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Rubrik 
”De tomma stolarnas beredskap?” – Personal- och kompetensförsörjningen av FM insatsorganisation – är den 
realistisk? 
 

Sammandrag 
Huvudsyftet med uppsatsen har genom utvärdering varit att undersöka om man för arméns del i Försvarsmaktens insatsorganisation

planerat för ett praktiskt genomförande av personal- och kompetensförsörjningen. Uppsatsen svarar på följande frågeställningar: Hur är
försvarsmaktens organisation uppbyggd idag kontra de huvuduppgifter som organisationen är ålagd att kunna lösa? Hur hanteras
personal- och kompetensförsörjning i arméns del av insatsorganisationen idag? Vilka konsekvenser får dagens personal- och
kompetensförsörjning för grundorganisationen? Vilka förbättringar bör göras inom insatsorganisationen avseende personal- och
kompetensförsörjning och vilka resurser kräver detta?  

Den teoretiska ramen utgörs av Sandberg & Targamas teori om kompetens och lärande i en tolkande ansats kontra en rationell dito. I
uppsatsen används kvalitativ metod med en induktiv ansats baserad på ett hermeneutiskt förhållningssätt.  

Uppsatsens empiri bygger dels på styrdokument från riksdagen, regeringen och försvarsmakten och dels på intervjuer av personer
som är en del av implementeringen av den insatsorganisation som skall vara fullt användbar 2004-12-31. Varje intervju avslutas med att
respondenten får ta ställning till hur väl ett av intervjuaren formulerat påstående stämmer överens med respondentens uppfattning.
Påståendet sammanfattar intervjuns huvudproblem dels med personalförsörjning och dels med kompetensförsörjning inom ramen för
insatsorganisationen och dess beröringspunkter. 

Under den avslutande delen av uppsatsen genomförs en analys av det empiriska materialet utifrån teorins tolkande ansats med
kompetens i lärande som sedan genererar områdesvisa slutsatser som dragits av analysarbetet. Analysdelen av uppsatsen avslutas med
att författaren ger svar på uppsatsens frågeställningar. Huvudslutsatserna i uppsatsen är:  
 Både den politiska nivån och Försvarsmakten måste skapa tydlighet i sina direktiv.  
 Det råder brist på förståelse i FM vilket leder till en organisation som inte har förtroende för sin/sina uppdragsgivare  och utför inte

sina uppdrag på ett kostnadseffektivt sätt med hög kvalitet.  
 Aktuell hotbild med koppling till huvuduppgifterna och anbefalld beredskap måste klargöras tydligt längre ned i organisationen för

att densamma ska kunna göra en adekvat analys av hur personalförsörjningen skall utföras i praktiken utan t ex
beredskapsöverträdelser.  

 Ett utlandsobligatorium är idag inte praktiskt genomförbart främst pga att det måste ske en attitydförändring både inom
officerskåren och i samhället för att få den acceptans som krävs.  

 Att utökning av FM resurser är idag osannolik. Det innebär att den obalans som idag råder mellan FM: s uppgifter och resurser
måste balanseras genom att skära ned antalet uppdrag. Här måste en mycket väl avvägd nedskärning ske så inte rekrytering
drabbas negativt. 

 Genom att öka förståelsen för helheten och för enskildheten hos alla medarbetare, såväl chefer som underställda, kommer FM 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.  

Slutligen genomförs en diskussion utifrån de slutsatser vilka dragits som en logisk följd av analysarbetet. Diskussionskapitlet avslutas
med fyra förslag på fortsatt forskning.  
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ABSTRACT 

Title 
Operations mounted from empty chairs? Staff and competence support for the 
Swedish Operational Forces – is it realistic? 

Summary 
The main purpose of this essay has been through evaluation to clarify if the 
Swedish Army has looked into the feasibility of staff and competence support 
for the Swedish Operational Forces. The essay gives answers to the following 
questions: How is the organization of the Swedish Armed Forces designed 
today in respect to the main tasks that the organization ought to fulfil? How is 
staff and competence support managed in the Swedish Operational Forces 
today? What are the consequences of today’s staff and competence support for 
the Training Organization? What kind of improvements should be done in this 
organization as regards staff and competence support and what resources does 
it require?  
 
The theoretical framework is the Sandberg and Targamas theory about 
competence and learning using an interpretation method versus a rational one. 
The method used is qualitative with an inductive approach and the study is 
mainly based upon a hermeneutic approach. The essay is partly based upon 
governing documents from Parliament, the Government and the Swedish 
Armed Forces and partly upon interviews.  
 
The empirical research provides some results and the main areas are: lack of 
clarity in the process of implementation, lack of confidence within the Swedish 
Armed Forces leading to inefficiency, transgressions regarding military 
preparedness, compulsory international service not possible today, imbalance 
between resources and tasks. Attaining confidence through personal reflection 
and together with others will make it much easier for the Swedish Armed 
Forces to improve the organization and its learning and competence. 

Key words 
Staff support, competence support, competence, Swedish Operational Forces, 
confidence and reflection. 
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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund och problemformulering 
Redan i försvarsbeslut 1996 utökades Försvarsmaktens uppgifter till att inte 
bara omfatta att försvara landet mot väpnat angrepp, hävda landets territoriella 
integritet utan också medverka i internationella fredsfrämjande och humanitära 
insatser samt att också bidra till samhällets förmåga att förebygga och hantera 
svåra nationella påfrestningar i fred.1 I det följande försvarsbeslutet, taget den 
30 mars 2000, bifölls Regeringens proposition (1999/2000:30) ”Det nya 
försvaret”. I ett pressmeddelande, utgivet av Riksdagen den 14 mars 2000, stod 
bl. a följande att läsa:  
 

Utskottet (försvarsutskottet, författarens anm.) betonar, liksom regeringen i 
propositionen, att Försvarsmakten skall utformas så att den kan utgöra en gemensam 
resurs för alla slags operativa uppgifter. Organisationen skall vara flexibel och kunna 
anpassas till nya uppgifter och framtida villkor. Hot om omfattande militära angrepp 
skall inom ramen för den s.k. anpassningsprincipen kunna mötas genom en förmåga till 
upprustning. De närtida kraven på att kunna möta ett militärt angrepp skall kunna 
tillgodoses med för tillfället disponibla resurser. Förmågan att kunna delta i 
internationella fredsfrämjande insatser prioriteras högt. Försvarsutskottet instämmer i 
regeringens, utrikesutskottets och i vissa motionärers åsikt att Sveriges förmåga måste 
förbättras när det gäller att snabbt kunna delta i internationella fredsfrämjande 
insatser. (Sveriges Riksdag. Pressmeddelande 14 mars.  2000. 
http://www.riksdagen.se/debatt/9900/pressmed/forsvarsmakten.htm Egen utförd 
fetmarkering.)  

 
För att tillgodose att dessa uppgifter vid behov kunde lösas modifierades 
försvarsmaktens organisation och utfallet blev att Försvarsmakten (FM) idag 
består av tre övergripande organisationer. Det är Grundorganisationen som 
producerar förband och förmågor för Insatsorganisationen. Den senare är den 
organisation som är skapad för att ta hand om situationer som hotar rikets fred 
och säkerhet.  Den tredje är Tillväxtorganisationen, vilken 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. 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.2  
 
Förutom produktionsansvaret av förband och kompetens till 
insatsorganisationen har grundorganisationen, sett till försvarsmaktens 
huvuduppgifter, som främsta uppgift att hävda landets territoriella integritet 
(TI) och ge stöd till samhället (SS) vid svåra påfrestningar. Insatsorganisation 
har främst fokus på uppgifterna försvara landet mot väpnat angrepp (VA) 
respektive att genomföra internationella insatser (II). Eftersom Försvarsmakten 

                                                 
1 Sveriges Riksdag. Beslut i korthet. 1996. http://www.riksdagen.se/debatt/9596/bik/fou.htm  
2 Regeringen. Proposition 2001/2002:10 Fortsatt förnyelse av totalförsvaret. 2001. respektive 
Försvarsmakten OPIL/ATK. Generalinspektörens för Armén inriktning för – Arméns 
långsiktiga förmåge- och förbandsutveckling (ALFF) 2002. 2002. 
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inte har en organisation med övertalighet (vare sig vad avser personal eller 
kompetens) så kan man konstatera att om någon eller några blir beordrade att 
göra någonting annat än vad som först var planerat så blir det luckor i 
organisationen. 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. Vid Folk och Försvars rikskonferens i Sälen sa vår 
försvarsminister följande:  
 

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. (Anförande av försvarsminister Leni Björklund vid Folk och Försvars 
rikskonferens, 2003-01-21. http://www.cff.se/verksamhet/talsalen2003/leni.html ) 
 

 
Ett av problemen i Försvarsmakten är balansen mellan resurser och uppgifter. 
Alldeles för sällan görs prioriteringar, de prioriteringar Björklund ovan 
nämner, som gör att verksamheten fungerar på ett optimalt sätt. En väl så 
numerärt nedskuren personalorganisation kontra för många och omfattande 
uppdrag är ett exempel på detta. I denna uppsats ska jag ge svar på hur det 
förhåller sig med insatsorganisationens personal- och kompetensförsörjning. 
Ambitionen med uppsatsen är att den ska väcka uppmärksamhet och skapa 
debatt. Med min uppsats och dess slutsatser tänker jag belysa de praktiska 
problem som Försvarsmakten har med att personal- och kompetensförsörja 
insatsorganisationen.  

1.2 Syfte och frågeställningar  
Huvudsyftet med uppsatsen är att genom utvärdering undersöka om man för 
arméns del i Försvarsmaktens insatsorganisation planerat för ett praktiskt 
genomförande av personal- och kompetensförsörjningen. Vidare är syftet att 
analysera vilka konsekvenser detta får dels inom insatsorganisationen (den 
nationella delen kontra den internationella delen) och dels gentemot 
grundorganisationen. För att närma mig problemet och uppnå syftet kommer 
jag att använda mig av ett antal frågeställningar. Dessa frågeställningar är 
följande.  
 
 Hur är försvarsmaktens organisation uppbyggd idag kontra de 

huvuduppgifter som organisationen är ålagd att kunna lösa?  
 Hur hanteras personal- och kompetensförsörjning i arméns del av 

insatsorganisationen idag?  

 Vilka konsekvenser får dagens personal- och kompetensförsörjning för 
grundorganisationen?  

 Vilka förbättringar bör göras inom insatsorganisationen avseende personal- 
och kompetensförsörjning och vilka resurser kräver detta?  
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1.3 Avgränsningar 
 Jag kommer att begränsa mitt undersökande arbete till utvärdering enbart 

av arméns bidrag till Försvarsmaktens insatsorganisation. Motivet till detta 
är att varken avdelad tid eller tilldelat utrymme (omfattning) för uppsatsen 
räcker till för att analysera samtliga tre försvarsgrenars bidrag till 
Försvarsmaktens insatsorganisation. I alla fall inte med något anständigt 
analysdjup.  

 Jag kommer bara att utvärdera FM organisationer och de förhållanden som 
gäller i nuvarande försvarsbeslut, vilket sträcker sig till år 2004. Att sia om 
Försvarsmaktens organisation efter nästa försvarsbeslut ter sig icke rimligt 
och dessutom ointressant kopplat till att utvärderingen syftar till att ge en 
inblick i den praktiska implementeringen av insatsorganisationen, vilken 
slutligen ska vara genomförd till 2004-12-31.  

1.4 Tidigare forskning  
Ingen tidigare känd forskning i ämnet (insatsorganisationens personal- och 
kompetensförsörjning) har hittats.  

1.5 Disposition 
Uppsatsen består av fyra huvuddelar. Den första delen är inledningen med 
redogörelse för syfte och problemformulering. Den andra delen består av 
teorianknytning och metod. Den tredje delen består av resultatredovisning, 
analys och slutsatser. Den fjärde och sista delen består av diskussion. 
 
Jag avser inledningsvis i uppsatsen att redogöra för vilken teori och vilken 
metod som jag tänker använda för att kunna uppnå syftet och kunna besvara de 
frågeställningar jag formulerat.  
  
Därefter redovisar jag olika källors data, ståndpunkter och funderingar 
avseende de problem som identifierats fram till nu och vilka man ser i 
framtiden. Här kommer jag efter resultatredovisning att genomföra en analys 
av intervjuobjektens svar samt dra slutsatser av dessa.   
 
Slutligen kommer jag att diskutera olika möjligheter utgående från analys och 
de slutsatser jag dragit. Diskussionen hoppas jag ska kunna bidra till en 
medvetenhet om rådande problem och förhoppningsvis ska detta ligga till 
grund för att skapa möjlighet till förbättringar i insatsorganisationen. 
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2. TEORIANKNYTNING 

2.1 Inledning 
Som tidigare har redovisats kommer jag i min uppsats utvärdera 
Försvarsmaktens insatsorganisation och dess olika kontaktytor utifrån 
områdena personal- och kompetensförsörjning. Vad är då personal- och 
kompetensförsörjning? Vad står de för? Jag kommer i detta kapitel att först 
redovisa vilka nyckelbegrepp som jag avser använda och definiera dessa.  
Därefter kommer jag att redovisa teoretiseringen av olika kompetensansatser 
för att slutligen redovisa teorier om kompetens i lärande.  

2.2 Nyckelbegrepp 
När man ska definiera begreppet personalförsörjning uppstår en del 
knepigheter. Det finns otroligt lite skrivet om vad personalförsörjning 
definitionsmässigt är. Däremot finns oerhört mycket skrivet om just 
personalförsörjning.  
 

Personalförsörjning är verksamhet som syftar till att säkerställa att en organisation har 
rätt antal anställda med rätt kompetens över tiden för givna uppgifter. (Nomen FM, 
1999) 

 
Denna definition är den enda skriftliga jag hittat. Att det finns oerhört mycket 
skrivet om personalförsörjning utan fler uppfattningar om definitionen gör att 
det är ett begrepp som många slänger sig med lite hur som helst. Den 
ytterligare vetenskapliga ansats jag lyckats anbringa i ämnet utgår från vad 
mina intervjuobjekt bidragit med. På frågan hur de definierar begreppet 
personalförsörjning har de svarat att personalförsörjning är ekvationen mellan 
in- och utflöde i en organisation. Det är försörjning av organisationen med 
personal mot den/de dimensionerande uppgiften/-erna. Den personal som avses 
i begreppet personalförsörjning är officerare, värnpliktiga och civila. 
Personalförsörjning har en stark koppling till begreppet kompetens.  
 
Begreppet kompetensförsörjning är en stor del av kvaliteten hos personalen i 
en organisation. I bästa fall är summan av medarbetarnas kompetens 
organisationens dito.3 För att komma vidare måste man nu bena ut vad 
kompetens är för någonting. 
 
Begreppet kompetens kan betyda mycket. Det används allmänt för att beskriva 
en persons eller en organisations skicklighet eller förmåga att bedriva viss 
verksamhet.4 I Försvarsmakten definierar man begreppet kompetens som:  
 

”Egenskapen att kunna tillämpa kunskaper och färdigheter som jämte tillgång på 
resurser i erforderlig kvantitet konstituerar en given förmåga.” (Nomen FM, 1999) 

 

                                                 
3 Jörgen Hansson, Skapande personalarbete, Andra upplagan, andra tryckningen. (Falun: 
Prisma, 2001), sid. 69.  
4 Ibid. 
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En annan definition av begreppet är Sandberg och Targamas teori, som kan 
anses som relevant, om kompetens och förståelse. Där definierar de kompetens 
som något som fokuserar på relationen mellan människa och arbete. Det är inte 
enbart kunskaperna och färdigheterna i sig, utan framför allt fokuseringen på 
de kunskaper och färdigheter som krävs för att utföra en viss arbetsuppgift på 
effektivast möjliga sätt.5  

2.3 Olika kompetensansatser6 
För att bli ytterligare effektiv krävs det att man synliggör kompetens i arbete. 
För att kunna göra detta finns olika kompetensansatser som försöker synliggöra 
kompetens i arbete. De två som jag kommer att redogöra för i detta kapitel är 
de rationalistiska respektive de tolkande kompetensansatserna.  
 
2.3.1 Rationalistisk kompetensansats  
Dagens dominerande kompetensansatser bygger i allt väsentligt på de 
vetenskapliga principerna från den rationalistiska vetenskapen. Man kan 
urskilja tre stycken huvudinriktningar bland dessa ansatser: de 
personorienterade, de arbetsorienterade och de multiorienterade. Trots 
variationen skiljer sig ansatserna inte åt nämnvärt avseende kompetens. Alla tre 
betraktar kompetens som ett egenbaserat fenomen. Enligt det rationalistiska 
perspektivet består kompetens av ett antal egenskaper: kunskaper och 
färdigheter som används i arbetsutförande. En av de mest utbredda 
definitionerna av kompetens inom de rationalistiska ansatserna är begreppet 
”KSA”, vilket står för kunskaper (knowledge) och färdigheter (skills) och 
förmågor (abilities). Ofta läggs personlighetsegenskaper till i begreppet KSA. 
Vad som däremot skiljer de tre huvudinriktningarna är hur de synliggör arbete. 
Den klart dominerande dessa av är den personorienterade. Förespråkarna för 
denna utgår ifrån de egenskaper som individen besitter i relation till den 
arbetsuppgift som utförs. Kritik som har riktats mot de personorienterade 
ansatserna är att det producerats alltför allmänt hållna beskrivningar av 
kompetens. Förespråkarna för de arbetsorienterade ansatserna utgår i sina 
analyser från det arbete som utförs. Utgående från de identifierade aktiviteterna 
i arbetet försöker de sedan härleda egenskaper som är centrala i utförandet av 
arbetet. Den kritik som anges mot de arbetsorienterade ansatserna är att 
beskrivningar av arbetsaktiviteterna är svåra att översätta till nödvändiga 
egenskaper för arbetets utförande. Förespråkarna för de multiorienterade 
ansatserna försöker undvika kritiken som riktats mot de person- och 
arbetsorienterade ansatserna genom att försöka kombinera dem. 
 
