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En deskriptiv studie av SWAFRAP,
AJS 37 planeringsprocess på F 21.

Sammandrag
I en omvärld som ställer allt högre krav på delaktighet kom ett uppdrag 2000-03-30 till
Norrbottens Flygflottilj, F 21 som på nio månader skulle sätta upp ett nytt internationellt
förband. Om förbandet kallas ut blir det första gången sedan sextiotalet som Sverige fullgör
tjänst med krigsflygplan utomlands. Swedish Air Force Rapid Reaction Unit, SWAFRAP AJS
37 skulle ställas i 30 dagars beredskap

Denna uppsats syftar till att beskriva och analysera den planeringsprocess som har genomförts
på F 21 ur de traditionella perspektiven problemformulering, genomförande och utvärdering
avseende detta nya förband.

Undersökningen har genomförts som en fallstudie på F 21 och avgränsats till AJS 37.
Planeringsprocessen har studerats genom intervjuer av chefer inom SWAFRAP
organisationen.

Studien pekar på att processer av detta slag är ytterligt komplicerade och kräver mera
forskning om vi skall lyckas förstå alla ingående komponenter och deras interaktion.
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Abstract

A descriptive study of the planning process of  the Swedish Rapid Reaction

Unit AJS 37.

In a world that creates higher and higher demands for international

participation, a decision from the Swedish Headquarters came on 30 March

2000 to the wing F 21 that they were to establish a new unit. This unit was

specifically to be able to deploy within thirty days to a base anywhere in

Europe, in order to participate in peace keeping missions. The Swedish Rapid

Reaction Unit, SWAFRAP AJS 37 was born.

The main objective of my study is to describe and analyse the planning process

that has taken place from the traditional perspectives of problem description,

implementation and evaluation.

The study has been done as a case study at wing F 21, and its scope has been

limited to AJS 37. The study has been accomplished through interviews with

commanders at different levels and within different specialities within the

SWAFRAP planning process.

The result indicates that a process like this is very complex and demands more

research if we are going to understand all components and their interaction.
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1 Inledning

I nådens år 2000 beslutades att Sverige skulle delta i det internationella

uppdrag som fick innebörden att Flygvapnet ( FV ) för första gången sedan

Kongo 1963, skulle uppträda i uppdrag med stridsflygplan på annat territorium

än svenskt. Uppdraget formulerades av regeringen och hamnade, efter

sedvanlig demokratisk process, på Högkvarterets ( HKV ) bord. Eftersom en

fotospaningsresurs efterfrågades och Sverige endast har en sådan kvar på

Norrbottens Flygflottilj F 21, så gick uppdraget att bygga upp förbandet dit.

Kort tid stod tillförfogande – normal produktion skulle pågå – hur skulle detta

gå till ?

Norrbottens Flygflottilj, F 21 i dagligt tal, är en flottilj som grundades 1963 ur

den flygbaskår som placerades på Kallaxheden 1941. Idag finns två divisioner

på förbandet.1 Flottiljen leds av en flottiljchef som till sin hjälp har en stab med

en stabschef  som är tillika ställföreträdande flottiljchef. Under flottiljchefen

finns enheter organiserade med sina enhetschefer, exempel på detta är Flyg-,

Bas-, Flygunderhålls- ( FuE ) och Personalenheten. I Flygenheten finns bl.a.

som huvudkomponent de två flygande divisionerna och i Basenheten en

utbildningsplattform för värnpliktiga ( vpl ) bl.a. i form av

markförsvarskompaniet. Flygunderhållsenheten sysslar i huvudsak med

flygplanens löpande drift och underhåll. Personalenheten understöder

flottiljchefen med personaladministrativa göromål. Flottiljchefen leder

flottiljen med stöd av sin ledningsgrupp som består av, i huvudsak,

enhetschefer.

Flottiljerna leds övergripande av HKV i fred och av Operativa Insatsledningen

( OPIL ) under operationer och övningar.2 Under OPIL finns SWEDINT som, i

huvudsak, fungerar som arbetsgivare och förberedare ( utbildare ) inför

internationella uppdrag. 3

                                                
1 en Attack-, Jakt- och Spanings ( AJS )division och en Jaktdivision; AJS= Viggen-flygplan för, i huvudsak,
spanings eller attack uppgift men modifierad för att kunna lösa andra uppgifter
2 HKV leder bl.a. genom att tilldela flottiljen uppdrag och resurser för att lösa dessa
3 SWEDINT= Försvarsmaktens centrum för internationell verksamhet. Stöder den svenska utlandsstyrkan med
rekrytering, utbildning, planering, underhåll och uppföljning. ( www.mil.se ). Noteras bör också att flottiljerna
upphör efter en mobilisering varefter krigsförband organiseras.
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Dessa uppdrag har intill dags dato om man undantar övningar inom ramen för

våra internationella åtaganden, i huvudsak, bedrivits som FN missioner med

markstridskrafter.

Swedish Air Force Rapid Reaction Unit: SWAFRAP består, enligt uppdraget,

av två enheter.4 Dels AJS 37 förbandet och dels C 130 förbandet.5 Uppdraget

har sin utgångspunkt i ett antal studier föranledda av de bilaterala avtal som

slutits, eller avsågs slutas, med NATO inom ramen för PfP.6 I uppdraget

framgår ramarna för verksamheten.

Uppdraget från HKV daterades 2000-03-30 och förbandet skulle vara klart för

avresa med 30 dagars varsel från och med 2001-01-01.

1.1 Problemformulering

F 21 fick ett uppdrag som medförde att man på nio månader skulle producera

ett flygförband som därefter skulle kunna lösa fredsbevarande uppgifter i

Europa inom 30 dagar efter att det påkallats. Förbandet skulle då verka från en

främmande bas med viss infrastruktur och dessutom verka i NATO miljö med

ett nytt flygtaktiskt uppträdande. Dessa nya ingångsvärden tillsammans med

kort tid till förfogande ställer höga krav på den planeringsprocess som skulle

genomföras samt på den organisation som också skulle och skall producera

verksamheten – min undran är hur denna planeringsprocess har gått till ?

                                                
4 Uppdrag HKV skrivelse 23 320:64265 daterat 00-03-30
5 C 130=Transportflygplan av typ HERCULES baserat på F 7 i Såtenäs
6 Studier, den som avses är  UFFIF enl. den empiriska undersökningen – genomförd under 1999; PfP=
Partnership for peace, Partnerskap för Fred
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1.2 Syfte

Mitt syfte med uppsatsen är att jag skall kunna beskriva och analysera den

planeringsprocess som föregått upprättandet av förbandet SWAFRAP AJS 37

på F 21 under de tidsförhållanden som funnits. Min frågeställning är härvid:

Hur har man på F 21 genomfört processen främst avseende de traditionella

grupperna problemformulering, genomförande och utvärdering ?

Jag avser alltså inte att undersöka vad man kommit fram till - utan istället

inrikta mig på hur processen har gått till.

1.3 Avgränsning

Jag avgränsar tidpunkten för studien från och med när uppdraget ställdes till

F 21 då jag anser att processen på förbandet, formellt började. Avgränsningen

är tydlig och logisk. Tyvärr kan det bli så att planeringsprocessen påverkats av

faktorer utanför  F 21 och att man nyfiket undrar om orsakerna till dessa. Jag

vill här understryka att det inte är min mening att undersöka faktorer utanför

F 21. Jag kommer, i den mån så varit fallet, att lyfta fram dessa faktorer men

därvid icke att undersöka orsakerna ytterligare.7

                                                
7 Frågor för framtida forskning
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1.4 Uppsatsens struktur och disposition

I kapitel två beskriver jag teorier runt planering, den litteratur jag använt och

kortfattat om  dess innehåll.

I kapitel tre  behandlar jag metodiken; mitt synsätt, teknik och hur jag gått

tillväga.

I kapitel fyra kommer jag att försöka beskriva planeringsprocessen samt vilka

erfarenheter som dragits på F 21 med det empiriska materialet som grund.

I kapitel fem kommer jag att analysera och värdera den information som

redovisats i kapitel fyra för att därigenom kunna svara på min frågeställning.

I kapitel sex kommer jag att sammanfatta studien.

I kapitel sju kommer jag att ge förslag på fortsatt forskning.

Kapitel åtta innehåller referenslistan.

I bilagor kommer jag att redovisa eventuell tilläggsinformation.
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2 Teori

2.1 Inledning

Vad det gäller utvecklingen av planeringsteorier är det svårt att urskilja en

tydlig uppfattning om hur utvecklingen sett ut. Detta kan bl.a. hittas i

inledningen till Khakees bok ”Samhällsplanering”.

Den grundläggande uppfattningen verkar vara att den rationella synen har varit

utgångspunkten i forskningen. 8 Detta är en syn som, Kahkee menar, läggs fram

av Healy, McDougall och Thomas.9

Friedmann (1987), enligt Kahkee, menar att utvecklingen de senaste 200 åren

kommer ur fyra olika teoretiska traditioner - nämligen:

• Den socialreformistiska

• Den policyanalytiska

• Traditionen om social mobilisering och

• Traditionen om samhällelig inlärning.

Friedmann kommer dock också fram till att allt oftast liknar det som Healy,

McDougall och Thomas utvecklar i den rationella modellen.

Vi kan också finna planeringsteorier hos Khakee och Premfors.10  Khakees bok

”Samhällsplanering” beskriver teorier för hur samhällsplanering går till.11

Detta sedan samhället utsatts för omvälvningar inom bl.a. miljö, EU och

utvecklingen mot ett multi- etniskt samhälle. Författaren menar att det tidigare

dominerande rationalistiska synsättet för planeringens teori och praktik numera

kommer att ersättas av ett kommunikativt perspektiv där deltagandet i själva

planeringsprocessen står i fokus.

                                                
8 rationalistisk modell – se beskrivningen av rationell allsidig planering sid. 6 i denna uppsats
9 ur Khakee Abdul, Samhällsplanering, Studentlitteratur Lund 2000 sid. 23
10 Khakee Abdul, Samhällsplanering, Studentlitteratur Lund 2000 och  Premfors Rune, Policyanalys,
Studentlitteratur Lund 1989
11 Författaren redovisar även studier av ett antal fall inom samhällsplaneringen. Författaren är professor i
statsvetenskap vid Umeå universitet och Centrum för stadsmiljöforskning vid Örebro universitet. Boken vänder
sig till studerande i statsvetenskap, kulturgeografi och samhällsplanering.
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2.2 Abdul Khakee

Med utgångspunkt från tidigare forskning urskiljer Abdul Khakee åtta

teoretiska positioner för planeringsmodeller vilka redovisas som följer:12

Rationell allsidig planering

Denna planering förutsätter en stegvis välordnad process. Teorin bygger på en

beslutsprocess där beslutsfattarna bestämmer målen och planerarna utformar

planerna. Modellen kräver ett välplanerat nyttjande av resurserna och att målen

är tydliga.13

Inkrementell planering

I denna planering är det först och främst de politiska faktorerna som

utvärderas. Modellen bygger på att varje aktör arbetar utifrån egna intressen.

De politiska förhandlingarna är mer ett incitament för att ta bort alternativ än

att ta bort/ begränsa analytiska processer. Det är viktigare att resultatet blir en

politiskt acceptabel lösning än att målet nås fullt ut.14

Advokatplanering

Davidoff (1965) är upphovsmannen till denna modell. Modellen grundar sig på

tesen att samhället består av ett stort antal aktörer med olika intressen och

värderingar. Davidoff förespråkar en mångfaldspräglad samhällsmodell.

Modellen skapar en länk mellan teknisk expertis och deltagande demokrati.15

Implementationsinriktad planering

Forskningen kan, översiktligt, indelas i  tre delar:

• En ”top- down approach” som ser brister i målformulering och

samarbetsformer.

• I ”bottom- up approachen” läggs tonvikten på fältpersonalens betydelse då

policybeslut skall genomföras.

                                                
12  Khakee Abdul, Samhällsplanering, Studentlitteratur Lund 2000 sid. 24, 36-37
13  Khakee Abdul, Samhällsplanering, Studentlitteratur Lund 2000 sid. 25
14  Incitament= en frestelse; Khakee Abdul, Samhällsplanering, Studentlitteratur Lund 2000 sid. 26
15  Khakee Abdul, Samhällsplanering, Studentlitteratur Lund 2000 sid. 27
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• Och hybridteorier som menar att omvärldsfaktorer och den institutionella

kontexten bestämmer implementeringen. 16

Samspelet av utformning av mål/medel och genomförande betonas oavsett

angreppsätt. Även i denna teori är politisk process överordnad det tekniska

inslaget.17

Strategisk planering

I strategisk planering måste man skaffa sig en god framtidsuppfattning. Man

poängterar behovet av en flexibel planering och det är av vikt att utforma flera

alternativa planer. Planeringen bygger på att framsteg görs stegvis.18

Generativ planering

Teorin lägger vikten på småskalig samhällsorganisation. Möjligheterna till

ömsesidig påverkan är stor. Friedmann (1973) föreslår sex kriterier för

utvärdering av generativ planering.19

1. Hur skall man hävda sina mål ?

2. Vilken hänsyn är tagen till de värderingar och behov i samhället som finns ?

3. Hur uppfinningsrik är planeringen ?

4. Har planeringen behandlat rätt sak ?

5. Är kostnaden för planeringen skälig i förhållande till resultatet ?

6. Finns allmänhetens stöd ?

Förhandlingsplanering

En entydig uppfattning om vad förhandlingsplanering är - finns inte enligt

Khakee. Vissa forskare menar att det är en samverkan mellan offentliga

myndigheter och de aktörer på marknaden som är aktuella. I detta resonemang

utesluts den enskilde medborgaren. Detta  är den vanligaste uppfattningen.

Andra forskare menar att planeringen omfattar både myndigheter, företag, och

medborgare som spontant organiserar sig.. Det som utmärker

förhandlingsplanering är att det finns ett strategiskt beroende mellan aktörerna.

