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Logistikaspekten i SWAFRAP och motsättningar i utvecklingsprocessen.
Sammandrag
Problemet som uppsatsen behandlar är hur logistikaspekten beaktas i beslutskedjan.

För att undersöka problemet studeras utvecklingen och upprättandet av de svenska snabbinsatsförbanden
för flygspaning och flygtransporter. Syftet är att finna när och var logistikfrågorna uppmärksammas samt
att försöka förklara motsättningarna i utvecklingsorganisationen.

Materialet i studien grundar sig på officiella dokument samt intervjuer med huvudaktörerna.

För att analysera de strukturella olikheterna i processen nyttjas en teori om konflikter i organisationer.

Avhandlingen är indelad i fyra huvuddelar. Inledningsvis tecknas en övergripande bild av processen
varefter den andra delen ägnas åt att studera processen från ett logistiskt perspektiv. I den tredje delen
analyseras de strukturella olikheterna som har bidragit till motsättningar i processen. Avslutningsvis
diskuterar författaren problemet.

Från resultaten och analyserna kan följande områden urskiljas:
I den inledande fasen var kunskaperna om internationell logistik begränsad till ett fåtal personer. Detta
ledde till stora variationer i synen på logistikfrågorna och bidrog till att logistikfrågorna kom upp i senare
skede än andra funktioner.

Utvecklingsorganisationen kan beskrivas som ett projekt med varierande innehåll. Analysen har visat att
bl.a. motsägande mål, specialisering, kulturella skillnader, informationen, inflytande och att två parter stridit
om samma uppgift bidragit till motsättningar i processen.
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1 INLEDNING

I en artikel om materiel till ett snabbinsatsförband för flygspaning fann jag

följande exempel:

”Sverige fick en inbjudan att delta i ett internationellt fredsbefrämjande

uppdrag i Bosnien för att fotospana, men vi kunde inte vara med” säger Lars

Möller, en av FMV:s uppdragsledare för fototolkningssystemet i flygplan 37.

”Ett av skälen var att lastbilen med tolkningsutrustning var för stor för att ta

med på färjan till Danmark. Vagnen var också för stor för att åka under vissa

broar i Europa.”1

Artikeln fick mig att börja fundera över varför detta problem uppstått?

1.1 Bakgrundsbeskrivning

”I flygningens barndom var ofta flygaren och mekanikern en och samma

person. Bröderna Wright var aerodynamiker, tekniker, mekaniker,

konstruktörer och piloter i ett sammanhang.”2

Beskrivningen är hämtad ur Gösta Norrbohm och Bertil Skogsbergs

jubileumsskrift som gavs ut i samband med Flygvapnets 50-års firande.

Författarna tecknar vidare en nu snart kvartssekel gammal bild av hur

”männen på marken håller planen i luften.”

”Flygmaterielen blev så småningom alltmer komplicerad och organisationen

växte fram – det krävdes speciell personal för att klara den viktiga tjänsten på

marken. Mekanikern blev så småningom teknikern med ansvar för service,

underhåll och reparationer av materielen: flygplan, motorer, instrument, vapen,

radio och radar m.m.

För den viktiga sambandstjänsten svarade signalisten. Han är utbildad

telegrafist och arbetar med radio, fjärrskrift och telefon i radiostationer,

sambandscentraler och ibland i flygplan.

Trupputbildaren är instruktör och lärare i markstrid, skjutning, min- och

vapentjänst och utbildar främst de värnpliktiga vid flygvapnets flottiljer. Han

                                                
1 FMV aktuellt 1/2001, sida 10
2 Att flyga är att leva; Gösta Norrbohm och Bertil Skogsberg, sida 270
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leder även markförsvaret av Flygvapnets dyrbara materiel, dess flygbaser och

andra viktiga anläggningar i samverkan med sina kamrater ur Armén.

Från trupputbildare rekryteras flottiljpoliserna, som svarar för den inom

Flygvapnet synnerligen viktiga brand- och räddningstjänsten. Vid all flygtjänst

måste flottiljpoliserna sitta i högsta beredskap vid sina brandfordon för att

snabbt kunna ingripa om något skulle hända. Det är även flottiljpoliserna som

svarar för bevakningen av den dyrbara materielen vid Flygvapnets flottiljer.

Luftbevakare och stridsledare är operativa specialister som presenterar och

analyserar det aktuella luftläget. De leder vårt jaktflyg och sätter in våra

luftförsvarsrobotar.

Trafikledarna leder flygtrafiken på och runt Flygvapnets flottiljer och baser i

nära samarbete med Luftfartsverkets civila trafikledning.

Flygingenjören svarar för ledningen och kontroll av den tekniska tjänsten vid

förband, verkstäder och i staberna. Han är den tekniske ”trollkaren” som måste

behärska ett vitt arbetsfält.

Männen på marken och männen i luften svetsas samman till ett effektivt lag

där alla är beroende av varandras insats för att Flygvapnet skall kunna lösa

sina uppgifter effektivt. Tillit och tilltro till respektive parters förmåga utgör

även i dag en grundval för lagarbetet mellan männen på marken och männen i

luften och utgör en grundval för Flygvapnets effektivitet.”3

Skildringen av ”marktjänsten” ovan beskriver delar av vad vi idag skulle kalla

logistik. Den dimensionerande uppgiften för Försvarsmakten var fram till

början av 1990-talet att Sverige ensamt skulle möta en invasion från en på

förhand given motståndare för att ”försvara Sverige i Sverige”.

Numera präglas den säkerhetspolitiska hotbilden såväl globalt som i Europas

randområden främst av inomstatliga, lokala eller regionala kriser och

konflikter. Sverige har en avsevärt nedtonad militär hot- och

konfrontationsnivå i närområdet samtidigt som hot och risker av annat slag har

ökat i betydelse. Informationskrigföring, sabotage, robotangrepp eller

                                                
3 Ibid, sida 271
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utnyttjande av NBC-vapen4 utgör några sådana exempel. Globaliseringen och

internationaliseringen är viktiga trender som påverkar Sverige.5

En av huvudpersonerna bakom utformningen av den svenska försvarsreformen

brigadgeneral Michael Moore beskriver förändringen av den svenska

Försvarsmakten enligt följande:

”Uppgiften att ställa upp med förband och personal för internationell

verksamhet och insatser har förändrats från att vara en ”sidouppgift” för

Försvarsmakten till att bli en huvuduppgift. Sverige deltar i hela skalan av

fredsfrämjande insatser – humanitära, fredsbevarande eller fredsskapande. Vi

deltar även i olika övningar inom ramen för Partnerskap för fred (PFF) med

det övergripande syftet att öka samarbetet och säkerheten i Europa.

Kraven på förband och personal att kunna sättas in i internationell verksamhet

har ökat under hela 1990-talet. Under senare år har utvecklingen av

internationell förmåga skett inom ramen för den s k PARP 6-processen

(Planning And Review Process). Denna process som initieras och leds av

NATO, syftar till att komponera styrkor som kan sättas in med vissa tidskrav i

ett internationellt krisområde. I denna process har Sverige anmält att vi inom

en snar framtid ska kunna ställa upp med två mekaniserade bataljoner, fartygs-

och flygförband samt ett antal andra funktioner och enheter. Under det senaste

året har arbetet med utvecklingen av EU:s krishanteringsförmåga påbörjats

och detta arbete drivs nu med stor kraft inom unionen och medlemsstaterna.

Detta är grunden för internationaliseringen av Försvarsmakten och denna

”revolution” påverkar det mesta inom försvaret. Vi byter honnörsord, från en

svensk profil till förmåga att samverka s.k. interoperabilitet, i alla samanhang!

Internationaliseringen med kravet på interoperabilitet påverkar oss när det

gäller den tekniska kompabiliteten samt hur vi organiserar, utbildar och övar

oss. Den påverkar även t.ex. doktriner stabsprocedurer/-rutiner, samt

förbandsutvecklings- och materielanskaffningsprinciper.”7

                                                
4 Nuclear Biological Chemical
5 Revolution i det svenska försvaret, Michael Moore, sida 5, Regeringskansliet
6 Sveriges deltagande i PFF-samarbetet konkretiseras i ett individuellt partnerskapsprogram som utarbetas i
dialog mellan Sverige och NATO. Partnerskapsprogrammet utgör underlag för planering, genomförande och
deltagande i aktiviteter inom ramen för PFF under en tvåårsperiod och uppdateras årligen.
7 Revolution i det svenska försvaret, sida 7-8
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Övergången från en svensk profil till förmåga att samverka s.k.

interoperabilitet väcker många frågeställningar. Mj Thomas Magnusson, ChP

98-00, behandlar i sin enskilda uppsats implementeringen av

interoperabiliteten i luftstridskrafternas logistik.

Problemet som uppsatsen undersöker är om erfarenheter sedan tidigare tagits

tillvara för att implementera interoperabilitet i luftstridskrafternas logistik.8

Mj Magnusson skriver vidare i avslutning av sin enskilda uppsats under

rubriken förslag på fortsatt forskning. ”Ledarskapet i den övergripande

organisationen och vid planeringen av en operation har vid flera tillfällen

framkommit som orsaken till problemet.

I problemfallen har inte logistiken funnits med som en naturlig del och det har

inte förekommit någon Top-Down ledning utan det omvända har gällt där alla

underenheter tagit sina egna logistikbeslut. Det är rent av så att flera av de

ingående delarna i undersökningen visat att suboptimerade9 logistikbeslut

istället för att lösa problemen smidigt har begränsat den operativa förmågan

och ytterst chefernas handlingsfrihet. Detta viktiga område, ledarskapet och

hur logistikbeslut växer fram och förankras borde undersökas ytterligare.”10

1.2 Problemformulering

”Det finns flera hundra definitioner av ledarskap. De mest kända

ledarskapsdefinitionerna omfattar ett eller flera av följande element: mål,

måluppfyllelse, grupper eller organisation, struktur och mellanmänskliga

interaktioner. Detta visar på den starka kopplingen mellan organisation och

ledarskap. Organisationer har alla en eller annan form av ledarskap. Ledarskap

är i organisationsteorin alltid knuten till en grupp eller en organisation.”11

För att även undersöka hur logistikfrågor hanteras i en organisation kan en väl

sammanhållen process till tid och omfattning studeras. En fördel med en

sammanhållen process är att jag kan bryta ned ett komplext händelseförlopp

                                                
8 Thomas Magnusson,, Enskild uppsats, ChP98-00; FHS, Sammandrag
9 dvs. man gynnar effektiviteten på den egna avdelningen på bekostnad av hela organisationens effektivitet.
10 Thomas Magnusson,, Enskild uppsats, ChP98-00, sida 74
11 Organisation, Bengt Abrahamsson och Jon Aarum Andersen, sida 81
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och därmed uppnå ett djup i undersökningen. Djupet i sin tur innebär att jag får

en högre detaljeringsgrad i undersökningsmaterialet vid analysen. En nackdel

är att djupet sker på bekostnad av bredden varför undersökningen inte kan

anses som generell.

Mitt intresse för dessa frågor i kombination med tidigare beskrivna

problemindikationerna fick mig att börja fundera och formulera frågan:

Hur beaktas logistikaspekten i beslutskedjan?

För att studera problemet har jag valt att undersöka organisationen bakom

utvecklingen och upprättandet av SWAFRAP (Swedish Air Force Rapid

Reaction Unit) -förbanden ur ett logistikperspektiv.

Organisationen bakom utvecklingen och upprättandet av SWAFRAP kan till

viss del liknas vid ett projekt då verksamheten utförts med ett bestämt och

avgränsat mål under en bestämd tidsperiod.

Processen leddes av luftstridsavdelningen vid Högkvarteret.

Samordning av utvecklingen skedde i varierande grad vid

Flygvapencentrum/Flygtaktiska kommandot. Utvecklingen av

logistikförmågan, skedde grovt sett, under skilda perioder, vid TU Bas samt

vid F7 och F21. Processen stöddes bland annat av Swedint.

Regeringen beslöt 2000-06-21 att Sverige och Försvarsmakten skall bidra med

förband ur samtliga försvarsgrenar för att uppfylla överenskomna NATO

partnerskapsmål 2001-2006 rörande deltagande i multinationella

fredsstödjande operationer.

För Flygvapnets del innebär beslutet att följande förband skall kunna avdelas:

• Inledningsvis ett AJS 37-förband inklusive basförband, som under

perioden (2004) ersätts av ett JAS 39-förband inklusive basförband.

• En transportflygenhet (fyra Tp 84) inklusive basförband.



FÖRSVARSHÖGSKOLAN ENSKILD UPPSATS 19 100:1046
ChP 99-01
Mj Henrik Larsson 01-06-19 Sida 6 (55)

Förbanden är snabbinsatsförband och skall från 2001-01-01 inneha 30 dagars

insatsberedskap och benämns SWAFRAP (Swedish Air Force Rapid Reaction

Unit) AJS 37 respektive C-130.

1.3 Syfte och frågeställningar

För att undersöka hur logistikaspekten beaktas i beslutskedjan avser jag att

studera logistikfunktionen vid utvecklingen och upprättandet av SWAFRAP.