Den rationalistiska vetenskapstraditionen bygger dels på en dualistisk 
verklighetssyn och dels en objektivistisk kunskapssyn. Den dualistiska 
verklighetssynen innebär att man antar att person och verklighet är två 
oberoende enheter, vilket innebär att man tror sig kunna studera de två var för 
sig och sedan se hur de relaterar till varandra vid t ex utförandet av en 

                                                 
5 Jörgen Sandberg och Axel Targama.  Ledning och förståelse. (Lund: Studentlitteratur, 1998), 
Sid. 53. 
6 Ibid. Sid. 52-63. I följande stycken baseras texten på Sandberg & Targama där inget annat 
anges. 
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arbetsuppgift. En objektivistisk kunskapssyn innebär att man antar att det 
existerar en objektiv verklighet utanför individens medvetande. Det som 
allmänt anförs som kritik mot de rationalistiska kompetensansatserna är att om 
vi på förhand definierar vad kompetens är så finns det en klar risk att vi 
bekräftar vår egen modell av kompetens istället för att göra en viss mänsklig 
kompetens synlig.  
 
2.3.2 Tolkande kompetensansats 
De främsta särdragen i den tolkande vetenskapen är de fenomenologiska 
grundantaganden som att människan och hennes verklighet inte går att sära, att 
grunden för människans kunskap är människans erfarenhet av sin verklighet. 
Det innebär att människans verklighet aldrig är åtskild från människan 
eftersom den är relaterad till människans erfarenhet av densamma. Det är 
framför allt under 1980 och –90-talet som man inom organisations- och 
ledarskapsforskning börjat använda en tolkande ansats. Trots detta så är det få 
studier som använt en tolkande ansats att undersöka vad som utgör kompetens i 
arbete. Till skillnad från de rationalistiska ansatserna har forskning visat att 
med tolkande kompetensansatser har man kunnat identifiera att de kunskaper 
och färdigheter som individer utvecklar inte är skiljda från deras förmåga till 
förståelse av en arbetsuppgift. Det innebär i sin tur att ju mer exakt vi kan 
beskriva individens förståelse av ett arbetes utförande desto större är 
förutsättningarna att vi kommer att kunna synliggöra kompetens i arbete. Kritik 
som anförs mot de tolkande ansatserna är att de inte förmår att redovisa mer 
integrerade beskrivningar av vad som utgör kompetens i arbete. Ett annat 
problem är att de inte tycks fånga upp de variationer i kompetens som finns hos 
en grupp människor.  

2.4 Kompetens i lärande7 
Lärande i arbete är nära förknippat med kompetens, då lärande i allt väsentligt 
handlar om upprätthållande och utveckling av kompetens. Kompetens utgörs 
inte primärt av ett antal specifika egenskaper som t ex kunskaper och 
färdigheter, utan föregås alltid av individens förståelse av sitt arbete. Att förstå 
lärandet som en solid relation vilken utgörs av läransats och lärutfall gör det 
möjligt att förklara varför vissa individer lär sig ting bättre än andra i arbetet. 
En förändrad förståelse av arbetet innebär en förändring av såväl läransats som 
lärutfall i arbetet. En förändrad förståelse av arbete är alltså en förutsättning för 
ett förändrat lärande vilket ger en möjlighet till en kvalitativt annorlunda 
kompetens som resultat. Det är alltså vårt sätt att förstå som avgör både vilken 
kompetens vi utvecklar (lärutfall) och på vilket sätt vi utvecklar kompetensen 
(läransats). Den viktigaste förutsättningen för att åstadkomma lärande genom 
förändrad förståelse är reflektion. Det är genom reflektionen som det blir 
möjligt att medvetandegöra vår förståelse. När vi utför arbete riktas hela vår 
uppmärksamhet till just arbetet och det är först när vi stannar upp och 
reflekterar som vi ges möjligheten att medvetandegöra förståelsen. Det finns 
tre grundläggande nivåer av reflektion: självreflektion, reflektion genom dialog 
med andra och genom att studera forskning.  
                                                 
7 Ibid. Sid. 77-87. Följande stycke baseras på Sandberg & Targama där inget annat anges. 
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3. METOD FÖR FORSKNING 

3.1 Inledning 
När en forskare ska studera något måste denne först ta reda på vilken syn på 
kunskap som just nu råder. Vad är det som styr produktionen av vetenskaplig 
kunskap. I detta metodkapitel kommer jag övergripande att beskriva vilka 
grundläggande förutsättningar som påverkat mitt val av metod respektive 
teknik för datainsamling. Med begreppet metod avses ett vetenskapligt sätt att 
närma sig ett ämne som man ska skriva om och hur man avser behandla ämnet. 
Exempel på metod är att välja att göra en enkel beskrivning, att binda sig för att 
göra jämförelser, att formulera hypoteser eller att göra förutsägelser. Med 
teknik åsyftas på vilket sätt man samlar in sitt material för att kunna beskriva 
det ämne man valt. Materialinsamling kan ske t ex genom intervjuer, enkäter 
eller innehållsanalys.8 Jag kommer först att kort förklara empirism och 
beskriva de två vetenskapliga förhållningssätten positivism och hermeneutik. 
Därefter ska jag lika kort beskriva två förklarings- och förståelseansatser, 
nämligen induktion och deduktion. Därnäst kommer jag att beskriva två olika 
grupper av angreppssätt. Dessa två grupper är de kvalitativa och kvantitativa 
metoderna. Slutligen kommer jag att välja vilken metod och vilken teknik jag 
avser använda för min forskning samt tala om vilket förhållningssätt och vilka 
ansatser till förklaring respektive förståelse som kommer att anläggas i 
uppsatsen. 

3.2 Empirism och två förhållningssätt 
Under 1800-talet fick empirismen sitt genombrott och sin etablering.9 
Empirismen är en filosofisk riktning som i motsats till rationalismen betonar 
erfarenheten snarare än förnuftet som bas för vår kunskap. Empirismen är en 
huvudriktning inom kunskapsteorin men har också betydelse för andra delar av 
filosofin såsom språkfilosofi och vetenskapsteori. Etiketten empirism har 
emellertid använts om ståndpunkter med mycket olika schatteringar, från den 
starka och av få hävdade tesen att all kunskap har sin enda källa och grund i 
sinneserfarenheten, till den svaga och föga kontroversiella tesen att 
erfarenheten utgör en grund till kunskap.10 Empirismen är på många sätt en 
föregångare till positivismen. Den som namngav positivismen var den franske 
sociologen Comte i mitten av 1800-talet. Comte menade att det gick att 
frambringa kunskap som var positiv och utvecklande för människan. 
Kunskapen skulle vara nyttig och kunna förbättra samhället. Den skulle vara 
säker genom att den byggde iakttagelser som logiskt gick att pröva. Vidare 
skulle kunskapen vara exakt för att reducera komplexa företeelser och den 
skulle vara organiserad genom att den formulerades som lagbundenheter. För 
att skilja på vetenskap och icke vetenskap försökte positivistiska 
vetenskapsfilosofer formulera den så kallade verifierbarhetsprincipen, vilken 
innebar att varje teoretisk utsaga skulle kunna översättas till verifierbara 

                                                 
8 Rolf Ejvegård, Vetenskaplig metod, Andra upplagan. (Lund: Studentlitteratur, 1996), sid. 29. 
9 Heine Andersen (red). Vetenskapsteori och metodlära. (Lund: Studentlitteratur, 1994), sid. 
68. 
10 Nationalencyklopedin [Online]. 
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=162073&i_word=empirism   
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observationer. Ett konkret exempel på detta är idén att sätta upp en hypotes 
som sedan testades genom observation med en empirisk prövning. Det 
framkom dock svårigheter att separera teori och observation. Man hade redan 
färgats med egna teorier som skulle filtrera informationen när man 
observerade. Forskarens förhållningssätt skall präglas av att forskaren står i en 
yttre relation till forskningsobjektet. Forskaren ska inte påverkas av sin person, 
religiösa, politiska eller känslomässiga läggning så det påverkar 
forskningsresultatet. Forskaren ska kunna bytas ut och resultatet ska bli 
detsamma i alla fall. Således är objektiviteten positivismens ideal. Trots att 
positivismen som skolbildning försvunnit lever den ändå kvar idag som ett sätt 
att forska eller förstå praktisk forskningsverksamhet.11 I debatten har ofta 
positivismen fått stå för kvantitativa, statistiska hårddatametoder för analys, 
naturvetenskapliga modeller och en forskarroll som är objektiv och osynlig.12 
 
Hermeneutiken kan sägas vara positivismens motsats.13 Hermeneutik är läran 
om tolkning. Inom teologi, rättsvetenskap och klassisk filologi har hermeneutik 
uppfattats som ett antal regler som gör det möjligt att tolka en text på bästa 
möjliga sätt. I den meningen har det särskilt sedan Augustinus utarbetats en ars 
interpretandi, konsten att uttolka texter som kan liknas vid ett hantverk.14 
Hermeneutiken var under 1600- och 1700-talet en metod för att tolka 
bibeltexter. Sedermera började man använda dessa metoder för att tolka även 
andra texter. Hermeneutiken har över åren utvecklats mot en mer öppen 
definition där man anser att man kan tolka mänskliga handlingar och 
livsyttringar likaväl som man tolkar språkliga utsagor och texter. 
Hermeneutiken handlar alltså om tolkning av innebörder i dess vidaste 
mening.15 Hermeneutiken har i debatten fått stå för kvalitativa förståelse- och 
tolkningssystem som är engagerad, öppen och subjektiv.16 Den hermeneutiske 
forskaren närmar sig sitt objekt på ett subjektivt sätt utifrån sin förståelse. 
Förståelse, tankar, intryck, känslor och kunskap är en tillgång för att tolka och 
förstå forskningsobjektet. Hermeneutikern ser helheten i forskningsproblemet, 
till skillnad från positivismens företrädare som studerar bit för bit. Forskaren 
ställer helheten i relation till delarna och pendlar mellan del och helhet för att 
nå en så fullständig förståelse som möjligt. Forskaren som tolkar en text, t ex 
en noggrant utskriven intervju, börjar med att läsa hela intervjun för att skapa 
sig en helhetsuppfattning. Därefter läser forskaren olika delar i texten var för 
sig för att skaffa sig förståelse av dessa. Hela tiden använder sig forskaren av 
sin förståelse som ett verktyg i tolkningen.17 

                                                 
11 Runa Patel och Bo Davidson. Forskningsmetodikens grunder, Andra upplagan. (Lund: 
Studentlitteratur, 1994), sid. 23-25. 
12 Ibid. sid. 26. 
13 Ibid. sid. 25. 
14 Nationalencyklopedin [Online].  
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=202053&i_word=hermeneutik  
15 Göran Wallén. Vetenskapsteori och forskningsmetodik. (Lund: Studentlitteratur, 1996), sid. 
33. 
16 Patel och Davidson, Forskningsmetodikens grunder, sid. 26. 
17 Ibid. sid. 27. 
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3.3 Två förklarings- och förståelseansatser  
I metodlitteraturen finner man i huvudsak två vetenskapliga förklarings- och 
förståelseansatser som har till syfte att skapa förståelse eller bilda teorier, dessa 
två är: induktion och deduktion. En induktiv ansats utgår från en mängd 
enskilda fall och hävdar att ett samband som observerats i samtliga dessa också 
är generellt giltigt. Induktionen är i huvudsak baserad på tanken att allt vetande 
börjar som en serie enskilda upplevelser. Ansatsen innebär alltså ett riskfyllt 
språng från en samling enskildheter till en allmän sanning.18 Induktion brukar 
även förklaras med att man går från empiri till teori. Induktionen har sin 
främsta styrka i att medge teorigenerering eller åtminstone förståelse för 
sammanhang. Den kritik som riktas mot induktionen handlar om 
impressionism och den begränsade överförbarheten.19 En deduktiv ansats utgår 
tvärtom från en generell regel och hävdar att denna förklarar ett visst enskilt 
fall av intresse. Utgångspunkten för den deduktiva principen är en fast ram av 
förståelse.20 Denna ansats är mindre riskfylld – till priset av att den verkar 
förutsätta vad som skall förklaras: att den allmänna regeln alltid gäller, 
följaktligen även i det aktuella fallet.21 Deduktion brukar förklaras med att man 
går från teori till empiri. Deduktionen har sin främsta styrka i att testa teorin, 
att verifiera eller falsifiera den. Den vanligaste kritiken som riktats mot de 
renodlat deduktiva ansatserna hänger just samman med teoribestämdheten, 
urvalet och operationaliseringarna av modellvariablerna.22 Detta hänger 
samman med att praktikerna helt enkelt inte känner igen den verklighet som de 
vetenskapliga teorierna beskriver.   

3.4 Olika angreppssätt - metoder 
Inom metodläran skiljer man på kvalitativa och kvantitativa metoder för att 
angripa forskning. Det är egentligen inte två renodlade metoder utan mer fråga 
om två grupper av metoder när man beskriver dessa två. Karaktären för de 
kvantitativa metoderna är att det som ska undersökas skall göras mätbart med 
en numerisk presentation som följd. Kvantifieringen är en fråga om vilken grad 
av precision man önskar genom observation. För att erhålla precisa 
observationer måste mätning ske objektivt. Alla forskningsfält ska betraktas 
som ett objekt som undersöks mot en eller flera variabler. När man använder 
sig av den kvantitativa metodiken undersöks alla fenomen (kvaliteter) på 
samma variabel. Denna vetenskapliga uppfattning har klart inspirerats av den 
logiska positivismens idéer om monism (enhetsvetenskap).23 De som företräder 
de kvalitativa metoderna förnekar att allt kan göras mätbart. Det finns en 
skillnad i vad naturvetenskapsmän och vad samhällsforskare studerar. Därför 
kan man heller inte använda samma typ av metoder. Till skillnad från de 
kvantitativa metoderna så är det inte lika lätt att avgränsa de kvalitativa 
motsvarigheterna. Utgångspunkten i dessa är att varje fenomen består av en 
unik kombination av kvaliteter eller egenskaper och därför kan man inte mäta 

                                                 
18 Mats Alvesson. Tolkning och reflektion. (Lund: Studentlitteratur, 1994), sid. 41. 
19 Maj-Britt Johansson Lindfors. Att utveckla kunskap. (Lund: Studentlitteratur, 1993), sid. 59. 
20 Andersen. Vetenskapsteori och metodlära, sid. 33. 
21 Alvesson. Tolkning och reflektion, sid. 41. 
22 Johansson Lindfors. Att utveckla kunskap, sid. 56. 
23 Andersen. Vetenskapsteori och metodlära, sid. 70. 
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och väga det. Den kritik som riktas mot de kvalitativa metoderna är att de anses 
vara subjektiva och att insamlande av fakta och analysresultat i alltför hög grad 
färgas av individerna.24  

3.5 Utvärdering av FM 
Som tidigare har redovisats kommer jag i min uppsats utvärdera 
försvarsmaktens insatsorganisation och dess olika kontaktytor utifrån 
områdena personal- och kompetensförsörjning. I denna uppsats ser jag 
utvärderingen som ett verktyg för att komma åt och uppfylla syftet med 
uppsatsen. Utvärdering, eller evaluering, är den sammanfattande termen för 
metoder som syftar till en systematisk bedömning av resultaten och de mer 
långsiktiga effekterna av genomförda insatser. Man brukar skilja mellan tre 
tillvägagångssätt. För det första kan man försöka efterlikna ett vetenskapligt 
experiment med jämförelser mellan experiment- och kontrollgrupper för att 
fastställa förhållandet mellan insatser och effekter. Ibland saknas dock 
förutsättningar för att entydigt etablera en sådan koppling, och i sociala 
situationer är förfaringssättet ofta oetiskt. I andra, pedagogiska sammanhang 
gäller en mer begränsad frågeställning: man kan nöja sig med att relatera 
(studie) resultat i förhållande till detaljerade (kursplane) mål - 
måluppfyllelsemätning. För det tredje finns en riktning där man så noggrant 
som möjligt söker avbilda det som skall utvärderas och beskriva de 
förändringsprocesser insatserna leder till. Här dominerar kvalitativa metoder, t 
ex genom intervjuer.25 Att slutligt utvärdera en organisation som inte ska vara 
tillfullo färdig förrän 2004 är kanske inte det mest optimala eller det mest 
rättvisa ur ett evaluerande perspektiv, varken mot organisationen i sig själv 
eller dess skapare. Det är dock nödvändigt att kontinuerligt utvärdera och skapa 
möjlighet att reagera innan organisationens utformning riskerar att eventuella 
brister orsakar stor skada. Detta kan ge svåra och dyra följdeffekter. Att 
utvärdera en process med införandet av en ny organisation, försvarsmaktens 
insatsorganisation, kan göras på olika sätt. För att få in utvärderingen i sitt 
sammanhang så kommer jag i detta avsnitt att beskriva två teoretiska modeller. 
Den ena av dem beskrivs i Premfors policyanalys26 och den andra beskrivs i 
Vedungs fas- och flerskiktsmodell27. Därefter kommer jag att beskriva två 
modeller för just utvärdering. Dessa modeller heter kontroll- och 
inlärningsmodellen och är också dessa fabricerade av Premfors.  
 