                                                
16 ..och olika teorier menar att saker i omvärlden och myndighetssammanhanget bestämmer införandet.
17  Khakee Abdul, Samhällsplanering, Studentlitteratur Lund 2000 sid. 28
18  Khakee Abdul, Samhällsplanering, Studentlitteratur Lund 2000 sid. 29
19  Khakee Abdul, Samhällsplanering, Studentlitteratur Lund 2000 sid. 31
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Förhandlingarna styrs av lagar -  men man undviker formella kanaler för

beslutsfattande. Aktörer och parter anpassar sig för att nå bästa möjliga

resultat.20

Kommunikativ planering

En teori som förklarar, tolkar och beskiver vad planerarna gör. Sambandet

mellan de olika frågeställningar och problem som planerarna möter förtydligas.

Att fläta samman förklarande och normativa ( regler ) aspekter är ett tydligt

kännetecken för den kommunikativa planeringen. 21

2.3 Rune Premfors

Premfors beskriver i sin bok om ”Policyanalys” planeringsprocesser enligt

följande: 22

Policyanalys syftar till att utveckla en professionell kunskap om offentliga

handlingslinjer och program. Boken utgör introduktionen inom området. Olika

synsätt, metoder och tekniker belyses i anslutning till planeringsprocessens

olika faser.

Inledningsvis beskriver Premfors de olika modeller som finns för

policyprocesser: den rationalistiska, den inkrementalistiska-, den normativ-

optimistiska- samt ”garbagecan” modellen. 23

                                                
20  Khakee Abdul, Samhällsplanering, Studentlitteratur Lund 2000 sid. 33
21  Khakee Abdul, Samhällsplanering, Studentlitteratur Lund 2000 sid. 34
22 Premfors är docent och forskare i statsvetenskap vid Stockholms universitet. Boken är skriven 1989 men
känns ändå trovärdig och lättfattlig på grund av dess logiska resonemang vilket gör att teorin kan anpassas till
”mitt fall” och ge det djup jag efterstävar ( fallstudie ). Boken bedömer jag därför relevant och författarens
bakgrund ger inslaget av validitet.
23  Premfors Rune, Policyanalys, Studentlitteratur Lund 1989 sid. 41-43
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Enligt Premfors kan modellerna, till viss del, identifieras genom deras inslag av

att :

• Ha en identifierad beslutsfattare

• Entydiga, stabila mål

• Ha en klar åtskillnad mellan mål och medel

• Det finns fullständig information om samtliga medel/ alternativ och deras

konsekvenser

• Beslut tas i form av optimering

Premfors menar vidare att planeringsprocessen kan bestå av allt mellan fem till

tio delar men har stannat vid att presentera en modell bestående av sju delar:24

Problem

Problemet tas upp och struktureras, det anses viktigt att ett problem formuleras

korrekt för att man skall finna ett tillfredställande sätt att bearbeta eller till och

med lösa det. Problemfasen kan omfatta både problemorientering och

strukturering, vilket kan förtydligas menar Premfors om analytikern använder

ett ”problem PM” som upprättats av forskaren Edward Quade.25

Alternativ

Ett eller flera alternativ tas fram - alternativen värderas emot varandra.26

Rekommendation

Här bestämmer sig analytikern eller den planeringsansvarige för vilket eller

vilka alternativ som skall förordas. Klara, konsistenta och generella mål är en

bristvara. Kriterier som sammankopplar mål med alternativens egenskaper

måste skapas.27

                                                
24  Premfors Rune, Policyanalys, Studentlitteratur Lund 1989 sid. 44
25  Premfors Rune, Policyanalys, Studentlitteratur Lund 1989 sid. 53-59
26  Premfors Rune, Policyanalys, Studentlitteratur Lund 1989 sid. 82
27  Premfors Rune, Policyanalys, Studentlitteratur Lund 1989 sid. 110
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Beslut

Beslutsfattaren fattar det formella beslutet om vilket eller vilka alternativ som

planeringsgruppen/planeraren  skall arbeta vidare med. Planerarens roll tonas i

denna fas ned, men försvinner inte helt.28

Genomförande

Handling och förverkligande av det beslutade, dock finns det fortfarande kvar

uppgifter av analyskaraktär.29

Utvärdering

Här ställer man sig frågan, hur det har gått ? Vilket kommer att innebära att

arbetet blir mer analystungt och planerarna och analytikerna återigen får den

centrala rollen i processen. 30

Återföring

Handlar om feedback. Det är av största vikt för att här kunna dra lärdomar för

framtiden. Fasen kan omfatta tre olika utvecklingslinjer: fortsättning,

förändring och avveckling. Forskningen inom denna fas är outvecklad.31

Premfors tar sedan upp varje fas som ett kapitel i sin bok och belyser detta från

olika sidor.

Denna bok väljer jag därför som utgångspunkt och teori för min studie. Främst

för att jag anser att den kan hjälpa mig i mitt syfte att studera processen på

F 21. Premfors faser kan, på ett logiskt sätt, bl.a. ligga till grund för de frågor

vars svar på så sätt kan ge en bild av planeringsprocessen. Jag väljer att

sammanföra Premfors rubriker till de tre traditionella grupperna och räknar

Premfors fas ”problem, alternativ, rekommendation och beslut ” till

problemformulering. Premfors ”genomförande- och utvärderingsfas” blir

således sammanfallande med den traditionella gruppen genomförande.

Premfors fas ”återföring” härrör jag till utvärdering.

                                                
28  Premfors Rune, Policyanalys, Studentlitteratur Lund 1989 sid. 114-118
29  Premfors Rune, Policyanalys, Studentlitteratur Lund 1989 sid. 128
30  Premfors Rune, Policyanalys, Studentlitteratur Lund 1989 sid. 140-142
31  Premfors Rune, Policyanalys, Studentlitteratur Lund 1989 sid. 152
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3 Metod

3.1 Paradigm och synsätt

En process, som i detta fall står i fokus, har många verkligheter menar Meriam

i sin bok.32 Eftersom jag anslutit mig till Premfors teori om hur en

planeringsprocess är uppbyggd så har jag använt denna som utgångspunkt för

”helheten” i processen på F 21. Man skulle kunna påstå, enligt Meriam, att

intervjuresultaten borde representera en funktion av varseblivning i ett samspel

med andra människor, mellan tolkningar av uppgifter och min egen förmåga att

på ett objektivt, empatiskt sätt försöka tolka information. Denna komplexitet

måste också ställa krav på min förmåga att närma mig problematiken ödmjukt

och med tolerans för mångtydighet. Jag är härvid övertygad om att vetskapen

om dessa faktorer möjliggör åtminstone, ett försök till en beskrivning som

närmar sig  verkligheten. Detta stärks av att både jag och de intervjuade har

förutsättningar att förstå varandra och klarlägga eventuella frågetecken på ett

smidigt sätt utan att jag för den skull, medvetet gjort avkall på min ambition att

vara objektiv. 33

Mitt synsätt på processen bör på grund av dess komplexitet vara holistisk och

induktiv det vill säga att jag intresserar mig för helheten i processen och inte

för enskilda detaljer samt att jag söker ”verklighet” före teori.34

Validitet och reliabilitet är väsentlig för uppsatsens trovärdighet och behöver

därför särskilt belysas. Reliabilitet d.v.s. tillförlitligheten hos mätinstrumentet

måste möjliggöras vilket jag försökt göra bl.a. genom att jämföra utsagorna hos

de intervjuade, i viss mån ställt frågorna så att de berör varandra ( en fråga om

alternativa lösningar och en annan om hur man genererat dessa ) vilket gör att

man inte ”kan ändra ståndpunkt”. 35

                                                
32 Meriam Sharán B, Fallstudien som forskningsmetod, Studentlitteratur Lund 1994 för den svenska utgåvan
sid. 31-34
33 Jag refererar till min egen bakgrund som officer i Flygvapnet; Meriam Sharán B, Fallstudien som
forskningsmetod, Studentlitteratur Lund 1994 för den svenska utgåvan sid. 86-100
34 Meriam Sharán B, Fallstudien som forskningsmetod, Studentlitteratur Lund 1994 för den svenska utgåvan
sid. 20- 34
35 Ejvegård Rolf, Vetenskaplig metod, Studentlitteratur, Lund 1993,1996 sid. 67-68
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Validitet d.v.s. ”att man mäter det man vill mäta” har jag försökt stärka bl.a.

genom mitt urval av respondenter. 36

En annan styrka är att fallet är noggrant avgränsat/ definierat.37 Båda dessa

faktorer ( validitet/ reliabilitet ) är naturligtvis omöjliga att helt eliminera –

därför återkommer jag till detta i punkten 3.2. För att ytterligare försöka skapa

förutsättningar för att sanningen, verkligheten skall komma fram har jag också

till respondenterna påpekat att jag inte kommer att redovisa vad enskild person

sagt.

                                                
36 Ejvegård Rolf, Vetenskaplig metod, Studentlitteratur, Lund 1993,1996 sid. 69-71
37 Viss jämförelse har också gjorts gentemot officiella dokument. Avgränsning ger också bättre förutsättningar
för metoden fallstudie enligt Fallstudien som forskningsmetod, Sharán B Meriam, Studentlitteratur Lund 1994
för den svenska utgåvan sid. 24. Avseende resonemanget om partikularistisk, deskriptiv, induktiv och heuristisk
se ibid. sid. 20-34.
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3.2 Metoder, urval, analys och design

Jag har valt att genomföra undersökningen och rapporten som en fallstudie.

Hur en fallstudie genomförs beskrivs förtjänstfullt av Meriam i boken

”Fallstudien som forskningsmetod”. 38 Boken tar upp olika vinklingar, modeller

och tekniker för studieformen.

Fallstudien, till skillnad från statistisk analys, medger närhet till

undersökningsobjektet. Valet av fallstudie motiveras av följande : jag har fokus

på en viss situation, händelse ( partikularistisk ) och att jag i mitt syfte skall

försöka förklara och förstå planeringsprocessen på F 21. För detta krävs en

undersökning som resulterar i en beskrivning med sin grund i många variabler

och perspektiv i samspel ( deskriptiv ). Dessutom har jag lagt tyngdpunken på

en process ( induktiv ) samt skall, om möjligt, försöka förbättra förståelsen för

den studerade företeelsen ( heuristisk ), min metod är därför kvalitativ. 39

En styrka med fallstudien är att den just kan beskriva processer på ett bra sätt.40

En nackdel är att den kan bli för detaljerad, för förenklad eller överdriven

vilket kan innebära att felaktiga slutsatser dras av resultatet. Här bör tydlig

avgränsning spela en stor roll. Inte minst min egen förmåga att lyssna, ha

empati och förmåga att förstå spelar in på resultatet. Jag är också medveten om

att min bakgrund som officer kan påverka tolkningarna på både ett positivt-

och negativt sätt.

För att kunna sätta mig in i ämnet och problematiken runt planeringsprocesser

har jag nyttjat teorin. Vad är egentligen en planeringsprocess ? För att svara på

detta och kunna ha en uppfattning om vad en ”hel” planeringsprocess omfattar

har jag anslutit mig till Premfors och hans teori om planeringsprocesser d.v.s.

att en ”hel” planeringsprocess består av de faser han beskriver i sin bok.

                                                
38 Fallstudien som forskningsmetod, Sharán B Meriam, Studentlitteratur Lund 1994 för den svenska utgåvan.
Boken behandlar även faktorer som etik, validitet och reliabilitet och är skriven som en introduktionsbok till
fallstudier inom bl.a. humanistiska, samhällsvetenskapliga och beteendevetenskapliga ämnen. Författaren är
professor i pedagogik vid universitetet i Georgia, U.S.A.
39 Fallstudien som forskningsmetod, Sharán B Meriam, Studentlitteratur Lund 1994 för den svenska utgåvan
sid. 20-30
40 Meriam Sharán B, Fallstudien som forskningsmetod, Studentlitteratur Lund 1994 för den svenska utgåvan
sid. 20-34
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För att på kort tid, kunna samla in så mycket information som möjligt, har jag

valt intervjuer. Detta val medför möjligheten att få mycket information från

många på kort tid och kunna ta del av åsikter, erfarenheter, känslor och

upplevelser. Detta sammantaget är ej möjligt med andra alternativ och ger

tillsammans med tekniken att uppta intervjuerna på band, en möjlighet att

kunna beskriva och analysera processen. 41   

Bandupptagning har den fördelen att den ordagrant återger vad som sagts.

Nackdelen kan vara den begränsning som tekniken ger, mina färdigeter att

manövrera utrustningen samt de tvetydigheter som lågmält, otydligt tal medför.