Mina frågeställning är:

• När och var i processen uppmärksammades logistikfrågorna?

• Vilka strukturella olikheter har bidragit till motsättningar i processen?

1.4 Teoribildning

”Motsättningarna inom en organisation förklaras många gånger med att

konflikterna beror på personlighetsmässiga motsättningar eller dålig

kommunikation.”12

Som jag tidigare har beskrivit kan organisationen bakom utvecklingen och

upprättandet av SWAFRAP till viss del liknas vid ett projekt då verksamheten

utförts med ett bestämt och avgränsat mål under en bestämd tidsperiod.

Uppgiften var ny och saknade bestämda arbetssätt och rutiner. Logistik var en

av flera funktioner som utvecklades. För vissa av de inblandade var

verksamheten avgränsad från den ordinarie verksamheten men ändock starkt

beroende av den. Personal med skilda kompetenser, erfarenheter och

bakgrunder, från olika delar av linjeorganisationen, blandades tillsammans.

Min ambition, i den här avhandlingen, är att studera och försöka förklara den

bild jag fått av logistikorganisationen bakom utvecklingen och upprättandet av

SWAFRAP.

                                                
12 Knog och kneg, En arbetsbok om och för försvaret, Ebbe Blomgren, Försvarshögskolan, 1997 Sida 82
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Jag har strukturerat min undersökning utifrån den organisationssyn som

återges i ett kapitel i boken ”Knog och Kneg – En arbetsbok om och för

försvaret” (Ebbe Blomgren, 1997).

I kapitlet diskuterar författaren utifrån en teori om konflikter i organisationer

(Borum & Enderud, 1981) som handlar om hur en organisations struktur

påverkar människors handlande i en organisation.

Huvudtesen i resonemanget är att organisationer utmärks av både konflikter

och harmoni.

Författarna menar att alla organisationer alltid innehåller latenta konflikter och

så länge konflikterna är latenta kommer också organisationen att framstå som

harmonisk. I alla organisationer kommer också de latenta konflikterna

tillfälligtvis att bli manifesta. Organisationer kommer därför att växla mellan

harmoni och konflikt beroende på om de i organisationen inneboende

konflikterna för tillfället är latenta eller manifesta.13

”Alla konflikter i en organisation består av två nivåer, en manifest och synlig

och en latent och dold. För att förstå den synliga konflikten måste man

undersöka vilken dold konflikt som ligger bakom det man ser.”14

”Det finns tre grundläggande typer av relationer mellan konflikter på latent

och manifest nivå. Det är alltså relationen mellan de två nivåerna som

bestämmer vilken typ av konflikt man har att göra med.”15

”Den första konflikttypen på den dolda nivån är en konflikt mellan olika

personligheter och manifesteras som en relationskonflikt. Man är så olika som

människor att man inte passar ihop. Denna konflikttyp kommer inte att

behandlas i denna avhandling då detta handlar om psykologiska

relationsproblem i arbetslivet.”16

                                                
13 Ibid, sida 71
14 Ibid, sida 74
15 Ibid, sida 74
16 Ibid, sida 74
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”Den andra typen är den latenta strukturella konflikten som manifesteras som

relationskonflikt. Man uppfattar varandra som otrevliga personer men man ser

inte att bakom denna upplevelse ligger att man representerar olika kulturer,

traditioner samt intressen och att det är dessa som skapar konflikten.”17

”Den tredje kategorin är manifesta intressekonflikter där man klart ser att det

är de skilda intressena som orsakar konflikten. Den latenta strukturella

konflikten har blivit en manifest intressekonflikt.”18

                                                
17 Ibid, sida 74
18 Ibid, sida 74

Relationskonflikt

Personlighetsmässig
konflikt

Relationskonflikt Intressekonflikt

Strukturell
konflikt

Manifest nivå
(Synlig)

Latent nivå
(Osynlig)

Manifest nivå
(Synlig)

Latent nivå
(Osynlig)

Relationskonflikt

Personlighetsmässig
konflikt

Relationskonflikt Intressekonflikt

Strukturell
konflikt

Manifest nivå
(Synlig)

Latent nivå
(Osynlig)

Relationskonflikt

Personlighetsmässig
konflikt

Relationskonflikt Intressekonflikt

Strukturell
konflikt



FÖRSVARSHÖGSKOLAN ENSKILD UPPSATS 19 100:1046
ChP 99-01
Mj Henrik Larsson 01-06-19 Sida 9 (55)

Teorin ger vidare ett antal exempel19 på strukturella olikheter som leder till

latenta konflikter:

• Arbetsfördelning - specialisering

Exempelvis: Arbetsfördelning, motsägande mål, specialisering, rekrytering

och vidareutbildning

• Intresse- och kulturskillnader

Exempelvis: Självfixering – ”utan oss skulle ingenting fungera” – ”vi-och-

dom-känsla”

• Maktfördelning mellan avdelningar och mellan befattningar

Exempelvis: Inflytande

• Mångtydighet i informationsunderlaget

Exempelvis: Suboptimering20

• Fördelningen av ansvar och förmåner

Exempelvis: Arbetstid, stress, jobbinnehåll och arbetsmiljö

• Organisatoriska och sysselsättningsmässiga konsekvenser av en förändring

Exempelvis: ”Nollsummespel” dvs. man kan bara vinna på någon annans

bekostnad

Latenta konflikter kan på detta sätt ha många orsaker. Ofta kan dessa orsaker

samverka i skapandet av den latenta konflikten.

1.5 Metod och material

Undersökningen är genomförd som en fallstudie då en avgränsad process till

tid och omfattning undersöks med ett begränsat antal huvudaktörer.

Undersökningen är beskrivande och förklarande och grundar sig främst på

officiella försvarsmaktsdokument samt intervjuer med huvudaktörerna.

Syftet med de inledande delarna är dels att teckna en grov bild av fallets

komplexitet och yttre påverkansfaktorer, dels att skapa en tidsaxel och en

vertikal dimension för att kunna svara på när och var i organisationen

                                                
19 Ibid, sida 76-78
20 dvs. man gynnar effektiviteten på den egna avdelningen på bekostnad av hela organisationens effektivitet.
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logistikfrågorna uppmärksammades samt att ge underlag för att kunna

beskriva rollspelet mellan organisationsdelarna.

För att studera och försöka förklara vilka strukturella olikheter i den

organisatoriska strukturen som ligger bakom de konflikter som observerats har

jag utgått från den tidigare beskrivna organisationssynen.

I boken ”Konflikter i organisationer” beskriver de danska författarna, i den

avslutande delen av boken, ingående hur datainsamling, dataanalys och

rapportskrivning går till. Modellen kan grovt indelas i textanalys, utformning

och tolkning av intervjuer.

Textanalysen består av dokumentstudier av uppdrag och återredovisningar och

skrivelser. Omfattningen av materialet är i vissa fall bristfällig varför

tyngdpunkten i undersökningen ligger i analysen av intervjuerna.

Intervjufrågorna är utformade och indelade i fyra huvudområden utifrån Borum

och Enderud  erfarenheter21: Bakgrundsupplysningar, beskrivande-,

förklarande- och värderande frågor.

Bakgrundsupplysningar:

• Ställning

• Dagliga arbetsuppgifter

• Bakgrund – karriär

• Uppgift vid upprättandet av SWAFRAP

Beskrivande frågor:

• Ramar

• Förutsättningar

• Förlopp

                                                
21 Konflikter i organisationer sida 311-350
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• Egen arbetsroll

Förklarande frågor:

• Egna förklarningar

• Orsak – verkan - sammanhang

Värderande frågor:

• Konsekvenser

• Betydelsen/innebörden

Intervjufrågornas syfte utformades därefter mot de specifika olikheter som

leder till latenta konflikter:

• Arbetsfördelning - specialisering

• Intresse- och kulturskillnader

• Maktfördelning mellan avdelningar och mellan befattningar

• Mångtydighet i informationsunderlaget

• Fördelningen av ansvar och förmåner

• Organisatoriska och sysselsättningsmässiga konsekvenser av en förändring

Intervjufrågorna finns återgiva i bilaga 2.

Intervjuer har därefter genomförts med fem huvudaktörer som representerar

var sin organisationsenhet.

I den inledande fasen av min undersökning brottades jag med ett

metodikproblem. Jag föreställde mig att det fanns väldigt många aktörer, på

respektive nivå, i processen och lekte med tanken att genomföra en

enkätundersökning.

När jag sedan började sondera terrängen fann jag att de flesta jag talade med

hänvisade ärendet vidare till en specifik handläggare per organisationsnivå.



FÖRSVARSHÖGSKOLAN ENSKILD UPPSATS 19 100:1046
ChP 99-01
Mj Henrik Larsson 01-06-19 Sida 12 (55)

Operationsledningen som finns med i cirkeln kommer inte att studeras.

Enheten bildades 2000-07-01. Vid förfrågningar om deras deltagande i

processen hänvisade de till Swedint på grund av deras eget marginella

deltagande i processen.

Flygkommandot övertog 2000-07-01 Flygvapencentrums uppgifter vilket

medförde att även en intervju har genomförts med en representant som

arbetade vid enheten med de aktuella frågorna.

Aktörerna bedömer jag därmed väl representera respektive enhet, avseende

överblick av logistikfunktionen, då handläggningen har skett i ett högt tempo i

kombination med hög arbetsbelastning och därmed givit ett fåtal huvudaktörer.

Antalet respondenter täcker naturligtvis inte hela processen men de indikerar

tillsammans de problemområden som jag analyserat.

Intervjuerna genomfördes under mars till april 2001 på respektive

befattningshavares nuvarande arbetsrum. Intervjulängderna varierade mellan ½

timme upp till en timme. De bandinspelade intervjuerna kompletterades i vissa

fall med följdfrågor per telefon.

STRA KRI
LUFT

OPIL
J4

FTK
A4

SWEDINT

TubasF7 F21
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4st AJS 37
+Basförband

 4st C 130
+Basförband
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Intervjuerna har i sin tur tolkats, utifrån bakgrundsinformationen om

organisationen, enligt den ”holistiska” analysmetoden som enligt Borum och

Enderud 22 passar till analys och beskrivning av större samanhang.

Den ”holistiska” analysmetoden innebär att:

Fas 1 Materialet genomläses och ett antal problem eller teman återfinns

Fas 2 Problemformuleringar skapas

Fas 3 Systematisk intervjuanalys genomförs i syfte att besvara

problemformuleringarna

Författarens objektivitet i fallstudien kan säkert ifrågasättas då denne har en

egen bakgrund i flygvapnet. Dock kommer jag från ett annat yrkesfack än de

som studeras. Samtidigt kan min bakgrund och mina kunskaper om flygvapnet

lättare ge mig tillträde till organisationen med en förhoppningsvis öppnare

attityd som följd.

1.6 Definitioner

Begreppet ”logistik” används ständigt, inte minst i internationella

sammanhang. Begreppet saknar en allmänt vedertagen och fastställd betydelse

inom Försvarsmakten idag.

Av interoperabilitetsskäl ligger det nära till hands att anamma NATO: s

definition23 vilken översatt till svenska lyder:

”Planering och genomförande av förflyttning och underhåll av stridskrafter.”

I sin vidaste betydelse kan det ses som den verksamhet som vid militära

operationer handlar om:

• konstruktion och utveckling, anskaffning, lagring, transport, distribution,

underhåll, avveckling och avyttring av materiel

• transporter av personal

• anskaffning, underhåll, drift och avyttring av anläggningar24

                                                
22 Ibid, sida 338
23 NATO Logistic Handbook, 1997, Chapter 1, Paragraph 103
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• anskaffning eller tillhandahållande av tjänster

• stöd med sjukvård och hälsovård

I  Nomen FM 199925 finns en kortfattad definition av begreppet:

”Operativt samlingsbegrepp för den verksamhet som planeras, förbereds och

genomförs för att trupp och förnödenheter skall finnas på rätt tid.”

Inför högkvarterets perspektivplanering 2000-01 fick J426 vid

operationsledningen i uppgift att förklara begreppet. En arbetsgrupp kom fram

till att: ”Logistik är ett samlingsbegrepp på strategisk och operativ nivå för

funktionerna underhållstjänst, kommunikationstjänst samt hälso-och sjukvård

och därtill knuten infrastruktur. I stort innebär detta planering, genomförande

och uppföljning av förflyttning av stridskrafter samt vidmakthållande av deras

stridsvärde och uthållighet. Det kan även innebära åtgärder syftande till att

lämna humanitärt stöd.”

Begreppsdefinitionen i perspektivplanering för 2000-01 blev:

”Verksamhet som planeras, förbereds och genomförs för att trupp och

förnödenheter skall finnas på rätt plats i rätt tid. Logistik omfattar

förrådshållning inklusive redovisning, materielunderhåll, materielhantering,

transporter samt samordning avseende det civila samhällets resurser. Sjukvård

och fältarbeten ingår ej.”27

Då det i dagsläget finns ett antal definitioner av logistik som brukas finner jag

det alltför anspråksfullt att jag skulle definiera begreppet när inte

Försvarsmakten har kunnat enas om en definition.