3.5.1 Policyanalysmodellen 
Premfors policyanalys beskriver en fasmodell bestående av en rad beslut och 
handlingar som tillsammans bildar en kedja.28 Denna kedja består av sju olika 
steg (figur 3:1). Inledningsvis identifieras ett problem, vilket bereds där olika 
alternativ tas fram som i sin tur genererar en rekommendation. Därefter tas ett 
eller flera beslut, med eller mot rekommendationen, som sätter igång ett 
genomförande av en verksamhet. Efter genomförandet utvärderas den dittills 
                                                 
24 Andersen. Vetenskapsteori och metodlära, sid. 70-71 
25 Nationalencyklopedin [Online]. 
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=337335&i_word=utv%e4rdering  
26 Rune Premfors. Policyanalys. (Lund: Studentlitteratur, 1989). 
27 Evert Vedung. Utvärdering i politik och förvaltning. (Lund: Studentlitteratur, 1998). 
28 Premfors. Policyanalys, sid. 9 
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genomgångna kedjan och utvärderingens resultat ges som en återföring till 
möjligheten att gå ytterligare ett eller flera varv i policyanalysmodellen.29  
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 3:1 Policyanalysens uppbyggnad 30 
 
3.5.2 Fas- och flerskiktsmodellen 
Vedungs utvärdering i fas- och flerskiktsmodellen beskriver också en rad 
beslut och handlingar som i likhet med Premfors policyanalys bildar en kedja. 
Av fas- och flerskiktsmodellen är den senare att föredra då den främsta 
nackdelen med fasmodellen är att den kan uppfattas som endimensionell där 
utvärderingen ligger i samma plan som de/det utvärderade.31 För att bättre 
studera utvärdering som systematisk reflektion över interventionsprocesser 
förespråkas flerskiktsmodellen framför fasmodellen. Utvärderingsprocessens 
reflektion över interventionsprocesserna syftar till att längre fram påverka den 
senare genom återkopplingsprocessen. Dessa tre processer ligger i olika skikt, 
vilket namnet flerskiktsmodellen antyder. Återkopplingen, från det 
tillbakablickande inslaget, är det framåtsträvande draget som skall på nytt 
påverka det primära interventionsförloppet.32 
 
INTERVENTIONSPROCESS: 
   (Genomförande)   (Å t e r s t y r n i n g) 
Initiering Beredning Beslut Förvaltning Slutprestation Utfall Initiering Beredning Beslut 

         

         

         

PROCESS FÖR  
EFTERKONTROLL: 

U   t   v   ä   r   d   e   r   i   n   g    

     
   

 
Å  t  e  r  k  o  p  p  l  i  n  g 

PROCESS FÖR 
ÅTERKOPPLING: 

  

Figur 3:2 Utvärderingens roll enligt flerskiktsmodellen.33 
 

                                                 
29 Premfors. Policyanalys, sid. 44 
30 Ibid., bokens framsida. 
31 Vedung (1998), Utvärdering i politik och förvaltning, sid. 34-39. 
32 Ibid. sid. 34-39. 
33 Ibid. sid. 36. 
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Det man kan säga om dessa modeller är att de påminner i stort väldigt mycket 
om varandra. Det som framförs av Vedung som den stora skillnaden är att 
utvärderingen i flerskiktsmodellen är att föredra då utvärderaren står på sidan 
om och inte är en del av processen. På så sätt torde objektiviteten i 
utvärderingen gynnas.34 
 

3.5.3 Två modeller av utvärdering 
Om utvärdering i policyanalysen skriver professor Premfors om de kvantitativa 
metoderna som något man bör akta sig för som policyanalytiker. Skälet till 
varför man bör akta sig för dessa kan utläsas i följande citat.  
 

Bland metoderna för kvantitativa effektmätningar torde tidsserier eller den enkla 
före/efteruppläggningen vara den mest användbara. Men även dessa aktualiseras sällan 
för policyanalytikern med utvärderingsuppdrag. Vanliga skäl för detta är brist på tid 
och brist på användbar data. Men minst lika avgörande i många fall är bristen på 
relevans eller validitet hos sådana kvantitativa effektmätningar. De mäter inte det man 
önskar mäta, eller på sin höjd en mycket liten del av detta. Orsakerna är flera och 
sammankopplade. Dels har flertalet aktörer i policyprocessen, inklusive förmodligen 
analytikerns uppdragsgivare, en mycket mer komplicerad målbild än som förutsätts i 
kvantitativa effektmätningar. Dels har uppdragsgivaren många alternativa källor till 
kunskap om ’hur det går’, källor som denne i vissa avseenden litar mer på än på 
utvärderaren. Dels, slutligen, kan effektmätningar bara vara en pusselbit i den praktiska 
utvärderingen. De säger exempelvis föga eller inget om processer och aktörerna är 
normalt minst lika intresserade av processer som av produkter. (Premfors, Policyanalys, 
sid. 139)  

 
Fördelarna med att använda sig av kvalitativa metoder i ett utvärderande arbete 
för denna uppsats finns i Premfors kontroll- och inlärningsmodell. För att ge 
beslutsfattare och handläggare en god möjlighet till förändring är det viktigt att 
mottagaren uppfattar en utvärdering som lärande och inte bara som 
kontrollerande. Kontrollerande uppfattas ofta som felsökning. Detta kan för 
mottagaren bli felriktad eller feluppfattad kontroll. Premfors jämför härvid den 
kontrollerande modellen med den lärande (se figur 3.3). Enligt Premfors svarar 
modellen på följande sju frågor.35  
 

 Syfte – Varför utvärdera? 

 Objekt – Vad bör utvärderas? 

 Organisering – Var och av vem bör utvärdering ske? 

 Kriterier – Vilka kriterier bör användas? 

 Metoder - Vilka metoder bör användas? 

 Spridning – Hur och till vem bör resultaten spridas? 

 Användning – Vilka effekter kan förväntas? 

                                                 
34 Ibid. sid. 34-39. 
35 Premfors. Policyanalys, sid. 140-141. 
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 Kontrollmodell Inlärningsmodell 
Syfte Kontroll av objektet Inlärning hos objektet 
Objekt Tonvikt på effekter Tonvikt på processer 
Organisering Högre nivå i hierarki 

utvärderar 
Självutvärdering eller utvärdering av 
fristående konsult eller forskare 

Kriterier Härledning ur mål på 
högre nivå 

Härledning ur mål formulerade av 
olika intressenter 

Metoder Tonvikt på effektmätning 
av kvantitativa slag 

Tonvikt på processtudier av 
kvalitativa slag 

Spridning Uppåt i hierarkin Genom interaktiv process till bred 
grupp av intressenter 

Användning Underlag för sanktioner 
& styrning på högre nivå 

Underlag för självförståelse och 
lokal organisationsutveckling 

 

Figur 3:3   Jämförelse mellan kontroll- och inlärningsmodellen.36 
 
Det är viktigt att påpeka att det mycket sällan finns den renodlade modellen av 
endera varianten. I verkligheten kommer det vara en blandning av de båda men 
det är rekommendabelt att göra klart för sig själv som utvärderare och sin 
omgivning vilket motiv som bör dominera utvärderingen och vilka effekter 
detta får.37 Jag kommer i huvudsak att använda begreppen i inlärningsmodellen 
som en vägledande förklaring till utvärderingen som verktyg. De delar som 
kommer att blandas in i mitt sätt att utvärdera från kontrollmodellen är för det 
första avseende objekt. Min tonvikt kommer att ligga på vilka effekter 
nuvarande implementering fått och vilka effekter som bedöms fås intill 
årsskiftet 2004/2005. För det andra kommer jag förhoppningsvis att kunna 
sprida information och slutsatser i denna uppsats dels till en bred grupp av 
intressenter (inlärningsmodellen) och dels uppåt i hierarkin (kontrollerande 
modellen). För det tredje har användandet av denna spridda kunskap som syfte 
att indirekt påverka styrning på högre nivå (kontrollerande modellen) men även 
påverka förbanden på den lokala nivån (inlärningsmodellen).  
 
Utvärderingen kommer att genomföras dels genom studier av övergripande 
styrdokument och dels genom anonyma intervjuer. Styrdokumenten ska ge 
grunden för hur det är tänkt att insatsorganisationen ska se ut och dess plats i 
försvarsmaktens organisationsflora. Intervjuerna riktar sig till 
befattningshavare i grund- och insatsorganisationen på nivåerna OPIL38, 
utbildningsregemente, utbildnings- och insatsbataljon ned till insatskompani. 
Syftet med intervjuerna är att få en djupare inblick i hur styrdokumentens 
tankar har realiserats på den nivå som praktiskt ska genomföra 
implementeringen av insatsorganisationen, förbandsnivån.  

                                                 
36 Ibid. sid. 140-141. 
37 Ibid.  
38 Operativa insatsledningen i Försvarsmaktens högkvarter. 
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3.6 Val av metod 
Att välja metod är inte okomplicerat. Det kräver en del studier men framförallt 
en analys av vad som bäst gynnar ens undersökning. Det är således viktigt att 
välja rätt men också ett privilegium att som författare få välja hur man angriper 
problemet i sin forskning.  
 
3.6.1 Angreppssätt 
Denna uppsats bygger på en kvalitativ innehållsanalys av källmaterialet 
(styrdokument och intervjuer). Jag har valt denna metod och teknik framför 
andra därför att tillgängligt material till uppsatsen kräver en kvalitativ 
bedömning då FM: s insatsorganisation inte har det undersökningsmaterial av 
speciell typ för att välja t ex en kvantitativ metod. Organisation i sig är 
dessutom ett tämligen komplext fenomen vilket också kräver en kvalitativ 
analys. Materialet är fortfarande ganska färskt vilket gör att det som är skrivet 
är en aning ensidigt, vilket i sig inte är särskilt uppseendeväckande då 
implementeringen av insatsorganisationen inte ännu är färdig. Av det skälet 
skulle det bli enahanda att jämföra lika alster och då anser jag man kan bortse 
från den komparativa metoden (systematisk jämförelse). Intervjuerna som 
genomförts är också av den karaktären att den kvalitativa metodiken lämpar sig 
bäst. De frågor som jag ställt i intervjuerna är utformade så att de skall ge 
respondenten stort utrymme att svara på frågan utifrån sin förståelse och 
tolkning. I den mån respondenten svarat på ett sätt som gått utanför det för mig 
förväntade svarsomfånget så har det genererat nya infallsvinklar och ny 
förståelse för mig. Samtidigt har jag kunnat få svar på det jag egentligen 
önskade genom att ställa kompletterande frågor. Med koppling till tidigare del 
av detta kapitel (se 3.5.3 i denna uppsats) och min ambition att utvärdera 
lärande för mottagaren uttrycker Premfors så passande följande: 
 

Det mest tilltalande med kvalitativa metoder … är, enligt min mening, det utrymme de 
skapar för inlärning hos den utvärderade verksamheten eller organisationen. (Premfors, 
Policyanalys, sid. 139) 

 
Under samma punkt (3.5.3) understryks dessa motiv för att välja den 
kvalitativa metoden (se figur 3:3, inlärningsmodellen – metoder). Då ämnet 
inte heller är av karaktären som bygger på siffror så passar inte den kvantitativa 
metoden (grundar sig på matematiska och/eller statistiska 
beräkningar/mätningar) som lämpligt instrument. Den teknik jag valt för att 
samla in information och data är dels genom att gå igenom de styrdokument 
som rör ämnet och dels komplettera dessa dokument med intervjuer av 
lämpliga intervjuobjekt. Motivet till denna komplettering är att det i 
styrdokumenten för närvarande inte finns det djup i informationen jag önskar 
för min forskning.  
 
3.6.2 Förhållningssätt 
Mitt förhållningssätt kommer, med hänsyn tagen till den valda metoden, 
naturligen att vara enligt hermeneutikens lära. Eftersom jag valt en kvalitativ 
metod med klara risker av subjektivitet så faller positivismen bort tämligen 
logiskt. 
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3.6.3 Förståelse- och förklaringsansatser  
Den vetenskapliga ansats till förklaring och förståelse jag avser hålla knyter an 
till den induktiva modellen. Genom att i ett frågeformulär redovisa ett 
påstående för intervjuobjekten, vilket utgår ifrån att flera liknande 
informationer som kommit från olika håll om forskningsfenomenet, tycker jag 
klart att det motiverar mitt val av vetenskaplig ansats.  
 
3.6.4 Utvärderingsinstrument  
Jag har tänkt evaluera försvarsmaktens process med att införa 
insatsorganisationen varför tyngdpunkten i mitt arbete kommer att utgå ifrån ett 
utvärderande perspektiv. Både Premfors och Vedungs teoretiska modeller 
innehåller just detta perspektiv. Jag kommer som utgångspunkt i min 
utvärdering att använda Vedungs flerskiktsmodell för att den i sin natur är 
uppbyggd så att dess utvärdering ligger på ett eget plan (skiljt från 
interventionen), vilket är mitt främsta urvalsmotiv. Jag kommer dessutom att 
komplettera ramen för utvärderingen (flerskiktsmodellen) med Premfors 
inlärningsmodell därför att den främst syftar till att påverka mottagaren på ett 
positivt sätt med inlärning som mål. Dessutom knyter denna teoretiska modell 
ann till min kvalitativa metod, min intention till kunskapsspridning till en bred 
grupp av intressenter samt att resultatet av kunskapen ska användas för 
förståelse och utveckling.39  

3.7 Styrkor och svagheter med vald metod 
Styrkan med vald metod är att kvaliteten i forskningsämnet bättre kommer att 
kunna utvärderas och syftet med uppsatsen lättare kan uppnås. Jag kommer 
djupare ned i ämnet och dess komplexitet då jag tillåts vara mindre objektiv 
och angriper forskningen kvalitativt. Det ger också större svängrum för 
undertecknad att dra slutsatser som förhoppningsvis leder till intressanta 
fortsatta reflektioner, diskussioner och åsikter.  
 
En svaghet med metoden är risken för subjektivitet då frågeställningarna i 
intervjuerna och bearbetningen av desamma har utformats av författaren. 
Kanske har också författarens påstående i frågeformuläret färgat författaren 
under forskningens gång. Detta även om jag har haft intentionen att vara så 
objektiv som möjligt.   

3.8 Material och källkritisk granskning 
Det material som använts för denna uppsats är ett antal olika dokument, 
skrifter, tal och intervjuer som avhandlar försvarsmaktens insats- och 
grundorganisation och hur dessa två skall personal- och kompetensförsörjas.40  
 
Styrkan med materialet till uppsatsen är att det är framtaget av politiker och 
militär personal, d v s de som utformat ramarna för och innehållet i 
organisationen respektive de som skall leda och besätta denna organisation. 
Detta borde borga dels för en äkthet i materialet och dels ge en förutsättning för 
                                                 
39 Premfors, Policyanalys, sid. 140-141. 
40 Se källförteckning p. 8 
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professionell hantering av arbetet med denna ominriktning av Försvarsmakten. 
Materialet är i huvudsak primärkällor och har också producerats med relativt 
stor måtta av närhet då organisationsstrukturen är färsk och således också 
styrdokumenten. I linje med detta torde också kravet på samtidighet vara väl 
uppfyllt.  
 
Avseende val av teori finns det många teorier som tangerar innehållet i den 
valda (Sandberg & Targama). Det som gör just denna särskilt intressant är den 
ytterligare dimension som författarna lägger till med förståelsen för helheten. 
 
För att komplettera uppsatsen har totalt sex stycken intervjuobjekt intervjuats. 
Dessa är en personalhandläggare med armébakgrund på J 1 i OPIL, tre stycken 
förbandschefer i armén, en utbildningsledare bataljon i armén och en 
insatsbataljonschef som tillika är kompanichef i IA 03. Detta urval täcker fyra 
olika nivåer i den del av organisationen som praktiskt ska implementera och 
genomföra det den politiska nivån beslutat. Valet att inte välja intervjuobjekt 
högre upp i FM organisation är medvetet då risken för att svaren sannolikt 
skulle bli politiskt korrekta samtidigt som dessa oanvända intervjuobjekt finns 
något för långt bort från den vardagliga verkligheten. Den vardagliga 
verklighet där teorierna ska bli praktik. 
 
Intervjuerna har genomförts med samma grundfrågor men ibland ställda något 
olika beroende på respondentens tidigare utformning i svaren. Detta har syftat 
till att skapa utrymme för intervjuobjektet att ge utvecklande svar. 
Respondenternas svar har behandlats anonymt från första början vilket 
sannolikt minimerat risken för tillrättalagda svar.  
 
Svagheten med materialet är att det inte finns en så stor professionskulturell 
mångfald i de aktörer vilka endera författat eller själva utgjort underlag för 
denna uppsats. Detta kan uppfattas som något ensidigt men samtidigt har det 
funnits svårigheter att få fram ett mer täckande material. Jag har haft problem 
att få fram analytiskt material med innehåll av djupare karaktär från opposition 
respektive militära antagonister. Därför kan materialet förmodas vara något 
politiskt och kulturellt vinklat. Risken för tendenser i intervjuobjektens 
levererade svar är naturligtvis uppenbar och skall beaktas. 
 
Min slutliga bedömning är trots allt att innehållet är relevant och rimligt.  
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4. EMPIRI/RESULTATREDOVISNING  
Inledningsvis kommer jag i detta kapitel av uppsatsen att beskriva hur 
Försvarsmaktens organisation ser ut utifrån de styrdokument som kommit från 
den politiska respektive militära nivån och där speciellt hur förhållandet är 
mellan organisation och uppgifter. Därefter kommer jag lite djupare förklara 
Försvarsmaktens och specifikt arméns del av insatsorganisationen. Slutligen 
kommer jag att redovisa de resultat jag erhållit genom de intervjuer jag 
genomfört. Resultatet speglar de intervjuades uppfattning om hur man i armén 
personal- och kompetensförsörjer insatsorganisationen. I de intervjuer som 
genomförts har en mer låggradig standardisering av frågor använts i syfte att 
inte slipa i kanterna av intervjuobjektets uppfattning om problemet. Det finns 
en mycket klar struktur i intervjumanualen (se bilaga1) men med hänsyn till 
intervjuobjektets personliga erfarenheter så har jag låtit dessa styra frågornas 
utformning från intervju till intervju och istället ställt kompletterande frågor 
efterhand det har funnits behov för detta. 
 
Personal- och kompetensförsörjning tangerar naturligt varandra, men jag 
kommer att redovisa dessa var för sig för att tydligare visa skärningspunkterna 
i respektive försörjning. Det kan finnas risk för upprepning i något fall men det 
är medvetet för att lättare kunna dissekera problemet i analysen. Jag kommer 
dessutom att göra ytterligare en uppdelning av redovisningen inom 
kompetensförsörjning. Dels hur kompetensförsörjning sker inom 
insatsorganisationen (mellan den nationella delen och den internationella 
delen) och dels mellan insats- och grundorganisation.  