Jag har genomfört två gruppvisa samtal samt två enskilda samtal, detta på

grund av att den dynamik som borde uppstå i gruppsamtal kontra  enskilt

samtal kan stimulera till mera heltäckande svar. Urvalet av de intervjuade har

gjorts med hänsyn till mitt tidigare beskrivna syfte. Personerna som intervjuats

har alla, med hänsyn till sina roller i organisationen med SWAFRAP planering,

av mig och stabschefen SWAFRAP, bedömts vara de som kunnat bidra med

kunskap om processen på bästa sätt.42

                                                
41 Andra alternativ: enkäter, frekvensstudier, utvärderingar, attitydundersökningar m.fl. enligt boken: Andersson
Bengt-Erik, Som man frågar får man svar, Kristianstads Boktryckeri AB, 1985 sid. 28-35; Boken beskriver olika
tekniker och metoder för att genomföra intervjuer. Boken omfattar dessutom olika användningsområden,
problematisering samt formulering av frågor och instruktioner. Författaren är professor i utvecklingspsykologi
vid högskolan för lärarutbildningen i Stockholm
42 Alla har deltagit aktivt inom SWAFRAP planeringen på olika nivå och med olika uppgift, jmf Reliabilitet och
Validitet.
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Jag har valt kvoturval då samtliga personer som intervjuats varit inblandade i

planeringen, genomförandet och utvärderingen av SWAFRAP processen. 43

De urvalda är:

Befattning i SWAFRAP Intervjutillfälle Anm.
Förbandschef 2001-03-13  kl 10-12 Har haft en central roll, har

emottagit ärendet och
”äger” problemet, har

startat processen
Divisionschef 2001-03-12 kl 10-12 Har haft ansvar för den

flygande divisionens
delaktighet i processen
samt viss rekrytering

Insatskompanichef 2001-03-12 kl 10-12 Har haft det yttersta
ansvaret för bl.a.

markförsvar och viss
utbildning

Kompanichef 2001-03-13 kl 10-12 Har haft det praktiska
ansvaret för den tekniska

tjänsten samt viss
rekrytering

C Sek 4 ( log ) 2001-03-12 kl 08-10 Har haft en central roll i
flygunderhållsfrågor,

teknisk tjänst och
luftvärdighetsfrågor

Stabschef 2001-03-12 kl 10-12 Har haft en
sammanhållande roll i hela

projektet

Dessutom har jag intervjuat:

• Personalchefen, på grund av hans centrala roll avseende förmånsfrågorna.44

För att kunna strukturera frågorna  har jag sökt stöd i teorin enligt Premfors och

hans sju faser: problemet, alternativen, rekommendationen, besluten,

genomförandet, utvärdering samt återföring. Mot dessa faser har jag ställt ett

antal frågor, dels för att få djup och bredd men även för att få grepp om

helheten och på så sätt underlätta analysen. 45   

                                                
43 Fallstudien som forskningsmetod, Sharán B Meriam, Studentlitteratur Lund 1994 för den svenska utgåvan
bl.a. på sid.  63 behandlar olika typer av urval.
44 Intervjuad 2001-03-14 kl 12.30-14.30
45 se Bilaga 1
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Intervjun och frågorna har jag försökt att utforma så strukturerat, språkligt rätt

( för de inblandade ) samt i den kontext som avses, utan att för den skull göra

avkall på objektivitet eller verka styrande. Teknik runt frågor, frågeställningar

och intervjuteknik har jag funnit i boken av Meriam ” Fallstudien som

forskningsmetod ” men även i Anderssons ” Som man frågar får man svar”. 46

Samspelet mellan intervjuaren och den intervjuade, den intervjuades attityd och

inriktning till att svara samt hur parterna tolkar situationen och kontexten har

möjligen underlättats av att jag har fullgjort huvuddelen av min tjänstgöring på

F 21. Detta ger att jag har kännedom om såväl de intervjuade och det språk

som nyttjas. Jag har för den intervjutekniska delen också stöd från litteraturen

bl.a. för användandet av ”probes”. 47

Intervjuerna har genomförts i ett neutralt sammanträdesrum på F 21, i närheten

av de arbetsplatser som de intervjuade har – allt för att störa deras vardag så

lite som möjligt.

Efter att ha valt ut respondenterna har jag tillfrågat om de vill låta sig

intervjuas. Efter positivt svar har jag, för att spara tid och ge de inblandade en

möjlighet att förbereda sig, ”mailat” ut frågorna ca en vecka före

intervjutillfället. För att försvåra eventuellt samarbete har jag inte informerat de

inblandade om vilka andra som skall intervjuas – bara att jag skall intervjua

flera personer.48 På grund av att vissa av de inblandade både figurerar i

ledningsgruppen på F 21 och i SWAFRAP - ökar deras kontakter med varandra

ökar. Detta kan öka risken för omedvetet samarbete. På grund av dessa faktorer

samt att de skall intervjuas i grupp har jag betonat att det är deras eget

perspektiv som varit det väsentliga.

                                                
46 Fallstudien som forskningsmetod, Sharán B Meriam, Studentlitteratur Lund 1994 för den svenska utgåvan;
47 Andersson Bengt-Erik, Som man frågar får man svar, Kristianstads Boktryckeri AB, 1985 sid. 137-143; Även
väsentligheten av probes (= eng. term avser intervjuarens teknik att uppmuntra den svarande att ge heltäckande
svar. Jmf Reliabilitet och Validitet). behandlas.
48 jmf Reliabilitet/ Validitet
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Jag har dessutom uppmuntrat de inblandade att göra ”stolpar” på papper

avseende sina svar. Dessa har jag senare använt för att förtydliga eventuella

oklarheter vid t.ex. dålig ljudupptagning. Inledningen av intervjuerna har gjorts

på samma sätt i alla intervjuer för att sätta in de intervjuade i samma kontext

och förklara mitt syfte. Frågorna har jag försökt formulera neutralt, entydigt

och så öppet som möjligt. Detta för att även ge utrymme för den intervjuades

åsikter, erfarenheter, känslor och upplevelser. De inledande frågorna har varit

av bakgrundskaraktär, för att komma igång och övervinna tankar runt ”att man

är inspelad”. Bakgrunden kan också vara viktig ur validitets- och reliabilitets

perspektivet.

Efter intervjuerna har jag ordagrant nedtecknat svaren från de sju

respondenterna i en falljournal som sedan utgjort grunden för vidare arbete.

Analysen är en innehållsanalys d v s skall beskriva innehållet i ett

kommunikativt budskap vilket passar för syftet till skillnad från alternativen

korsanalys och flerfallsanalys.49 Intervjuerna och analysen kan förvisso

påverkas av faktorer som är svåra att identifiera. Liknande faktorer kan också

påverka informationen så att den blir överdriven, förvrängd eller rent av osann.

Dessa eventuella tveksamheter som kan uppstå avseende inre validitet och

reliabilitet försöker jag minimera genom att jämföra utsagor från olika

individer med varandra. En fördel är också här att fallet är tydligt avgränsat.

Olikheter samt frekvens av olika/ lika budskap är av intresse och kan påverka

analysbilden åt olika håll. Faktorer som inte gått att påverka eller kontrollera

kan också vara väsentliga att diskutera i analysen. Analysens syfte är att

försöka ge svaret på frågan om hur planeringsprocessen har gått till.

Avslutningsvis belyser jag ett antal reflexioner och frågor som kan bilda bas

för ytterligare forskning inom området avslutas så denna fallstudie i

planeringsprocess.

                                                
49 Fallstudien som forskningsmetod, Sharán B Meriam, Studentlitteratur Lund 1994 för den svenska utgåvan
sid. 136-157
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3.3 Källor och material

Vissa bakgrundsfakta finns i skrivelser från olika produktionsställen inom

Försvarsmakten ( FM ). Jag har därvid nyttjat officiella dokument som är

fastställda. Detta anser jag ger  validitet och trovärdighet till dessa. Relevansen

kopplas till att de granskade dokumenten har med uppdraget eller förbandet

(SWAFRAP AJS 37) att göra.

I materialet ingår också de intervjuer som jag genomfört. Samtliga intervjuer är

förstahandskällor ur den synvinkeln att de intervjuade sannolikt uttryckt sina

egna upplevelser. Intervjuerna är inspelade på band och därefter ordagrant

nedtecknade i en falljournal som därefter utgör den empiriska grunden för

studien.

Jag har dessutom fått ett antal anteckningar från respondenterna avseende mina

frågeställningar i form av ”stolpar”. Dessa har jag nyttjat för att kunna

tydliggöra svaren vid ohörbarhet på banden. Dessa anteckningar har alltså

endast utgjort ett stöd, jag anser inte att dessa anteckningar i annat fall än att de

understöds av band utgör någon empirisk grund.
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4 Planeringsprocessen - en fallstudie

4.1 Intervjuerna

Här följer en sammanfattande beskrivning av den empiriska grunden:

Uppgiften

Uppdraget har inletts med uppgiftsställningen. Hur denna gjorts råder det

delade meningar om. Svar som ”under år 2000” och ”jag är osäker – det

gjordes en förstudie under 1999” till exakt ” 2000-04-01” anges. Två

respondenter anger också att uppdraget ställts skriftligt. En intervjuad anger att

förhandsinformation förelåg den 1999-09-26 men att uppdraget formellt

ställdes i och med skrivelsen från HKV/ FTK 2000-03-30.50 Den

bakomliggande orsaken till uppdraget redovisas varierat från att det är FM

uppgift till det faktum att våtfilmskapaciteten avseende spaningsflyg är

reducerad i Europa.51 Fem av de intervjuade anser att en bidragande orsak är

Sveriges partnerskapsmål med NATO tillsammans med FM kapacitet och

uppgift.

Styrningar och planeringsmässiga alternativ

De styrningar man erhållit har också beskrivits på olika sätt. Allt från ”mycket

tydliga” till ”inga alls” förekommer. Tiden och antal människor i förbandet

anges av fyra respondenter som styrningar. Att Basbataljon 04 skulle utgöra

grunden för basorganisationen var en styrning som två respondenter angivit.

Styrningen om att ”detta är det viktigaste vi gör”, har av en respondent,

angivits som en mycket tydlig styrning i hela hierarkin – från riksledningen och

nedåt.52 Denna styrning är ”tuff” om den sätts i perspektiv till den tid som stod

till förfogande, menar han också. Utöver detta har det funnits stor frihet om än

få alternativa handlingsvägar enligt samme respondent. På frågan om det

saknats styrningar anger en respondent att han upplever detta i frågan om

delmål t.ex. i förmånsfrågan.

                                                
50 FTK= Flygtaktiska kommandot, ingår i Operativa insatsledningen, OPIL
51 Våtfilm= Fotgrafisk film till skillnad från nyttjande av den allt mer vanliga digitala tekniken.
52 Enligt respondenten klargjort av Generalinspektören för FV
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En annan respondent anger också att man upplevt att balansen mellan uppgift,

personalram och styrningen avseende Basbataljon 04 ( som grund ) inte

rimmade, vilket också medfört ändringar av organisationens grund under

resans gång. Svårigheter uppstod dock, enligt respondenten, då F 21ville utöka

förbandets personalramar. En menar också att processen, avseende denna

styrning, varit omvänd mot det logiska d.v.s. att man först fastställt

personalramen för förbandet och därefter lagt fast vad organisationen skall

klara.

Andra faktorer som anses bidragit till alternativgenereringen, anges av flera

respondenter som erfarenheter från andra missioner. Det framgår dock att

erfarenheterna och effekten av dessa varierar mellan funktionerna ( flyg, bas,

materiel etc. ).

Produktions prioriteringen har man på F 21 rangordnat till: SWAFRAP,

utbildningen av Österrikiska flygförare, åtgärder för JAS 39 införande och vpl

utbildning/ rekrytering enligt en respondent. Han fortsätter:

- ”Men det hjälper ju inte – man kan ju inte prioritera så det blir svart eller vitt.

Om man inte kan genomföra punkt ett ja då genomför man ju inte punkt två

eller tre – eller ? - Det blir en slags rangordning av saker – kanske – men det är

en högst relevant fråga – kanske, lite individuellt hur man svarar”.

Problemområden

Olika problemområden har  inledningsvis identifierats. En respondent

ifrågasätter medvetenheten från högre nivå om konsekvenserna av att anmäla

ett förband till datumet 2001-01-01, liksom processen i HKV. Tvivel om att

kunna nå rätt krigsduglighetsvärde ( KDU ) inom angiven tid nämns av en

annan intervjuad.53 En, tredje respondent, menar att personalfrågor och den

miljö man förväntas verka i kan vara andra problemområden.

Kulturkrockar, internt inom FM, nämns av en annan respondent i samband med

samarbetet mellan OPIL, SWEDINT och F 21.

                                                
53 KDU= Krigsduglighet, förmågan att verka med förbandet i dess syfte. Mäts i siffror 1-5 där fem är utan
begränsning och 1= odugligt. 3= Kan verka med begränsning.
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En respondent har utvecklat problematiken med en linjeorganisation och en

SWAFRAP organisation ( två ledningsgrupper ).

Andra problemområden som omnämns av flera respondenter är: tid till

förfogande, arbetsbelastning, vilken plats man skall verka ifrån, ekonomi för

att genomföra verksamheten, den frivilliga ansatsen, att få svar på alla

frågeställningar och rekrytering/ förmåner.54 Dessa problemområden har, enligt

respondenterna, identifierats under möten på olika nivåer. Det första, inledande

mötet hölls dagarna efter uppdragets ställande i Uppsala. Efter att ha

introducerat stabschefen för SWAFRAP och  ”brainstormat” hade man i bl.a.

identifierat kritiska problemområden, ett antal arbetsgrupper som skulle arbeta

vidare med dessa samt överenskommit om en stabsarbetsplan. 55 De bildade

arbetsgrupperna har arbetat mot SC och mot andra kontaktytor i vissa fall,

beroende på frågans art.56

Tiden har varit en av de avgörande faktorerna enligt tre respondenter, de övriga

beskriver den största svårigheten som ”icke besluten”, och att svaren på

frågorna som ställdes aldrig kom. Här avses av en respondent frågor avseende

flygtaktiskt uppträdande, vilket man sedan löste i dialog med HKV genom att

söka information hos närbelägna NATO länder och därefter bearbeta denna. En

annan respondent menar frågor avseende förmågor hos understödsförband/

markförband t.ex. avseende skydd.

Förmågan att under mission upprätthålla förmåga, flygmässigt, har också

analyserats. Denna fråga har komplicerats, menar en respondent av att

flygträning sannolikt inte kan fullgöras under mission. Detta har sedermera

påverkat avtalsprocessen i form av en rotationslösning.57 Viss personal, menar

respondenten, måste åka hem för kontinuerlig träning för att kunna klara en

svår situation under missionen.

                                                
54 Här avser en respondent frågor avseende taktik d.v.s. uppträdande i olika situationer och en annan frågor från
underställd organisation.
55 Stabsarbetsplan= schema för arbetets gång, tidsplan, ansvarsområden. Används som arbetsdokument.
Deltagare enligt respondenterna var representanter från flyg, tekniker, markförsvar, F 7, HKV och SWEDINT
56 Andra kontaktytor t.ex. Ledningsgrupp F 21, HKV, SWEDINT, Underrättelse och Säkerhets Centrum
57 Rotation= utbyte av personal, jmf skiftgång med långt intervall
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En annan aspekt, menar en respondent, är att om arbetstagaren har varit villig

att fullgöra tjänst kommer ”belöningen” för hans slit när arbetsgivaren enligt

lag tvingar honom att ta ut ledighet i oktober då arbetstid och arbetstidsmått

inte korresponderar. Respondenten menar att det hade varit rimligt om man, i

vissa fall, kunnat ge ledigheten i anslutning till semestern som bonus för gott

arbete. Detta har dock, enligt den intervjuade, inte varit möjligt beroende på

vakansläget, uppgifterna, regelverket och den trånga tidsramen.