Min slutsats är att ämnet logistik är diffust och därmed gör det intressant att

studera.

                                                                                                                                                        
24 Engelska: facilities
25 Nomen FM 1999
26  4 =Logistikenhet inom NATO och FN
27 Underbilaga 2 till HKV skrivelse 23 210:621 44
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Ämnets bredd och lösa konturer ger mig ett större fält att söka på och en

möjlighet att undersöka eventuella konsekvenser av begreppsförvirringen och

hur de inblandade har tillämpat begreppet.

1.7 Avgränsningar

Processen som studeras sträcker sig fram till det att förbanden skall var klar

med 30 dagars insatsberedskap det vill säga 2001-01-01

Den del av organisationen som studeras är:

Anledningen till att jag inte studerar organisationen högre upp i hierarkin är att

jag inte funnit någon logistikföreträdare där. Skälen till att jag inte går längre

ner i hierarkin är att undersökningen sväller med kvadraten, då det är två olika

förband som utvecklas, och att förbanden kom in relativt sent tidsmässigt i

förloppet.

Materielfrågorna kommer inte att behandlas då dessa skapar ett sidospår ut ur

Försvarsmakten mot Försvarets materielverk och försvarsindustrin.
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1.8 Disposition

Avhandlingen är indelad i fyra huvuddelar. I den inledande delen tecknar jag

en övergripande bild av utvecklingen och upprättandet av SWAFRAP, främst

grundad på officiella dokument, i syfte att sätta in läsaren i processen och dess

komplexitet och yttre påverkansfaktorer.

Därefter bryter jag ned förloppet och beskriver processen utifrån ett ”logistiskt

perspektiv” i syfte att finna när under utvecklingsfasen logistikfrågorna

uppmärksammas, var i organisationen logistikfrågorna beaktades och hur

rollspelet såg ut mellan organisationsdelarna.

I den tredje delen i avhandlingen förklarar jag vilka strukturella olikheter som

har bidragit till motsättningar i processen.

I den avslutande delen sammanfattar jag vad jag funnit och diskuterar

problemet.
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2 RESULTAT OCH ANALYS

Vid tiden för utveckling och upprättandet av det som sedermera blev Swedish

Air Force Rapid Reaction Units hade NATO under en längre tid förberett sig

för flyginsatser mot Kosovo. Attackerna inleddes den 23 mars 1999 och

tolkades inledningsvis som mycket framgångsrika och påverkade debatten

samt omstruktureringen av den svenska Försvarsmakten.

Omstruktureringen i sig själv skapade en ”strid på liv och död” mellan

politiker, försvarsgrenarna, enskilda förband och inom de flesta organisationer

där ”alla” ville visa att de passade in i det framtida försvaret helst med en

interoperabel förmåga.

2.1 Den övergripande utvecklingen och upprättandet av SWAFRAP

Regeringen beslutade den 5 maj 1994 att Sverige skulle ansluta sig till

Partnerskap för fred (PFF) samarbetet.

I mitten av 90-talet påbörjades inom flygvapnet ett analysarbete om

interoperabilitet. I sak handlade analysarbetet om att utreda svenskt jaktflygs

möjlighet att samverka med Natoflyg inom ramen för partnerskap för fred.

Studien stoppades och ledde till att dåvarande försvarsministern Tage G

Petersson förhördes av riksdagens konstitutionsutskott avseende påstått

ministerstyre28.

Vid förhören förklarade den dåvarande flygvapenchefen Kent Harrskog att han

ville skaffa relevant information för att svenskt jaktflyg skall kunna medverka

i gemensamma operationer om regeringen så beslutar.

- ”Det får inte vara så att vi måste svara att vi inte kan medverka för att vi inte

vet någonting, om regeringen skulle fråga oss, förklarade Kent Harrskog.”29

Den socialdemokratiska regeringen ombildades och regeringens syn på

flygvapnets deltagande i internationell verksamhet ändrades successivt.

Regeringen beslöt vid midsommartid 1998 att anta 35 samverkansmål för

perioden 1997-1999 inom ramen för PFF:s planerings-och översynsprocess

                                                
28 Dagens Nyheter, sida A09, 960417
29 Ibid, sida A15, 960327
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(PARP). Vidare beslöt regeringen att uppdra åt Försvarsmakten att vidta

åtgärder för att uppnå de angivna samverkansmålen.

För flygstridskrafternas del innebar det att:

• ”Flygstridskrafterna skall ha förmåga att tillämpa de procedurer som gäller

vid flygspaningsoperationer, flygledning och lufttransporter. De skall även

kunna följa direktiv från de ledningssystem som tillämpas inom NATO. På

samma sätt skall man genom det svenska ledningssystemet kunna kontakta

flygplan från ett NATO-land.”30

• ”Flygplan som ställs till förfogande för samverkan med NATO i

humanitära och fredsfrämjande övningar och insatser bör vara utrustade

med interoperabla navigeringssystem som möjliggör operationer under

ledning av NATO:s civila och militära trafikledningssystem: Detta för att

säkerställa säkerheten vid gemensamma företag i alla vädertyper.”31

• ”I räddningsinsatser skall aktuella enheter vara interoperabla främst när det

gäller radiokommunikation och ha övat för insatser enskilt eller i

samverkan med enheter från NATO-länder.”32

I inledningen av 1999 gav Högkvarteret det då relativt nybildade

Flygvapencentrum33, med stöd av Swedint34, i uppdrag att samordna och leda

utvecklingen av flygstridskrafternas spaningsflygförmåga för internationell

insats så att del av spaningsflygdivision35 kan ställas till förfogande för

fredsfrämjande insatser senast 2000-01-01.36 Förbandet skulle ha 90 dagars

insatsberedskap.

Uppdraget37 kompletterades i inledningen av mars 1999 och omfattade då:

                                                
30 Chefen för Grundorganisationsledningens verksamhetsuppdrag för 1999 avseende – Utveckling av
flygstridskrafternas internationella fredsfrämjande insatsförmåga. HKV 23 324:60 776
31 Ibid
32 Ibid
33 Flygvapencentrum bildades 1 juli 1998 och övertog vissa uppgifter från tidigare Flygvapenledningen.
Centrat utgjorde i sin tur grunden för det Flygtaktiska kommando som inrättades den 1 juli 2000.
34 Försvarsmaktens centrum för internationell utbildningsverksamhet
35 Spaningsflygdivision motsvarar åtta flygplan.
36 Chefen för Grundorganisationsledningens verksamhetsuppdrag för 1999 avseende – Utveckling av
flygstridskrafternas internationella fredsfrämjande insatsförmåga. HKV 23 324:60 776
37 Utveckling av flygstridskrafternas internationella fredfrämjande förmåga, HKV 23 321:62594, 1999-03-04
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• Inhämta nödvändig information för att säkerställa förmåga att med

spaningsflygförband verka inom ramen för fredsfrämjande internationella

insatser.

• Validera våra telekrigsystems förmåga. Utveckla metoder för träning av

våra flygförare för att hantera våra telekrigsystem i hotscenarion aktuell för

internationell insats.

• Utarbeta förslag till lämplig sambandssystemlösning samt personalbehov

avseende kompetens och numerär för att stödja missionens genomförande

avseende sambandstjänst.

• Tag erforderliga kontakter och genomför verksamhet inom CSAR38-

området för att säkerställa rätt utbildningsnivå hos berörda flygförare.

Vid Flygvapencentrum bildades en projektgrupp som benämndes UFFIF

(Utveckling av Flygstridskrafternas Fredsfrämjande InsatsFörmåga).

Projektorganisationen bestod av en projektledare med ansvar för den

övergripande förbandsorganisationen. Själva projektgruppen bestod av

funktionsansvariga, hämtade från olika delar av flygvapnet, med ansvar för:

• underrättelser

• flyg med representant ur AJS-förband 39 och representant ur JA-förbanden40

• telekrig

• flygmateriel

• CSAR

• ledning/samband

• bas/logistik

                                                
38 Combat Search And Rescue – ”NATO term” för stridsmässig räddning av piloter. Endast USA har förmågan.
39 Viggenförband där tyngdpunkten på förmågorna ligger i attack- och spaningsrollen.
40 Viggenförband där tyngdpunkten på förmågan ligger i jaktrollen.
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Projekt gruppen utarbetade en slutrapport41 som redovisades i slutet av 1999

och innehöll i grova drag en:

• förbandsstruktur för flygvapnets internationella förband (med

arbetsnamnet F23)

• belysning av personaltjänsten

• konsekvensbeskrivning av införandet av RML (Regler för Militär Luftfart)

• redovisning av hård- och mjukvarumodifieringar av AJSF 3742

• genomförda och kvarstående åtgärder avseende underrättelsetjänst

• redogörelse av en sambandsystemlösning dimensionerad för verkan inom

Europa

• beskrivning av valideringen av VMS (Varning och motmedelssystem)

• åtgärder vidtagna för att säkerställa den flygande personalens kompetens

vid deltagande i multinationella operationer under NATO-ledning

• analys av flygräddningen

• beskrivning av JA 37 tekniska förutsättningar och förmåga att delta i

internationella fredsbevarande operationer

• probleminventering och redovisning av bas/logistik-frågor

Parallellt pågick PARP-processen vilken hade lett fram till att regeringen

antagit tio initiala partnerskapsmål och 35 interoperabilitetsmål.

Inför regeringsbeslutet gav Högkvarteret ut ett verksamhetsuppdrag43 den 30

mars 2000 avseende flygvapnets två snabbinsatsförband där det ansågs

lämpligt att anmäla:

• inledningsvis ett AJS 37-förband inklusive basförband, som under

perioden (2004) ersätts av ett JAS 39-förband inklusive basförband.44

                                                
41 Slutrapport projekt UFIFF, Flygvapencentrum 23 321:551135, 1999-12-09
42 Fotospaningsversion
43 Chefen för Grundorganisationsledningens verksamhetsuppdrag för verksamhetsåret 2000 avseende
flygvapnets två snabbinsatsförband avsedda för internationella insatser, HKV 23 320:64265, 2000-03-30
44 Ibid
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• en transportflygenhet (fyra TP 84) inklusive basförband. Enheten skall i

första hand vara avsedd för flygtransporter för understöd av förband

ingående i den svenska utlandsstyrkan.

med 30 dagars beredskap från 2001-01-01 som partnerskapsmål till NATO.

2000-06-21 skrev Försvarsdepartementet i sitt pressmeddelande:

”Regeringen har idag beslutat att anta 60 partnerskapsmål för perioden 2001-

2006. Dessa mål är ett steg i att fördjupa och utveckla den planerings- och

översynsprocess (PARP) som bedrivs inom ramen för Partnerskap för fred

(PFF). Sverige deltar sedan år 1995 i PARP.

Partnerskapsmålen ersätter de 35 interoperabilitetsmål och de tio initiala

partnerskapsmål som regeringen beslutat om den 17 juni 1998 och den 20 maj

1999. Partnerskapsmålen har utarbetats i dialog mellan Sverige och NATO

och är i huvudsak en fördjupning och utveckling av de tio initiala

partnerskapsmålen.

Regeringen uppdrar åt Försvarsmakten att vidta åtgärder för att uppnå de

antagna partnerskapsmålen omfattande följande förbandstyper med tillhörande

förmåga: ledningsresurs från år 2001, stabspersonal för civil-militär

samverkan (CIMIC) från år 2002, två mekaniserade infanteribataljoner från år

2001, militärpoliskompani från år 2003, ingenjörkompani med ammunitions-

och minröjningsförmåga från år 2002, marint minröjningsförband från år

2001, spaningsflygförband AJS 37 Viggen från år 2001 (ersätts av JAS 39

Gripen från år 2004) och transportflygförband från år 2001.” 45

Ett intensivt arbete hade redan inletts vid det nybildade Flygtaktiska

kommandot och de respektive förbanden vilket nu intensifierades.

Under hösten ”skapades” förbanden vid F21 och F7.

SWAFRAP AJS 37 övades under en tillämpningsövnig och personalen

rekryterades till de respektive förbanden för att de skulle kunna inta 30 dagars

beredskap från och med årsskiftet 2000/2001.

                                                
45 Pressmeddelande, Regeringsbeslut om partnerskapsmål inom ramen för Partnerskap för fred,
Regeringskansliet, Försvarsdepartementet, 2000-06-21
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2.1.1 Sammanfattning

Sverige anslöt sig till Partnerskap för fred 1994. Inom Flygvapnet inleddes

interoperabilitetsstudie vilken kort tid därefter fick avbrytas då den ej ansågs

politiskt korrekt. 1998 antogs 35 samverkansmål inom ramen för PARP vilket

för flygstridskrafterna innebar utveckling av ledningsprocedurer,

räddningsinsatser, anpassning av lednings- och radiosystem för samverkan.

I inledningen av 1999 fick Flygvapencentrum i uppdrag att samordna och leda

utvecklingen så att del av spaningsflygdivision kunde ställas till förfogande för

fredsfrämjande insatser. Uppdraget kompletterades i inledningen av mars 1999

och omfattade då inhämtning av information för att med spaningsflygförband

verka inom ramen för fredsfrämjande internationella insatser med anpassad

telekrigförmåga, sambandstänst och flygräddning.