4.1 Försvarsmaktens organisation41 
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 (Förstärkningsorganisation42). 
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. Generalinspektören för Armén (sedan den 1/1 2003 
Arméinspektör43) vill i närtid krigsplacera personal i tillväxtorganisationen för 

                                                 
41 Regeringen. Proposition 2001/2002:10 Fortsatt förnyelse av totalförsvaret. (Stockholm: 
Försvarsdepartementet, 2001) respektive Försvarsmakten OPIL/ATK. Generalinspektörens för 
Armén inriktning för – Arméns långsiktiga förmåge- och förbandsutveckling (ALFF) 2002. 
(Enköping: Skrivelse 01 615:60281, 2002-06-14). I följande stycken (p.6.1) utgår texten från 
de i noten angivna dokumenten om inget annat anges.  
42 Ny benämning på samma organisation i FM PerP rapport 7 (2003-02-28). Jag fortsätter att 
benämna denna som ”Tillväxtorganisationen”. 
43 Enligt omorganisation utgående från LU 02 (Ledningsutredning 2002) i det koncept som 
benämns HKV 03 (Högkvarteret 2003). 
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att säkerställa att den kommer att fungera i ett läge då den behöver 
organiseras.44 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4:1, Utvisande förhållandet mellan FM organisation och FM huvuduppgifter.45 
 
Insatsorganisationen utgörs av staber och förband, vilka används för insatser 
som sker med militära resurser. Organisationen tillförs resurser från 
grundorganisationen. Insatsorganisationen består av överbefälhavaren (ÖB) 
med Högkvarteret (HKV), Operativa insatsledningen (OPIL), militärdistrikten 
(MD) med militärdistriktsgrupper, utlandsstyrkan och övriga tilldelade förband 
såsom lednings-, bas- och underhållsförband, fördelningsförband, brigader, 
nationella skyddsstyrkor, ytstridsfartygs-, ubåts-, minkrigs- och 
amfibieförband, jakt-, attack- och spaningsdivisioner, transportflyg- och 
helikopterförband samt hemvärnsförband.46 Insatsorganisationen är den 
organisation som är skapad för att ta hand om situationer som hotar rikets fred 
och säkerhet, både genom att försvara landet mot väpnat angrepp (VA) 
respektive att som ett säkerhetspolitiskt instrument användas i internationella 
insatser (II). Det senare för att försöka dämpa konflikter och hålla eventuella 
oroshärdar och hot borta från Sverige. För att kunna ha förmågan att försvara 

                                                 
44 Försvarsmakten. Generalinspektörens för Armén inriktning för – Arméns långsiktiga 
förmåge- och förbandsutveckling (ALFF) 2002. Bilaga 1, sid. 25. 
45 Min egen tolkning av hur FM organisation är beskriven i Regeringens Proposition 
1999/2000:30  Det nya försvaret. 
46Nationalencyklopedin [Online]. 
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=178743&i_word=insatsorganisation&i_h_text
=1  
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landet mot väpnat angrepp respektive genomföra internationella insatser så 
måste det finnas en produktion som försörjer organisationen med detta.  
 
Försvarsmaktens grundorganisation (tidigare benämnd fredsorganisation) är i 
huvudsak en utbildningsorganisation och består av mark, fastigheter och 
personal mm. Verksamheten i fred samordnas av militärledningen, där de 
högsta cheferna sammanträder med ÖB som ordförande. Rådet för insyn i 
försvarsmakten består av sju ledamöter med ÖB som ordförande.47 Denna del 
av försvarsmaktens organisation är den som producerar förband och 
kompetenser. Den har också, förutom att producera förband och kompetenser 
till insatsorganisationen, till uppgift att hävda landets territoriella integritet48 
(TI) och ge stöd till samhället vid svåra påfrestningar (SS). I en del dokument 
har man gjort 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.49 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 kan du se i figur 4:1.  
 
Nedan kommer jag nu att smalna av och redogöra för vilka styrningar och 
grunder som gäller för den del av Försvarsmakten som benämns 
insatsorganisationen och där specifikt Arméns bidrag. 

4.2 Arméns del av insatsorganisationen 
4.2.1 Allmänt  
Inriktning av insatsorganisationen för Arméns del, eller som har direkt 
anknytning till ledning av Arméns resurser, skall fram till och med år 2004 
innehålla följande viktigare krigsförband: 50 
 
• Ett högkvarter, en operativ insatsledning och fyra militärdistriktsstaber, 
• en armédivisionsstab med tillhörande förband, bland dem en NBC-

insatsstyrka och två jägarbataljoner, 
• sex armébrigadledningar, sexton mekaniserade bataljoner, fyra 

luftvärnsbataljoner, fyra haubitsbataljoner, fyra pionjärbataljoner, fyra 
underhållsbataljoner, sex stadsskyttebataljoner och en luftburen bataljon 
samt  

• nationella skyddsstyrkor, inkluderande bl.a. tolv markstridsbataljoner och 
hemvärn. 

 

                                                 
47 Ibid.  
48 Sveriges Riksdag [Online]. Försvarsutskottets betänkande 2002/03:FöU1 Försvar och 
beredskap mot sårbarhet. sid. 28 
http://www.riksdagen.se/debatt/200203/utskott/FoU/FoU1/htframe.htm  
49 Regeringen. Proposition 2001/2002:10 Fortsatt förnyelse av totalförsvaret. sid. 90. 
50 Regeringen. Proposition 1999/2000:30. Det nya försvaret. (Stockholm: 
Försvarsdepartementet, 1999), sid. 53. 
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Vidare står det i samma dokument att: 

 
Insatsorganisationen skall kunna uppfylla de krav på operativ förmåga och beredskap 
som ställs i närtid. De krigsförband som ingår i denna organisation bör också innehålla 
en stor del av de kompetenser som efterfrågas för att kunna tillgodose kraven på 
långsiktig anpassningsförmåga. (Regeringen. Proposition 1999/2000:30. Det nya 
försvaret, sid. 53.)  

 
Dimensionerande för det militära försvarets utveckling skall även i framtiden 
vara förmågan till väpnad strid.51 Insatsorganisationen ska ha hög operativ 
rörlighet och kvalitet samt kunna sammansättas i operativa insatsstyrkor efter 
det aktuella behovet och kunna agera integrerat.52 
 
Försvarsbeslutet 2000 trycker på hur viktigt det är att insatsorganisationens 
utformning och beredskap anpassas till dagens omvärldsläge och relativt låga 
hotbild mot ett väpnat angrepp på Sverige.  Detta för att skapa möjligheter för 
en långsiktig anpassning och förnyelse av dagens försvar samt att öka den 
internationella förmågan.53  
 

Organisationen bygger på ett utbildningssystem som innebär att grundorganisationen 
årligen utbildar en brigad. När fyra år har gått har fyra brigader utbildats med en 
sådan kompetensnivå att de har förmåga till omedelbara insatser. När ytterligare en 
omgång har utbildats kan den först utbildade brigadens personal överföras till de 
nationella skyddsstyrkorna eller utgör tillväxtresurs för brigadförbanden. (Regeringen. 
Proposition 1999/2000:30. Det nya försvaret. sid. 55.) 

 
4.2.2 Nationellt 
Den nationella delen i insatsorganisationen innefattar alla operativa förband 
som inte genomför internationella uppdrag. De i armén som just nu ingår i 
insatsorganisationen är de ovan angivna i punkt 4.2.1. Som jag angivit tidigare 
är deras huvudsakliga uppgift att försvara Sverige mot väpnat angrepp.  
 
De nationella skyddsstyrkorna (tidigare hemvärn och territorialförsvarsförband 
mm) utgör också en del av insatsorganisationen. Dessa består bland annat av 
12 markstridsbataljoner.54 De nationella skyddsstyrkorna skall med varierande 
beredskap ha förmåga att skydda befolkningen och infrastrukturen samt att 
stödja de operativa förbanden.55 
 
Den grundberedskap som gäller är differentierad inom organisationen. Det 
finns så kallade förbandsgrupp 1-förband (FG 1) som har ett hemligt antal 
dygns beredskap. Det man kan säga är att beredskapstiden för denna 
förbandsgrupp är kortare än t ex tjänstgöringstiden för de allra flesta 
internationella förbandsuppdrag. Sedan har huvuddelen av de nationella 
förbanden ca ett års beredskap. Även de nationella skyddsstyrkorna har olika 

                                                 
51 Ibid. och Försvarsmakten. Generalinspektörens för Armén inriktning för – Arméns 
långsiktiga förmåge- och förbandsutveckling (ALFF) 2002. Bilaga 1, sid. 3. 
52 Regeringen. Proposition 1999/2000:30. Det nya försvaret. sid. 54. 
53 Ibid. 
54 Ibid. sid. 53. 
55 Ibid. sid. 54. 
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beredskapstider beroende på förband och uppgift. Dessa varierar allt mellan 
timmar och dygn.56 
 
4.2.3 Internationellt 
Internationellt är insatsorganisationen till för att bidra till fred och säkerhet i 
omvärlden varvid Försvarsmakten skall: 

- ha förmåga att i samverkan med andra länder planera och genomföra 
fredsbevarande operationer,  

- ha förmåga att i samverkan med andra länder planera och genomföra 
fredsframtvingande operationer som främst skall kunna ske med 
markförband i Europa och dess närhet, 

- kunna lämna stöd till fredsfrämjande och humanitär verksamhet,  
- ha förmåga att i samverkan med andra länder planera, genomföra och 

delta i övningsverksamhet inom ramen för det säkerhetsfrämjande 
samarbetet, främst i närområdet. 

 
Alla operativa insatsförband skall successivt utvecklas för att kunna delta i 
internationell verksamhet. De operativa insatsförbanden skall i princip redan 
idag kunna delta i internationell verksamhet, men åtgärder för att utveckla vissa 
operativa förmågor måste utvecklas efterhand resurser för detta kan avdelas.57 
Markstridsförbanden (arméförbanden) skall i Europa och dess närhet kunna 
delta i alla typer av fredsfrämjande operationer58. Försvarsmakten skall i övriga 
delar av världen kunna delta i fredsbevarande operationer.59 
 

Hotbilden kräver bättre analys, avancerad materiel kräver bättre utbildning hos både 
värnpliktiga och officerare, internationella uppdrag innebär att förmågan prövas 
praktiskt och i uppgifter som blivit mer krävande. Därför måste vi fråga oss vilka 
kompetenser som det är viktigt att behålla, för att vi med trovärdighet ska kunna säga 
att vi har tillräcklig beredskap för framtiden. (Leni Björklund [Online]. Anförande vid 
Folk och Försvars rikskonferens, 2003-01-21. 
http://www.cff.se/verksamhet/talsalen2003/leni.html ) 

 
Personalen, brukar man slarvigt säga, är organisationens största tillgång. Om 
personalen har rätt kompetens så stämmer det verkligen väl i detta 
sammanhang. Därför kommer jag nu nedan att beskriva hur Armén försörjer 
sin insatsorganisation med personal respektive kompetens. Denna del av 
redovisningen utgår i huvudsak från intervjuerna och respondenternas 
åsikter/svar. 

4.3 Personalförsörjning av arméns del av insatsorganisationen 
4.3.1 Allmänt 
Uppgiften att bidra till fred och säkerhet i omvärlden, anger Försvarsmakten 
som sin största brist i det nuvarande systemet för personalförsörjning.60 Den 
svenska regeringen delar denna bedömning. Enligt regeringen bör den översyn 
                                                 
56 Telefon samtal med övlt Jan Wangenfors 2003-04-08. 
57 Regeringen. Proposition 1999/2000:30. Det nya försvaret. sid. 46 
58 Fredsframtvingande-, fredsbevarande- och lämna stöd till fredsfrämjande operationer. 
59 Regeringen. Proposition 1999/2000:30 Det nya försvaret. sid. 55. 
60 Regeringens proposition 2002/2003:1. Budgeten 2003, Uppgiftsområde 6 – Försvar samt 
beredskap mot sårbarhet. (Stockholm: Finansdepartementet, 2002), sid. 68. 
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av utbildnings- och övningssystemet samt reformeringen av 
personalförsörjningssystemet som Försvarsmakten genomför på sikt skapa 
förutsättningar att över tiden kunna genomföra internationella insatser med två 
bataljoner om cirka 600-900 man i varje samt diverse mindre förband ur 
armén, marinen och flygvapnet.61 Nedan kommer jag nu att skriva om 
personal- och kompetensförsörjning utifrån det resultat jag fått via mina 
genomförda intervjuer. För att kunna tolka vad intervjuobjekten har svarat 
måste man utgå ifrån hur de har definierat nyckelbegreppen 
personalförsörjning och kompetens. Dessa definitioner anges endast här i punkt 
4.3 i detta kapitel men gäller självklart även för punkt 4.4 
(kompetensförsörjning) och 4.5 (resultat av frågeformulär). 
 
Definition av personalförsörjning 
Även om det i viss mån skiljt sig mellan de intervjuade i definitionen så finns 
det en gemensam uppfattning i det grundläggande i begreppet. De intervjuade 
anser att begreppet personalförsörjning är ett system för att skapa balans 
mellan personella resurser och de uppgifter dessa ska lösa. De personella 
resurserna består av såväl officerare, värnpliktiga som civila och ska ha viss 
kvalitet (tillräcklig för uppgiften eller uppdraget). 
 
Definition av kompetens  
Här har det också divergerat mellan de intervjuade i definitionen. Dock finns 
det en gemensam uppfattning i det grundläggande i begreppet. De intervjuade 
definierar begreppet kompetens som kunskaper och färdigheter som skall ge en 
viss duglighet. Koppling mellan kompetens och uppgift anses viktig varför de 
intervjuade säger att kompetensen ska vara dimensionerad för uppgifternas 
omfattning. Kompetensen svarar på vilka uppgifter man kan utföra, men också 
vilka uppgifter man får utföra. Den senare främst beroende på dagens 
omfattande säkerhetsaspekter i verksamheten.  
 
Förhållandet personalförsörjning och kompetens  
Förhållandet mellan personalförsörjning och kompetens är enligt 
respondenterna: Individuell kompetens plus personal är lika med 
organisationens kompetens. Det är organisationen och dess uppgifter som styr 
vilken kompetens personalen ska ha. 
 
4.3.2 Personalförsörjning av insatsorganisationen 
Enligt respondenterna personalförsörjs insatsorganisationen nationellt genom 
den gamla beprövade modellen med så kallad krigsplacering. Det är yrkes-, 
reservofficerare och de värnpliktiga vilka årligen utbildas som placeras i 
insatsorganisationens nationellt anknutna organisation. Där finns de i den 
tidigare nämnda differentierade beredskap för att eventuellt kunna användas. 
Den internationella delen av insatsorganisationen personalförsörjs idag genom 
särskild rekrytering som utgår ifrån frivillighet. Denna frivillighet gäller än så 
länge praktiskt sett både officerare, värnpliktiga och civila.  
 

                                                 
61 Ibid.  
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Hittills har rekryteringen till internationella insatser utgått från ett 
utbilningsförband vilket medfört en ohanterlig personalförsörjningssituation. 
Utbildningsförbandet får till huvuddel personalförsörja det internationella 
förbandet vilket medför att utbildningsförbandet blir rumphugget dels i 
grundorganisationen och i den nationella delen av insatsorganisationen. 
 
Den nationella delen är ur ett personalförsörjningsperspektiv just nu mycket 
lågt prioriterad. Intervjuobjekten tror att detta generellt beror på att det inte 
uppfattas som det finns något reellt hot mot Sverige idag. De tror också att det 
kan bero på den något ostrukturerade situation som råder i försvarsmaktens 
omstrukturering. Personalförsörjningen av den internationella delen är idag 
starkt prioriterad. Skillnaden i prioritering mellan den nationella och den 
internationella delen medför att det blir vakanser i den förstnämnda. Dessa 
vakanser är hanterbara med dagens hotbild i ett scenario där personalen 
genomför en sex månaders utlandstjänstgöring så länge de inte tillhör ett FG 1 
förband i den nationella delen av insatsorganisationen. Där kan man rent av se 
att det internationella uppdraget ger positiva effekter såsom ytterligare 
erfarenhet som gagnar organisationen. Det blir klart mycket svårare att 
motivera vakanser om dessa drabbar insatsorganisationens nationellt högst 
prioriterade förband, FG 1.  
 
Initialt är det Pliktverket som personalförsörjer Försvarsmakten. Efter 
grundutbildning av de värnpliktiga respektive efter nivåhöjande utbildning av 
officeren så är det förbandscheferna, med hjälp av sina direkt underställda 
chefer, som styr den praktiska personalförsörjningen av insatsorganisationens 
nationella del idag. Någon annan typ av styrning till den praktiska hanteringen 
av personalförsörjning tror inte respondenterna generellt på. När det gäller den 
internationella delen så skulle centralstyrning av bemanningsuppdrag (gäller 
endast officerare) kunna vara en hjälp. Det skulle å ena sidan fördela bördorna 
jämnare mellan förbanden över tiden, å andra sidan samtidigt reducera 
möjligheten till att öva förbandets personal tillsammans. Det senare en 
möjlighet som generellt har försvunnit mer och mer de senaste åren då 
övningarna blivit färre och färre samt mindre omfattande. Fördelen med en 
jämnare fördelning av bördorna att bemanna den internationella delen gör att 
det inte blir de där topparna med uppgifter kontra resurser i 
grundorganisationen. Detta sätt att fördela bördan skapar i längden 
förutsättningar för att med kvalitet personalförsörja både insatsorganisation och 
grundorganisation.  
 
En del av respondenterna har framfört uppfattningen att politikerna lovar 
ibland att internationellt bidra med mer än vad vi har officerare till. Med 
samma typ av resonemang som ovan så kan FM på kort sikt personalförsörja 
det politikerna lovat att Sverige kan ställa upp med internationellt. 
Konsekvensen av detta skulle dock bli att kvaliteten i produktionen av nya 
förband och förmågor (grundorganisationens uppgift) blev lidande. De förband 
och dess personal som sedan skall utgöra rekryteringsgrunden för framtida 
uppdrag håller lägre kvalitet och det äventyrar personalförsörjningen på längre 
sikt.  
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Hälften av respondenterna tycker att man över huvudtaget bör ta tillvara den 
kategori FM har glömt (reservofficerarna) i den omstrukturering som 
myndigheten är inne i. Reservofficerarnas roll måste reformeras och sedan ges 
utrymme att bidra i insatsorganisationen. Detta skulle kunna lätta på trycket i 
personalförsörjningen, inte bara inom insatsorganisationen utan också mot 
grundorganisationen. 
 