En respondent menar också att det kan finnas problem inom materielområdet -

det kan vara så att det finns materiel ute i landet som SWAFRAP- förbandet

skulle kunna behöva men som likväl inte disponeras.

Målbilden och alternativa vägar

Målsättningen med förbandet, att vara klar 2001-01-01 anges av fem

respondenter. En anger att målet varit att avtalen avseende förmåner och

beredskap m.fl. skulle vara så attraktiva att de skulle befrämja rekryteringen.

En annan fråga som nödvändigtvis måste behandlas var:

- Vad händer med F 21 om förbandet SWAFRAP åker iväg ?

Denna fråga omhändertogs av F 21 ledningsgrupp.

Uppgiften och de sätt på vilket den kunde lösas har beskrivits på olika sätt. Två

av respondenterna har inte sett några alternativa vägar och en har svarat att

”NATO hade alla svaren” syftande på de taktiska frågorna. En har utvecklat

svaret att man internt hade kunnat lösa uppgiften på två olika sätt:

A) I linjeorganisationen d.v.s. att man ställt om produktionen mot uppdraget

eller

B) Utvecklat en ”miniorganisation” som utvecklat uppdraget.

Valet blev nu, enligt respondenten, att ta ut en liten grupp och nyttja

linjeorganisationen.
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Andra alternativ som anges, av en annan respondent, framkom efter att man

funderat en tid och haft dialog med HKV/ FTK:

• Prioriteringsvägen d.v.s. hur mycket uppgiften skulle prioriteras,  inom

F 21 men även FV kontra F 21

• Frivilligheten kontra förmåner samt en

• Eventuell senareläggning av datumet när förbandet skulle vara klart enligt

uppdraget ( 2001-01-01).

Flera respondenter pekar på att de prioriteringar som eventuellt gjorts inte varit

tydliga nog. En anger att flera alternativ fanns i avtalsskrivandet – om ej t.ex.

rotationsförslaget skulle gå igenom fanns andra saker i avtalet som eventuellt

skulle kunna uppväga detta.

Alternativgenereringen har enligt respondenterna bedrivits i arbetsgrupper och

arbetslag i den mån det diskuterats. Vidare spekulerar en intervjuad om den

valda vägen möjligen lagts fast tidigare, i en process som föregått

uppgiftsställningen till F 21 ?

Andra saker som påverkat den valda vägen anses vara Generalinspektörens

( GI ) beslut om att SWAFRAP var en FV angelägenhet vilket bl.a. påverkat

rekryteringen till förbandet under processen ( här menar en respondent att

konsekvenserna blev högre arbetsbelastning och ytterligare fördröjning ).58

En respondent menar att det kanske kunde ha varit ett alternativ att F 21 fått

hela uppdraget, i enlighet med hur bataljoner idag sätts upp för FN missioner i

armén. GI´s inriktning med att hela FV skulle vara rekryteringsbas fick

nämligen som konsekvens, enligt en respondent, att viss personal på F 21 som

inte uttagits till tjänst i  SWAFRAP förbandet, väckt visst oförståelse:

- ”Varför får den och den åka men inte jag – jag är väl lika bra” ?

Motivet för detta har varit att all personal inte kan avvika från F 21 då

fredsproduktionen skulle kunna drabbas. Viss personal har då, som

konsekvens,  sökt till en FN mission.

                                                
58 Generalinspektören för Flygvapnet avses
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Dessa ansökningar har, enligt respondenten, ej tillstyrkts på F 21 men

tillstyrkts på HKV vilket medfört att den enskilde kan lämna den plats som

möjligen GI tidigare, genom sin inriktning, menat varit viktig ur

produktionssynpunkt.

ÖB anges ha, för ett kort moment, svävat på målet avseende förbandets

målsättning att delta i en Peace Keeping mission vilket skapat oro i leden men

som efter fastläggande givit en klar riktning på den valda vägen, enligt en

respondent.59  En kritisk punkt , menar respondenterna, har dock identifierats:

förmåner och avtal måste var klara så personal kan rekryteras till förbandet och

den enskilde kontrakteras. Den logiska följden, anser de intervjuade,  är ju att

den enskilde måste veta på vilka grunder han kontrakteras för att han skall

skriva på. Därefter kan förbandet konstitueras och utbildas/ övas.

Eftersom beslut i förmånsfrågan skulle fattas utanför F 21 och fördröjdes

påbörjades en diskussion om deltagandet skulle vara frivilligt, alternativt att

datumet 2001-01-01 skulle senareläggas, påpekar en respondent. Dessutom

diskuterades en alternativ beredskapsgrad, 90 dagars beredskap istället för 30

dagars ,menar han. Dock påpekar respondenten att möjligheten, i detta fall, att

senarelägga datumet eller förändra beredskapsgraden kanske inte skulle vara

gångbart av hänsyn till högre nivås ambition. Att förändra frivilligheten vore,

enligt honom, inte heller en lycklig lösning och måhända inte heller

framkomlig med hänsyn till med hänsyn till högre nivås ambition.

Alternativprövningen har också, menar han,  försvårats eftersom tid till

alternativprövning inte funnits.

De mest kritiska faktorerna, väsentliga för hela missionen, anges av

respondenterna som: förbandskraven, förmånsbitarna och tidsramarna.

Delaktigheten har, enligt respondenterna, bedömts som stor.

                                                
59 Peace Keeping= fredsbevarande, lägre konfliktnivå än Peace Enforcement= Fredsframtvingande, som ÖB
enligt respondenten ett kort tag övervägde.
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Beslut och beslutsvägar

Avseende beslut och beslutsvägar anser två av de intervjuade att man haft

mandat att fatta beslut inom ramen för sin funktion och att eventuella

osäkerheter diskuterats med SC. Vissa saker har kunnat redovisas löpande via

arbetsgrupper ( ag )  mot t.ex. FTK/ HKV. Fyra respondenter beskriver

processen linjeorganisatoriskt d.v.s. direkt från enhetsnivå till SC men nämner

även vägen via/ till ledningsgruppen F 21.

Kanaliseringen av information in/ut ur organisationen omnämns av två

respondenter.60 En av dessa kommenterar att ”mycket dammar ändå in direkt

på kompani- / divisionsnivå”. Detta håller inte en annan respondent med om,

men uttalandet styrks senare av en tredje respondent, åtminstone avseende

processens inledningsskede.

Två respondenter menar att frånvaron av beslut i förmånsfrågorna har påverkat

tidslinjalen negativt liksom att den yttre organisationens ( OPIL/ SWEDINT )

roller inte varit tydliga/ klargjorda.61

En respondent har som svar på en följdfråga utvecklat att han anser att

SWAFRAP organisationen, på F 21, fattat besluten i rätt tid.

En annan respondent påpekar att Point Of Contact ( POC ) bytts på FTK tre

gånger sedan 2000-04-01.62

Materielfrågor och beslut har, enligt två respondenter, ”bollats” direkt mot

HKV men inte upplevts som störande för processen.

Genomförandet

Vad gäller genomförande av verksamheten menar en respondent att tidslinjalen

och målsättningen har höjts i jämförelse med det inledande kravet på ”bare

base” vilket också fått genomslag i planering och materiel.63

                                                
60 Internt på F 21 sågs inte detta som ett problem, det har upplevts att utomstående ( HKV/ FTK etc. ) har gått in
i F 21 organisation direkt på handläggarnivå; totalt fyra respondenter har uttalat sig i frågan
61 Beslut i förmånsfrågorna är inte ett F 21 beslut
62POC= Point Of Contact, kontaktpunkt är den person som utses och skall verka som ”tratt” in och ut ur en
organisation mot annan utsedd POC.
63 Bare base= ”bar bas” en tom, iordningställd rullbana.
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En annan intervjuad menar att verksamheten har gått långsammare och med

”relativt liten förståelse uppifrån FTK/ HKV” emedan, å andra sidan, en tredje

respondent menar att man löst uppgiften ”i stort” som han tänkt. Dock med

tillägget att om mera tid funnits till förfogande så skulle han gjort en djupare

kompetensanalys. Här förklarar respondenten att han menar analys över vilka

kompetenser som erfordras för uppdraget, vilken som finns i förbandet, vilken

som saknas och vilka åtgärder som skall vidtagas.

En fjärde respondent anser att man inte löst uppgiften – avsaknaden av beslut i

förmånsfrågan har medfört att man inte kunnat rekrytera erforderlig personal i

tid före den planerade övningen i Växjö.64 Vilket i sin tur medfört att förbandet

inte har samövats och ej kunnat nå erforderligt KDU-värde ( 4 ). Det påpekas

också att ingen ekonomi knutits till uppdraget.65 Dessa faktorer tillsammans

gör att respondenten ifrågasätter om högre nivå förstått konsekvenserna av sitt

handlande.

Ytterligare en respondent yttrar sig om högre nivå, men menar att det handlar

om prioriteringar på såväl högre nivå som lägre: ”- varför ska det inte gå att

montera in en radio i ett flygplan”. Både prioriteringen: vad F 21 skall göra och

fördelning av resurser till F 21/ SWAFRAP borde ha varit bättre och tydligare

mot målsättningen att detta är ”det viktigaste vi gör”, enligt respondenten.

Materielprocessen har, i huvudsak, enligt en annan intervjuad gått enligt plan.

En respondent menar att man inte löst uppgiften som han hade tänkt det, men

att hans deltagande i förarbetet, UFFIF under 1999, kan ha påverkat hans

förväntningar.

Han understryker att han trodde det skulle varit lättare att rekrytera personal

och att tidspressen varit stor. Materielprocessen har enligt honom fungerat bra.

Personalen lovordas för sina insatser inom organisationen.

                                                
64 Övningen genomfördes i Flygtaktiska kommandots ( FTK ) regi 7-22 november 2000.
65 HKV skrivelse 23 320:64265 dat. 2000-03-30
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Tidigare erfarenheter och besök/ utbyten mellan förband har bidragit till

genomförandet enligt fem intervjuade.

En respondent har ansett att HKV bidragit till genomförandet på ett bra sätt.

Styrningar ( Basbat 04 ), ekonomi, tid, avsaknad av beslut, avsaknad av

samordning på högre nivå, för många uppgifter i förhållande till resurserna,

den smala rekryteringsbasen, frivilligheten och kulturkrockar har nämnts som

begränsande.66

Störande faktorer har angetts som ekonomi, tempo, ordinarie produktion,

rykten, arbetstidsregler och inledningsvis intern organisation ( tratten in i

organisationen ).

Det största problemen har varit ”icke besluten”, många uppgifter och

tidspressen. 67

Informationen om uppdraget har, inledningsvis spridits genom

linjeorganisationen men även genom uppkomna möten. Dessa möten har

uppkommit på grund av att frågeställningar främst från division och kompani,

lyfts uppåt, enligt respondenterna. Information har också spridits, menar man,

genom tryckta skrifter såsom: F 21 Nytt, FV Nytt samt genom

informationsblad till de som undertecknat kontrakt.68 Vidare har alla FM skolor

besökts, rikspress och internet nyttjats. En av respondenterna har också haft

uppgiften att informera andra förband, vilket han befarar kan ha släpat efter lite

på grund av hans arbetsbelastning.

Beskrivningen av ”om processen har förändrats under tiden” varierar mellan

respondenterna. En menar att han inte har behövt ändra processen emedan en

annan refererar till förarbetet och menar att mycket förändrats. Sex av de

intervjuade menar att ”icke besluten” legat som orsak till förändringar

av tidslinjal/ stabsarbetsplan.

                                                
66 AJS 37 finns f.n. bara på ett ställe och kompetens finns i övriga FV på ett begränsat antal platser/ förband
67  F 21 hade under föregående år 106 uppgifter enligt F 21 årsredovisning år 2000 nr 23 386:50063
dat 2001-01-23 sid. 2
68 Flygvapen Nytt nr 4/ 2000 även Försvarets Forum nr 7/2000 innehåller information….
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Avseende processen och eventuell opposition har alla respondenterna upplevt

detta.69  Politisk debattvilja, resursproblematik, ”FV lösningen” avseende

förmåner, ovilja att förändra styrningen med Basbat 04, SWEDINT agerande,

diskussionen mellan SWEDINT och OPIL, förmåner och balansen mellan

resurser, ekonomi och uppgifter har angivits i svaren.

En respondent exemplifierar, som han menar, kulturkrocken mellan det relativt

armétunga SWEDINT och F 21 ambition att skapa något nytt  i meningen:

 - ”Varför skall FV åka i gräddfil ?” ( respons från SWEDINT avseende frågan

om rotation varje månad ). Samme respondent uttrycker också att man

sannolikt kunnat undvika vissa frågeställningar om man tidigare förstått hur

mycket kunskap det finns på SWEDINT inom vissa områden och kunnat

tillvarata denna tidigare.

Reflexioner runt syftet av oppositionen har av någon bedömts som

”debattvilja” och av andra som okunskap eller kulturkrockar.

Materielprocessen omnämns som positiv, d.v.s. att den fungerat utan märkbar

oppositionsproblematik.

Utvärdering och återföring

Utvärdering, menar i huvudsak alla respondenter, har utförts kontinuerligt

inom ramen för det dagliga arbetet. En respondent menar att man inte utfört

någon utvärdering och en annan menar att mått såsom förbandsuppfyllnad som

är ca 90% kan vara svar på hur man lyckats.

Ytterligare utvärdering bör genomföras, enligt de intervjuade, inom områdena:

förbandets totala förmåga i praktiken samt rotation och administrativa rutiner.

Vad avser återföring/ feedback så anser en respondent att detta inte är

genomfört på något systematiserat sätt förutom inom eget arbetslag. Tre, av de

intervjuade, pekar på valideringen från övningen i Växjö ( då uppdragsställaren

var övningsledare) , som dock koncentrerade sig på förbandets prestation och

organisation.

