

 
Håller du med om att min bild beskriver verkligheten på ett riktigt sätt? 
Jag uppfattar det som om bilden har tre organisationer, så ser inte jag på det. Ringarna går mer 
in i varandra. Luft och sjöstridskrafterna har mycket fler stående förband, 
flygunderhållsförmågan, Div. fälthållning.   GRO:s org  är närmare KRI. 
Tillväxtorganisationen är ju styrd av att vi har en något snabbare förbandsomsättning än vi 
behöver. Samma människor, samma materiel, samma arbetssätt, ledningssätt osv. Vi har utan 
politiska beslut kunna med kort varsel ta fram våra verkansdelar. Det har räckt med dom 
beslut vi kunnat fatta inom Försvarsmakten. 
 
Vad beror skillnaderna mellan försvarsgrenarna på? Varför är vi mer kaderorganiserade än 
t.ex. armén  
Det kan bero på att utbildningstiden för våra förband är för långa för att de skulle passa inom 
ramen för värnpliktstjänstgöring. Det krävs lång utbildnings innan man tillåts vara en del av 
vår organisation. Det är samma i sjöstridskrafterna.  
Det blir större massa om man använder värnpliktiga och det skulle bli väldigt dyrt att utbilda 
för oss. Våra tidigare KlargtTo var liknande armens system.  
 
Var menar du när du pratar om personalförsörjning och kompetens 
Personalförsörjning är för mig både mängden och kompetensen. Huvudbegreppet är 
personalförsörjning, en del är kompetens. Jfr. Materiel; anskaffningsfas, vidmakthållandefas 
och avvecklingfas. 
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Påverkar hålen i insatsorganisationen vår verksamhet när ni tittar på krigsförbanden? 
Vi diskuterar detta fenomen mycket men ser inte det som ett problem. Det är ett politiskt 
beslut att vara där och det är ett politiskt beslut att ta hem förbandet igen. Det är inget hål utan 
innebär bara att förbandet inte är samlat. I teorin så kan man ta hem förbanden med mycket 
kort varsel. Är nationens överlevnad hotad så åker dom hem. Jag tror inte det är långsammare 
att få fart på ett förband som är i drift än att få igång förrådställda förband.  
 
Skriver vi avtalen så att vi kan hämta hem förbanden med så korta varsel? 
Nej det tror jag inte men vi lever i en anarkisk värld Nationlstaterna kan inte straffas av någon 
överstatlig organisation.( annat än USA) Nationen gör vad som ligger i dess intresse. Vi har 
tittat på det men funnit att det är ett större problem för Grundorgansiationen än 
insatsorganisationen. 
 
Är det då så stora problem för GRO att vi måste ta hänsyn till det? 
Ja det är det tycker jag. Vi får skaffa lite mer utrustning så att det räcker till båda sakerna. 
T.ex export till Tjeckien och Ungern. Vi hade inte räknat med att vi måste skicka utrustning 
dit och nu måste vi återskapa det här och det tar ett tag innan vi har fyllt upp det igen. Det är 
ungefär samma princip som när vi skickar förband utomlands anser jag. Det är GRO 
problemet. 
 
Hur bedömer ni luckor i systemet när ni värderar systemet? Tar ni hänsyn till det i 
värderingen? 
Nej det gör vi inte. Inte hittills. 
 
Vet politikerna vilka följder luckor det skapar och vad det innebär när dom skickar iväg dessa 
förband internationellt. 
Det tror jag dom vet men du får intervjua FÖ också.. Jag tror att dom har koll på läget. Det är 
vi själva som misstror dom. Det internationella steget är fullt medvetet. Vi har ett strategiskt 
Window of opportunity. Problemen som uppstår lämnas tillbaka till Försvarsmakten så att 
dom får lösa det. Hål i insatsorganisationen är ingen större fara men hålen i GRO är svårare 
att hantera. Man räknar med att man luckas inte med alla mål utan man får dra ner 
produktionsmålen lite. Det är ett värre att problem att det är dyrare att genomföra verksamhet 
utomlands och det har inte varit vanligt hittills att vi fått ersättning när vi åkt på 
internationella uppdrag. Jag tror att politikerna vet vad dom håller på med. 
 
Kan det vara så att dom accepterar den försämring det innebär men att vi har själva svårare 
att acceptera den? 
Ja vi har högre kvalitetsnorm än dom för vi kommer från en annan kultur. 
 
Kan det bero på kommunikationsproblem att vi inte förstår att dom vet om dessa brister? 
Ja det tror jag.  
 