Ett flertal av de intervjuade har sagt att om alla förband i insatsorganisationen 
skulle vara utbildade med kompetens för att kunna lösa internationella 
uppgifter då skulle man kunna lyfta iväg hela förband i utlandsstyrkan. 
Problemet med detta är att dagens personalförsörjning av insatsorganisationen 
bygger på frivillighet och inte på det obligatorium som denna typ av lösning 
kräver. En av respondenterna framlade att eftersom man idag bygger detta på 
frivillighet så kan man kanske förbättra personalförsörjningen av 
insatsförbanden genom att man ökar personalrörligheten mellan förband i 
dagens förbandstillhörighet. Man placeras på det förband som man tjänstgjort 
på utomlands och det förbandet går in som en enhet i den nationella delen av 
insatsorganisationen. 
 
Huvuddelen av respondenterna från de genomförda intervjuerna hävdar att 
personalförsörjningen till de internationella förband som Sverige sätter upp inte 
hanteras inom insatsorganisationen. Det är enligt dem från grundorganisationen 
som personalförsörjningen sker. De ser inte att omdisponering av de personella 
resurserna hanteras inom insatsorganisationen. I regeringens proposition62 
(synonymt med riksdagens senaste försvarsbeslut) så talas det om 
insatsorganisationen som en organisation med nationella och internationella 
delar. I Försvarsutskottets betänkande säger man att insatsorganisationen utgör 
den resursmässiga basen.63  
 
Vidare tycker flertalet av respondenterna att dagens personalförsörjning med 
värnpliktssystemet har varit ett mycket väl fungerande system som 
rekryteringsbas ur ett kvalitetsperspektiv. Det har dock blivit något sämre de 
senaste åren och snart har vi nått gränsen för vad som är acceptabelt. Kvaliteten 
har mycket att göra med personalförsörjningen av organisationen genom 
officerare och deras kompetens. De senaste årens teknikutveckling av 
materielsystem och dess komplexitet har medfört att inte vem som helst kan 
hålla i utbildningen. Detta innebär att andra lösningar till personalförsörjning 
inte är alldeles okomplicerade. De förslag som ibland redovisas med 
kompensation genom att anställa fjolårsvärnpliktiga för officerare som 
genomför internationell tjänst genom t ex befäls- och förstärkningsavtalet 
(BFA) inte ger den kvalitet det annars skulle ha blivit. Lika lite hjälper det att 
försöka täcka upp luckan med reservofficeren då reservofficerens nuvarande 
militära utbildning och civila bakgrund inte heller säkerställer kvaliteten i 
förbandsproduktionen. 
 

                                                 
62 Regeringen. Proposition 1999/2000:30, Det nya försvaret. 
63 Sveriges Riksdag. Försvarsutskottets betänkande 2001/02:FöU2. sid. 81. 
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Förslag på personalförsörjningslösningar från respondenterna är bland annat 
följande. Framtiden kräver en mycket tydligare planering och hantering mellan 
insatsorganisation och grundorganisation. Om inte kommer man fortsatt att ha 
problem i Försvarsmakten med personalförsörjningen. I den långsiktiga 
verksamhetsinriktningen (LVI, sträcker sig fem år framåt) så måste det inte 
bara framgå hur övningsserien ser ut, utan också vad den omfattar mer i detalj 
samt när olika utbildningsförband ska sätta upp internationella förband för 
fredsfrämjande uppdrag.  
 
En av de intervjuade uttryckte arméns nuvarande organisatoriska upplägg som 
att det kan liknas vid en Formel 1-förare som under slutet av förmiddagens 
träning går in i depå och själv får byta däck, justera bromsar, justera motorvarv 
och turbo, tanka och fylla på olja. Under den tiden har de andra stallens 
(försvarsgrenarnas) förare kört fler träningsvarv, ätit, utvärderat och vilat inför 
eftermiddagens träning tack vare understödjande resurser. Vår förare från 
armén får kasta i sig maten, snabbt rekapitulera förmiddagens träning, dra 
någon kort slutsats av detta, slänga sig i bilen och utan vila mm fokusera lika 
hårt som de andra för att få en bra placering inför det stora loppet 
(internationell tjänstgöring alternativt krig). Ett liknande scenario skulle aldrig 
en stridspilot i flygvapnet acceptera. Skulle han behöva göra i ordning 
(montera vapen och ammunition, tanka mm) och kontrollera flygplanet innan 
han ska genomföra ett uppdrag. Aldrig! Han måste få fokusera på sitt genom 
att göra andra förberedelser, såsom uppdragsbriefing och taktiska genomgångar 
mm, innan han sticker iväg och löser uppdraget säger en av de intervjuade.  
 
De flesta av de intervjuade har tryckt på att det är otroligt viktigt med tydliga 
uppgiftsprioriteringar inom Försvarsmakten, både från högkvarterets sida och 
på förbandsnivå. Utan dessa skapas det inte förutsättningar för förståelse för 
vad som är ens huvudsakliga uppgift för tillfället. Avsaknaden av dessa 
prioriteringar är roten till suboptimering och ineffektivitet. Ett annat sätt att 
kunna skapa tydlighet är att renodla mer mellan organisationerna. Ett av 
respondenternas förslag på lösning var att professionalisera 
insatsorganisationen genom att öka totala antalet officerare och därmed låta 
grundorganisationen behålla personal som kan fokusera på färre uppgifter. Det 
är insats- och grundorganisation till gagn både på kort och lång sikt. Detta ger 
hög tillgänglighet och god kvalitet, vilket i sin tur gagnar rekryteringen.   
 
Om ett utbildningsförband dels har uppgiften att utbilda åldersklassen i 
grundorganisationen och dels ska bidra med enheter till t ex IA 03 
(internationellt förband anmält till EU: s styrkeregister för krishantering) så 
måste åtgärder vidtas om/när beslut ska tas för att de beredskapsställda 
internationella enheterna skall inställa sig för tjänstgöring. Vilka åtgärder som 
bör vidtas beror på när i tiden beslutet om internationell insats kommer, hur 
många officerare från det utpekade utbildningsförbandet som anmält sig 
frivilligt till IA 03 och vilka uppgifter dessa har i grundorganisationen. Det kan 
antingen innebära att man måste lägga om utbildning för de drabbade 
soldaterna. Allt från att ändra lite i tidsplanen för viss utbildning till att utbilda 
de drabbade soldaterna till något helt annat än det var tänkt från början. Det 
kan också innebära att man måste skicka hem några av de värnpliktiga det 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS FHS 19 100:2036 
ChP 01-03 / 2. Avd  
Mj Tomas Nybom 2003-05-15 Sida 29 (5151) 
 

 
utbildningsåret. Respondenterna var olika mycket tydlig och rationell i hur man 
inom FM skulle kunna lösa detta scenario. 
 
Alla av intervjuobjekten var rörande överens om att ett obligatorium skulle 
kraftfullt underlätta personalförsörjningen av insatsorganisationen. Dock fanns 
betänkligheter kring vad detta skulle kunna få för konsekvenser på annat håll. 
T ex hur skulle det påverka motivation, lojalitet och rekrytering. Det som är 
grunden till denna svårighet ligger i attityden hos det svenska folket att 
påtvingas acceptera risker utanför landets gränser. 
 
De möjliga komplement respondenterna såg för att skapa balans mellan insats- 
och grundorganisation vid anhopning av uppdrag var att kontraktsanställa 
soldater och reservofficerare i insatsorganisationen samt att tillfälligt anställa 
reservofficerare och värnpliktiga officerare för att tillgodose 
grundorganisationens behov. Dock höjdes ett varningens finger för 
kvalitetsaspekten i det senare.  

4.4 Kompetensförsörjning av arméns del av insatsorganisationen 
4.4.1 Allmänt 
Försvarsmakten genomför just nu ett arbete med att förändra myndighetens 
personalförsörjningssystem. I en delrapport redovisar Försvarsmakten att 
förändringsarbetet är komplext vilket medför att det måste göras etappvis och 
att det kommer ta flera år innan det är färdigt. Utgångspunkten är att göra en 
kompetensbehovsanalys som syftar till att tala om vilka kompetenser FM 
behöver efter nuvarande omstrukturering är klar 2004. Parallellt med detta ska 
en kompetensinventering göras om vilka kompetenser man har kvar i FM hos 
den personal som bedöms vara kvar vid 2004 års utgång. Genom att sedan 
jämföra dessa två så får man ett så kallat kompetensgap vilket talar om vad FM 
har för behov att återta. Detta skall sedan ligga till grund för Försvarsmaktens 
kompetensförsörjningsstrategi.64 Vad man kan konstatera är att detta arbete inte 
hjälper FM i dagens situation för kompetensförsörjning av insatsorganisationen 
vilken ska vara implementerad sista december 2004.  
 
4.4.2 Kompetensförsörjning inom insatsorganisationen 
Den utbildning som de intervjuade framhöll som den man främst genomför för 
att kunna ha rätt kompetens inom insatsorganisationen är nivåhöjande 
utbildning. Dessutom bibringas man utbildning genom det differentierade 
utbildningspaket som Swedint (det svenska internationella kommandot) 
genomför innan man åker iväg för att deltaga i internationella insatser. Det är 
alltså Swedintutbildningen som är skillnaden mellan den nationella delen och 
den internationella delen av insatsorganisation. Respondenterna har en 
varierande uppfattningen om vem eller vilka som tillser att det finns erforderlig 
kompetens beroende på vilken nivå och befattning de innehaft vid 
intervjutillfället. Den som representerade J1 på OPL65 ansåg att det var Swedint 
och förbandscheferna som ansvarade för att kompetensen var tillräckligt hög. 

                                                 
64 Regeringen. Proposition 2002/2003:1, Budgeten 2003, Uppgiftsområde 6 – Försvar samt 
beredskap mot sårbarhet. sid. 55.  
65 Operationsledningen på OPIL.  
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Den som är/var chef för utbildningsförband ansåg att det dels är han själv och 
dels krigsförbandschefen (exvis en brigadchef) som tillser att kompetensnivån 
ligger rätt. Utbildningsledare bataljon ansåg att det ytterst är förbandschefen 
som är ansvarig men att även han som utbildningsledare har ett ansvar. 
Insatsbataljonschefen ansåg att kompetensansvaret ytterst ligger hos FM men 
mer konkret hos förbandschefen.  
 
Ett stort problem som ett par av respondenterna framförde är dagens 
enbefälssystem. Vi blir inte de proffs som vi borde bli med detta system. Vi 
blir varken systemproffs eller riktigt bra chefer. Om man jämför läkare och 
sjuksköterskor så har de olika utbildning, olika arbetsuppgifter och mindre 
utrymme för karriärutveckling än vad en officer har i FM. I Försvarsmakten 
har det blivit fult att inte lyckas göra karriär. Den yrkesstolthet för kunnighet 
som fanns förr har gått förlorad, åtminstone för tillfället. Vi blir med vårt 
nuvarande system amatörer, säger några av de intervjuade.  
 
Andra åsikter som framfördes i intervjuerna var att den nationella 
insatsorganisationen inte personalförsörjs med tillräcklig kompetens. De sista 
procenten som man skrapar ihop för att få en så komplett organisation som 
möjligt håller inte tillräckligt hög kvalitet för att tillfredsställa 
kompetensbehovet i organisationen. Det finns dessutom unika kompetenser där 
avsaknaden av kvantitet är känslig för olika typer av friktioner. Exempel på 
dessa unika kompetenser är tekniska officerare, driftledare för telesystem eller 
informationssystem. Vidare anses det från någon att bedömningen haltar för 
vilka som har utvecklingspotential i karriärstegen. Det är inte helt fel eftersom 
de allra flesta som får gå nästa steg av nivåhöjande utbildning klarar den med 
godkänt resultat. Men det säger inte allt om vad som väntar efteråt. ”Bara för 
att man har varit en duktig kompanichef betyder inte det att man automatiskt 
blir eller har förutsättningar för att bli en duktig bataljonschef osv.”66  
 
Hälften av respondenterna hade uppfattningen att förbandschefen vet idag när 
han ska upprätta ett internationellt uppdrag. Detta borde generera tankar om 
kompetensutveckling. Flertalet uppfattade också att individualplanering saknas 
eller är undermålig på förbandsnivå idag.  
 
Enligt ett av intervjuobjekten så är kompetensförsörjningen alldeles för högt 
prioriterad från myndighetsledningens håll gentemot den nationella delen av 
insatsorganisationen (FG 1 är för stor) kontra den internationella delen av dito. 
Vi är nu på väg att svänga om vilket är nödvändigt.67   
 
4.4.3 Kompetensförsörjning mellan grund- och insatsorganisationen 
Någon hade uppfattningen att vissa förbandschefer ibland känns avigt inställda 
till internationell tjänst. De ser till karriären i första hand och då prioriteras den 

                                                 
66 Intervjuobjekt 02.  
67 Försvarsmakten, HKV. Årsrapport från perspektivplaneringen 2002-2003: 
Målbildsinriktningar inför Försvarsbeslut 2004 – rapport 7. (Stockholm: Skrivelse 23 
210:63182, 2003-02-28). 
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kompetens som syns, nämligen den i grundorganisationsproduktionen. 
Prioritering vid underskridande av kompetens mellan insats- och 
grundorganisationen är förbandschefsstyrd. Oavsett vad som är centralt 
prioriterat så prioriterar förbandschefen det som ligger honom varmast om 
hjärtat.  
 
I stort sett alla respondenter tyckte att framtiden kräver en mycket tydligare 
planering och hantering mellan grundorganisation och insatsorganisation. Om 
inte kommer man fortsättningsvis i Försvarsmakten att få stora problem med 
kompetensförsörjningen. Allt hänger ihop och det finns som sagt ingen 
övertalighet i Försvarsmakten. Central styrning och ambition är bitvis 
kontraproduktiv. Uppdragstaktik måste få gälla. Ett förslag är att 
Försvarsmaktens högsta ledning måste våga ställa in del av grundutbildning ett 
år för kompetensutveckling. Inte för alla i FM: s kärnverksamhet men minska 
antalet värnpliktiga under ett år i grundorganisationen så ges det utrymme. 
 
En av respondenterna tyckte i likhet med tidigare förda resonemang att man 
inte automatisk är en bra bataljonschef bara för att man varit en duktig 
kompanichef i insatsorganisationen, så är det inte heller självklart att bara för 
att man är duktig i grundorganisationen betyder inte att man med automatik är 
duktig i insatsorganisationen och vice versa. Då skolsystemet idag inte 
fokuserar på antingen det ena eller det andra, utan man förväntas utveckla både 
sin förmåga emot insatsorganisationen som mot grundorganisationen. Trots 
avsaknaden av en mer professionell inställning, där man skulle fokusera mera 
mot några uppgifter istället för alla, så måste man säga att dagens officerare 
löser ålagda uppgifter förvånansvärt bra. Kompetensförsörjningen av 
grundorganisationen är bättre än den mot insatsorganisationen. Detta på grund 
av de säkerhetsbestämmelser som finns idag och som främst gäller 
grundorganisationens verksamhet genererar behov av kompetensutveckling. 
Denna kompetens är inte alltid rakt överförbar till insatsorganisationen. 
Internationella exempel och moment skulle både i grundutbildning och 
skolutbildning följa mönstret med prioriteringen av internationella uppgifter 
mycket bättre än vad det gör idag. När det gäller ansvaret för 
kompetensutveckling finns det idag exempel där det ligger på kompanicheferna 
i grundorganisationen. Det blir sällan bra eftersom vederbörande inte har koll 
på vilka kurser och utbildningar som skulle kunna vara lämpliga. Detta ger ett 
kompetensgap som bara växer och växer. Ansvaret borde ligga på 
utbildningsledare bataljon som dels har överblicken och dels kompetens eller 
kompetensstöd för detta.  
 
De förbättringar som huvuddelen av de intervjuade föreslog var att beslut skall 
tas på rätt nivå (så långt ned som möjligt), tydlighet är det viktigaste när man 
delar ut uppdrag samt för att vidmakthålla och utveckla både individuell och 
organisationsrelaterad kompetens måste vi tillåtas öva mera än vi gör idag. Alla 
utom en uppfattar att prioriteringarna mellan grundorganisation och 
insatsorganisation görs enligt följande ordning. Först och främst prioriteras 
internationella insatser (internationella delen av insatsorganisationen), därefter 
grundorganisationens verksamhet och sist den nationella delen av 
insatsorganisationen. 
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4.5 Resultat av frågeformulär i samband med intervju 
4.5.1 Bakgrund 
Om vi exkluderar tillväxtorganisationen, i vilken det inte finns färdigutbildad 
personal som har duglighet för att användas vid militära insatser och som 
organisation är ett särskilt spår längst bort på den hotbildsberoende tidsaxeln. 
Då har FM grundorganisation och insatsorganisation kvar som verktyg. Dagens 
resurser i FM skall räcka till att täcka de behov grund- och insatsorganisation 
har för att lösa de huvuduppgifter som gäller enligt Riksdagens beslut. I 
grundorganisationen utbildar Försvarsmakten personal till att inneha viss 
kompetens dels genom värnpliktsutbildning och dels genom officersutbildning. 
Denna individuella kompetens samordnas, samövas och samtränas så att den 
bildar förband med viss förmåga. Grundorganisationen är så att säga 
förmågeskapande. Denna skapade förmåga skall kunna utnyttjas i 
insatsorganisationen, dels i den nationella delen och dels i den internationella 
delen. Insatsorganisationen är alltså förmågeuttnyttjande.  
 
4.5.2 Identifierat problem 
Personalförsörjning:  
Insatsorganisationens två delar (den nationella med beredskap mot väpnat 
angrepp och den internationella för internationella insatser) skall idag 
personalförsörjas med samma individ. Hur skall individen ersättas i den 
nationella delen av insatsorganisationen då individen deltar i internationella 
insatser? Var kommer ersättaren ifrån? Om denna individ inte ersätts, vad 
innebär det för beredskapen i den nationella delen av insatsorganisationen? 
Kompetensförsörjning:   
Hur skall ersättning av kompetens ske i den nationella delen av 
insatsorganisationen då kompetens försvinner till internationella insatser? När 
individ X med kompetens Y genomför internationell tjänst så försvinner inte 
bara kompetens (Y) från den nationella delen av insatsorganisationen utan även 
från grundorganisationen i vilken X dagligen förväntas tjänstgöra och bidra 
med kompetens för att skapa förmåga. Hur tillgodoses kompetensförsörjningen 
för grundorganisationen, vilken är basen (producenten) för 
insatsorganisationens utveckling och fortlevnad? 
 