                                                
69 Opposition= avvikande uppfattning enligt författaren definierad i samband med intervjuerna
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En menar dock att ingen har, eller kan ge feedback på uppgiften att ta fram ett

förband på kort tid – vem skulle tycka till ?

En annan anser att han inte fått någon feedback från högre nivå ( internt i

SWAFRAP organisationen ) men erhållit feedback från underlydande.

Två har fått feedback från HKV varav den ena har spridit det vidare neråt i

organisationen. Den andre menar också att ” det finns många som tycker att det

varit jättebra. Övervägande delen tycker att vi lyckats på ett bra sätt”. Dock har

inte detta fastlagts genom någon planlagd utvärdering. Att arbetsbelastningen

varit hög och ekonomin belastad styrks av den årsredovisning som F 21

presenterat för år 2000.70

Reflexioner och framtiden

I framtiden, menar huvuddelen av de intervjuade, kommer man att försöka

förbättra förbandets status efterhand - om man får genomföra den planerade

övningen. Denna fråga har, menar man, stort värde för förbandet i avseendet

samövning men förmörkas just nu av den ekonomiska kris som finns inom FM.

Två respondenter menar också att man måste kvalitetssäkra förbandet ( öva )

för att undvika en förtroendekris.71 Man menar att uppgiften måste prioriteras

och att ekonomiska förutsättningar därmed måste  skapas för uppgiften.

En intervjuad menar också att man i detta uppdrag bygger upp

förutsättningarna för framtida ( JAS 39 ) system i internationell miljö.

På frågan om det finns några ytterligare synpunkter på planeringen eller

processen framkommer en rad olika reflexioner. En menar att HKV, genom att

överlämna ärendet till FTK, endast infört en nivå till som tar tid på sig att

handlägga ärenden.

                                                
70 F 21 årsredovisning år 2000 nr 23 386:50063 dat 2001-01-23 sid. 2
71 Förtroendekris om man inte höjer KDU värdet genom praktisk övning
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Ett aktivare deltagande i förarbetet och ett mera sammanhängande system

mellan förarbete och uppdrag kanske hade förbättrat effektiviteten, menar en

annan.

En tredje menar att uppdrag och ekonomi måste följas åt.

En fjärde att vi måste vara medvetna om att vi haft 110% jobb före SWAFRAP

och fått detta ”över oss” också. Tidsaspekten och ”icke besluten” har

balanserats dåligt, enligt honom. En respondent menar också att man skulle ha

bildat arbetsgruppen runt SC tidigare – runt 1 oktober, men att det kanske inte

skulle ha gått med hänsyn till F 21 vakansläge.72  En intervjuad menar att

processen i vissa stycken varit krokig och utan styrning i vissa fall. De flesta

har upplevt processen som tidspressad och jobbig men ändock stimulerande

och intressant.

                                                
72 En arbetsgrupp bildades runt SC på flottiljchefens initiativ efter Jul 2000.
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5 Analys

Här kommer jag att analysera delarna från empirin mot de tre traditionella

grupperna: problemformulering, genomförande och utvärdering. Dessa

traditionella grupper tjänar som rubriker. Som underrubriker har jag valt

Premfors faser i enlighet med min tidigare beskrivning.

Först beskriver jag kort de intervjuade.

5.1 De intervjuade

De intervjuade befinner sig direkt knutna till uppdraget SWAFRAP genom sina

befattningar. Deras ålder är mellan 37 och 55 år ( genomsnitt 45,5 år ) och de

har tjänstgjort i FM mellan 15 och 32 år. Deras tid i nuvarande befattning på

flottiljen varierar mellan 3 och 5 år. Tiden de arbetat med SWAFRAP varierar.

Huvuddelen har dock arbetat med SWAFRAP sedan 2000-04-01. Två har

angivit år 2000 mars/ april och en sedan år 2000 september/ oktober. Tre har

angivit att de bedömer sin arbetsinsats mot SWAFRAP till 20% av arbetstiden

( ordinarie produktion skall upprätthållas ), en till 25-30% och en till 50%. En

är avdelad till att till 100% arbeta med SWAFRAP.

5.2 Problemformulering

Problemet

C F 21 får, under det att ha skall svara för övriga uppgifter som F 21 har,

ytterligare en uppgift – SWAFRAP. Tiden som står till förfogande är nio

månader. Ekonomin skall tas ur ram men särredovisas.73 Erfarenhetsbasen

inom FM avseende planering av utlandsmissioner torde vara ringa och

begränsa sig till, i huvudsak, deltagande med markförband – om man undantar

kortare övningar.

C F 21 avdelar personal från verksamheten och inrättar en SC.

                                                
73 Innebär att F 21 fått ett uppdrag men att ekonomin skall tas ur den ram som tilldelats för att lösa andra
uppgifter.
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Man identifierar tidigt, under ett möte med övriga inblandade, kritiska faktorer

– tid, materiel, taktik, personal/ rekrytering. Man tillverkar en stabsarbetsplan

och ett antal arbetsgrupper startas upp för att omhänderta fortsatt planering/

problemlösning. Problemidentifiering och strukturering skedde alltså enligt

brainstorming modellen. 74  Det kan konstateras att man på F 21 försökt peka på

de problem som måste lösas för att man skall nå målet. Detta styrks av att de

flesta respondenter pekat på de kritiska faktorerna tid, personal och materiel.

Att hantera dessa problem är förutsättningar för att man sedan skall kunna gå

vidare i processen med taktik, uppträdande, utbildning med mera.

Genom att man i inledningsskedet, troligtvis har fokuserat på att försöka

”formulera problemet” så att det kan lösas, har man också tidigt identifierat att

förmånsfrågorna är kritiska för att kunna påbörja rekrytering. Om man inte gör

detta kan man inte rekrytera personal vilket medför att man inte har någon

förbandsmassa som ju då inte kan utbildas, övas och utvärderas. En respondent

utvecklar alternativ och tankegångar åt detta håll inom ramen för sitt delmål.

Han beskriver hur personalen, som idag rekryteras inom hela FV, måste kallas

in eller lånas in för att fullgöra praktiktjänstgöring eller annan utbildning.

Problemets bakgrund och orsaker har varit kända och beskrivs i det empiriska

materialet. Skäl att göra en problemanalys har ju bevisligen funnits eftersom

CF 21 sammankallat till ett möte i ärendet. Målgrupperna, i form av

ytterligheterna: uppdragsställaren och å andra sidan, den enskilde individen har

varit kända eller åtminstone identifierade.

Möjligen kan en ”krusning på ytan” ha uppkommit i och med GI´s beslut att

SWAFRAP var en FV angelägenhet.

Målgruppen för rekrytering ( de enskilda )  svängde om från att ha utgjorts av, i

huvudsak, F 21 personal till att gälla hela FV.

                                                
74  Premfors Rune, Policyanalys, Studentlitteratur Lund 1989 sid. 57
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GI´s uttalande kan också ses i perspektivet av Premfors återgivna

antagandeanalys  där en syntes av tidigare resonemang skulle kunnat vara att:

F 21 sett sitt uppdrag och dom ramar som skall gälla, samt antagit att  de beslut

som erfordras kommer att fattas i tid.75  Detta styrks av respondenterna där bl.a.

en menar att man i inledningen inte såg så många alternativ men efter ett antal

möten med HKV ( då man kommit längre in i processen ) börjat diskutera

alternativ som frivillighet eller inte, senareläggning av färdigdatum etc. Här

verkar det som om ytterligare en planeringsprocess i miniatyr startats.

Vinnare och förlorare kan skönjas vid en granskning av hela processen men

man bör ha i åtanke att det beror på från vilken sida man betraktar frågan. F 21

var måhända en förlorare i och med att man upplever att processen har

fördröjts – å andra sidan kanske det inte gjorde så mycket eftersom SWAFRAP

i skrivande stund inte är utkallat i utlandstjänst.

Besläktade program och aktiviteter kan ju ha varit identifierade redan eftersom

det endast finns en flygande division kvar i Sverige med den förmåga som

efterfrågas. Aktiviteter som är besläktade, i miniatyr, kan ju vara det

förbandsutbyte som empirin pekar på men även i ett bredare perspektiv de

övningar som Sverige deltagit i under ”PfP flaggan”. Målsättningarna för de

olika aktiviteterna finns beskrivna i det empiriska underlaget av olika personer

både som huvudmål ( 2001-01-01 ) och som delmålsättningar ( t.ex. avtal som

gynnar rekryteringen ) .

Framgångskriterier finns också återgivna i det empiriska underlaget till

exempel har en respondent yttrat ” avtalen skulle vara så attraktivt att de skulle

befrämja rekryteringen ” i dag har förbandet en fyllnadsgrad på 90 % vilket

styrker att framgångskriteriet sannolikt kan anses som uppfyllt. Dock har jag

inte funnit att denna målsättning har definierats i förväg.

Uppgiften, i stort, har uppfattats som snäv vilket har medfört att

handlingsalternativen varit begränsade vilket också styrks av empirin.

                                                
75  Premfors Rune, Policyanalys, Studentlitteratur Lund 1989 sid. 58
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I smått har det dock varierat med funktionen - det verkar som om det funnits

större frihet att lösa uppgifterna på denna nivå. Detta har också, på detaljnivån,

medfört flera alternativ. Detta i sin tur pekar på ett antal planeringsprocesser

inom ramen för varje funktion.

Den enda del av den stora problemanalysen som jag finner skäl att fundera

över är om man ställt sig frågorna:

Vad händer om det inte går som vi tänkt ? och

Vilka prioriteringar krävs ?

Dessa problem kanske exemplifieras i empirin genom frågan om det fördröjda

beslutet om förmåner, och kan möjligen styrka att en ny mini-

planeringsprocess initierats. Denna faktor kom att påverka hela processen i och

med att förbandet inte kunde rekryteras, utbildas, övas och anmälas färdigt

enligt den tidsplan som lades. Konsekvensen av detta blev att tidsplanerna

sprack och tempot höjdes. Personalen for illa. Denna analys gjordes sannolikt

efter att man väntat länge på ett beslut, och kan sannolikt styrkas av en

respondent genom hans utsaga ”att man diskuterat frivillighetens grund för

rekryteringen”. Om förmånsbeslutet, vars målsättning var att befrämja

rekryteringen, inte dröjt hade sannolikt inte denna diskussion påbörjats. Även

senareläggning av datumet för vilket förbandet skulle vara klart diskuterades

som ett alternativ. Dessa faktorer kan då ses från minst två sidor. Å ena sidan

kan analysen eller prioriteringarna inom SWAFRAP synas god men inte

fullständig. Å andra sidan kan ju också respondenternas farhågor om att högre

nivå inte insett konsekvenserna av sina prioriteringar, beslut och icke-beslut

vara välgrundade. Detta, senare fall, ligger utanför min valda studie varför jag

lämnar frågan därhän ( dessa beslut skulle tas utanför F 21 ). En

detaljundersökning av fallet skulle måhända kunna bringa mera ljus i frågan,

speciellt om den kombineras med en liknande undersökning av högre nivåer.
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Jag drar, med hänsyn till de ovannämnda faktorerna, slutsatsen att

problemidentifieringen sannolikt har varit god men möjligen ej fullständig med

hänsyn till de ” icke beslut” som fördröjde processen ( jag kan här inte peka på

vilken nivå, ur organisatorisk synpunkt, denna skulle ha gjorts på grund av att

det kan falla eller bero på saker utanför min studie ) och att

problemstruktureringen förefaller vara tillfyllest.

Man kan sannolikt peka på att:

Målet/ förmågan varierat om än under kort tid

Alla inblandade har förefallit varit delaktiga i det uppstartande mötet i Uppsala

GI sannolikt gjort uttalandet om uppdragets väsentlighet

Kritiska frågor har rört tidsaspekten, rekrytering och resurser

F 21 sannolikt antagit att processen skall stödjas

Om dessa faktorer beaktas kan man undrande fortsätta om man i processen haft

samma tolkningar avseende mål, prioriteringar och konsekvenser ? Att så inte

har varit fallet kan möjligen anses styrkas av de frågor som lyftes när beslutet

avseende förmånerna fördröjdes.

En annan faktor som verkar ha spelat i och som omnämns av flera respondenter

i hela processen är prioritering. Denna faktor har ju påverkan på de, också av

respondenterna nämnda problemen: tid, ”icke beslut” och arbetsbelastning. En

respondent har utvecklat ett resonemang om prioritering och dess svårigheter-

den slutsats man möjligen kan dra är att prioritering är lätt att tala om men

svårt att genomföra. En annan aspekt på tid eller prioritering är naturligtvis

brist på arbetskraft samt att en respondent utvecklat ett resonemang om att

bestämmelsefloran ( arbetstidsbestämmelser, semester i oktober ) inte främjat

processen.
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Alternativen

I alternativ fasen menar Premfors att man skall söka efter och preliminärt

värdera olika alternativ. 76   

Detta har till viss del belysts i föregående resonemang men kräver ändå en

betraktelse. Alternativsökningen är, enligt Premfors, en kreativ process.

Detta styrks i empirin av att alternativ har sökts både i stort och smått varvid en

respondent till exempel utvecklat alternativ för delmål inom avtalsskrivningen

på ett mycket grannlaga sätt. Metoden för alternativsökningen har varit

brainstorming i grupp för huvuddelen av respondenterna ( enskild reflexion kan

inte uteslutas ).

En faktor som kan belysas ytterligare är naturligtvis tidsperspektivet. Premfors

menar att ju längre tid som står till förfogande när alternativen skall genereras

( vilket även borde gälla problemidentifiering och strukturering ) så finns

åtminstone möjligheten att använda mera kvalificerade analysverktyg för att

kartlägga dessa. Omvänt är då resonemanget att ”ju kortare tid som står till

förfogande nyttjas enklare och för uppgiften särskilt tillyxade metoder i större

utsträckning”. 77 Att så varit fallet, åtminstone vad gäller alternativprövning,

styrks av empirin, möjligen genom att en respondent ansett att tiden inte räckt

till för en alternativprövning.