Vid Flygvapencentrum bildades en projektgrupp som benämndes UFIFF med

sju delfunktioner med personal hämtat från olika delar av flygvapnet.

Projektgruppen utarbetade en slutrapport vilken redovisades i slutet av 1999.

Rapporten innehöll bland annat en probleminventering och redovisning av

UFIFF

slutrapport

SWAFRAP AJS 37/C-130

30 dagars insatsberedskap

NATO

inleder

flyginsatser

Verksamhetsuppdrag

2000

Tillägg till verksamhets-

uppdrag 1999

Verksamhetsuppdrag

1999

-94 -95 -96 -97 -98 -99 -00 -01

Sverige

ansluter sig

till PFF

Interoperabilitetsstudie

inleds och avslutas vid

flygvapnet

35 samverkansmål

inom ramen PARP

Tio initiala partnerskapsmål

och 35 interoperabilitetsmål

inom ramen PARP
60 partnerskapsmål

inom ramen PARPRiksdagen

beslutar om

FM Grundorg
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bas/logistik frågor Under våren 1999 hade Sverige antagit tio initiala

partnerskapsmål och 35 interoperabilitetsmål. Under våren 2000 gavs

verksamhetsuppdraget ut för upprättandet av ett AJS 37-förband inklusive

basförband och en transportflygenhet inklusive basförband med 30 dagars

beredskap från 2001-01-01.

Regeringen beslutade den 21 juni 2000 om 60 partnerskapsmål där

flygvapenförbanden ingick.

Under hösten ”skapades” förbanden vid F21 och F7.

2.1.2 Analys

Det är min tolkning att den politiska osäkerheten medförde att

kunskapsuppbyggnaden om möjligheterna och begräsningarna vid verkan i

internationell miljö försenades inom flygvapnet.

Jag har även funnit att uppgiften var komplex och svåröverskådlig då det

inledande uppdraget fick kompletteras och förtydligas efter två månader.

Utifrån dokumenten tolkar jag att bas-och logistikfrågorna uppmärksammas för

första gången i projekt UFIFF. I dokumenten från Högkvarteren

uppmärksammas logistikområdet i det sista uppdraget då basförband omnämns

för först gången.

Detta finner jag har inneburit att logistikfrågorna uppmärksammats i ett senare

skede än exempelvis möjligheterna till ledning.
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2.2 När och var i processen uppmärksammades logistikaspekterna?

Svenskt jaktflyg, flygstridsledare och basförband deltog i månadsskiftet maj-

juni 1997 för första gången i en övning inom ramen för partnerskap för fred

utomlands. Övningen hette ”Cooperative Banners” och genomfördes i

huvudsak i Norge med deltagande av, förutom Sverige, 17 andra nationer.

Övningstillfället var, för det svenska flygvapnet, en viktig startpunkt för en

bredare och djupare kunskapsuppbyggnad om möjligheterna och kraven vid

verkan i en internationell miljö.

Då kunskapsnivån var relativt låg och begränsades till ett fåtal personer inom

det svenska flygvapnet blev dessa ”pionjärer”, som deltagit i förberedandet

och genomförandet av PFF-övningar, snart experter inom sina respektive

områden.

När sedan Flygvapencentrum bildades var det naturligt att rekrytera vissa av

dessa befattningshavare till centret delvis på grund av deras internationella

erfarenheter. Flygvapencentrum sattes upp den 1 juli 1998 och var organiserat

enligt traditionell svensk flygvapenmodell med flyg, bas, stril etc.

2.2.1 ”Kosovoflottiljen”

Samtidigt pågick ett arbete vid TU Bas med att utveckla en ny flygbas-

organisation under arbetsnamnet Bas 2000. För att tillgodose huvudprojektets

krav på anpassning mot den internationella arenan bildades en mindre

delprojektgrupp som bestod av cirka fem personer, med internationella

erfarenheter, som parallellt skulle arbeta med dessa frågor.

Runt årsskiftet 1998-99 kallades en av medlemmarna i delprojektgruppen upp

till Högkvarteret för att skapa ett koncept avsett för en utlandsflottilj, detta

arbetet var vid det aktuella tillfället sekretessbelagt. Spontant uppstod

arbetsnamnet ”Kosovoflottiljen”. Tidsförhållandena var sådana att

föredragningen skulle ske dagen efter för högre chefer inom HKV.

Under samtalen om uppdraget beskrevs förhållandena ”- Jag sa det här är

djävulskt tufft … det får bli vad det blir på den tid jag har till förfogande…”46

                                                
46 Respondent fem
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Under eftermiddagen och natten skapade vederbörande en struktur utifrån ett

svenskt perspektiv grundat på bland annat erfarenheter från TU Bas-

delprojektet och efter att ha sett utländska förband av motsvarande storlek.

Vid min intervju framkommer det - ”Och det roliga är, samtidigt som det kan

vara lite skrämmande, att den organisation som jag tog fram på natten är i

stort överensstämmande med SWAFRAP i dag ...”47

En tid senare tog Högkvarteret underhandskontakter med Flygvapencentrum

och ett antal möten genomfördes med olika representanter från flygvapnet och

övriga Försvarsmakten i syfte att diskutera en eventuell utlandsflottilj.

Vid första mötet framkom det bland annat att en försvarsmaktsrepresentant på

departementsnivå hade bedömt styrkan till 50-60 man och att man från

Flygvapencentrum bedömde markstyrkan till 225 man, vilket fick de

inblandade att häpna.

För att exemplifiera problemet med internationell verksamhet beskriver

respondenten under min intervju den volym som krävs vid deltagande i

internationella sammanhang enligt följande:

Internationell verksamhet kan indelas i PFF-verksamhet, In the spirit of PFF48,

”skarpa missioner” och övriga utbyten som till exempel divisionsutbyten och

flyguppvisningar.

För att genomföra övriga utbyten krävs det ungefär 4 ton materiel, en Hercules

för transport och en markstyrka på fyra personer för att flyga cirka 20 timmar.

Vid en PFF-övning krävs det 40 ton materiel, tre Hercules för transporten och

en personalstyrka på cirka 15 personer för att för att flyga 200 timmar.

Vid en skarp mission fraktade ”tyskarna” 1400 ton materiel i första vändan

vilket kräver omfattande land och sjötransporter. Det krävs cirka 200 - 400

personer för att kunna verka i sex månader med en dubbelt så stor

flygtidsproduktion som fredsproduktionen hemma.49

                                                
47 Respondent fem
48 Värdlandet leder övningen inom ramen för Partnerskap För Fred
49 Respondent fem
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För att komplicera bilden ytterligare varierar ledningsförhållandena beroende

på om det är Sverige, ett värdland, FN eller NATO som leder verksamheten.

Vidare diskuterades vid nyss nämnda möten tidsaspekten att sätta upp

förbandet.

Inledningsvis var inriktningen i projektet att det skulle ta 12 månader att sätta

upp förbandet. Min respondent anger dock följande: - ”När man skall bygga

upp ett sådant här förband så har jag tittat på grannländerna som har gjort

det, länder som varit med i NATO och som fått NATO-strukturen med

modersmjölken, och då har det tagit ett och halvt till två år att bygga upp ett

snabbinsatsförband.”50

Efterhand krymptes dock tiden med 50 % ned till sex månader.

Vid min intervju beskrevs konsekvenserna - ” Med den här lösningen kan vi

”raljant yttryckt” bara åstadkomma en organisation som i princip  kan åka

ner och sätta upp en flaggstång med den svenska flaggan, ställa upp ett par

flygplan med tillhörande flygförare och tekniker i någon form av ”statist

display.”51

Trots detta skapades en sex månaders lösning där förbandet kunde lösa sina

uppgifter med mycket starka begränsningar.

En kort tid därefter krymptes åter tidsförhållandena ned till tre månaders

förberedelsetid.

Vid ett möte på Flygvapencentrum med representanter för Högkvarteret och

Swedint visade det sig under pågående diskussioner att Högkvarteret hade

angett sju veckor till regeringen vilket fick den inblandade logistikföreträdaren

att reagera starkt.

                                                
50 Ibid
51 Ibid
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2.2.2 ”F23”

Vid TU Bas pågick projektet med Bas 2000-konceptet. Man insåg dock snart

på TU Bas att man var på väg åt fel håll och anmälde det till Högkvarteret.

Projektet avbröts och ersattes med en ny studie kallad Basbataljon 04 vilken

kommer att få en ”interoperabel” struktur.52

I inledningen av 1999 gav Högkvarteret KRI LUFT det då relativt nybildade

Flygvapencentrum53, med stöd av Swedint, i uppdrag att samordna och leda

utvecklingen av flygstridskrafternas spaningsflygförmåga för internationell

insats så att del av spaningsflygdivision54 kan ställas till förfogande för

fredsfrämjande insatser senast 2000-01-01.55 Förbandet skulle ha 90 dagars

insatsberedskap.

Uppdraget56 kompletterades i inledningen av mars 1999 och omfattade då:

Inhämta nödvändig information för att säkerställa förmåga att med

spaningsflygförband verka inom ramen för fredsfrämjande internationella

insatser.

Vid Flygvapencentrum bildades en projektgrupp som benämndes UFIFF

(Utveckling av Flygstridskrafternas Fredsfrämjande InsatsFörmåga).

Projektorganisationen bestod av en projektledare med ansvar för den

övergripande förbandsorganisationen. Själva projektgruppen bestod av

funktionsansvariga, hämtade från olika delar av flygvapnet, vilket ledde till att

Flygvapencentrums logistikföreträdare kopplades bort från projektet och

delstudien lejdes ut till TU Bas.

                                                
52 Förbandet är i framtiden tänkt att utgöra ett ”smörgåsbord” där man förser sig med de förmågor eller
funktioner som krävs för den aktuella verksamheten både nationellt och internationellt.
53 Flygvapencentrum bildades 1 juli 1998 och övertog vissa uppgifter från tidigare Flygvapenledningen.
Centrat utgjorde i sin tur grunden för det Flygtaktiska kommando som inrättades den 1 juli 2000.
54 Spaningsflygdivision motsvarar åtta flygplan.
55 Chefen för Grundorganisationsledningens verksamhetsuppdrag för 1999 avseende – Utveckling av
flygstridskrafternas internationella fredsfrämjande insatsförmåga. HKV 23 324:60 776, 1999-01-19
56 Utveckling av flygstridskrafternas internationella fredfrämjande förmåga, HKV 23 321:62594, 1999-03-04
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Arbetet vid TU Bas koncentrerades inledningsvis på frågorna: Hur skall den

tekniska tjänsten bedrivas? Hur gör vi underhållet? Hur försörjer vi förbandet?

Hur många flygplan krävs det? Hur mycket materiel och reservdelar behöver

det vara?” FMV nyttjades för att simulera problematiken.

Vid min intervju med företrädaren uttrycker han - ”Vi hade ganska bra koll på

vad den tekniska tjänsten krävde.”57

Nästa stadium, vid TU Bas, krävde ett antal klarlägganden av

planeringsförutsättningarna. Var är nu platsen? Vad ställer man för andra krav

på oss? Vilket i sin tur ledde till att man vid TU Bas upplevde att man ställde

100 frågor till Högkvarteret vilka efter hand dömdes av.

Projektgruppen utarbetade en slutrapport,58 med arbetsnamnet F23, som

redovisades i slutet av 1999 och innehöll i grova drag, ur logistiksynpunkt en:

probleminventering av bas/logistik-frågor med antaganden och

planeringsförutsättningar.

I delprojektet återfinns ett antal milstolpar som har drivits parallellt med annan

verksamhet inom ramen för TU Bas59 arbete med Flygbasbataljon 04.60De

milstolpar som redovisas är framtagning av basorganisation, hundtjänst,

samverkan med Swedint, befattningsutbildning, ASTOR-simulering61,

planverk samt materieluppdrag avseende säkerhetsmateriel container,

transportabel flygplanförankring och transportabel robotförvaringsmöjlighet.

Delprojektgruppen lämnade även förslag på principlösning för hantering av

förbandsmateriel och föreslog att övning genomförs för att säkerställa att rätt

materiel identifieras.

                                                
57 Respondent fyra
58 Slutrapport projekt UFIFF, Flygvapencentrum 23 321:551135, 1999-12-09
59 Inom flygvapnet finns TU (Taktiska Utvecklingsenheter) för de olika förbandstyperna.
60 Ersätter dagens flygbasorganisation, basbataljon 85, och medför en halvering av personalvolymen med
interoperabla förmågor
61 Analys av resursbehov, möjlig uppdragsproduktion samt påverkan på ordinarie flygverksamhet för bas och
underhållsfunktionen avseende teknisk tjänst.
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2.2.3 SWAFRAP

I Högkvarterets Arbetsordning från 199962 står bland annat att:

Luftstridavdelningen leder utvecklingen, vidmakthållandet och avvecklingen

av luftstridsförband

Vidare står utarbeta underlag:

• till uppdragsförslag och för verksamhetsuppdrag till förband och skolor

• för utvecklingen av interoperabiliteten

• för materielförsörjning, materielfördelning och anläggningsförsörjning.