4.5.3 Påstående redovisat för respondenterna 
Personalförsörjning: 
1. När officerare och värnpliktiga på frivillig basis tjänstgör i den 
internationella delen av insatsorganisationen så uppstår luckor (blå prickar i 
figur 4:2) i den nationella delen av dito. Dessa luckor fylls aldrig upp under 
den tid som individen tjänstgör internationellt. När del av individerna (de blå 
prickarna) tillhör förbandsgrupp 1 så äventyrar det förmågan att upprätthålla 
anbefalld beredskap.  
2. Oavsett förbandsgrupptillhörighet så reduceras grundorganisationen när 
individer tjänstgör internationellt.  
Kompetensförsörjning:   
1. När en individ med en speciellt eftertraktad kompetens (t ex inom ett smalt 
kompetensområde såsom informationssystem, telesystem eller annan teknisk 
kompetens) tjänstgör internationellt så försvinner inte kompetensen bara från 
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den nationella delen av insatsorganisationen utan också från 
grundorganisationen, vilken ska försörja framtidens insatsorganisation med 
kompetens. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
4.5.4 Fråga ställd till intervjuobjektet 
Utgående från intervjuarens beskrivning av bilden och dess olika förhållanden, 
hur väl stämmer ovanstående bild överens med din uppfattning om hur det 
förhåller sig med personal- och kompetensförsörjning dels mellan Grund- och 
Insatsorganisation respektive mellan den nationella och den internationella 
delen av Insatsorganisationen? Sätt ett kryss på nedanstående skala. 
 
4.5.5 Resultat 
 
 
 
 
 
En av respondenterna påtalade att dennes uppfattning var att bilden stämde 
överens med dennes ritade kryss under förutsättning att storleken på cirklarna 
för G respektive N bytte med varandra. D.v.s. respondenten ansåg att 
insatsorganisationen är totalt större än grundorganisationen då man även räknar 
värnpliktiga. En annan respondent tyckte inte att den nationella delen av 
insatsorganisationen existerade i praktisk mening utan bara som 
pappersprodukt, varför denne tyckte bilden som helhet stämde under 
förutsättning att det var grundorganisationen som personal- och 
kompetensförsörjde den internationella delen av insatsorganisationen. Båda 
dessa är de som satt de två kryssen längst till vänster. Övriga fyra höll med helt 
och hållet. Varför de två mittersta kryssen då inte hamnade längre till höger på 
den ograderade skalan motiverades inte av respondenterna i fråga. 

Figur 4:2 (egen produkt)  
 

G = Grundorganisation, N = Nationella delen av insatsorganisationen, I = 
Internationella delen av insatsorganisationen,       = Individ i N som deltar i I,  
          = Kompetensområde som erhåller en lucka vid internationell tjänstgöring. 
 

G
IN 

Inte alls Helt och hållet 
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5. ANALYS OCH SLUTSATSER 

5.1 Inledning 
I detta kapitel av uppsatsen kommer jag att analysera empiri och 
resultatredovisning mot den beskrivna teorin. Av denna analys kommer jag att 
dra slutsatser vilka ligger till grund för att kunna besvara de frågeställningar jag 
ställde i inledningen av uppsatsen. Jag kommer nedan att strukturera kapitlet i 
fem delar. Först kommer jag att analysera allmänna och övergripande fenomen, 
därefter försvarsmaktens personalförsörjning, därnäst dess 
kompetensförsörjning, efter det resultatet av frågeformuläret och slutligen ge 
svar på uppsatsens frågeställningar. I slutet av de fyra första delarna kommer 
jag att dra delslutsatser. 

5.2 Allmänt  
Brist på tydlighet 
De olika uppfattningar som har identifierats på politikernivå om 
uppgiftshanteringen inom ramen för insats-/grundorganisationen är tvetydiga 
vilket gör att utrymme för tolkningar är inte bara möjliga utan också troliga. 
Eftersom tolkningar är en realitet på högsta nationella nivå kommer FM: s 
huvuduppgifter och vilken del av organisationen som hanterar dem naturligt bli 
föremål för olika uppfattningar även inom Försvarsmakten. Det mer än hälften 
av respondenterna övergripande vill framföra som det viktigaste när det gäller 
all verksamhet i allmänhet och både personal- och kompetensförsörjning i 
synnerhet är bristen på tydlighet från högre instans. En tydlighet i budskap och 
planeringsförutsättningar som håller avsedd tidsrymd. Detta skapar då 
utrymme för att fatta beslut på rätt nivå, d v s så långt ned i organisationen som 
möjligt. Högre instans i detta fall är allt från nivån närmast ovanför respektive 
intervjuobjekt till flera nivåer ovanför. Det ter sig som att detta är 
genomgående eftersom responsen kommer från tre olika organisationsnivåer av 
de intervjuade.  
 
Teorianknytning 
Med koppling till den beskrivna teorin om ”tolkande kompetensansats” och 
”kompetens i lärande” (se kapitel 2, punkt 2.3-4) där det talas om det viktiga i 
att ha förståelse för en arbetsuppgift, här översatt till FM huvuduppgift 
(territoriell integritet i det aktuella fallet). När den högre instansen inte har 
förståelse för beslutad uppgift kontra beslutad organisationen blir det 
tvetydigheter och avsaknad av den tydlighet som underställda söker. Enligt 
teorin är det bästa sättet att upphäva oförståelse att tillåta individen och 
organisationen få reflektera över situationen/arbetsuppgiften/fenomenet. För 
just detta är reflektion genom dialog med andra att föredra. Respondenternas 
definition av nyckelbegreppen är till huvuddel mycket likt teorins enkla 
definition. Det man kan anföra i sammanhanget är att definitionerna och svaren 
på intervjuns olika frågor om förhållningssättet till nyckelbegreppen är av 
rationalistisk karaktär. Till skillnad från den tolkande ansatsen, utelämnar 
denna karaktär dimensionen att kunskaper och färdigheter som individer 
utvecklar inte är skiljda från deras förmåga till förståelse av en arbetsuppgift. 
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Allmänna slutsatser  
Både den politiska nivån och Försvarsmakten måste skapa tydlighet i sina 
direktiv. Detta gör man genom att tillföra förståelse dels för helheten och dels 
för de organisatoriska gränsytorna. Det bästa sättet att kunna tillföra förståelse 
är genom reflektion och feedback i dialog med den andra nivån.  

5.3 Personalförsörjning 
Var personalförsörjning utgår ifrån och beredskap 
Personalförsörjning av FM: s insatsorganisation sker först genom en 
urvalsprocess via Pliktverket in i Försvarsmakten. Därefter sker den rent 
praktiska personalförsörjningen/-hanteringen inom Försvarsmakten och där 
främst på förbandsnivå. Insatsorganisationen och personalförsörjningen av 
densamma skall utformas så att den kan hantera dagens omvärldsläge och 
relativt låga hotbild. Problem finns dock med detta när man tittar på den 
differentierade beredskap som är anbefalld. Vissa förband, benämnda 
förbandsgrupp 1, har en kortare beredskapstid än vad de allra flesta 
utlandsmissioner/-uppdrag har. Det innebär att den personal som ingår i FG 1 
och skall genomföra internationell tjänst antingen måste ersättas tillfälligt eller 
permanent. Det andra alternativet är att de som önskar genomföra internationell 
tjänst, vilka ingår i FG 1, måste stanna hemma för att anbefalld beredskap skall 
upprätthållas. Det har visat sig under intervjuerna att det som regel sker 
överträdelser mot detta. Detta beror på många olika saker. Saker som 
komplicerar personalförsörjningen av insatsorganisationen. De orsaker som 
angivits i intervjuerna är bland annat den nästintill obefintliga hotbild som ofta 
anges i kombination med att internationella insatser är högt prioriterade 
framför den nationella delen av insatsorganisationen. Den rådande 
hotbildssituationen återkommer hela tiden i de genomförda intervjuerna och 
kan nog betraktas som en övergripande faktor som påverkar sammanhanget 
med personalförsörjning till någon sorts ofullständighet. En idag ojämn 
fördelning mellan olika utbildningsförband avseende dels 
grundorganisationsrelaterade och dels internationella bemanningsuppdrag, den 
senare utgående från frivillighet, är ytterligare en orsak till att överträdelser av 
anbefalld beredskap görs. Enligt min analys beror detta i grunden på antingen 
att man i FM delvis saknar blick för helheten eller så beror det på obalans i 
personalförsörjningssystemet där man då tar konsekvenserna av gjorda 
prioriteringar.  
 
Obligatorium 
Ett obligatorium för att tjänstgöra internationellt anses kraftfullt underlätta 
personalförsörjningen av insatsorganisationen. Dock finns komplikationer med 
implementeringen av och acceptansen i ett sådant beslut. Hur detta skulle 
kunna hanteras inom ramen för dels befälssystemet och dels för 
värnpliktssystemet är naturligtvis komplext där många aspekter spelar in. Ett 
obligatorium skulle i dagsläget generera mindre motivation än genom 
frivillighet. En helt eller till del omotiverad individ i utlandsstyrkan skulle 
troligen visa mindre lojalitet än en som är motiverad. Detta skulle i sin tur på 
längre sikt påverka rekryteringen in i officersyrket. 
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Professionalism 
Kopplat till rådande redovisad hotbild är ett, i politikernas ögon säkerligen 
kontroversiellt, förslag att öka antalet officerare i armén. Syftet med detta 
skulle vara för att bättre hantera personalförsörjningen av insatsorganisationen 
är för att bättre matcha den organisation FM har. Det skulle ge en högre grad 
av professionalism då man skulle kunna fokusera bättre på en eller ett par 
specifika uppgifter, istället för som det är idag med alltför många uppgifter 
samtidigt.  
 
Rekrytering  
Rekryteringen är en mycket viktig fråga i ett personalförsörjningssammanhang. 
Regeringen skriver i propositionen ”Det nya försvaret” att som rekryteringsbas 
för armén skall varje år utbildas en brigad.68  Detta har nu kompletterats med 
att FM från 2004 ska vara beredd att ha ute två bataljoner samtidigt om vardera 
600-900 man.69 Det skulle maximalt kunna innebära en numerär av cirka en 
tredjedel av vad som årligen utbildas (ca 5000 man i en brigad). God 
personalförsörjningen är på lång sikt beroende av en god rekrytering. En god 
rekrytering är beroende av en kvalitativt högklassig utbildning vilken i sin tur 
är beroende av väl avvägda resurser. När internationella insatser är den högst 
prioriterade uppgiften och det råder obalans mellan resurser och uppdrag, så 
innebär det för Försvarsmakten att den inte kan upprätthålla en högklassig 
utbildning för både officerare och för värnpliktiga. Rekryteringen fungerar då 
inte tillräckligt bra vilket leder till att personalförsörjningen blir lidande i ett 
längre perspektiv.  
 
Teorianknytning 
I alla dessa problemområden (beredskap, obligatorium, professionalism och 
rekrytering) gör jag kopplingen till att FM brister i teorins resonemang om 
förståelse för helheten. Bristen på förståelse är dubbelsidig, d v s den högre 
nivån förstår inte alla problem som kan uppstå på den lägre nivån av det beslut 
som fattats. Tvetydigheterna från politisk nivå försvårar förmågan till förståelse 
längre ned i det svenska försvarets organisation. Vice versa kommer inte den 
lägre nivån att förstå rimligheten i det fattade beslutet då man ser att flera 
problem skulle ha kunnat undanröjas genom en bättre förståelse.  
 
Slutsatser av personalförsörjning 
Brist på förståelse leder till brist på förtroende. En organisation som inte har 
förtroende för sin/sina uppdragsgivare utför inte sina uppdrag på ett 
kostnadseffektivt sätt med hög kvalitet. Aktuell hotbild med koppling till 
huvuduppgifterna och anbefalld beredskap måste klargöras tydligt längre ned i 
organisationen för att densamma ska kunna göra en adekvat analys av hur 
personalförsörjningen skall utföras i praktiken utan t ex 
beredskapsöverträdelser. Ett obligatorium är idag inte praktiskt genomförbart 
främst pga att det måste ske en attitydförändring både inom officerskåren och i 
samhället för att få den acceptans som krävs. Att öka professionalismen och 

                                                 
68 Regeringen. Proposition 1999/2000:30, Det nya försvaret. sid. 55. 
69 Regeringen. Proposition 2002/2003:1, Budgeten 2003, Uppgiftsområde 6 – Försvar samt 
beredskap mot sårbarhet. Sid. 68. 
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därmed kvaliteten i armén genom att anställa fler officerare är ett alternativ 
men kommer i politikernas ögon troligen att kosta för mycket. En ökning av 
försvarsanslagen är idag inte sannolik. Det innebär att den obalans som idag 
råder mellan FM: s uppgifter och resurser måste balanseras genom att skära 
ned antalet uppdrag. Här måste det ske en mycket väl avvägd nedskärning så 
inte rekryteringen drabbas negativt. Blir rekryteringen negativ så är 
Försvarsmakten tillbaka i den onda cirkeln med otillräcklig 
personalförsörjning.  

5.4 Kompetensförsörjning 
Kompetensförsörjningsansvar 
I likhet med personalförsörjningen är det förbandschefen som är ansvarig för 
kompetensutveckling och därmed kompetensförsörjningen. Det är 
förbandschefen som praktiskt tillser att det kontinuerligt finns rätt kompetens. 
Med förbandschef menas i insatsorganisationen här den faktiske chefen, t ex en 
insatsbataljonschef. I grundorganisationen är det praktiskt sett bataljonens 
utbildningsledare som är ansvarig för att rätt kompetens finns vid rätt tidpunkt 
på rätt plats. Ytterst är det i grundorganisationen chefen för 
utbildningsförbandet som är ansvarig och i insatsorganisationen förbandschef 1 
(t ex brigadchef) som är ytterst ansvarig. 
 
Smala kompetensområden 
De svårigheter som anges med kompetensförsörjning i intervjuerna är mycket 
rationellt beskrivna. Trånga sektorer såsom ”smala” kompetensområden, 
brister i individualplaneringen trots relativt goda planeringsförutsättningar från 
Försvarsmaktens högkvarter (bl. a genom LVI70) samt ett befälssystem som är 
alltför karriärinriktat och för lite kompetensinriktat.  
 
Enbefälssystem och professionalism 
Det har för detta arbete framförts tankar om hur FM ska få en mer djupgående 
kompetensförsörjning. Återigen handlar det om en mer professionell 
inställning. Vem ska vara krigaren och vem ska vara utbildaren? Behöver man 
skilja på dessa roller för att få ett större djup i kompetensförsörjningen?  Idag 
anses kompetensförsörjning vara bättre i grundorganisationen än i 
insatsorganisationen. Detta trots att man i intervjuerna uppfattar att den 
internationella delen av insatsorganisationen är högst prioriterad. Det kan dock 
verka logiskt att det fungerar om man också tar med att delar av 
intervjuobjekten säger att det är grundorganisationen som personalförsörjer 
utlandsstyrkan. Ett stort problem som ett par av respondenterna framförde är 
dagens enbefälssystem. Vi blir inte de proffs som vi borde bli med detta 
system. Vi blir varken systemproffs eller riktigt bra chefer. I Försvarsmakten 
har det blivit fult att inte lyckas göra karriär. Den yrkesstolthet som fanns förr 
har för tillfället gått förlorad. Vi blir med vårt nuvarande system, nivåhöjande 
utbildning respektive icke nivåhöjande utbildning - fackprogrammet, amatörer. 
Vilka möjliga vägar finns att gå för att återskapa denna professionalism och 
yrkesstolthet? 
 
                                                 
70 Långsiktiga verksamhetsinriktningen. 
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Teorianknytning 
Den rationella kompetensansats Försvarsmakten har idag gör att organisationen 
inte utnyttjar den inneboende kraft som finns att tillgå. Genom en ökad 
förståelse för organisationens behov kommer armén lättare att kunna identifiera 
och synliggöra kompetens. En förändrad förståelse av arbete är en förutsättning 
för ett förändrat lärande vilket ger en möjlighet till en kvalitativt annorlunda 
kompetens som resultat. Den viktigaste förutsättningen för att åstadkomma 
lärande genom förändrad förståelse är reflektion.  
 
Slutsatser av kompetensförsörjning 
Försvarsmakten måste utveckla sitt sätt att se på och hantera kompetens. 
Genom att öka förståelsen dels för helheten och dels för enskildheten hos alla 
medarbetare, såväl chefer som underställda, kommer FM 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. Genom att 
spetsa till dagens nivåhöjande utbildning mot dagens huvuduppgifter och 
samtidigt att utveckla fackprogrammet med samma syfte kommer FM åt 
problemet med den allt större professionella urholkningen som håller på att 
ske. 

5.5 Frågeformuläret 
Det påstående som redovisats för respondenterna har nästintill helt och hållet 
instämt i författarens uppfattning om de olika förhållandena. Det som varit 
föremål för till del avvikande uppfattningar är hur stor grundorganisation är 
kontra insatsorganisation i den redovisade bilden respektive att det är 
grundorganisationen som personal- och kompetensförsörjer utlandsstyrkan och 
inte insatsorganisationen.  
 
Slutsatser av frågeformuläret 
Mitt påstående om den obalans och den haltande personal- och 
kompetensförsörjning som råder i armén förstärker tidigare fört resonemang. 