I empirin nämns vidare ekonomi som ett problemområde. Olika analysverktyg,

i alternativgenereringen, skulle kunna vara t.ex. beslutsanalys eller kostnads-

nyttoanalys.78 Men att något likande verktyg skulle ha nyttjats har jag inte

funnit belägg för. Detta kan kanske styrkas i empirin såtillvida att ekonomi, tid

och ”icke beslut” omnämns som ett återkommande störningsmoment. Knyter

man ihop dessa faktorer med att man i empirin har uttalat att det inte funnits tid

för alternativprövning så förstår man att mera avancerade modeller för analys

möjligen inte kunnat göra sig gällande på grund av tilldelade tidsramar.

Huruvida kartläggningen och analysen skulle genomföras, på vilka premisser

och på vilken nivå kan jag inte entydigt svara på.

                                                
76  Premfors Rune, Policyanalys, Studentlitteratur Lund 1989 sid. 82
77  Premfors Rune, Policyanalys, Studentlitteratur Lund 1989 sid. 82
78  Premfors Rune, Policyanalys, Studentlitteratur Lund 1989 sid. 63-83
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En respondent har reflekterat över att alternativen kanske var bestämda i en

tidigare fas - före det att uppdraget delats ut.

Om så skulle vara fallet borde kanske denna analys ha genomförts annorstädes

än på F 21 - men eftersom detta faller utanför min avgränsning måste jag

överlämna denna fråga till framtida forskning.

Att prioriteringar gjorts på F 21, styrks av empirin, men ses som en

svårbeskriven fråga. Det är inte alldeles självklart att dessa prioriteringar varit

tillräckliga, rätt tolkade och entydiga. Samma resonemang kan givetvis föras

mot såväl delfunktioner, inom F 21 och mot andra kontaktytor såsom HKV/

FTK/ OPIL/ SWEDINT etc. Att prioriteringar kan ha spelat en betydande roll

för processen verkar sannolikt eftersom detta återkommer i empirin.

Avslutningsvis kan jag konstatera att alternativ är genererade men hur och vem

som gjort konsekvensanalysen och till vilken grad är svårbedömt. F 21 har

gjort konsekvensanalys tillsammans med högre instans vid troligtvis två

tillfällen. Ett inledningsvis då man inte upplevt att det funnits många alternativ

att välja mellan, samt ett senare i processen då alternativen ( frivillighet,

prioritering, senareläggning av datum ) diskuterats.

Vidare kan jag misstänka att man på F 21upplevt att man:

- Varit styrd i uppgiften av bl.a. : ekonomi, resurser, tid, bestämmelser av

olika slag samt organisation ( SWAFRAP)

- Haft många kontaktytor

Tid och resurser har man efter bästa förmåga försökt skapa genom bl.a.

prioritera verksamheten. Dessa faktorer sammanvägt har sannolikt bidragit till

att, man på F 21 i stort, inte upplevt några alternativa vägar.

Dessa faktorer kan, i ett vidare perspektiv,  peka på att

produktionsförutsättningar i form av stöd saknats.
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Rekommendationen

I rekommendationsfasen är det, enligt Premfors, viktigt att identifiera ett bästa

alternativ och argumentera för detta.79 På F 21 har man inledningsvis inte sett

så många olika handlingsalternativ. Denna diskussion har jag fört tidigare.

Det intressanta är att när GI fastlägger att SWAFRAP är en FV angelägenhet

och att det är det viktigaste vi gör så påverkar han troligtvis

planeringsprocessen. Han påverkar, vilket kan styrkas i empirin, rekryteringen

och stämningen på förbandet F 21. Han påverkar troligtvis också en

antagandesyntes om att de beslut som erfordrades, skulle komma i tid - som jag

beskrivit tidigare. Detta kan vara orsaken till att man inte sett några andra

alternativ än att ordna ett avtal som befrämjar rekryteringen ( frivilligt

deltagande från den enskilde ) som skall ske med hela FV som bas.

 Under tiden skulle man ordna fram den materiel och kunskap ( taktik mm )

som erfordras för att lösa uppgiften och eventuellt motivera eventuella

förändringar i de styrningar som erhållits. Man skulle därefter utbilda och öva

förbandet för att därefter kunna stå färdiga den 2001-01-01.

Jag har uppfattat att F 21 rekommenderat detta, enda huvudsakliga alternativ.

Den konsekvens som omnämns av en respondent, avseende att vissa som inte

tilläts delta i SWAFRAP på grund av fredsproduktionsskäl på F 21 istället sökt

annan FN mission som HKV beviljat, styrker måhända åsikten om att F 21

skulle ha fått hela uppdraget. Detta skulle möjligen ha gagnat processen,

såtillvida att personalen från flottiljen skulle ha nyttjats till de FV uppgifter

som de normalt fullgör och att det underlättat utbildning och övning av

personalen.

Rekommendationen har blivit relativt enkel på grund av att alternativen

upplevts som få.

                                                
79  Premfors Rune, Policyanalys, Studentlitteratur Lund 1989 sid. 87-110
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Besluten

Besluten i processen kan ses med olika perspektiv, enligt Premfors.80 Man

måste skilja på de rent beslutsmässiga inom ramen för genomförandet och de

som utförs i de rent policymässiga ärendena. Inom ramen för F 21 och

SWAFRAP kan man konstatera att en central ledning har  nyttjats både för

planeringsprocessen och till viss del för den löpande genomförandedelen. 81

SC har använt C F 21 som ”bollplank” och även föredragit ärenden för honom

på klassiskt linjeorganisatoriskt vis. Sammanvägt är beslutsprocessen komplex

och jag kan inte entydigt beskriva hur interaktionen i planeringsprocessen gått

till t.ex. gentemot löpande beslut avseende genomförandet.

Kanalisering har varit väsentlig vilket man under ett senare skede i processen

vidtagit åtgärder för. Under den inledande delen av processen har det, uttalat,

funnits tillfällen då kanalisering inte har skett. Detta styrks av ett antal

respondenter. Orsakerna till detta är svåra att identifiera på grund av de många

parter som varit inblandade.

Jag kan däremot peka på att det förekommit kontakter mellan enhetsnivån och

t.ex. FTK/ HKV inom funktionsfrågor vilket jag anser hör till

genomförandedelen. Jag vet också att en respondent har uttryckt att han ”efter

en tids funderande och efter dialog med HKV/FTK” diskuterat ett antal

alternativa lösningar. Orsakerna till detta kan vara att beslutet avseende

förmånsfrågorna uteblev och tidsramen blev kortare.

                                                
80  Premfors Rune, Policyanalys, Studentlitteratur Lund 1989 sid. 114-119
81 Jag tolkar härvid att planeringsprocessen är den process som styr planeringen och att genomförandet präglas
av delmål inom ramen för olika funktioner t.ex. basfrågor – hur ser miljön ut där vi skall basera ? Flygfunktionen
– hur skall taktiken se ut ? jmf  Premfors Rune, Policyanalys, Studentlitteratur Lund 1989 sid. 128
Sammanfattning: ” Med genomförande avses här det led i policyprocessen som följer på det formella beslutet
och som spänner över aktiviteterna fram till dess en handlingslinje eller ett program blivit en ( mer eller mindre
väl ) fungerande verksamhet”.
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Detta pekar på att rollen för beslutsfattande i planeringsprocessen  har utövats

centralt och att det funnits utrymme för beslut på enhetsnivån inom

funktions- /genomförande- delen.

Vad avser beslut som inte tagits har jag inte funnit fakta för att F 21 skulle ha

bidragit till dessa. Hur besluten fattats utanför F 21 faller utanför studien,

varför jag inte vill spekulera vidare i detta.

Avseende materielprocessen kan sägas att den sannolikt har gått enligt plan,

vilket styrks av minst två respondenter. En har dock avvikande uppfattning

avseende, flygmateriel (radio).

Slutligen kan beslutsfasen sammanfattas att man inte sett några stora

alternativa vägar inledningsvis och därför centralt, efter gemensam

brainstorming, beslutat om den planeringsprocess som startats.

Under pågående arbete har det funnits utrymme för beslut ned till enhets/

kompaninivå inom ramen för funktionsärenden. Om tveksamheter funnits har

man tagit upp detta med högre nivå.

Beslut avseende prioriteringar inom genomförandet har uppfattats som enkla

att göra men svåra att beskriva. Det kan också vara så att prioriteringsfrågan

tillsammans med vakansläget har bidragit till den höga arbetsbelastningen och

tidsproblemen och därför skulle kunna vara en central fråga i processen.

Förmågan att ha en ”tratt in i organisationen” samt att handläggningsmässigt

hålla sig till linjeorganisationen har varit svår.
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5.3 Genomförandet

Genomförande och  utvärdering

” Med genomförande avses här det led i policyprocessen som följer på det

formella beslutet och som spänner över aktiviteterna fram till dess en

handlingslinje eller ett program blivit en ( mer eller mindre väl ) fungerande

verksamhet” menar Premfors.82

Genomförandet har präglats bl.a. av de kritiska faktorer som identifierats

tidigare och som till viss del redan har redovisats. Processen har börjat i och

med att uppdraget ställdes 2000-03-30, detta styrks både av respondenterna och

av dokumentationen. 83

Därefter har man bildat en arbetsgrupp som brainstormat fram en rad kritiska

faktorer där bl.a. kan nämnas :

• Tvivel om att kunna nå rätt KDU inom angiven tid

• Personalfrågor

• Tid till förfogande/ arbetsbelastning

• Vilken plats man skall verka ifrån

• Ekonomi för att genomföra verksamheten

• Att få svar på alla frågeställningar

• Rekrytering/ förmåner

Övriga delprocesser som, på F 21, bl.a. har genomförts är materielprocessen,

personalprocessen, rekrytering och övning med därtill knuten utvärdering. Jag

avser behandla dessa stora områden i vederbörlig ordning:

Materielprocessen förefaller ha genomförts på flera nivåer, vilket beskrivs i

empirin. Dels har den drivits som rena underhållsfrågor samt rena

utrustningsfrågor. Båda processerna verkar ha genomförts samordnat, med

C Sek 4 ( log )  som central aktör.

                                                
82  Premfors Rune, Policyanalys, Studentlitteratur Lund 1989 sid. 128
83 HKV skrivelse 23 320:64265 dat. 2000-03-30
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I denna process förefaller de största problemen ha varit av principkaraktär; vart

skall vi, i vilken miljö skall vi verka etc. Dessa beslut har man förväntat sig

skall komma från högre nivå och har inte underlättats av den ”korta dimridå”

som fanns avseende uppdragets karaktär – Peace Keeping eller Peace

Enforcement. När väl detta dömdes av verkar det som om processen ”fått ny

fart”.

Viss ny materiel t.ex. containrar för att klara transport och bedrivande av

verksamheten på plats har tagits fram på kort tid och med delaktighet av de

som skall nyttja utrustningen.

Det råder däremot fortfarande tvivel om det inte finns utrustning på andra

ställen i landet som skulle kunna nyttjas i uppdraget varför tvivel råder om

prioriteringen av uppgifter och fördelning resurser inom FV.

Vad gäller rena underhållsfrågor betyder naturligtvis platsen till vilken man

beordras en viss del, främst avseende viss utrustning m.m.

I detta fall torde endast planläggning mot värsta fallet göra sig gällande – vilket

jag inte fått vederlagt i empirin, liksom hur mycket materielprocessen faktiskt

störts eller fördröjts. Det som kan skönjas är dock att processen har löpt relativt

friktionsfritt och att man upplevt att stödet varit bra från högre nivå även om

tidsbristen har varit betydande, framförallt när det gäller iordningställandet av

ny utrustning.

Personalprocessen har avseende förmåns- och avtalsfrågorna haft en central

betydelse för SWAFRAP. I inledningsskedet har man granskat avtalsfrågan

förutsättningslöst men haft bilden att de avtal som skrivs också skall gynna

rekryteringen till förbandet. Detta kan ifrågasättas, men man får inte glömma

att rekryteringsbasen för personal till SWAFRAP förbandet, åtminstone vad

gäller flygförare och den tekniska personalen är relativt liten. En annan,

försvårande faktor, är missionens längd, sex månader.
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Där bedömningen var, vilket också återfinns i det fullständiga empiriska

underlaget, att den flygande personalen skulle nedgå i flygtrim under

missionen. 84  Detta beror på att flygövning eller flygträning från beordrad

basering inte kan påräknas eller helt enkelt inte kan genomföras. Om föraren

under ett flyguppdrag skulle utsättas för livsfara vill man naturligtvis att han/

hon skall ha bästa möjliga utgångsläge för att i värsta fall manövrera sig ur

situationen. Denna förmåga måste därför hållas på en hög nivå och därför övas.

Detsamma kan sägas gälla för viss annan personal också vilket ger slutsatsen

att man måste byta ut personal likt skiftgång för att kunna upprätthålla de

färdigheter som erfordras ( rotera personal ). Det har bedömts att vissa delar av

förbandet borde roteras varje månad för att kunna upprätthålla rätt förmåga på

personalen.

Detta har också enligt det empiriska underlaget varit en av de kritiska faktorer

som mött opposition i processen. ”- Varför skall FV åka i gräddfil” ?85  Den

rotation som hör till ett normalt FN uppdrag är sexmånaders intervall. Detta

skulle kunna ha varit, enligt det empiriska underlaget, ett hett debattämne

under processen.

Förmånsfrågorna har också behäftats med kalkylering, samt jämförandeanalys

mot andra personalkategorier. Detta återfinns i det empiriska underlaget och

kan här exemplifieras med kalkyler avseende ersättning till flygförare som

omfattas av flygföraravtalet ( fredmässigt i Sverige ) och de utan, samt

jämförelser mot specialistbefattningar såsom läkare.

En parameter som också beaktats är rimlighet som efterhand analyserats och

vägts in i kalkyleringsmodellerna.