Uppgiften att utarbeta underlag för utvecklingen av interoperabiliteten hade

inledningsvis handlagts vid Kri luft flyg Detta innebar att PARP-

förhandlingarna, för flygvapnets del,. och även handläggningen av

internationaliseringsprocessen hamnade på avdelningen.

Handläggningen av PARP-förhandlingarna flyttades till Kri luft bas vilket då

medförde att även handläggningen av internationaliseringsprocessen hamnade

på enheten. Under min intervju om processen beskrevs förändringen: - ”vilket

ledde till att jag hade ett annat sätt att betrakta problemområdet … det kunde

lika gärna ha varit så att det var någon på flyg eller någon på stril/samband

och då hade dom haft sitt sätt att betrakta problemområdet… så det var en ren

tillfällighet att det blev som det blev… på gott och ont.”63

PARP -förhandlingarna fortskred och för flygstridskrafternas del ansågs det

lämpligt att anmäla:

• ett AJS 37-förband inklusive basförband

• en transportflygenhet (fyra TP 84) inklusive basförband.

som partnerskapsmål till NATO.

                                                
62 Arbetsordning för Försvarsmaktens högkvarter i fred, del 1, sida 18, HKV 02 312:67398
63 Respondent ett
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Uppgifterna fördelades 2000-03-30 enligt följande:

• FlygvapenC (FTK) samordnar, inför regeringsbeslut, förbereder i syfte att

utveckla SWAFRAP AJS 37 och SWAFRAP C-130.

• FlygvapenC (FTK) beredd leda utvecklingen av SWAFRAP AJS 37 och

SWAFRAP C-130 i samband med och med hänsyn till kommande

regeringsbeslut.

• FKS, FKM, FKN, F4, F7, F10, F16, F17, F21 stödjer FlygvapenC (FTK)

med personella och materiella resurser.

• F21 är produktionsansvarig (kontinuerligt ansvar för materiell/personell

beredskap och utbildning) avseende SWAFRAP AJS 37.

• F7 är produktionsansvarig (kontinuerligt ansvar för materiell/personell

beredskap och utbildning) avseende SWAFRAP C-130.

• Swedint, UndSäkC, SkyddS och FMHS stödjer FlygvapenC (FTK)

avseende utbildning samt i förekommande fall personella och materiella

resurser.

Vidare innebar uppdraget att FlygvapenC (FTK) i samverkan med HKV skulle

organisera två arbetsgrupper senast 2000-04-07 enligt nedan:

SWAFRAP AJS 37 SWAFRAP C-130
Ordförande/ förbandschef (N1)     1) Ordförande/förbandschef (N2)

Divisionschef (N3/4)     2) Divisionschef motsv (N3/4)      2)

Bataljonschef (N3)     2) 3) Kompanichef motsv (N4/5)

1) Samordningsansvar avseende arbetsgruppernas arbete

2) Formell befattningsutbildning är ett krav

3) Stf förbandschef om förbandschefen för SWAFRAP AJS 37 är officer i flygtjänst.

Vid min intervju beskrivs fortsättningen. - ”Flygvapencentrum i sin tur lejde

då ut, dom hade det formella ansvaret för att uppdraget genomfördes, dom

lejde i snabb takt ut det här då till F21 och F7.”64

                                                
64 Respondent ett
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I mars samlades projektgrupperna av C F21 som var tänkt som förbandschef.

Företrädaren jag intervjuat beskrev: - ”Då belyste vi just logistikfrågorna -

inte så att vi gick in pratade om enskilda spörsmål - utan att logistik var en

oerhört viktig del -  vi belyste att NATO med den erfarenhet man har hade ju

uppmärksammat frågeställningen på ett sådant sätt så att den nästan tog

överhand över andra frågor och det ledde väl i sin tur till att man hade

delgrupper som tittade just kanske inte specifikt på enskilda logistikfrågor med

det fanns med som en helhetslösning.”65

Swedint hade deltagit med logistikföreträdare vid de inledande mötena på

Flygvapencentrum varefter kontakterna ebbade ut. Kontakten med

logistikavdelningen återupptogs under hösten 2000 då en representant från

operationsledningen ringde och informerade om den stundade

utbildningsövningen för SWAFRAP AJS.  - ”Vi halkade in på ett

bananskal”66 som en representant för Swedint uttryckte det. Vidare deltog

Swedint i diskussionerna om ett försvarsmaktsgemensamt NSE67 då bland

annat Postverket bara kunde bemanna ett svenskt NSE med personal.

Flygvapencentrum avvecklades den 1 juli 2000 och Flygtaktiska kommandot

bildades. Vid J4 ägnades den första tiden åt egen utbildning av personalen, då

få hade erfarenhet från flygtaktiska kommandon, verksamhetssamordning av

flottiljerna och övningsplanering varvid förberedelserna för övningen med

SWAFRAP AJS 37 prioriterades. Vid min intervju på Flygtaktiska

kommandot beskriver representanten att det mesta var egentligen gjort när

Flygtaktiska kommandot startades och de fick ta över det som

Flygvapencentrum hade gjort, vilket innebar att man fick sätta sig in i vad som

var gjort respektive inte gjort.

                                                
65 Respondent ett
66 Respondent två
67 National Support Element
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Generalinspektören för Flygvapnet Mats Nilsson skrev i Flygvapen nytt nr 4

2000 ”I mitten av november genomfördes en tillämpad utbildningsövning med

det internationella insatsförbandet SWAFRAP AJS37 vid Växjö civila

flygplats. Bearbetningen av erfarenheter pågår. Mitt direkta intryck är att

förbandet löste ställda uppgifter på ett mycket bra sätt och vi fick en god grund

för fortsatt arbete med förbandsmålsättningen (TOEM). Även det Flygtaktiska

kommandot sattes på prov i ledningsfunktionen vilket var minst lika viktigt

och nödvändigt. Det återstår en del att lösa innan de två SWAFRAP-förbanden

AJS 37 och C-130 är klara, men vi har på kort tid nått mycket långt i

förberedelserna för en internationell insats.”68

                                                
68 Flygvapen nytt nr 4 2000
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2.2.4 Sammanfattning

Den internationella logistik kompetensen var 1997 begränsad inom

Flygvapnet. Vid TU Bas fanns ett interoperabilitetsdelprojekt. Runt årsskiftet

1998-99 skapade en av delprojektmedlemmarna under en eftermiddag och natt

en utlandsflottiljstruktur för Högkvarteret. Senare genomfördes ett antal möten

där det framkom att man på departementsnivå hade bedömt styrkan till 50-60

man och att man från Flygvapencentrum bedömde markstyrkan till 225 man.

Inriktningen från början var att det skulle ta 12 månader att sätta upp

förbandet. Tidsramen minskades till sex månader, vilket ur en

logistiksynvinkel medförde mycket starka begränsningar, för att därefter åter

minskas till tre månaders förberedelsetid varvid det slutligen framkom att

regeringen informerats om att det skulle ta sju veckor.

Vid TU Bas pågick projektet med Bas 2000-konceptet. Projektet avbröts då

förmågan inte var interoperabelt och ersattes med en ny studie kallad

Basbataljon 04.

FTK
bildas

FlygvapenC
bildas

”Kosovo flottiljen”

HKV Kri luft flyg

HKV Kri luft bas

Swedint

FlygvapenC/FTK

F7

F21

Tubas

Leder utvecklingen

Leder utvecklingen

Delprojekt UFFIF

Produktionsansvarig

Produktionsansvarig

Stödjer utvecklingen

”F23” ”SWAFRAP”

Bas 2000 Basbat 04

”Samordnar och leder”

1998 1999 2000 2001
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I inledningen av 1999 fick Flygvapencentrum i uppdrag att säkerställa

spaningsflygförmåga för internationell insats. Delstudien lejdes ut till TU Bas

som inledningsvis koncentrerade sig åt teknisktjänst och underhållsfrågor. Då

förutsättningarna upplevdes som oklara rådfrågades Högkvarteret i stor

omfattning. Projektgruppen utarbetade en slutrapport med arbetsnamnet F23,

som redovisades i slutet av 1999 och innehöll, ur logistiksynpunkt, en

probleminventering av bas/logistik frågor.

Vid Högkvarteret hade luftstridavdelningen hela tiden lett

internationaliseringsprocessen. Handläggningen förändrades, vilket medförde

ett annat synsätt på logistikfrågorna. Verksamhetsuppdraget den 30 mars 2000

innebar att Flygvapencentrum (FTK) fick i uppgift att samordna, vara beredd

att leda utvecklingen samt att F21 och F7 blev produktionsansvarig för

respektive SWAFRAP-förband. Två arbetsgrupper bildades under ledning av

Flygvapencentrum och Högkvarteret, vilka samlades i mars, varvid

logistikfrågorna belystes. Swedint hade deltagit med logistikföreträdare vid de

inledande mötena, varefter kontakterna minskade i omfattning. Under hösten

2000 återupptogs samarbetet av en tillfällighet.

Det Flygtaktiska kommandot bildades den 1 juli 2000 Vid J4 ägnades den

första tiden bland annat åt att sätta sig in i läget samt övningsförberedelser för

SWAFRAP AJS 37.

Under hösten övades SWAFRAP AJS 37 under ledning av det Flygtaktiska

kommandot.

2.2.5 Analys

Logistik frågorna vid utvecklingen och upprättandet utav SWAFRAP tolkar jag

uppmärksammades första gången indirekt i det internationella delprojektet vid

Tubas. Delprojektet tolkar jag som en framsynt kunskapsuppbyggnad om

möjligheterna och begränsningarna logistiskt. Dock finner jag att kunskapen,

vid den tiden, var isolerad till ett fåtal personer vilket medförde att det uppstod

mycket stora variationer i synen på förbandsvolymen och tidsförhållandena att

sätta upp förbandet.
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Högkvarterets luftstridsavdelning har hela tiden lett processen. Förändringen

av handläggningen, av internationaliseringsfrågorna, vid avdelningen medförde

att logistikfrågorna uppmärksammades i större utsträckning.

Jag tolkar det som att Flygvapencentrum, efter den inledande fasen, inte tog

aktiv del i utvecklingen och att själva genomförandet har varierat mellan

enheterna över tiden. Detta i kombination med den begränsade erfarenheten,

både kunskapsmässigt och numerärt, av internationell logistik tolkar jag har

försenat hela utvecklingen då tempo har tappats vid varje förändring av

deltagandet. Jag finner även att strukturvariationerna bidragit till att ingen

kontinuitet och stabilitet uppnåtts vid hanteringen av logistikfrågorna.

Detta innebär att en mängd organisationsenheter har varit inblandade i

logistikprocessen med stora olikheter mellan enheter, personalgrupper och

befattningar som följd.
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2.3 Olikheter

”Varje organisation innehåller definitionsmässigt en struktur som ger upphov

till olikheter mellan enheter och personalgrupper. Dessa regleras av strukturen

så att de hålls latenta. När de är latenta kan de påverka personalen så att det

uppstår ett allmänt missnöje eller konflikter kan uppfattas som enbart

personkonflikter. Ibland, till exempel vid förändringar kan de lyftas upp till

ytan och bli manifesta.”69

Vad är det i den organisatoriska strukturen som orsakar de olikheter som leder

till latenta konflikter?

2.3.1 Analys av arbetsfördelning – specialisering

”Arbetsuppgifterna har fördelats på olika avdelningar och enheter. För varje

enhet finns mål angivna. Bland dessa mål kommer det alltid att finnas sådana

som motsäger varandra. Ärenden kommer då att hamna mellan enheterna eller

man kommer att slåss om att föra ärendet till sitt revir. Målen samverkar inte

för att styra verksamheten mot ett gemensamt högre mål. Som en följd av

uppdelningen i olika organisatoriska enheter kommer personalen att bli

specialiserad. Man rekryterar personal med kompetens som är anpassad för den

egna enhetens verksamhet och man kommer att vidareutbilda och lära upp

dessa personer för de egna befattningarnas krav. Både genom rekrytering och

vidareutbildning ”färgar man deras glasögon.””70

Övergången från en svensk profil till förmåga att samverka s.k.

interoperabilitet i kombination med Försvarsmaktens fyra huvuduppgifter

skapar i sig självt en konflikt inom hela Försvarsmakten då målen i vissa fall

står i skarp kontrast till varandra

Målsättningen med att skapa en interoperabel förmåga för flygvapnet tolkades

som mycket oklart i den inledande fasen av processen med tanke på de

politiska signalerna. Ambitionen med, det inledande, förbandet var även inom

Försvarsmakten oklar, vilket tidigare har beskrivits, - ”huvudsaken är att vi är
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där och kan visa upp oss ”71 framfördes som en målsättning till en

logistikföreträdare.

Planeringsförutsättningarna var även de diffusa i den inledande processen.

Ur ett logistiskt perspektiv är det ”… en avsevärd skillnad att stå på Tirana

flygplats i Albanien eller stå på någon flygplats i Italien … ” som en deltagare i

studien uttryckte det. Målen, ambitionerna och planeringsförutsättningarna

tycks dock ha klarnat under processens gång.