5.6 Svar på uppsatsens frågeställning 
Hur är försvarsmaktens organisation uppbyggd idag kontra de 
huvuduppgifter som organisationen är ålagd att kunna lösa?  
FM består av två levande organisationer (grund- respektive insatsorganisation) 
och en vilande (tillväxtorganisationen). Grundorganisationen är en 
förmågeskapande organisation och insatsorganisationen är en 
förmågeutnyttjande dito. I armén hanterar grundorganisationen uppgifterna att 
kunna ge stöd till det civila samhället och att kunna hävda territoriell integritet. 
Det råder dock förvirring om det inte är insatsorganisationen som löser 
uppgiften att kunna hävda vår territoriella integritet. Insatsorganisationen ska 
kunna lösa uppgifterna försvara landet mot väpnat angrepp och kunna genom 
föra internationella insatser. Med dagens avsaknad av obligatorium för 
internationell tjänstgöring är insatsorganisationen uppdelad i två delar, den 
nationella delen (VA (/TI)) och den internationella delen (II). 
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Hur hanteras personal- och kompetensförsörjning i arméns del av 
insatsorganisationen idag?  
Armén hanterar detta genom en rationell ansats med klara brister i ett holistiskt 
perspektiv. Idag är internationella insatser det högst prioriterade. Resursbrist 
kontra ett för stort uppgiftsomfång gör att både personal- och 
kompetensförsörjning haltar. Att de två försörjningarna haltar beror på att det 
saknas förståelse för givna direktiv, både uppåt och nedåt i inom den 
försvarspolitiska processen. Dessa direktiv uppfattas som otydliga av 
underlydande. Direktiven (order) härstammar dels från politisk nivå och dels 
från överordnad nivå inom Försvarsmakten.  
 
Vilka konsekvenser får dagens personal- och kompetensförsörjning för 
grundorganisationen?  
FM är tvungen att prioritera så att personal- och 
kompetensförsörjningssystemet kommer i en negativ spiral. Prioriteringen av 
internationella insatser genererar personal- och kompetensbrist för 
grundorganisationen. Det får i sin tur konsekvensen att kvaliteten för 
förmågeskapande och rekrytering blir ofullständig och otillräcklig.  
 
Vilka förbättringar bör göras inom insatsorganisationen avseende personal- 
och kompetensförsörjning och vilka resurser kräver detta?  
Bristerna i tydlighet och förståelse kan rättas till genom att skapa tid och 
utrymme för reflektion och feedback i dialog med den/de andra nivån/-erna. 
Genom att högsta nivå har förståelse för lägre nivåer så kan den förstnämnda 
vara så tydlig som de underställda efterfrågar. De lägre nivåerna har då 
möjlighet att agera istället för att som nu parera ett moment tjugotvå (se 
slutsatser av personalförsörjning sidan 36). Det ligger i allas ansvar att alla har 
bästa möjliga förståelse. De högre nivåerna måste vara tydliga, de lägre måste 
tala om hur verksamheten fungerar i praktiken och därmed hur teorin skall 
utformas.  
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6. DISKUSSION  

6.1 Inledning 
I detta kapitel av uppsatsen kommer jag självständigt att diskutera vad jag 
kommit fram till i föregående kapitel (Analys och slutsatser). Jag kommer först 
att diskutera allmänt och övergripande. Därefter kommer jag i tur och ordning 
att diskutera personalförsörjning, kompetensförsörjning och frågeformuläret. 
Slutligen kommer jag att dra en sammanfattande slutsats samt ge några förslag 
på fortsatt forskning.  

6.2 Allmänt 
De olika uppfattningar som har identifierats på politikernivå om 
uppgiftshanteringen inom ramen för insats-/grundorganisationen ger utrymme 
för tolkningar. Eftersom olika tolkningar är en realitet på högsta nationella nivå 
kommer FM huvuduppgifter och vilken del av organisationen som hanterar 
dem naturligt bli föremål för olika uppfattningar även inom Försvarsmakten. 
Eftersom försvarsmaktens huvuduppgifter är de allenastyrande för 
myndighetens utformning kommer detta troligen att leda till olika typer 
lösningar. Lösningar som sedan sekundärt kommer att påverka personal- och 
kompetensförsörjningen negativt i ett holistiskt perspektiv. Ju bättre 
kommunikation (reflektion genom dialog med andra) som sker inom och 
mellan olika nivåer/instanser gynnar förståelsen för helheten.  Förståelsen för 
helheten gagnar kvalitet och effektivitet. Reflektionen borgar för förståelsen, 
förståelsen blir förutsättningen för dubbelriktad tydlighet. Man talar ofta i 
Försvarsmakten om att man på lägre nivå inte vill bli för hårt styrd. Att man 
vill ha målstyrning och inte detaljstyrning. Det behov av tydlighet som 
framkommit här i uppsatsen är inte detaljstyrning utan tydlig beskrivning av 
målen för försvarsmaktens verksamhet. Det är mycket svårt (nästan omöjligt) 
att jobba kostnadseffektivt utifrån målstyrning då målen är diffusa. Ingen ska 
dock kunna komma undan i en diskussion om vem som bär ansvaret för denna 
luddighet. Om inte beslutande instans förstår att det inte är nog tydligt så kan 
inte underlydande vända den beslutande ryggen för att gnälla nedåt och i sidled 
på utformningen av det fattade beslutet. Beslutande nivå måste bli varse 
bristerna innan beslutet fattas så det beslut som kommer blir så klanderfritt som 
möjligt. Det ställer naturligtvis krav på beslutande nivå att ge underlydande 
insyn i beslutsavsikten. Genom att låta underlydande delta i beslutsprocessen 
så blir det en kontinuerlig form av reflektion i dialog. Detta sker i allt väsentligt 
idag både inom FM och mellan FM och politisk nivå men kan uppenbarligen 
förbättras. 

6.3 Personalförsörjning  
Var personalförsörjning utgår ifrån 
 Avseende den identifierade diskrepansen i uppfattning om varifrån 
personalförsörjningen utgår för utlandsstyrkan (insatsorganisationen – regering 
och riksdag eller grundorganisationen – intervjuobjekten) så kan man se det på 
olika sätt. Man kan som sagt skönja ett glapp i uppfattning om vad som är och 
vad som ska vara motorn i försvarsmaktens personalförsörjning. D v s hur 
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ansvarig myndighet (FM) ska hantera ställda uppdrag kontra sina resurser. 
Skillnaden i uppfattning kan också ligga i vad man fokuserar på i 
insatsorganisationen. Fokuserar man på personalförsörjningen totalt, där den 
stora massan består av värnpliktiga, så är det mest relevant att tala om i 
insatsorganisationen som resursbas. Fokuserar man däremot 
personalförsörjningen på främst officerarna så är det mycket lättare att tala om 
grundorganisationen som motor. Detta beror nog främst på att det är inom 
ramen för denna som officerarna utbildas, utvecklas och tjänstgör dagligen. Det 
är där som problemfokus ligger idag då FM är mitt uppe i en omstrukturering. 
Som nämnts tidigare har rekryteringen till internationella insatser utgått från ett 
utbilningsförband vilket medfört en ohanterlig personalförsörjningssituation. 
Utbildningsförbandet får i huvudsak personalförsörja det internationella 
förbandet vilket medför att utbildningsförbandet inte bara blir rumphugget i 
den nationella delen av insatsorganisationen, utan också i grundorganisationens 
personalförsörjning. Att behöva skicka iväg 25-35 yrkesofficerare från 
utbildningsförbandets grundorganisationsuppdrag till internationella uppgifter 
blir helt klart kännbart för övrig verksamhet. Då kanske man å ena sidan inte 
skickar iväg officerare på nivåhöjande utbildning för att täcka 
grundorganisationens behov (värnpliktsutbildning) det aktuella året. Då 
förloras ett år med en långsiktig dominoeffekt för officersutveckling och 
karriärmöjligheter. Drar man å andra sidan ned kraftfullt personellt på 
värnpliktiga detta år för att balansera resurser och uppgifter så tappar man 
delvis rekryteringsbasen både för insats- och grundorganisationen. Ett tredje 
alternativ är att dra ned i utbildningsmålsättningarna det året. Då tappar man 
kvalitet i rekryteringsbasen och man tappar kompetens på officerarna som 
annars skulle ha varit med under t ex inställda större övningarna. Den 
vanligaste lösningen idag är en så kallad marmeladlösning. Man skickar några 
färre till nivåhöjande utbildning och de som är kvar hemma på roten får slita 
lite hårdare än annars. Framförallt när det drar ihop sig till 
förbandsövningsskedet i utbildningen. Detta är en typisk armélösning som ger 
sämre kvalitet i utbildning och sämre social fostran av de värnpliktiga vilket 
brukar resultera i att ovanligt många avbryter sin utbildning eller misstrivs. För 
officerare och andra försvarsmaktsanställda kan en ökad anspänning ett sådant 
år generera långtidssjukskrivningar som utbrändhet. Alltså måste den politiska 
nivån bestämma sig för hur stort det svenska bidraget ska vara internationellt. 
Därefter måste de tillåta Försvarsmakten att utforma en redundant organisation 
för detta och alla andra uppgifter. Detta är i en militärs ögon respektive öron en 
kronologiskt och rationellt rätt formulerad slutsats. För en politiker med en 
begränsad statsbudget blir det samma formulering fast kronologiskt omvänt. 
När kommer ekonomin och en redundant organisation i balans? Denna 
politiska formulering torde inte generera samma omfattning på det 
internationella åtagandet som man tänkte från början.  
 
Personalförsörjning och beredskap 
Problemet med dagens personalförsörjningssystem är att vi inte kan skicka iväg 
välövade sammansatta förband som utbildats tillsammans för internationell 
tjänstgöring eftersom det inte råder ett obligatorium, varken för officerare eller 
soldater. Detta innebär att vi måste rekrytera på frivillig basis, vilket betyder att 
vi kommer att få sökande från olika förband i insatsorganisationen. Den 
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personal som tillhör förband med relativt hög beredskap, t ex FG 1-förband, i 
den nationella delen av insatsorganisationen måste ersättas då de åker iväg för 
internationella uppgifter. Om man, utgående från avsaknaden av obligatorium, 
istället fördelade ut bemanningsuppdrag på varje utbildningsförband att bidra 
med några (färre) officerare så skulle det bli mycket mer hanterbart än det är 
idag. Man skulle då kunna ta de som är lämpliga utifrån många olika 
perspektiv (kompetens, frivillighet, sociala åtaganden mm) och eventuellt 
ersätta dessa om de ingår i ett så kallat FG 1-förband i insatsorganisationen. 
Detta förslag skulle också medge att man skulle kunna rekrytera de som inte 
tillhörde FG 1 förbanden men som fortfarande kunde och ville. Detta beroende 
på den försvinnande lilla numerären som skulle behöva ianspråktas på 
respektive förband. Ett annat sätt att hantera personalförsörjningen i 
beredskapsperspektivet är att de som tjänstgjort tillsammans internationellt 
också ”krigsplaceras” nationellt i samma förband när de återkommer till 
Sverige. Fördelarna blir att ett mer välövat förband än så skulle man knappast 
kunna få. Dock välövat med till del annorlunda uppgifter än de vi kanske 
föreställer oss idag i insatsorganisationens nationella del. Det skulle heller inte 
ställa några krav på flytt för den enskilde efter genomförd utlandsmission. 
Nackdelen med detta är att rekrytering med frivillighet som grund skulle kunna 
medge en fullständig geografisk spridning. Denna spridning som i ett längre 
tidsperspektiv skulle ställa till det på officersnivå när det idag är 
grundorganisationen som avgör när officeren ska genomföra nästa karriärsteg 
respektive förstärka, förändra eller förnya sin kompetens. D v s att en sådan 
krigsplacering skulle med dagens kompetensförsörjningssystem bara hålla i 
max två till tre år.  
 
Obligatorium som grund för personalförsörjning 
Ett obligatorium för att tjänstgöra internationellt skulle underlätta kraftfullt för 
personalförsörjningen av insatsorganisationen. Det skulle dessutom bli mer 
kostnadseffektivt då det skulle gynna förband som skulle kunna skickas som 
hela enheter till internationella uppdrag. Den erfarenhet som förbandet fick vid 
utlandstjänstgöringen skulle alla i förbandet ha med sig tillbaka till den 
nationella delen av insatsorganisationen. Dock finns komplikationer med 
implementering av och acceptans i ett sådant beslut. Hur detta skulle kunna 
hanteras inom ramen för dels befälssystemet och dels för värnpliktssystemet är 
naturligtvis komplext där många aspekter spelar in. Den aspekt som jag 
uppfattar som hetast är risken för eget och andra svenska soldaters liv på 
annans territorium. Det anses allmänt inte lika okej att dö för någon annan i ett 
annat land kontra att dö för sitt lands fred, frihet och säkerhet på eget 
territorium. Av officerare används bland annat argumentet att de premisser som 
gällde för de flesta officerarna vid anställning inte ryms inom detta 
obligatorium. Hur skulle ett obligatorium påverka motivationen? Vad skulle 
det innebära för lojaliteten och hur skulle det påverka rekryteringen? Dessa 
frågor är svåra att svara på. På kort sikt tror jag inte det är möjligt med ett 
obligatorium och samtidigt behålla kvaliteten. Många som mot sin vilja 
skickades iväg skulle sakna motivation. Motivation som skulle kunna vara 
livsavgörande i vissa lägen. Lojaliteten skulle saknas till organisationen och 
uppgiften. Dessa signaler skulle påverka rekryteringen till yrket negativt. På 
lång sikt är det däremot inte omöjligt med ett obligatorium, men det skulle ta 
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minst en generation att förändra denna attityd. För att lösa det är nog enda 
vägen att smyga in det i FM genom att ändra villkoren för dem som nyanställs i 
Försvarsmakten.  
 
Personalförsörjning för professionalism 
Avsaknaden av prioriteringar är roten till suboptimering och ineffektivitet. Ett 
sätt att kunna skapa tydlighet är att renodla mer mellan organisationerna. En av 
de många förslag för att bättre hantera personalförsörjningen av 
insatsorganisationen är att öka antalet officerare i armén. Detta syftar till att 
bättre matcha den organisation FM har. Att professionalisera 
insatsorganisationen genom att öka totala antalet officerare och därmed låta 
grundorganisationen behålla personal som kan ägna sig åt färre uppgifter 
skapar balans mellan resurser och uppgifter. Detta är till gagn för både insats- 
och grundorganisation på både kort och lång sikt. Detta ger hög tillgänglighet 
(insatsorganisationen) och god kvalitet (primärt i grundorganisationen och 
sekundärt i insatsorganisationen). Denna professionella miljö skapar attityder 
som i sin tur gagnar rekryteringen både till grundorganisation och 
insatsorganisation.  Att vara professionell i utövandet av sitt jobb eller sin 
uppgift är ett krav i skarpa lägen. Man får bara en chans, misstag ger 
obönhörligen förluster i någon form. Det är tjänstefel att inte undvika detta. Det 
man måste fråga sig är vad detta dubblerande system skulle kosta extra. Man 
skulle provokativt också kunna fråga sig om det skulle kosta något extra när 
man jämför med vad man får för pengarna idag respektive med det 
”professionella” systemet. En högre grad av professionalism skulle skapa 
utrymme för att kunna fokusera bättre på en eller ett par specifika uppgifter. T 
ex att några enbart fokuserade på insatsorganisationens internationella uppdrag 
med en sorts cykel med först rekrytering, sedan utbildning och därefter 
beredskap och/eller genomförande. Samtidigt skulle andra kunna ägna sin tid 
och kompetens åt att utveckla den nationella delen av insatsorganisationen. 
Detta skulle till del kunna göras parallellt med att man utbildade personal 
(såväl officerare som värnpliktiga) precis som idag. Den stora skillnaden mot 
idag skulle vara att några få befattningshavare hundraprocentigt skulle ägna sig 
åt truppföring och förbandsutveckling av den nationella delen av 
insatsorganisationen. Dock skulle denna uppdelning inte vara för evigt men i 
tidsperspektiv som är längre än dagens hattande mellan olika befattningar. 
Personalen skulle under sin tid i Försvarsmakten både tjänstgöra i det 
nationella som i det internationella spåret. Ett annat sätt skulle kunna vara att 
skära ned antalet uppdrag så att man med stipulerade personalramar kunde 
hantera uppdragen på ett professionellt sätt. Jag återkommer mer till detta 
längre fram under rubriken ”Rekrytering för god personalförsörjning”.  
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Rekrytering för god personalförsörjning 
Rekryteringen är en mycket viktig fråga i ett personalförsörjningssammanhang. 
FM ska från 2004 ska vara beredd att ha ute två bataljoner samtidigt om 
vardera 600-900 man.71 Det skulle maximalt kunna innebära en numerär av 
cirka en tredjedel av vad som årligen utbildas. Det hör ju till saken att man kan 
rekrytera personal från tidigare år än de som senast utbildats. Dock ska man ha 
klart för sig att utbildning är färskvara och detta måste avvägas mot en 
acceptabel kvalitetsnivå. Dagens svårigheter att rekrytera till ännu en numerärt 
utökad nivå gör det inte lättare. För att kunna hantera detta måste statsmakterna 
hitta nya vägar. Kontraktsanställda soldater som genom kontinuerlig träning 
bibehåller en acceptabel kompetensnivå och endera utökad officerskår eller 
nedskärningar i uppdrag är det enda raka för Försvarsmakten. 
Personalförsörjningen på lång sikt är beroende av en god rekrytering. En god 
rekrytering är beroende av en kvalitativt högklassig utbildning vilken i sin tur 
är beroende av väl avvägda resurser. När internationella insatser är det högst 
prioriterade och det råder obalans mellan resurser och uppdrag så innebär det 
att Försvarsmakten inte kan upprätthålla en högklassig utbildning för såväl 
officerare som för värnpliktiga. Då finns det egentligen också här två vägar att 
gå. Antingen så skär man ned i de förmågeskapande uppdragen till förbanden, t 
ex genom att skära ned antalet värnpliktiga då man har internationellt år, eller 
så tillför man resurser. Det förstnämnda håller som åtgärd på kort sikt men får 
konsekvenser för rekryteringen på lång sikt, alltså bör det undvikas. Att tillföra 
resurser genom att anställa personal (t ex reservofficerare och/eller värnpliktiga 
officerare) enligt befäls och frivilligavtalet (BFA) är också en kortsiktig 
lösning. Man löser problemet där och då men med en stor risk för att vi tappar 
kvaliteten i utbildningen då de tillfälligt anställda generellt inte har samma 
erfarenhet som en fast anställd utbildare. Återigen blir slutsatsen att det krävs 
fler yrkesofficerare eller reservofficerare med en annorlunda utformad 
reservofficersutbildning än idag enligt redovisat koncept i föregående stycke 
(Personalförsörjning för professionalism). Om FM inte preciserar innehållet i 
LVI72 så innebär det att man gång efter annan kommer stå med vakanser till 
grundorganisationens verksamhet, vilket får svåra konsekvenser för utveckling 
och rekrytering. Både vad avser den förmågeskapande som den 
förmågeutnyttjande delen av försvarsmaktens organisation. 