Planeringsprocessen kan ha komplicerats av att, enligt respondenterna, man

under utlandsmissioner anställs av SWEDINT som således sammanhåller all

utlandstjänst i detta avseende.

                                                
84 Flygtrim= övad förmåga att under press klara vissa, kritiska situationer här avses flygförare. Dock återfins
problematiken även för andra kategorier jmf teknisktjänst, ammunitionsröjning m.fl.
85 Citat från det empiriska underlaget, varunder en beskrivning om avtalsprocessens opposition berördes.
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SWEDINT´s roll i förhållande till Operativa Insatsledningen, OPIL och HKV

har under processen, enligt respondenterna inte varit tydlig. Man har dessutom

ifrågasatt den formulering som återfinns i uppdraget att SWEDINT skall stödja

verksamheten: vad innebär stödja ?86 En möjlig förklaring kan vara att

SWEDINT på grund av sin arbetsgivarroll under mission har gjort en annan

tolkning av begreppet stödja, under processen, än den tolkning som andra

inblandade gjort med stöd av HKV skrivelse. En annan förklaring skulle kunna

vara att SWEDINT, med sin stora erfarenhet från andra missioner,

inledningsvis inte genomfört samma problemidentifiering och strukturering

som F 21 har gjort och därför har sett paralleller med tidigare uppdrag. Dessa

försök till förklaring kan inte styrkas i empirin utan snarare tvärtom då

respondenternas uppfattning är att SWEDINT varit delaktig i processen från

start men att processen haltat.

Måhända finns här utrymme att tala om kulturkrockar ( mellan handläggare,

arme/ FV, organisationer m.m. )

Förmånsprocessen har genomförts med hänsyn till nu gällande avtal och i

dialog, enligt respondenterna, med HKV och SWEDINT. Avdömningen har

slutligen, efter lång väntan, gjorts på ÖB nivå vilket styrker resonemanget om

att de inbördes rollerna kanske inte varit tydliga och att processen därigenom

försvårats – många har blandats in och ingen har ”vågat” ta ett beslut ( många

åsikter ? ).

Den långa processen med förmånsfrågorna ( beslutet ) har fått konsekvensen

att rekryteringen inte blivit färdig i den tid som planerats för att utbildning och

övning skulle ha möjliggjorts. Detta styrks av respondenterna som menar att

rekryteringen varit svår, väntan på beslut tagit för lång tid och att den

genomförda övningen i Växjö genomförts med ”fel” personal. Detta, i sin tur,

har krävt ständig omplanering och tidsbrist samt medfört att förbandet anmälts

klart med begränsningar.

Förmåns- och personalprocessen verkar ha genomförts i dialogform där den

centrala nivån har deltagit men förslag och formuleringar i avtalet framtagits på

                                                
86 HKV skrivelse 23 320:64265 dat. 2000-03-30 sid. 2 punkt 2.
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enhetsnivå i dialog med HKV, SWEDINT och inledningsvis med F 7

( SWAFRAP C- 130 Herkules ).87

Dessutom har känselspröt funnits ute i förbandsorganisationen främst mot

division och tekniskt kompani. Detta har befunnit sig synnerligen lämpligt då

respondenten menat att det funnits många rykten runt lagar och förordningar

inom personaltjänstområdet. Frågorna har, genom dessa kontakter direkt ut i

organisationen, kunnat lyftas mot handläggarna i planeringsprocessen och

besvaras genom information tillbaka.

Det kan dessutom tilläggas att de skrivna avtalen, enligt respondenten, upplevts

huvudsakligen positiva i organisationen men att det naturligtvis finns de som

tycker att de kunde innehållit mera.

Att rykten förekommit och att respondenten anser sig ha lärt sig mycket kan

möjligen förklaras genom att sätta in saken i sitt historiska sammanhang – FV

har inte genomfört en motsvarande verksamhet sedan 1963 varför regelverket

på grund av detta kanske möjligen inte varit diskussionsämnet vid kaffeborden.

En annan fråga som man i detta sammanhang bör ställa sig är: om vi inte

genomfört en liknande verksamhet sedan 1963 – har då regelverket, i form av

försäkringar, ersättningar, resor, stöd och de former under vilka en chef skall

möjliggöra verksamheten uppdaterats ? Detta styrks också i ett senare

resonemang, i slutet av kapitlet, avseende arbetstidsregler.

Förmånsfrågorna har beslutats på ÖB nivå och under beslutsprocessen

förändrats.88 Efter beslut i förmånsfrågorna har rekryteringen tagit fart.

Vad avser rekryteringen så verkar det som att förarbetet till uppdraget hade

färgat organisationen innan uppdraget kom. Detta styrks i att vissa

respondenter hänvisar till förarbetet när jag frågar om uppdraget lösts som de

hade förväntat sig.

                                                
87 Centrala nivån= ledningsnivån för SWAFRAP AJS 37; förbandschef/ SC motsvarande
88 Vissa ersättningsnivåer har höjts enligt respondents utsago.
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En anger till och med att han deltagit i förarbetet och kan ha färgats av detta.

Detta kan ha fått konsekvensen att, i inledningsskedet då linjeorganisationen

till stor del nyttjades för informationsspridning, medarbetare skapat

förväntningar om hur uppdraget skulle se ut, hur organisationen skulle se ut

m.m. Eftersom det, bevisligen, endast finns en division och ett kompani

operativt i FV är steget inte långt för berörd personal att dra slutsatsen: ”vi

skall åka på en utlandsmission”. Vilket kan ha inneburit att flertalet, tillhörande

förbandet F 21, redan i detta skede anmält intresse för missionen. Detta, i min

värld mänskliga beteende, kullkastades senare omedvetet av GI som lade fast

att verksamheten på F 21 inte fick avstanna och att missionen var en FV

gemensam angelägenhet.

Konsekvensen blev att man återigen fick starta om delar av

rekryteringsprocessen men nya ingångsvärden och meddela viss personal på

F 21 att de tyvärr inte kunde delta i utlandsmissionen. 89 Om engagemanget

varit stort under förarbetet så torde det i och med detta sjunka – åtminstone för

de som inte får följa med och se resultatet av sina ansträngningar.

Processen komplicerades genom detta också genom att man nu skulle

identifiera lämpliga kompetenser för förbandet  i övriga landet vilket tagit tid

och till stor del lösts på lägre nivå genom personlig kännedom, främst då det

gäller snäva 90 kompetenser. Media har i detta fall också nyttjats där man spridit

information på olika sätt.91

                                                
89 Förklaras av en respondent i det empiriska materialet.
90 Snäva kompetenser t.ex. flygtekniker där krav på praktisk tjänst regleras i föreskrifter och måste regelbundet
fullgöras vilket kan betyda problem där flygplantypen AJS 37 tidigt avvecklats. Förband som på grund av detta
ansetts realistiska är F 10 Ängelholm, F 17 Kallinge och F 16 Uppsala.
91 FV nytt, F 21 nytt, TV och dagspress.
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Processen rekrytering har också ansetts komplicerats genom att man enligt

respondenterna haft felaktiga ingångsvärden från förarbetet, samt som styrning

blivit anvisad en organisation ( basbat 04 ) som varit så ny att man i sina

frågeställningar inte fått klara besked. Detta innebar att man under

inledningsskedet i processen tvingades omarbeta styrdokumenten till bl.a.

basorganisationen.

Det har också upplevts som störande att man fått personalramarna serverade

som styrningar tillsammans med de uppgifter förbandet skall klara. En

respondent menar att man först måste identifiera vad förbandet skall klara och

därefter lägga fast personalramarna, om möjligt i dialog med den som skall

lösa uppgifterna.

En fråga i sammanhanget kan vara att om man i förarbetet inte gjort en

helhetsbaserad analys, vilket skulle kunna styrkas av att man tvingats göra om

vissa styrande dokument avseende organisationen, så skulle ju även, teoretiskt

sett, personalramarna också kunna vara fel.92 Personalramarna har inte, enligt

respondenterna, efter omprövning på högre nivå, ändrats i enlighet med F 21

förslag.

Personalfyllnaden i förbandsorganisationen är ca 90 % och kan ses som en bit

av någon form av utvärdering på det arbete som lagts ned.

Vad avser övning så upplever respondenterna att förbandets samövning saknas.

Delfunktionerna , i stort, kanske kan övas inom ramen för normal

förbandsproduktion. Det problem som uppstått här är flygförbandets

uppträdande och taktik.

                                                
92 PTOEM och TOEM= Preliminär taktisk, organisatorisk och ekonomisk målsättning samt taktisk,
organisatorisk och ekonomisk målsättning. Den förstnämda är ett arbetsdokument som föregår det fastställda
TOEM.
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Information har, efter att svar på frågan från högre nivå uteblivit, sökts hos

andra PfP länders flygdivisioner varefter man försökt sammanväga denna

kunskap med svensk materiel och tillämpa detta ( öva ) i den dagliga

produktionen. En slutsats som dragits från det taktiska övandet bedömer jag

vara att flygtrim för flygförarna under missionen kommer att nedgå på grund

av att de praktiska uppdragen, normalt, inte innehåller vissa krävande moment

och att flygträning från utlandsbaseringen, i princip, är utesluten. Kunskaperna

har bl.a. inhämtats genom förbandsbesök vilket också belastat tidsramarna och

processen för både division och kompani. Efter sammanvägning av de

tillfrågade ländernas taktik har man haft dialog med bl.a. HKV/ FTK för att

fastlägga gällande rutiner. Detta arbete har genomförts, i huvudsak, på

divisionsnivå vilket kan anses naturligt med hänsyn till bristen på tillgängliga

AJS divisioner i Sverige.

Kunskap om övriga funktioner ( t.ex. markförsvar ) kan förväntas, till viss del

redan vara känd inom FM. Detta bedömer jag som rimligt, i stort, eftersom

utlandsmissioner pågått under lång tid med SWEDINT som ”huvudman”.

Här har en respondent utvecklat ett resonemang om att kompetensen på

SWEDINT kunnat tillvaratas på ett bättre sätt i inledningsskedet.

Huruvida detta skulle påverkat processen kan jag inte med hänsyn till

komplexiteten avgöra.

En avgörande faktor som påverkar förbandets status, eller förmåga att kunna

verka efter ”utryckning” är att det nya förbandet måste givits tillfälle att

samöva. Alla funktioner i förbandet måste få tillfälle att likt en rå diamant

slipas in. Denna övning inplanerades tidigt men syftet att öva med det ”riktiga”

förbandet uteblev eftersom all personal inte ännu rekryterats. Övningen

genomfördes istället med annan personal och utvärderades.
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Efter övningen har man dragit ett antal väsentliga slutsatser, såväl avseende

organisation som funktion vilka också förändrats.93 Beställaren, FTK var

övningsledare och har vid övningen också gett feedback/ återkoppling till

förbandet. Efter rekrytering har det inte funnits tid att öva hela förbandet varför

åtminstone en ”teambuildning” genomförts med den personal som skrivit på

avtalet att delta i förbandet.94 Under denna teambuildning genomfördes också

diskussioner som utvärderat vissa förhållanden/ funktioner i förbandet.

På grund av att övning med hela förbandet inte genomförts har förmågan att

verka från och med 2001-01-01 anmälts som begränsad – i en nivå som

klarlagts i dialog mellan SWAFRAP och FTK/ HKV.

Den utvärdering som utöver detta har gjorts är den validering som FTK gjort i

samband med övningen i Växjö.95 Ett problem som under den senaste tiden

uppkommit är ekonomin för verksamheten. Eftersom övningen i Växjö inte

kunde genomföras i syftet att öva hela förbandet finns ett naturligt behov av

genomföra en övning.

I samband med detta redovisar HKV de besparingskrav som F 21 har framför

sig. Dessa sparkrav kommer således att inverka på F 21 verksamhet vari

SWAFRAP är en del.

I sammanhanget finns också ett antal uppdrag där, liksom SWAFRAP, den

möjliga politiska grunden för en förändring i genomförandet kan bedömas som

låg eller rent av obefintlig.96

I och med detta ställs troligtvis ett antal icke påverkbara uppgifter mot varandra

vilket ger förbandschefen ett svårlösligt problem. Detta kan också styrka vissa

farhågor som yttrats över de konsekvenser ett partnerskapsmål av detta slag får.

                                                
93 Enligt respondenterna har man bl.a. förändrat organisationen, d.v.s. omfördelat personal etc.
94 ”Teambuilding” enomfördes under vecka 7,8 och 9 år 2001 i syfte att bygga ihop förbandet/ ledningsgruppen
95 Om övningen kan läsas i Flygvapen Nytt nr 4/ 2000.
96 Anges av en respondent när han utvecklar möjliga alternativ till att komma framåt när beslutet om förmåner
dröjer - han resonerar bl.a. om möjligheten att skjuta förbandets ”klar- datum” ( 01-01-01 ) framåt men att man
gjort bedömningen att detta inte skulle vara något politiskt gångbart alternativ. Jmf åtagandet att utbilda
Österrikiska flygförare på F 21.
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Planeringstekniska problem som härrör sig till organisation har omnämnts

avseende de två ledningsgrupper som funnits på F 21. Jag kan dock dra

slutsatsen att detta verkar ha varit ett större problem i inledningsskedet och

efterhand minskat. Detta styrks av bl.a. en respondent som menar att man i

inledningsskedet hade stort problem med att yttre organisationer vänt sig direkt

till funktionsföreträdare och att man saknat en tydlig ”tratt” in i organisationen.

I vissa fall, menar respondenten också, att uppgifter inledningsvis gick stick i

stäv mot varandra avseende SWAFRAP och annan verksamhet. Jag gör

bedömningen att dylika problem skulle kunna hänföras som ett

informationsproblem men å andra sidan också säkert återfinns i all verksamhet

som startas upp med korta tidsramar och med högt tempo. Detta styrks av

respondenterna som också omnämner tempo och arbetsbelastning som en

störande faktor. Att sitta ”på två stolar” med två olika funktioner, t.ex. som

fredskompanichef och tillika förbandschef SWAFRAP torde inte heller sänka

vare sig tempo eller arbetsbelastning. Detta betyder att förbandets vakansläge

sannolikt har inverkat på processen. Att F 21 har ett vakansläge kan anses

styrkas av att det bl.a. berörs i F 21 årsredovisning för år 2000 samt att tre

respondenter har en lägre nivå än den som deras befattning normalt kräver.97

Detta pekar på resursbrist i organisationen.