”Varje avdelning ser organisationens mål genom sina glasögon och kommer att

försöka hävda de egna intressena. Att observera här är att detta egenintresse

inte behöver innebära någon manipulativ strävan mot intressen som står i strid

med organisationens, utan mer att man ser organisationens bästa utifrån den

egna avdelningens perspektiv.”72

Då SWAFRAP-förbanden är en komplex enhet och består av ett antal olika

funktioner, varav logistik är en, så är det naturligt att målen för respektive

funktion ibland motsäger varandra.

Uppgiften, att med flygförband agera utomlands, var ny för de inblandade

logistikföreträdarna och genomfördes i något som skulle kunna liknas vid ett

projekt med varierande projektstruktur. Då deltagarna inte hade detta som sin

ordinarie huvuduppgift tolkar jag att det som att den nya uppgiften kom att stå i

konflikt med övriga uppgifterna det vill säga någon av uppgifterna måste

prioriteras av den enskilde.

Ett exempel på ärenden som hamnat mellan enheterna är när

Flygvapencentrum inte själva genomförde en del av projektet aktivt.

                                                                                                                                                        
70 Ibid, sida 76
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72 Knog och kneg, sida 73
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En av deltagarna i studien uttryckte:

- ”FlygvapenC var ju ett mellansteg ..man trodde inte på projektet

överhuvudtaget på vissa håll … och tryckte det vidare mot F21 och F7 - det

var olyckligt kan vi säga så här i efterhand – men nu fanns det ingen annan

väg att gå just då med tanke på den hastighet vi var tvungna att hålla.”73

Ett annat exempel på ärenden som ”hamnat mellan stolarna” är hanteringen av

F7:s förband SWAFRAP C-130. Vid analysen av intervjuerna finner jag att

huvuddelen av beskrivningarna gäller utvecklingen och upprättandet av

SWAFRAP AJS 37. Vid en direkt fråga om SWAFRAP

C-130 svarade en aktör.

” … det är enklare med C-130. Man räknar med att operera på lite annat sätt

plus att dom har så mycket internationella erfarenheter och hållit på med det

här under så många år och har så mycket kompetens i transportflygdivisionen

… vi har ju tekniska saker som vi håller på att hantera och skall klaras ut

…man har ju tänkt operera på lite annat sätt, man har inte samma basförband,

samma volym …. när det gäller transporten kan man mer arbeta hemifrån och

åka ut, vara ute ett kort tag och så flyga hem och byta flygplan på ett annat sätt

än vi kan göra med AJS 37 då vi måste basera och svara för drift och

underhåll till  stor del på den bas där vi baseras utomlands och det blir mycket

större problem för det förbandet - en större basorganisation och därmed

mycket större problem för logistikförsörjningen.”74

Förklaringarna ovan finner jag helt logiska och tillfredsällande i synnerhet som

förbandstypen kom in sent i processen.

Om man i stället byter perspektiv och studerar organisationens flygvapendel

finner jag att alla i den undersökta gruppen har en bakgrund inom

basorganisationen där man hanterar ”spetsiga förband” det vill säga jakt, attack

och spaning.
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Denna bakgrund tolkar jag har bidragit till att ”färga deras glasögon” vilket har

medfört att de har haft lättare att ta sig an SWAFRAP AJS 37 då detta är ett

förband som de i större utsträckning känner igen i än SWAFRAP C-130.

Ett avslutande exempel på hur bakgrunden ”färgar glasögonen” är den tidigare

beskrivna förändringen av PARP-förhandlingarna vilket under min intervju om

processen beskrevs : - ”vilket ledde till att jag hade ett annat sätt att betrakta

problemområdet … ”75

Ovanstående förändring märks även tydligt vid studier av uppdragen76 då

logistikfrågorna uppmärksammas i det senare av dokumenten.

”Varje enhets speciella mål och verksamhet och ”färgen” på dess personals

”glasögon” bidrar till att skapa latenta motsättningar. De strukturella reglerna

för arbetsfördelning, mål, rekrytering och vidareutbildning skapar olikheter

som leder till latenta konflikter.”77

2.3.2 Analys av intresse- och kulturskillnader

”Som en följd av arbetsfördelningen och specialiseringen kommer det att

uppstå interesse och kulturskillnader mellan olika enheter och mellan olika

personalgrupper.”78

Ett belysande exempel på intresseskillnader framkom vid samtal om den

inledande delen av processen där den intervjuade uttryckte :

- ”Där mötte man två typer av chefer i det här sammanhanget … man upplevde

en typ av chef som var förstående och lyssnade …. som liksom såg hur det här

växte upp, de insåg vidden av projektet med tillhörande problem … och så

fanns det den andra kategorin som var mer angelägen om att vi mycket snabbt

                                                
75 Respondent ett
76 Chefen för Grundorganisationsledningens verksamhetsuppdrag för 1999 avseende – Utveckling av
flygstridskrafternas internationella fredsfrämjande insatsförmåga. HKV 23 324:60 776, 1999-01-19
Utveckling av flygstridskrafternas internationella fredfrämjande förmåga, HKV 23 321:62594, 1999-03-04
Chefen för Grundorganisationsledningens verksamhetsuppdrag för verksamhetsåret 2000 avseende flygvapnets
två snabbinsatsförband avsedda för internationella insatser, HKV 23 320:64265, 2000-03-30
77 Knog och kneg, sida 77
78 Ibid, sida 77
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kom på plats och inte ville lyssna till argument som skulle fördröja en eventuell

avfärd  det här var en klar konflikt mellan den här typen av chefsmänniskorna

som jag mötte … för dom som tycket att det var viktigt att det gick snabbt – där

var man ju en streber som bromsade … kom inte och säg det där nu och så

vidare . Den första chefsgruppen var betydligt mer analyserande och gav mig

tillfällen att föra fram erfarenheter från andra länder samt vad det innebar för

våran del.79

Kulturskillnader upplever jag att jag funnit under hela processen det vill säga

man får sina egna fackuttryck och sin egen jargong och man skapar en ”vi och

dom känsla”80

Denna kulturskillnad finner jag, med lite eftertanke, naturlig med tanke på den

ständiga förändringen av organisationen både utseendemässigt och

innehållsmässigt och att uppgiften varit ny för alla inblandade.

Ett tema som märks tydligt vid mina intervjuer är internationell erfarenhet.

Gruppen av intervjuade kan grovt delas in i de som har och de som saknar

internationell rutin.

Vid ett samtal beskrev en av de inblandade - ”Folk säger så här till mig –

internationell verksamhet – ja vad är det då? säger jag. Vad är det för

någonting? Då kan de inte specificera … För då är ett FN uppdrag precis

samma sak som att åka ned till Farnborough och stå där med 39:an …”81

”Det här är återkommande … man tror att tre dar, en weekend i England, är

samma sak som att sitta på Balkan ett halvår med 220 man och 1500 ton

utrustning”82

Citatet ovan belyser även ett antal fackutryck som förstärker kulturen.

                                                
79 Respondent fem
80 Knog och kneg, sida 77
81 Respondent fem
82 Ibid
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En annan företrädare för flygvapnet, utan praktisk utlandstjänst, ställde sig

under intervjun frågan.

- ”Då kan man ju fråga sig vad ett NSE83 är? Jag har inte fått någon bra

definition på det – för mig verkar det vara någon depå på ett eller annat sätt,

men ingen har riktigt kunna förklara vad sjutton gör dom egentligen eller

någon mini FORGUS eller hur man ska uttrycka det …”84

Då jag vid en intervju med en företrädare för armén, med stor rutin från

utlandstjänstgöring, diskuterade samma ämne framkom det att han hade en helt

annan syn på och inblick i frågan. - ”… vi kanske skall göra ett försvarsmakts

gemensamt NSE – vilket är helt OK.”85

”Båda grupperna tycker naturligtvis att de själva har den riktiga synen och att

de andra är ”gammalmodiga” respektive ”flummiga”. Men det är inte bara den

rätta utbildnings- eller ledarskapssynen som striden gäller för samtidigt hävdar

man sina egna intressen av att få arbeta och utvecklas på det sätt man kan och

är van vid. Intresse- och kulturskillnader går på detta sättet hand i hand och

bidrar till att skapa latenta konflikter.”86

2.3.3 Analys av maktfördelning mellan avdelningar och mellan

befattningar

”I den organisatoriska strukturen finns det specificerat hur stor makt olika

avdelningar och befattningar skall ha. Eftersom många strävar efter att få så

stort inflytande som möjligt kommer den ojämlikt fördelade makten att orsaka

latenta konflikter.”87

Ett viktigt maktmedel är enligt min erfarenhet pengar. Pengar utgör ju ett

effektivt medel för att påverka verksamheten. Med makten följer samtidigt ett

ansvar för konsekvenserna av agerande enligt följande förenklade modell:

                                                
83 För oss som ej har de internationella kunskaperna eller rutinen betyder det National Support Element
84 Respondent ett
85 Respondent två
86 Knog och kneg, sida 77
87 Ibid , sida 77



FÖRSVARSHÖGSKOLAN ENSKILD UPPSATS 19 100:1046
ChP 99-01
Mj Henrik Larsson 01-06-19 Sida 42 (55)

Har du makt det vill säga pengar då är du ansvarig och får därmed ta

konsekvenserna av agerandet. Har du ingen makt det vill säga inga pengar då

är det någon annan som har pengarna samt ansvaret och därmed får ta

konsekvenserna av agerandet.

Vid den näst senaste omstruktureringen av försvarsledningen förflyttades

verksamhetsledningen från de respektive försvarsgrensledningarna till den

nybildade grundorganisationsledningen. Detta ledde bland annat till att

högkvarteret fick över 100 direkt underställda chefer.

Strukturen88 såg då ut så här:

Vid den senaste omstruktureringen förändrades strukturen något då de

nybildade taktiska kommandona fick en tydligare roll med mer inflytande i

verksamhetsledningen av respektive förband.

Förändringen finner jag inte har påverkat genomförandet då uppdraget att

utveckla och upprätta SWAFRAP skett i den föregående strukturen.

                                                
88 H SVAR 1998, sida 13

Uppdrag

Uppdragsförslag
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Min analys av den tidigare strukturen är att ingen av de i den studerade

undersökningen har haft något direkt inflytande på resursfördelningen.

Naturligtvis kan de inblandade på alla nivåer i min undersökning påverka

fördelningen men min tolkning är att de saknat det väsentligaste

maktinstrumentet och i stället, grovt utryckt, fått agera som lobbyister för att

kunna påverka den ekonomiska fördelningen.

Ovanstående faktum i kombination med att tilläggsuppdraget, att upprätta

förbanden, skulle genomföras inom ramen för tilldelade resurser innebar som

en av de intervjuade uttrycker det - ”… då måste man ta bort någonting för att

stoppa in den här nya uppgiften … det fanns en vilja att komma in i det här

tankesättet om vi uttrycker det så. Sen fanns det ett mentalt problem att

acceptera det här nya tankesättet …”89

Att genomföra uppgiften inom ramen med tilldelade resurser finner jag

kommer att stå i konflikt med övriga målsättningar för verksamheten.

Ambitionsförändringar kommer då att behöva genomföras, vilket i sin tur kan

komma att leda till ett nollsummespel - det vill säga man kan bara vinna på

någon annans bekostnad.

Detta sammantaget tillsammans med Försvarsmaktens kroniska brist på pengar

tolkar jag som en källa till latenta konflikter

2.3.4 Analys av mångtydighet i informationsunderlaget

”Oftast innehåller beskrivningar av mål, arbetsmetoder och resursutnyttjande

möjligheter till tolkning. Denna mångtydighet gör det möjligt för olika

intressenter att hävda sina intressen.”90
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90 Knog och kneg, sida 77



FÖRSVARSHÖGSKOLAN ENSKILD UPPSATS 19 100:1046
ChP 99-01
Mj Henrik Larsson 01-06-19 Sida 44 (55)

Begreppet logistik avstod jag inledningsvis från att tolka då jag också avsåg att

undersöka eventuella konsekvenser av begreppsförvirringen och hur de

inblandade har tillämpat begreppet.