Finns det något ställe där sådana reduktioner förs upp? 
STRA följer upp detta och har kontinuerligt dialog med FÖ om detta och det är synd att denna 
kommunikation inte offentliggörs. 
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Hur dokumenteras och redovisas dom uppgifterna på GRO som vi inte genomför? Redovisas 
det och politikerna accepterar detta eller underlåter man att kontrollera dom eller 
kontrollerar man utan att nämnvärt reagera över resultatet. 
Dom redovisas i årsrapporten alla sakerna men jag vet inte vad som behövs för att dom ska 
reagera. 
Politikerna anser att det är vår uppgift att omprioritera för våra resurser för att klara 
neddragningarna. Dom accepterar till exempel att vi stöder en försäljning till Ungern och tar 
dom neddragningar vi måste göra för att klara detta. Det ligger i uppgiften att stödja industrin 
i exportsatsningen. 
Problemet är att vi får fler arbetsuppgifter och jobbar redan 100 %. Vad ska vi ta bort? 
Det är i vår värld, vi gillar kvalitet, antingen ett eller noll. Antingen funkar det eller så inte. 
Men det känns ibland som om det är tillräckligt bra. Vi är nöjda så klaga inte. Det kanske inte 
är någon kontrovers. Det kan ju för den som ska utföra uppgiften kännas som om man tagit 
hans resurser men uppgiften ligger kvar. Det är ju för att info sipprat ner genom 
organisationen. I det stora hela kan vi acceptera att du misslyckas och att tre andra kommer att 
lyckas och det är ju ett internt kommunikationsproblem.  
 
Kommunikationsproblemen är alltså inom FM. Finns den här informationen någonstans inom 
organisationen. 
Jag tror att STRA har den informationen. Dom känner ganska väl vad politikerna accepterar 
och inte. Men sen att informationen inte sprids genererar frustrationer. 
 
Vad är anledningen till att den informationen inte sprids? Är det medvetet eller drunknar den 
i alla annan information eller? Det kanske inte är något problem. Det är bara vi som 
uppfattar det så, medan politikerna inte alls ser det på det viset. Det enda vi saknar är att vi 
får reda på att man accepterar luckor på olika ställen i organisationen eller så är det så att 
det är ett problem fastän politikerna inte inser att det blir så stora luckor och dom 
konsekvenser det får. 
 
Det beror ju på hur man tolkar det. Jag tolkar det som om att politikerna vet vad dom sysslar 
med. 
 
Ser du några förbättringar man skulle kunna göra för att komma tillrätta med dom här 
problemen. 
Blir det mycket internationella insatser så kommer man för eller senare att ledsna om man har 
många stående förband. Det är enklare om man har värnpliktiga som man kan byta ut. Vi har 
ju många anställda som måste göra det om och om igen i cykler om fyra? År. Förbättringen 
skulle innebära att vi hade ett system där vi inte ligger ute så länge utan kan åka hem med 
kortare intervaller jfr övning i Vidsel. Man kan vara borta t.ex. en månad i taget med perioder 
hemma emellan. Inte det systemet som blivit någon De Facto standard att vi ska vara borta 
sex månader utomlands. GRO får ett stort problem med personalen att folk ledsnar och vill 
vara hemma för att få det sociala livet att fungera. För att få ett sådant system att gå runt 
måste GRO bli mycket större eftersom personal försvinner hela tiden helt i onödan. 
Armén känner av det här fenomenet när det gäller vissa specialkompetenser, 
Logistikofficerare m.fl..  För att lösa detta kan man antingen göra GRO större eller sänka 
förbandsomsättningen. Det går ju att behålla personalen i internationell tjänstgöring i stället. 
Att utbilda ny personal för att ersätta personal som inte ställer upp på ett högfrekvent 
utnyttjande blir mycket dyrare än att öka rotationen och i det fallet få behålla personalen. Det 
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är inte alla som ser det problemet men vi i luftstridskrafterna ser det särskilt tydligt att det är 
samma människor som ska göra det hela tiden. Sjöstridskrafterna är mer vana eftersom dom 
är normalt ute två-tre veckor på sjön så i det fallet är dom tåligare än oss som varit vana med 
att oftast kunna åka hem varje kväll. 
 
Är det något mer? 
Om man tittar på insatsorganisationen så är den i motsats till vad det varit mycket mindre idag 
än tidigare, GRO är större, bara för att lyckas med utbildningsuppgifterna. Det betyder att vi 
har redan idag en överkapacitet i GRO precis som du ritat.  
Har vi en insatsorganisation som är tillräckligt stor då eller har vi inte hunnit bygga upp den? 
Det är politiska beslut som bestämmer hur stor den ska vara. Man kan ta exemplet 
flygdivisionen. Det är inte så stor del av flygningen som är direkt kopplad till insatsträningen, 
det mycket annan flygning man gör GFSU t.ex. Det är stor del som klassas som ren 
grundutbildning. Det gör ju att GRO i det här fallet är mycket större. Det betyder att 
materielen vi köper är egentligen för insatsorganisationen och då måste vi köpa lite till för att 
täcka GRO behov. Det innebär att vi måste ha mer personal som underhåller än vad 
insatsorganisationen har.  
 
Vad händer när vi ska ut och göra en insats med dom som inte ingår i insatsorganisationen? 
Håller dom på med utbildning eller?  
Nej materielen räcker inte till det.  
 
Jag kom på en sak jag inte kommenterade i dagens intervju som Tomas Nybom ansåg vara ett 
problem. Detta är diskussionen om enbefälssystemets fördelar och nackdelar. Jag accepterar 
att människor ska ha kompetens för att lösa sina arbetsuppgifter men jag ser inga 
motsatsförhållande i enbefälssystemets utformning. Problemen uppkommer när 
Försvarsmaktens kultur inte accepterar vertikala och horisontella karriärer samtidigt. Dvs 
systemet är lysande men vi människor i den har fel inställning till våra medarbetares 
kompetens. 

 