En annan sak som styrker arbetsbelastningen kan vara att en respondent talat

om övertidssituationen och att en annan talar om arbetstidsavtalet som en

begränsande faktor. Om man sammanför dessa utsagor finner man att

övertidssituationen kan ha medfört att övertidstaket på 200 timmar uppnåtts för

vissa individer vilket, enligt nuvarande arbetstidsbestämmelser skall

omförhandlas. Vilket naturligtvis tar tid.

En annan aspekt på arbetstidsreglerna är, enligt en respondent, att om

arbetstagaren är villig att fullgöra tjänst kommer ”belöningen” för hans slit när

arbetsgivaren enligt lag tvingar honom att ta ut ledighet i oktober då arbetstid

och arbetstidsmått inte korresponderar.

                                                
97 F 21 årsredovisning år 2000 nr 23 386:50063 dat 2001-01-23 sid. 2
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Respondenten menar att det hade varit rimligt om man, i vissa fall, kunnat ge

ledigheten i anslutning till semestern som bonus för gott arbete. Detta har dock

inte varit möjligt beroende på vakansläget, uppgifterna och den trånga

tidsramen. Detta, anser jag, pekar på att  produktionsförutsättningarna som

funnits/ finns för genomförandet av tilldelade uppgifter kunde varit bättre.

Avslutningsvis kan sägas att man på F 21 förefaller ha försökt lösa en uppgift

trots att produktionsförutsättningarna och produktionsstödet möjligen kunnat

vara bättre.

Om man beaktar att vissa externa beslut fördröjts eller att frågor helt uteblivit

så kan man reflektera över om alla som varit delaktiga i processen haft samma

målbild ?
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5.4 Utvärdering

Återföring

Framtiden ser respondenterna som i huvudsak positiv trots att det finns moln

på ”SWAFRAP´s himmel”. Om man inte kan leva upp till behovet att samöva

förbandet och kunna utvärdera/ tillrättalägga eventuella brister kommer detta

att stå i ett motsatsförhållande till den ambition som uppdragsställaren synbart

haft. Vilka effekter detta kan få avseende trovärdigheten är det svårt att sia om.

Vad i övrigt beträffar återföring, finner jag att vissa mindre delar främst

avseende funktion är återförda. Detta kanske beroende på tidspressen. Den

verkliga återföringen torde ske efter en mission…..

5.5 Avslutande kommentarer

 Den studerade processen är svår att entydigt uttala sig om då den visat sig vara

synnerlig komplex och omfattar många intressenter. Det har inte heller varit en

process utan flera. Detta pekar på behovet av ytterligare forskning för att vi nå

en bättre förståelse för problematiken som omgärdar planeringsprocesser.

Ett övergripande problem , förutom att många har varit inblandade och de

snäva tidsramarna,  förefaller ha varit bristen på produktionsförutsättningar i

form av bl.a. stöd, ekonomi och personal.

Brist på tid torde kunna kompenseras med andra produktionsförutsättningar

t.ex. mera personal – vilka också kan inräknas till produktionsförutsättningar.

Dit kan också antalet kontaktytor räknas – och som i detta fall borde ha kunnat

minskas. Produktionsförutsättningarna kan i detta fall också ses i ett perspektiv

från högre nivå men också från förbandsnivån där t.ex. interaktiviteten

avseende produktionsprioriteringarna kan nämnas ( uppdragsställare –

producent jmf HKV – förband ).
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6 Sammanfattning

Som stöd för min undersökning har jag använt en teori om planeringsprocesser

och försökt se på planeringsprocessen avseende SWAFRAP AJS 37 på F21

utifrån de ramar som givits. Jag har försökt beskriva planeringsprocessen enligt

Premfors teori och funnit att processen är synnerlig komplex och omfattar

många intressenter. Det har  inte heller bara varit en process utan flera om man

inräknar delprocesser etc.

Min inledande fråga har varit:

Hur har man på F 21 genomfört processen främst avseende de traditionella

grupperna problemformulering, genomförande och utvärdering ?

Målbilden avseende tidpunkten har varit klar. Dock har målbilden avseende

förbandets förmåga, för ett kort moment, svävat. Detta har sannolikt förorsakat

problem eftersom denna förmåga, i stort, bör styra målsättningarna för flyg-,

bas- och materiel-/ underhållsfunktionerna. För att kunna uppnå målet behövs

ett förband med viss duglighet. Detta har diskuterats i empirin. Detta skulle

slutgiltigt uppnås genom en planerad övning med hela förbandet i Växjö. För

att kunna utbilda förbandet måste en organisation som korresponderar mot

uppgiften finnas. Detta, upplevde man på F 21,   överensstämde inte i alla delar

så ett förändringsarbete påbörjades.

Organisationen måste i sin tur fyllas med personal och materiel anpassade till

målsättningen/ efterfrågad förmåga. Personalen måste rekryteras och ett kritiskt

ingångsvärde för att lyckas med detta var de förmåner, regler och bestämmelser

som skulle omgärda missionen. Detta beslut låg utanför F 21 påverkan.

Ambitionen hölls högt på grund av att man gjort antagandet att erforderliga

beslut skulle fattas i tid. Beslutet avseende förmånerna drog ut på tiden varför

rekryteringen försenades. Detta medförde sannolikt att nya alternativ

diskuterades (mini planeringsprocess ) eftersom tidsramen var given och att

möjligheten att förskjuta denna bedömdes liten.
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Rekryteringsförseningen fick som konsekvens att förbandet inte kunde öva

enligt plan i Växjö och att planerat KDU värde inte kunde uppnås.

Materiel- och underhållsbehovet har identifierats mot målsättningen – planerats

och därefter, i stort, följt planen. Vissa tveksamheter har dock funnits avseende

flygmateriel. Slutligen måste det finnas en idé om hur förbandet, stridstekniskt

skall lösa sina uppgifter. Detta gäller både för t.ex. flyg- och

markförsvarsdelarna  i förbandet. Frågor avseende dessa uppgifter har lämnats

till högre nivå men svaren har uteblivit. F 21 har tvingats, efter dialog med

högre nivå, att söka svaren hos närbelägna NATO länder. Detta har renderat i

en stridsteknik, avseende flyget, som är en sammanvägning av flera länders

taktik och därefter anpassad mot svensk förmåga. Vissa frågor kvarstår dock

eftersom man menar att organisation fortfarande inte helt korresponderar mot

kravet på förmåga, främst markförsvarsmässigt. När beslutet om förmånerna

tagits, på mycket hög nivå, har rekrytering påbörjats. Förbandet är idag uppfyllt

till ca 90%.

Vissa regelverk begränsar det man vill åstadkomma - verksamheten och ett

exempel på detta anges av en respondent:

” ”- Belöningen” för hårt arbete kan bli att man tvingas ta semester i oktober”.

Utvärdering av genomförandet har gjorts i såväl löpande verksamhet som

under övningen i Växjö. Vad avser återföring, i Premfors definition, där ett

framtidsperspektiv finns som en grundsten, är det mera tveksamt om denna

funnits. Möjligen kan den motiveras i ett senare skede efter en

mission….förbandet anmäldes klart 2001-01-01 med begränsningar.
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7 Fortsatt forskning och utveckling

Jag har inom ramen för studien, med naturlighet, inte kunnat studera alla

skeenden som förekommit avseende planeringsprocessen. Jag har enbart

studerat ett fragment av alla processer som pågått under nio månader.

Detta pekar på att det krävs ytterligare forskning för att få ytterligare insikt i

helheten. Processen har försvårats av att den påverkats av yttre organisationer

vilket jag avgränsat bort i min studie. Frågor och reflexioner som jag inte

behandlat och som uppkommit är t.ex.:

- Hur har egentligen balansen mellan uppgift och resurs, totalt,  varit ?

- Har regelverket/ ramarna följt med i utvecklingen och kraven på

internationellt engagemang - så man kan nå de mål man vill ?

- Har rätt prioriteringar gjorts i erforderlig omfattning och på vilken nivå ?

- Hur skall verksamhet prioriteras så alla i en organisation förstår vad som

skall göras ?

- Hur har det allmänna tillståndet påverkat processen ? Jag tänker då närmast

på omstruktureringen, omorganisationerna i FM samt det

politiska klimatet ?

- Hur har problemanalysen gjorts på andra ställen i processen ?

- Varför besluten om förmånerna inte kom i tid och vilka konsekvenser detta

fått ur ett kostnads- nyttoperspektiv ?

- Skall uppdrag av denna typ ställas i sin helhet till en producerande enhet ?

Att orsaken till att man ifrågasätter medvetenheten och konsekvensen att

anmäla ett förband till den 2001-01-01 från högre nivå,  faller utanför denna

uppsats är klart. Men faktum kvarstår att det finns inblandade i processen som

anser så – varför ? Om man för ett ögonblick tänker tillbaka på hur uppdraget

och processen planerats och jämför med utfallet så kan man förstå hur misstron

mot systemet har ökat.
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Faktorer som kan ha påverkat processen är till exempel att:

• åsikterna avseende förmånerna sannolikt har varit föremål för en grannlaga

diskussion,

• att det föreligger ett logiskt sammanhang mellan förmåner, rekrytering och

ett färdigt förband samt att

• tidslinjalen hela tiden blir kortare ju fler dröjsmål som läggs till en redan

från starten tidspressad plan.

Handlingsalternativen har också upplevts varit få och kan också ha begränsats

av högre nivås ambitioner. Alla dessa indikerar att ytterligare forskning

behövs. Inte minst för att klarlägga den realitet som idag präglar verksamheten.

Jag har, med denna uppsats, försökt ta ett litet kliv närmare denna idé och

avslutar härmed min deskriptiva studie om planeringsprocessen avseende

SWAFRAP AJS 37 på F 21.

Jag vill avslutningsvis också rikta ett tack till alla de som bidragit till studien

inte minst respondenterna.



Försvarshögskolan Enskild Uppsats 19100:1053
ChP 99-01 Avd 1 Sida
Jan Flodin 01-05-21  57(57)

8 Referenslista

8.1 Tryckta källor

• Andersson Bengt-Erik, Som man frågar får man svar, Kristianstads

Boktryckeri AB, 1985

• Björn Collinder, Stora ordboken – svensk ordnyckel, Bra böcker, Liber

förlag, Höganäs 1983

• Ejvegård Rolf, Vetenskaplig metod, Studentlitteratur, Lund 1993,1996

• Karlsson Kurt, Magndahl Roland, Åström Signar, F 21 – 50 år och framåt,

Skogs Grafiska, Malmö 1991

• Khakee Abdul, Samhällsplanering, Studentlitteratur Lund 2000

• Meriam Sharán B, Fallstudien som forskningsmetod, Studentlitteratur Lund

1994 för den svenska utgåvan

• Premfors Rune, Policyanalys, Studentlitteratur Lund 1989

8.2 Icke tryckta källor

• HKV skrivelse 23 320:64265 dat. 2000-03-30

• F 21 årsredovisning år 2000 nr 23 386:50063 dat 2001-01-23

• Primärdata från ljudupptagning på kassettband

8.3 Internet

• www.mil.se



Försvarshögskolan Enskild Uppsats Bilaga 1 till 19100:1053
ChP 99-01 Avd 1 Sida
Jan Flodin 2001-05-28 1(2)

Intervjufrågor

1. Vilket år är du född ?

2. Hur länge har du tjänstgjort i Försvarsmakten ?

3. Vilken befattning/ grad/ funktion har du ?

4. Hur länge har du tjänstgjort i din nuvarande befattning ?

5. Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter ?

6. Hur kom uppdraget om SWAFRAP AJS 37 till er ?

7. Vad är orsaken till problemet/ uppdraget som skall lösas ?

8. Har ni identifierat några problemområden ?

( Problemområden= svårighet av större betydelse, kan påverka uppdraget

på menligt sätt )

9. Hur har ni gått tillväga för att identifiera dessa problemområden ?

10. Vilka var dom största svårigheterna som skulle övervinnas ?

11. Vilka mål skulle uppnås ?

12. Fanns olika alternativ eller vägar för att lösa uppgiften ?

13. Vilken metod användes för att generera dessa alternativ ?

14. Upplevde du att det fanns styrningar om hur uppgiften skulle lösas ?

15. På vilket sätt har styrningarna påverkat ert sätt att välja alternativ

( urvalsfaktorer )?

16. Fanns andra kriterier eller faktorer som påverkade alternativgenereringen ?

17. Ställde NI upp några kriterier som ni använde vid urvalet av alternativ ?

18. Hur har ni valt ut dessa kriterier ?

19. Vilken urvalsfaktor var viktigast ?

20. Vilka deltog i denna urvalsprocess ?

21. Hur har besluten, under arbetets gång, fattats ?

22. Vem har fattat beslut/ en ?

23. Har uppgiften lösts som ni tänkte ?

24. Vilka har deltagit i genomförandet ?

25. Har något annat ( verksamhet motsvarande ) bidragit till eller begränsat

lösningen ?

26. Har något stört arbetet ?
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27. Har information spridits ut i organisationen, om Ja – hur, till vilka och i

vilket syfte ?

28. Har ni varit tvungna att revidera något i processen ( hur ni jobbat med att

lösa problemet ) under pågående genomförande ?

29. Har det funnits ”opposition” under processen ?

( opposition= reservationer, motarbetande etc )

30. Vad har varit det största problemet under genomförandet ?

31. Har ni utvärderat arbetet ?

32. Finns det ytterligare saker som ( du anser ) borde utvärderas ?

33. Har ni erhållit eller givit någon återkoppling/ feedback på arbetet ?

34. Hur har ni själva följt upp arbetet ?

35. Hur har du upplevt processen ?

36. Har du några ytterligare synpunkter på planeringen eller processen ?

37. Hur ser du på fortsättningen ?