Vid frågeställningarna om logistik svarade en:

-”Problemen är ju - läser du NATO:s böcker så blir ju logistik en sak. Pratar

man här i huset om logistik så blir det något annat och går man ut på

förbanden och pratar om logistik så blir det nått tredje … det finns ju en ensad

syn naturligtvis - men den har inte slagit igenom ännu … och för mig är

logistik det mesta som skapar förutsättningar när det gäller materiel och

underhåll och allt vad det är … dom flesta grejor som leder fram till att

förbandet uppnår sin förmåga…”91

Vid en annan intervju framkom det - ”… det var ju mitt problem hela tiden …

att när vi pratar logistik så är det här ett begrepp som de flesta av oss i de

svenska flygvapnet inte har en aning om vad det innebär och så vidare … och

det är skrämmande - med tanke på - tittar vi personalmässigt sett så ligger vi

mellan 70 och 85% utav personalstocken som knyts till logistikfunktionen.”92

Ytterligare exempel är -”.. jag har både använt remissen  NomenF ..och

NATO:s begrepp av logistik som inte skiljer sig så mycket från remissen …

logistik är i det sammanhanget ett väldigt vitt begrepp … allt ifrån transporter

och se till att allting finns på rätt plats vid rätt tid kan man säga … det är inte

riktigt samma sak som gamla underhållstjänsten med förnödenhetsförsörjning

och teknisktjänst - det är lite mer när jag pratar logistik.”93

Samt avslutningsvis ”jag vill definiera begreppet logistik som man gör

internationellt – logistik är för mig förnödenhetsförsörjning och där ingår

transporter mm osv. där ingår även sjukvård och hygientjänst och hela den

biten - det är för mig logistik – för vi har ju underhållstjänst i det svenska
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begreppet och där ingår inte sjukvård och där ingår inte

kommunikationstjänst.”94

De inblandade pekar på problemet med definitionen då det uppenbarligen finns

en konflikt mellan definitionerna av logistik dels mellan företrädarna men även

gentemot övriga aktörer både nationellt och internationellt.

Det märks vidare tydligt under intervjuerna hur de själva, när vi under

intervjun diskuterar logistik, tillämpar begreppet dels utifrån sina respektive

yrkesbakgrunder men även utifrån de aktuella arbetsuppgifterna för respektive

enhet.

I min undersökning har jag genomgående funnit den offentliga

dokumentationen bristfällig. En förklaring som framförts är det höga tempot.

Jag har inte heller funnit någon ”projektdokumentation” om specifika

logistikfrågor. Bristen på dokumentation framkom tydligt vid intervjuerna då

alla bidrog med sin pusselbit. Avsaknaden av dokumentation har, förutom

avsaknaden av helhetsbild, bland annat medfört att det inte finns någon

spårbarhet det vill säga det går inte att härleda var, när och på vilka grunder

vissa antaganden är gjorda. Ett exempel på detta är att de antaganden som

sattes upp på natten innan den första föredragningen avseende ”Kosovo

flottiljen” sedan lever kvar i princip ordagrant vid redovisningen av projekt-

UFIFF drygt ett år senare.

Ett annat exempel på mångtydighet i informationsunderlaget är två av de

styrande dokumenten som beskriver Sveriges överenskommelsen med NATO.

Skrivelsen består av två delar, varav en är hemlig, vilket innebär att

skrivelserna måste läsas parallellt för att en helhetsbild skall framgå.
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Vid min fråga om dokumentationen svarade en i undersökningen.

- ”Det hade ju varit enkelt att säga att jodå vi har en skrivelse som beskriver

det här med PARP och SWAFRAP och har dom bara läst den så löser det alla

problem så väl är det ju inte av flera skäl … läser man det ena dokumentet för

sig får man en bild. Det som då inte framgår tydligt är att man måste läsa

båda dokumenten parallellt för att få en helhetsbild.”95

Effekterna av de dubbla dokumenten, varav en är hemlig, märks tydligt längre

ner i hierarkin där jag på fråga om informationsunderlaget får svaret: -”Mycket

av de här PARP målen, förhandlingarna och förhandlingsunderlagen för

förbanden har man hållit mycket för sig själv … och det som jag på ett enkelt

sätt fick tag på det var egentligen bara PTOEM. Men alla de här PARP

underlagen … Problem är ju då att PARP-målen de är en sak …det som då är

de fastställda målen och … som är underskrivet … det är bara en väldigt liten

del av sanningen - för Sverige framförde i förhandlingarna väldigt många

avsteg där man sa att det här klarar vi inte, det här klarar vi inte utan här

förutsätter vi att vi får stöd av ”host nation” och det står inte i dom avtalen

som finns … inga utav de avstegen finns med utan de finns bara med i

förhandlingsunderlaget.”96

”Genom att två avdelningar tolkar informationen till sin egen fördel

uppkommer latenta konflikter och antagligen också suboptimering,det vill säga

säga man gynnar effektiviteten på den egna avdelningen på bekostnad av hela

organisationens effektivitet.”97
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2.3.5 Analys av fördelningen av ansvar och förmåner

”Olikheter i ansvar medför skillnader i till exempel arbetstid, stress,

jobbinnehåll och arbetsmiljö.”98

Att uppgiften var högt prioriterad och med tidsatta mål framgår bland annat i

uppdragen. Det avslutande uppdraget99 är väldigt detaljerat och ställer bland

annat krav på en inledande återrapportering varannan vecka. Då detta skiljer

sig från normalförfarandet tolkar jag det som en högt prioriterad och därmed

viktig uppgift.

Att uppgiften var viktig, inte minst för departementsnivån framkommer vid en

intervju. - ”Det fanns en tidspress att det skulle ske en redovisning … ett av

skälen var ju att de skulle genomföras stabssamtal med NATO.”100

Det som jag finner som signifikant för denna process är det begränsade antalet

handläggare per enhet

Som jag beskrivit tidigare brottades jag med ett metodikproblem i den

inledande fasen av min undersökning då jag föreställde mig att det fanns

väldigt många aktörer på respektive nivå i processen. När jag sedan började

sondera terrängen fann jag att de flesta jag talade med hänvisade ärendet vidare

till en specifik handläggare per organisationsnivå.

Det begränsade antalet sakkunniga inom logistikområdet, i kombination med

arbetsbelastningen och i vissa fall oklara förutsättningar bedömer jag har ökat

ansvarsbördan för de inblandade.

                                                
98 Ibid, sida 78
99 Chefen för Grundorganisationsledningens verksamhetsuppdrag för verksamhetsåret 2000 avseende
flygvapnets två snabbinsatsförband avsedda för internationella insatser, HKV 23 320:64265, 2000-03-30
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På frågan, hur skulle du beskriva arbetsbelastningen inom din enhet vid tiden

för processen beskriver en av de intervjuade:

- ”Totalt sett … jämfört med en vanlig arbetsplats - totalt mörker”101 och

framförde vidare ”inte bara jag utan de flesta på avdelningen jobbade natt och

dag och det har ju fortsatt under hela året egentligen och även in i detta året

men det är bara nya frågor.”102

Vid en annan intervju framkommer det. - ”Väldigt hög arbetsbelastning har

det varit - dels det att det kom många nya som då skall utbildas, ingen är insatt

i sina rutiner, en helt ny organisation, det tar tid att starta upp en ny

organisation från grunden med ny personal som skall sättas ihop … samtidigt

med övningarna och verksamhetssamordningen.”103

Citaten ovan stämmer väl med den bild som övriga aktörer tecknar av

arbetsbelastningen under perioden.

Då personaluppfyllnaden och vakansläget diskuterades svarade en - ”… en kort

period … var vi två personer under fyra veckor … då var det tufft – riktigt tufft

…så det svajar rätt ordentligt”104 och framförde vidare - ”det är ju ett totalt

dilemma … antalet frågor överensstämmer periodvis inte med tillgänglig

arbetskraft”105 en annan beskrev läget enlig följande - ” från det att jag var

ensam de första månaderna … till att vi nu är 10 av 13”106

Hög arbetsbelastning, låg personaltäthet i kombination med en högt prioriterad

uppgift under tidspress i en organisation under ständig förändring är inte unikt

för denna process utan kan nog ses som ett normaltillstånd inom

Försvarsmakten idag.

Det motsägelsefulla med ansvarsfördelningen, som jag tidigare har beskrivit, är

fördelningen av makten och därigenom indirekt ansvaret. Då jag uppfattar den

studerade organisationen som en ”lobbyorganisation” utan direkt inflytande på

                                                
101 Respondent ett
102 Ibid
103 Respondent tre
104 Respondent ett
105 Ibid
106 Respondent tre
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resursfördelningen framstår ansvaret som litet vilket komplicerar bilden

ytterligare.

Det jag upplever att jag funnit i min undersökning är att ansvaret och

inflytandet har varierat över tiden mellan organisationsenheterna och att

ansvaret och inflytandet inte alltid stått i proportion till varandra.

Eftersom strävan för olika individer, grupper och organisatoriska enheter är att

förbättra sina villkor kommer den ojämlika fördelningen av ansvar och

förmåner att leda till latenta konflikter.107

2.3.6 Analys av organisatoriska och sysselsättningsmässiga konsekvenser

av en förändring

Varje förändring innebär olika konsekvenser för olika personalgrupper/

enheter. I många fall är förändringarna ett nollsummespel det vill säga man

kan bara vinna på någon annans bekostnad.108

Ett illustrativt exempel på detta i processen är den latenta konflikten109 mellan

försvarsgrenarna.

Som jag tidigare beskrivit pågick omstruktureringen av Försvarsmakten

parallellt med SWAFRAP-processen. Ledningsstrukturen förändrades och

med det följde förändrade uppgifter. I ledningsorganisation 2000 står det ” De

taktiska kommandona utgör en resurs för chefen OPIL att utöva taktisk

ledning. Kommandona leder till exempel stridskrafterna i fred, kris och krig,

deltar i ledningen av internationella insatser … ”110 vilket innebar att Swedint

berövats en uppgift.

                                                
107 Knog och kneg, sida 78
108 Ibid, sida 72 och 78
109 Ibid, sida 76
110 En ny organisation, Ledningsorganisation 2000
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En företrädare för Swedint påpekade:

- ”Idag är det sagt att ATK, FTK och MTK skall leda sina förband i

utlandsstyrkan … jag tycker att det är att kasta bort 20-års erfarenhet rätt ut i

sjön …när det finns en fungerande organisation här …. I Försvarsmakten idag

har vi ont om folk, vi har framför allt ont om folk med internationell

kompetens på vissa områden. Ska man nu dela upp det här på tre så funkar det

inte. Varför skall man göra det på tre ställen?… det finns ingen anledning och

dela de. För det är inte specifikt flygvapnet, det är inte specifikt marinen och

det är inte specifikt armén om man skall skicka en container från A till B …

Vad är det som är så speciellt för att flyget måste leda förbandet och när vi

pratar ledning så blir det fel för det heter det i orderverken … vi stödjer

utlandsstyrkan … ”111

En representant från flygvapnet uttryckte det - ”… Swedint: s roll kan inte

vara som det har varit tidigare för nu blir det så mycket mer som blir

flygvapenspecifikt och det är där vi kommer att ha de stora problemen inte på

det här försvarsgrensgemensamma förnödenhetsförsörjningen …”112

Ovanstående citat tolkar jag som att de förändrade uppgifterna har medfört att

två enheter stridit om en uppgift. Exemplet förstärker bland annat tidigare

belysta orsaker men indikerar framför allt att de förändrade uppgifterna

orsakat latenta konflikter.

                                                
111 Respondent två
112 Respondent tre
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2.4 Sammanfattning av resultaten och analyserna

Min inledande frågeställning i uppsatsen var:När och var i processen

uppmärksammades logistikfrågorna?

Min tolkning är att logistikfrågorna vid utvecklingen och upprättandet utav

SWAFRAP första gången uppmärksammades indirekt i det internationella

delprojektet vid Tubas.Den politiska osäkerheten, finner jag, medförde att

kunskapsuppbyggnaden, försenades inom flygvapnet, om möjligheterna och

begräsningarna vid verkan i internationell miljö.

Detta ledde till att kunskaperna, i den inledande fasen, om logistiskfrågorna

begränsades till ett fåtal personer, vilket bidrog till att det uppstod mycket stora

variationer i synen på förbandsvolymen och tidsförhållandena att sätta upp

förbandet.

Utifrån dokumenten tolkar jag att bas och logistikfrågorna uppmärksammas för

första gången i projekt UFFIF. Högkvarterets luftstridsavdelning har lett hela

processen. Förändringen av handläggningen, av internationaliseringsfrågorna,

vid avdelningen medförde att logistikfrågorna uppmärksammades i större

utsträckning. I dokumenten från Högkvarteren uppmärksammas

logistikområdet först i det sista uppdraget då basförband omnämns för första

gången.

Detta finner jag har inneburit att logistikfrågorna uppmärksammats i ett senare

skede än exempelvis möjligheterna till ledning.

Jag upplever även att Flygvapencentrum, efter den inledande fasen, inte tog

aktiv del i processen och att själva utvecklingen samt upprättandearbetet har

varierat mellan enheterna över tiden. Detta i kombination med den begränsade

erfarenheten, både kunskapsmässigt och numerärt, av internationell logistik

tolkar jag har försenat hela utvecklingen då tempo har tappats vid varje

förändring av deltagandet. Jag finner även att strukturvariationerna har bidragit

till att ingen kontinuitet och stabilitet uppnåtts vid hanteringen av

logistikfrågorna.
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Jag har vidare funnit att organisationen bakom utvecklingen och upprättandet

av SWAFRAP till viss del kan liknas vid ett projekt då verksamheten utförts

med ett bestämt och avgränsat mål under en bestämd tidsperiod.

Uppgiften var ny och saknade bestämda arbetssätt och rutiner. Logistik var en

av flera funktioner som utvecklades. För vissa av de inblandade var

verksamheten avgränsad från den ordinarie verksamheten men ändock starkt

beroende av den. Personal med skilda kompetenser, erfarenheter och

bakgrunder, från olika delar av linjerorganisationen, blandades tillsammans.