6.4 Kompetensförsörjning 
Kompetensförsörjningsansvar och delaktighet 
Att FM har en rationalistisk syn på personal- och kompetensförsörjning 
försvårar densamma inom organisationen. Om man inom Försvarsmakten 
skulle låta all personal vara mer delaktiga i att ta del av organisationens 
uppdrag och dess kompetensbehov skulle detta underlätta mycket. Dels skulle 
det öka förståelsen för helheten på respektive nivå och dels skulle arbetstagaren 
aktivt söka individuell utveckling som i sin tur skulle gynna organisationens 
behov.  Detta innebär att ju mer exakt vi kan beskriva individens förståelse av 
ett arbetes utförande desto närmare kommer vi i att kunna synliggöra 

                                                 
71 Regeringen. Proposition 2002/2003:1, Budgeten 2003, Uppgiftsområde 6 – Försvar samt 
beredskap mot sårbarhet. sid. 68. 
72 Långsiktiga verksamhetsinriktningen. 
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kompetens i arbete och därmed får vi medarbetare som har lättare att identifiera 
behov av kompetensförstärkning, kompetensutveckling och 
kompetensförnyelse. Svårigheter med kompetensförsörjning som framkommer 
i intervjuerna är mycket rationellt beskrivna. Trånga sektorer såsom ”smala” 
kompetensområden, brister i individualplaneringen trots relativt goda 
planeringsförutsättningar från försvarsmaktens högkvarter samt ett 
befälssystem som är alltför karriärinriktat och för lite kompetensinriktat. Det 
vittnar delvis om en syn på mer mätbara faktorer. Återigen drar jag den 
slutsatsen att den rationella synen gör att man i FM inte når så långt som man 
borde kunna nå. Ett möjligt sätt att nå längre än idag är att på förbandsnivå 
klargöra för personalen vilken inriktning man har de närmsta 4-5 åren. 
Redovisa därefter resultatet av den kompetensanalys man har gjort (framtidens 
kompetensbehov minus de kompetenser man har idag är lika med de 
kompetenser som skall utvecklas). Låt därnäst personalen genom sin nyvunna 
förståelse aktivt söka kompetensförstärkande/-förnyande utbildningar. Använd 
slutligen den rättutbildade på rätt plats i organisationen. Det skapar motivation, 
kostnadseffektivitet och kvalitet.  
 
Kompetensförsörjning med ett enbefälssystem 
När det gäller det enbefälssystem vi har idag så har det i intervjuerna kopplats 
till avsaknaden av professionalism. En gammal klyscha skulle slarvigt kunna 
beskriva vad som menas. ”Det var bättre förr” (syftandes på GBO - gamla 
befälsordningen - ett tvåbefälsystem). Jag tror att förändringar är bra många 
gånger men ibland tror jag det är lättare och bättre att utveckla det man har. 
Förändringarna i Försvarsmakten har de senaste åren vara oerhört många och 
det kommer garanterat fler. Det sista FM: s officerare behöver just nu är 
ytterligare ett nytt befälssystem. Fackprogrammet är något som är otroligt 
outvecklat men skulle kunna vara den överbryggande faktorn som skapar 
professionalism och yrkesstolthet i ett enbefälssystem. Detta kräver dock att 
fackprogrammet och de efterkommande individuella uppdragen i 
organisationen ges status. Erkännande i arbetet för organisationen är nog det 
viktigaste för en som valt fackprogrammet som karriärspår, men man får inte 
glömma bort att ge en bra lön också. Signalen måste vara att utbildning och 
kompetens som leder till kvalitet och professionalism ska löna sig.  

6.5 Frågeformulärsundersökningen  
Kommentarer till delvisa avvikelser  
I det påstående som redovisats har respondenterna nästintill helt och hållet 
instämt i författarens uppfattning om de olika förhållandena. Det som varit 
föremål för delvis avvikande uppfattningar är hur stor grundorganisation är 
kontra insatsorganisation respektive att det är grundorganisationen som 
personal- och kompetensförsörjer utlandsstyrkan istället för den nationella 
delen av insatsorganisationen. Skillnaden i uppfattning avseende vilken 
organisation som är störst kan ligga i vad man fokuserar på i 
insatsorganisationen. Fokuserar man på personalförsörjningen totalt, där den 
stora massan består av värnpliktiga, så är det mest relevant att tala om 
insatsorganisationen som den stora organisationen. Fokuserar man däremot 
personalförsörjningen på främst officerarna så är det mycket lättare att tala om 
grundorganisationen som den större. När man ska diskutera vilken del av 
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organisationen som försörjer vad så kan uppfattningen om att det är 
grundorganisationen som personalförsörjer utlandsstyrkan härledas till att 
fokus ligger på officerarna. Det beror nog främst på att det är inom ramen för 
grundorganisationen som officerarna utbildas, utvecklas och tjänstgör dagligen. 
Det är där som problemfokus ligger idag, då FM är mitt uppe i en 
omstrukturering. 
 
Kommentarer till personalförsörjning 
Så länge det inte är krigsplacerade individer ur FG 1 förband som ska 
genomföra internationell tjänst är det ingen ”ko på isen” eftersom övriga 
förband har längre beredskapstid än den tid utlandsstyrkan har som 
tjänstgöringstid. Men om det är individer som ska genomföra internationell 
tjänst samtidigt som de är placerade i ett FG 1 förband nationellt så bryter man 
genom denna personalförsörjning mot beordrad beredskapsgrad. 
 
Kommentarer till kompetensförsörjning 
När en individ med en speciellt eftertraktad kompetens (t ex inom ett smalt 
kompetensområde) tjänstgör internationellt så försvinner inte kompetensen 
bara från den nationella delen av insatsorganisationen utan också från 
grundorganisationen. Om grundorganisationen ska försörja framtidens 
insatsorganisation med kompetens (vilket inte känns helt onaturligt) så måste vi 
se över organisationens utformning för att se till att vi har tillräckligt många för 
att ha kontinuitet. Det kräver också långsiktighet då kompetensutveckling tar 
avsevärt längre tid i de tekniktunga områdena kontra tiden från förfrågan till 
påbörjad tjänstgöring i utlandsstyrkan. 

6.6 Sammanfattande slutsats 
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.  

6.7 Förslag på fortsatt forskning 
 Hur skulle man kunna utforma ett delaktigt koncept i personal- och 

kompetensförsörjning inom Försvarsmakten? 
 Hur skulle personalförsörjningen kunna utvecklas för att bättre passa våra 

behov av beredskap? 
 Hur skulle ett obligatorium praktiskt kunna utformas så att det accepteras i 

närtid (5-10 år) utan brist på motivation och lojalitet? 
 Hur skulle man kunna utforma fackprogrammet så att det tillgodoser våra 

behov av kompetensförsörjning i ett enbefälssystem? 
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7. SAMMANFATTNING 

7.1 Inledning 
Redan i försvarsbeslut 1995 utökades Försvarsmaktens uppgifter till att även 
omfatta internationella fredsfrämjande och humanitära insatser och att bidra till 
samhällets förmåga att förebygga och hantera svåra nationella påfrestningar i 
fred. För att tillgodose att även dessa uppgifter skulle kunna lösas modifierades 
försvarsmaktens organisation och utfallet blev att Försvarsmakten idag består 
av tre övergripande organisationer, Grundorganisation – Insatsorganisation - 
Tillväxtorganisation. Ett av problemen i Försvarsmakten är balansen mellan 
resurser och uppgifter. Alldeles för sällan görs prioriteringar som gör att 
verksamheten fungerar på ett optimalt sätt. En väl så numerärt nedskuren 
personalorganisation kontra för många och omfattande uppdrag är ett exempel 
på detta. Denna uppsats ger svar på hur det förhåller sig med 
insatsorganisationens personal- och kompetensförsörjning. Huvudsyftet med 
uppsatsen är att genom utvärdering undersöka om man för arméns del i 
försvarsmaktens insatsorganisation planerat för ett praktiskt genomförande av 
personal- och kompetensförsörjningen. Vidare är syftet att analysera vilka 
konsekvenser detta får dels inom insatsorganisationen (den nationella delen 
kontra den internationella delen) och dels gentemot grundorganisationen. För 
att närma mig problemet och uppnå syftet kommer jag att använda mig av ett 
antal frågeställningar. Dessa frågeställningar har varit följande: Hur är 
försvarsmaktens organisation uppbyggd idag kontra de huvuduppgifter som 
organisationen är ålagd att kunna lösa? Hur hanteras personal- och 
kompetensförsörjning i arméns del av insatsorganisationen idag? Vilka 
konsekvenser får dagens personal- och kompetensförsörjning för 
grundorganisationen? Vilka förbättringar bör göras inom insatsorganisationen 
avseende personal- och kompetensförsörjning och vilka resurser kräver detta?  

7.2 Uppsatsens teori och metod 
Uppsatsens teoretiska ram bygger på Sandberg och Targamas teorier om 
förståelse i arbete och lärande. Teorin utgår ifrån att ett arbete inte kan 
utvecklas utan att man får reflektera över det på olika sätt (t ex enskilt och i 
dialog). Genom reflektion uppnår man en förändrad förståelse av ett arbete och 
det är en förutsättning för ett förändrat lärande vilket ger en möjlighet till en 
kvalitativt annorlunda kompetens som resultat. Det är alltså vårt sätt att förstå 
som avgör både vilken kompetens vi utvecklar och på vilket sätt vi utvecklar 
kompetensen. Uppsatsens metod utgår ifrån det hermeneutiskt 
förhållningssättet och har här valts för att studera problemet med 
försvarsmaktens personal- och kompetensförsörjning av insatsorganisationen. 
Valet av förhållningssätt kan med utgångspunkt från valet av metod, kvalitativ 
metod, verka självklar. Detta stärks genom att den kvalitativa metoden ofta 
präglas av den person som genomför arbetet och detta kan sägas harmonisera 
med den subjektivitet som präglar hermeneutiken. Faktainsamlingen har i 
denna uppsatts skett dels genom litteratursökning och dels genom flertalet 
intervjuer, ickestandardiserad och ostrukturerad intervju. Analysmetoden 
baseras på en kvalitativ bearbetning av intervjuerna och har en induktiv ansats. 
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Med induktiv ansats menas här att man går från empiri till teori. Metoden att 
generera svarskategorier ur det empiriska materialet är ett exempel på induktivt 
arbetssätt.  

7.3 Det empiriska resultatet  
Av intervjuerna framgår det att dagens sätt att hantera personal- och 
kompetensförsörjning i armén inte är tillfyllest. Det saknas tydlighet från högre 
instans vilket får förödande konsekvenser ju längre ned i organisationen man 
kommer och ska försörja densamma med personal med relevant kompetens. 
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. God personalförsörjningen är på lång sikt beroende av 
en god rekrytering. God rekrytering är beroende av en kvalitativt högklassig 
utbildning vilken i sin tur är beroende av väl avvägda resurser. När 
internationella insatser är den högst prioriterade uppgiften och det råder 
obalans mellan resurser och uppdrag, så innebär det för Försvarsmakten att den 
inte kan upprätthålla en högklassig utbildning för både officerare och för 
värnpliktiga. Rekryteringen fungerar då inte tillräckligt bra vilket leder till att 
personalförsörjningen blir lidande i ett längre perspektiv. 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. 

7.4 Svar på uppsatsens frågeställningar 
Här ges svaren på uppsatsens frågeställningar vilket sammantaget också ger 
svaret på uppsatsens syfte. Hur är försvarsmaktens organisation uppbyggd 
idag kontra de huvuduppgifter som organisationen är ålagd att kunna lösa?  
FM består av två levande organisationer (grund- respektive insatsorganisation) 
och en vilande (tillväxtorganisationen). Grundorganisationen är en 
förmågeskapande organisation och insatsorganisationen är en 
förmågeutnyttjande dito. Insatsorganisationen ska kunna lösa uppgifterna 
försvara landet mot väpnat angrepp och kunna genomföra internationella 
insatser. Med dagens avsaknad av obligatorium för internationell tjänstgöring 
är insatsorganisationen uppdelad i två delar, den nationella delen och den 
internationella delen. 
Hur hanteras personal- och kompetensförsörjning i arméns del av 
insatsorganisationen idag? Armén hanterar detta genom en rationell ansats 
med klara brister i ett holistiskt perspektiv. Idag är internationella insatser det 
högst prioriterade. Resursbrist kontra ett för stort uppgiftsomfång gör att både 
personal- och kompetensförsörjning haltar. Att de haltar beror på att det saknas 
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förståelse för givna direktiv, både uppåt och nedåt i inom den försvarspolitiska 
processen. Dessa direktiv uppfattas som otydliga av underlydande.  
Vilka konsekvenser får dagens personal- och kompetensförsörjning för 
grundorganisationen? FM är tvungen att prioritera så att personal- och 
kompetensförsörjningssystemet kommer i en negativ spiral. Prioriteringen av 
internationella insatser genererar personal- och kompetensbrist för 
grundorganisationen. Det får i sin tur konsekvensen att kvaliteten för 
förmågeskapande och rekrytering blir ofullständig och otillräcklig.  
Vilka förbättringar bör göras inom insatsorganisationen avseende personal- 
och kompetensförsörjning och vilka resurser kräver detta? Bristerna i tydlighet 
och förståelse kan rättas till genom att skapa tid och utrymme för reflektion och 
feedback i dialog med den/de andra nivån/-erna. Genom att högsta nivå har 
förståelse för lägre nivåer så kan den förstnämnda vara så tydlig som de 
underställda efterfrågar. De lägre nivåerna har då möjlighet att agera istället för 
att som nu parera ett moment tjugotvå. Det ligger i allas ansvar att alla har 
bästa möjliga förståelse. De högre nivåerna måste vara tydliga, de lägre måste 
tala om hur verksamheten fungerar i praktiken och därmed hur teorin skall 
utformas.  

7.5 Sammanfattande slutsats 
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.  
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8.3 Muntliga källor genom intervju 
 Övlt Wangenfors, Jan (HKV). Telefonsamtal 2003-04-08.  

 
 Ett styck personalhandläggare med armébakgrund på J 1 i OPIL, tre 

stycken förbandschefer i Armén, ett styck utbildningsledare bataljon i 
armén och ett styck insatsbataljonschef tillika kompanichef i IA 03. 
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Intervjumanual intervju 1: Insatsorganisationens 
personal- och kompetensförsörjning 
 
Respondent: ___________________________________________________ 
 

Funktion i processen: ___________________________________________ 
 

Tid och plats: ______________________________________________ 
 

 

Syftet med intervjun är att inhämta ytterligare material till min C-uppsats. 

Resultatet i denna intervju kommer att ligga till grund för min uppsats och 
informationen kommer att användas för att få ytterligare bredd och djup i min 
analys.  

Informationen kommer att behandlas konfidentiellt och det kommer inte i 
uppsatsen att gå att utläsa vem som sagt vad, om inte respondenten medgivigt 
detta. 

Intervjun kommer att pågå under cirka en timme. 

Under intervjun hoppas jag att kunna använda mig av en ljudbandspelare och 
jag önskar att du ger mig ditt medgivande för detta. 
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ÄMNESOMRÅDESLISTA FÖR INTERVJUN 

Inledning 
Försvarsmakten (FM) består idag av tre övergripande organisationer. Dessa tre 
är grund-, insats- och tillväxtorganisationen. Tillväxtorganisationen är till för 
att den militära numerären skall återtas i ett läge då landet identifierar en ökad 
hotbild. Om vi bortser ifrån Tillväxtorganisationen och fokuserar på de andra 
två så producerar Grundorganisationen förband och kompetenser för 
Insatsorganisationen. Förutom produktionsansvaret har Grundorganisationen, 
sett till Försvarsmaktens (FM) huvuduppgifter, som främsta uppgift att hävda 
landets territoriella integritet (TI) och ge stöd till samhället (SS) vid svåra 
påfrestningar. Insatsorganisation har främsta fokus på uppgifterna försvara 
landet mot väpnat angrepp (VA) respektive genomföra internationella insatser 
(II).  
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FM: s insatsorganisation 
 Stämmer din uppfattning överens med förhållandet mellan organisation och 

uppgifter som är angiven i ovanstående inledning? Om inte, utveckla vad!  
 Finns det några skillnader mellan hur försvarsgrenarna (Armén, Marinen 

och Flygvapnet) organiserar sin del av insatsorganisation idag?  
 Om det finns skillnader mellan försvarsgrenarna, vad beror det 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 Arméns del av insatsorganisation 

personalförsörjs/bemannas idag? 
 Ser du några problemområden i detta?  
 Hur uppfattar du sambandet mellan den nationella och den internationella 

delen av insatsorganisation i Armén avseende 
personalförsörjning/bemanning?  

 Hur uppfattar du sambandet mellan insats- och grundorganisationen i 
Armén avseende personalförsörjning/bemanning?  

 Vilka eventuella förbättringar ser du man kan göra inom 
personalförsörjningsområdet mot insatsorganisationen och vilka resurser 
kräver detta?  

 Vilka konsekvenser kan det få för grundorganisationen? 

Kompetensförsörjning av insatsorganisationen 
 Hur uppfattar du att Arméns del av insatsorganisation kompetensförsörjs 

idag? 
 Hur uppfattar du sambandet mellan den nationella och den internationella 

delen av insatsorganisation i Armén avseende kompetensförsörjning?  
 Ser du några problemområden i detta? 
 Hur uppfattar du sambandet mellan insats- och grundorganisationen i 

Armén avseende kompetensförsörjning?  
 Ser du några problemområden i detta? 
 Vilka eventuella förbättringar kan göras inom 

kompetensförsörjningsområdet mot insatsorganisationen och vilka resurser 
kräver detta? 

 

Anteckningar 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 