För att kunna analysera organisationen bakom processen var min andra

frågeställning i uppsatsen: Vilka strukturella olikheter har bidragit till

motsättningar i processen?

Den bild som jag har tecknat av processen och dess motsättningar skulle

kunna förklaras med att motsättningarna orsakats av dålig kommunikation

mellan de inblandade.

Den i undersökningen valda teorin om konflikter i organisationer har hjälpt

mig att strukturera orsakerna som bidragit till motsättningar i processen på ett

mer nyanserat sätt. För att kunna tillämpa teorin krävdes ett djup i och struktur

i undersökningsmaterialet. Djupet, teorins struktur och förklaringar har vidare

hjälpt mig att se processen från ett antal olika perspektiv. Analysen har därmed

inneburit att jag funnit alternativa förklaringar som orsaker till motsättningar

inom organisationen.

I analysen av olikheter har jag funnit målsättningen och ambitionen som

mycket oklar i den inledande delen av processen, vilket kan ha bidragit till att

försena utvecklingen av logistikfunktionen. Motsägande mål kan även ha

medverkat till att Flygvapencentrum inte genomförde samordningen och

ledningen av projektet.

Jag har även hittat exempel på att de inblandades specialisering kan ha bidragit

till vilka problemområden som uppmärksammats i utvecklingsfasen.
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Kulturskillnader har jag funnit präglat hela processen både externt mot den

övriga organisationen och internt mellan logistikföreträdarna.

Informationsunderlaget, om logistik, har framstått som bristfälligt och i vissa

fall mångtydigt för de inblandade samt att olika meningar om begreppet

logistik har bidragit till att skapa en mångtydighet för de inblandade.

Jag har även funnit att ansvaret och inflytandet har varierat över tiden mellan

organisationsenheterna och att inflytandet och ansvaret inte alltid stått i

proportion till varandra.

Det finns även exempel i processen på att förändrade uppgifter har medfört att

två enheter stridit om en uppgift.

Sammantaget har alla dessa faktorer inneburit olikheter som leder till latenta

konflikter i organisationen.
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3. DISKUSSION

Inledningsvis formulerade jag följande problem: Hur beaktas logistik aspekten

i beslutskedjan?

I uppsatsen har jag beskrivit när och var logistikfrågorna beaktades.

De personer som ingått i studien pekar själva på vissa av de tidigare redovisade

strukturella orsakerna som erfarenheter som de tagit till sig inför kommande

utveckling av SWAFRAP JAS-39.113 Exempel som de framfört vid

intervjuerna är bland annat mångtydigheten i informationsunderlaget, att

logistikfunktionen borde komma in tidigare i processen och att

Flygvapencentrum inte deltog aktivt i större utsträckning i förloppet.

Förutsättningarna för framtida utvecklingsbehov har förändrats.

Försvarsmaktens struktur är ändrad med bland annat en tydligare och

personalstarkare logistikfunktion vid det flygtaktiska kommandot, vilket

medger möjlighet att i större utsträckning samordna och leda verksamheten.

Efterhand har målsättningen, med internationaliseringsprocessen, inom

organisationen blivit tydligare och mer accepterad genom en kontinuerlig

kunskapsuppbyggnad på alla nivåer.

Arbetet med Basbataljon 04, med en interoperabel förmåga, medför en högre

insikt om möjligheterna och begränsningarna logistiskt vid verkan i en

internationell miljö. Förbandet är övat, kontaktnät skapade och viktiga

erfarenheter är vunna inför framtiden.

Detta sammantaget borde leda till att utveckling och upprättandet av

SWAFRAP JAS-39 kommer att gå mera friktionsfri, för logistikfunktionen, än

vid upprättandet av SWAFRAP AJS respektive C-130.

Min slutsats, då det gäller SWAFRAP JAS-39, är att utvecklingen och

upprättandet av förbandet då är en rutinmässig produktion.

I den rutinmässiga produktionen möter organisationen inga eller bara ett fåtal

situationer som ställer onormala krav.

                                                
113 Ersätter SWAFRAP AJS år 2004
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Den behöver sällan bemästra undantag eller oförutsägbara omständigheter.

Organisationen besitter inarbetade, standardiserade och analytiska metoder för

att söka efter lösningar på eventuella undantag114.

Det jag funnit när jag studerat logistikfunktionen vid utvecklingen och

upprättandet utav SWAFRAP AJS respektive C-130 är att det är en icke-

rutinmässig produktion.

I den icke-rutinmässiga produktionen är situationen den motsatta.

Organisationen möter där en mängd tidigare okända problem som den måste

lösa, och den saknar inarbetade rutiner för problemlösning115

Detta tolkar jag innebär att logistikfunktionens struktur måste anpassas utifrån

om det är en rutinmässig eller icke-rutinmässig uppgift som skall lösas.

Bengt Abrahamsson och Jon Aarum Andersen skriver i sin bok Organisation –

att beskriva och förstå organisationer: ”Diskussionen om vad som bestämmer

organisationsstrukturen kan förenklas till en enda tes: organisationsstrukturen

kan väljas.” 116

Det motsägelsefulla vid valet av struktur är dock, enligt mitt sätt att se, att det

krävs olikheter för att kunna skapa en kreativ miljö. Olika synsätt krävs för att

skapa erforderlig dynamik i processen.

Man bör dock vara medveten om att motsättningar inom organisationen å andra

sidan ianspråktar energi ifrån den aktuella uppgiften.

Detta innebär att jag i min uppsats kunnat konstatera att beslutskedjans struktur

påverkar möjligheterna att beakta logistikaspekten. 117

                                                
114 Organisation – att beskriva och förstå organisation, sida 73
115 Ibid, sida 75
116 Ibid, sida 77
117 Författaren till uppsatsen antar att det nog var enklare för bröderna Wright att hantera beslutskedjans struktur,
då variationsmöjligheterna förmodligen var små.



FÖRSVARSHÖGSKOLAN ENSKILD UPPSATS Bilaga 1
ChP 99-01 19 100:1046
Mj Henrik Larsson 01-06-19 Sida 1 (2)

Litteratur och källförteckning

Tryckta källor

Arbetsordning för Försvarsmaktens högkvarter i fred, del 1, HKV 02 312:67398

Att flyga är att leva, Gösta Norrbohm, 1975, Bokförlaget Bra Böcker

Chefen för Grundorganisationsledningens verksamhetsuppdrag för 1999 avseende –
Utveckling av flygstridskrafternas internationella fredsfrämjande insatsförmåga.
HKV 23 324:60 776, 1999-01-19

Chefen för Grundorganisationsledningens verksamhetsuppdrag för verksamhetsåret 2000
avseende flygvapnets två snabbinsatsförband avsedda för internationella insatser,
HKV 23 320:64265, 2000-03-30

Dagens Nyheter, Sida A15, 1996-03-27

Dagens Nyheter, Sida A09, 1996-04-17

Enskild uppsats, Implementeringen av interoperabilitet i luftstridskrafternas logistik.
Thomas Magnusson, ChP98-00, Försvarshögskolan

FMV aktuellt nr 1, 2001

Flygvapen nytt nr 4, 2000

H SVAR 1998, Försvarsmakten

Knog och kneg – En arbetsbok om och för försvaret, Ebbe Blomgren (red)
Försvarshögskolan, Ledarskapsinstitutionen , 1997, Klaria AB Tryckeri i Karlstad.

Konflikter i organisationer, Finn Borum och Harald Enderud, 1981, Köpenhamn, Nyt
Nordiskt Forlag Arnold Busck

NATO Logistic Handbook,Brussels, 1997, NATO Headquaters

Nomen FM 1999, Försvarsmakten

Organisation, Bengt Abrahamsson, Jon Aarum Andersen och Liber AB, 1998, Daleke
Grafiska AB, Malmö

Pressmeddelande, Regeringsbeslut om partnerskapsmål inom ramen för Partnerskap för fred,
Regeringskansliet, Försvarsdepartementet, 2000-06-21
Revolution i det svenska försvaret, Michael Moore, 2001, Regeringskansliet



FÖRSVARSHÖGSKOLAN ENSKILD UPPSATS Bilaga 1
ChP 99-01 19 100:1046
Mj Henrik Larsson 01-06-19 Sida 2 (2)

Slutrapport projekt UFIFF, Flygvapencentrum 23 321:551135, 1999-12-09
Underbilaga 2 till HKV skrivelse 23 210:621 44

Utveckling av flygstridskrafternas internationella fredfrämjande förmåga,
HKV 23 321:62594, 1999-03-04

Datorprogramvara

WordFinder 4.5.0, 1998

Intervjuer

Intervjuer genomförda med representant för:

Högkvarteret, KRI LUFT BAS, 2001-03-19

Flygvapencentrum, 2001-04-03

Flygtaktiska kommandot, J4, 2001-03-30

Swedint, LogE, 2001-03-22

Taktisk Utvecklingsenhet Bas, 2001-03-30



FÖRSVARSHÖGSKOLAN ENSKILD UPPSATS Bilaga 2
ChP 99-01 19 100:1046
Mj Henrik Larsson 01-06-19 Sida 1 (2)

Intervjufrågor

Frågeställning; Intervjuområde: Syfte:

1 Vilken var din befattning vid tiden för
utvecklingen och upprättandet av
SVAFRAP förbanden?

Bakgrundsupplysning Arbetsfördelning - specialisering

2 Vilka var dina dagliga arbetsuppgifter? Bakgrundsupplysning Arbetsfördelning - specialisering

2 Vilken ”militär” bakgrund” har du? Bakgrundsupplysning Arbetsfördelning - specialisering

3 Vilken ”internationell” erfarenhet har
du?

Bakgrundsupplysning Arbetsfördelning - specialisering

4 Hur skulle du beskriva
arbetsbelastningen inom din enhet vid
tiden för processen? Vad prioriterades?

Förklarande fråga Arbetstid, stress, jobbinnehåll och
arbetsmiljö

6 Hur såg personaluppfyllnaden/
vakansläget ut inom din organisation?

Förklarande fråga Arbetstid, stress, jobbinnehåll och
arbetsmiljö

7 Vilken roll har du/din organisation haft
vid utvecklingen och upprättandet av
SWAFRAP?

Bakgrundsupplysning
Beskrivande fråga

Arbetsfördelning - specialisering

8 Vilka konsekvenser fick ditt eller din
organisations deltagande i ”processen”?

Värderande fråga Arbetstid, stress, jobbinnehåll och
arbetsmiljö
Suboptimering

9 Hur definierat du begreppet ” logistik”
och hur har ni tillämpat begreppet inom
er organisation under processen?

Beskrivande fråga Mångtydighet i
informationsunderlaget
Intresse- och kulturskillnader

10 Hur uppfattar du ledningen och
styrningen av processen?

Värderande fråga Maktfördelning mellan avdelningar
och mellan befattningar

11 När i tiden uppfattar du att
logistikfrågorna uppmärksammandes
vid utvecklingen och upprättandet av
SWAFRAP?

Beskrivande fråga
Förklarande fråga

Intresse- och kulturskillnader
Maktfördelning mellan avdelningar
och mellan befattningar
Underlag till frågan: När i
processen uppmärksammandes
logistikaspekter?

12 Vad bedömer du som orsaker och vilka
blev konsekvenserna?

Värderande fråga Intresse- och kulturskillnader
Maktfördelning mellan avdelningar
och mellan befattningar
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13 Var någon av logistikfrågorna
gränssättande eller tidskritiska för att
kunna inta beredskapen vid årsskiftet?

Värderande fråga Intresse- och kulturskillnader
Maktfördelning mellan avdelningar
och mellan befattningar

14 Var i organisationen/vilken enhet
uppmärksammades logistikfrågorna?

Beskrivande fråga
Förklarande fråga

Mångtydighet i
informationsunderlaget
Maktfördelning mellan avdelningar
och mellan befattningar
Underlag till frågan: Var i
organisationen beaktades
logistikaspekten?

15 Var det rätt nivå/enhet? Värderande fråga Mångtydighet i
informationsunderlaget
Maktfördelning mellan avdelningar
och mellan befattningar

16 Hur upplever du att rollspelet såg ut
mellan organisationsdelarna? (styrning,
ledning, koordinering och samverkan)

Beskrivande fråga
Förklarande fråga

Intresse- och kulturskillnader
Maktfördelning mellan avdelningar
och mellan befattningar
Underlag till frågan: Hur såg
rollspelet ut mellan
organisationsdelarna?

17 Ser du i dagsläget några orsaker och
konsekvenser?

Värderande fråga Intresse- och kulturskillnader
Maktfördelning mellan avdelningar
och mellan befattningar

18 Hur uppfattar du informations-
underlaget dvs. uppdrag, skrivelser,
dokumentation mm?

Värderande fråga Mångtydighet i
informationsunderlaget

19 Med facit i hand – om en liknande
process skulle genomföras idag hur
borde den då se ut?

Beskrivande fråga
Förklarande fråga
Värderande fråga

Kan förstärka och förklara tidigare
svar


