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Sammanfattning 
Det finns många former av samverkan mellan mark- och flygstridskrafterna, men den som 
belyses i denna uppsats är Close Air Support, CAS. Både framgångsrika och mindre 
farmgångsrika fall finns beskrivna i historia böckerna kring detta. Oavsett vilket av fallen som 
granskas, så finns det generella kopplingar man kan göra mellan den militära organisationen 
med dess processer och vad forskningen kring organisationsutveckling har påvisat. Syftet i 
uppsatsen var att med hjälp av organisationsutvecklingsteorier analysera 
samverkansprocessen mellan mark- och flygstridskrafterna som den ser ut nuläget. Detta med 
hjälp av textanalys av styrdokument och semistrukturerade intervjuer. Det som framkommit 
är att den samverkan som idag genomförs mellan mark- och flygstridskrafterna rörande CAS, 
fungerar bra på förbandsnivå, men suboptimeras på nivån ovan. Orsaker till detta går att finna 
i den förmåge bredd som Försvarsmakten ska innefatta, tillsammans med brett formulerade 
prioriteringar. Balans råder mellan mark- och flygstridskrafternas behov, men indikationer 
tyder på att denna balans kan komma att rubbas genom ett ökat behov från 
markstridskrafterna. Flygstridskrafternas fokus på luftförsvar av Sverige kan komma att 
förskjuta denna balans ytterligare, då detta lämnar CAS med låg prioritering. Om en 
förändring av balansen i behov sker, kan en av de två stridskrafterna tvingas till en omfattande 
förändring i sin verksamhetslogik. 
Nyckelord: Samverkan, Organisationsutveckling, Close Air Support. 

Abstract 
There are many kinds of joint operations and combinations of combined arms. This thesis puts 
its focus on Close Air Support, CAS. Throughout history there have been several cases of 
success, regarding these kinds of operations, but also failure. Much can be taught from 
organizational behaviour studies, applied on these military organisations in their cooperation 
with each other. The purpose of this thesis is to analyze the cooperation between the Swedish 
army and air force to determine the functionality of their process. This is done by text analysis 
and interviews. The study shows that the cooperation works at its bets at the unit level. The 
Swedish armed forces have a wide range of tasks it wishes to fulfil together with broad 
priorities. As of now, there is a balance between the two services´ needs and what they can 
deliver. Although there are indications that the army´s requirements might increase in the 
future. The air force focus on homeland defence might push this balance even further, though 
CAS is not a priority in that scenario. If there is a significant change in the balance of demand 
between the two services, at least one of the services might have to reconsider their whole line 
of business.    
Key words: Collaboration, Organizational development, Close Air Support. 
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1 Inledning 

Bakgrund 
Samverkan mellan mark- och flygstridskrafterna är inget nytt. Redan under första världskriget 
började flera länder att använda flyget för bl.a. spaningsuppgifter och målutpekning för 
artilleriet.1 Efter det har historien vid flera tillfällen visat på behovet av och nyttan med denna 
samverkan.2 För att nämna några exempel var Tyskland under andra världskriget 
inledningsvis väldigt framgångsrika i deras samverkan mellan mark- och flygstridskrafterna.3 
Även Sovjetunionen hade en väl utvecklad samverkan mellan mark- och flygstridskrafterna 
under andra världskriget.4 Sedan dess är det svårt att finna något krig som ett industriland 
deltagit i, där samverkan mellan mark- och flygstridskrafterna inte genomförts. Sverige har 
sedan länge också ägnat sig åt denna samverkan mellan stridskrafterna. Redan efter andra 
världskriget övades flygunderstöd till markförband vilket sedan också kom att användas 
skarpt under den svenska FN-insatsen i Kongo 1961-63.5 Fram till mitten av 1990-talet fanns 
också inom Försvarsmakten flygsamverkansgrupper som tillsammans med lätt attack 
divisioner samverkade enligt en egen svenskt metod.6 Samverkan av idag mellan mark- och 
flygstridskrafterna när det gäller direkt flygunderstöd åskådliggörs ofta i form av Close Air 
Support. I dagligt tal för militärer ofta benämnt med dess förkortning, CAS. Samverkan 
mellan mark- och flygstridskrafterna innefattar dock mycket mer. Strategiska och taktiska 
transporter av trupp och materiel är den vanligaste formen av samverkan mellan de två 
försvarsgrenarna. Spaningsuppdrag i form av taktisk flygspaning eller signalspaning är andra 
uppgifter som kan innebära samverkan. Skydd av flygbaser är ytterligare en.  
 
Omfattning av olika uppgifter som en samverkan mellan mark- och flygstridskrafterna kan 
innebära är bred, där strategiska och taktiska transporter troligast står för de vanligaste 
formerna av samverkan. Utifrån detta får samarbetet mellan stridskrafterna betraktat ur ett 
generellt perspektiv, som ett fungerande sådant. Med detta bortser jag från det faktum att 
flygplan för strategiska flygtransporter är en bristvara. Men trots denna i många fall dagligt 
fungerande samverkan mellan mark- och flygstridskrafterna, så finns det flera exempel i 
historieböckerna på när denna samverkan inte fungerat på ett effektivt sätt, eller rent av 
uteblivit helt och hållet. Ett tidigt exempel inträffade 1940 då de allierade planerade en 
omfattande landstigning i Norge, före tyskarna hade inlett ockupationen av landet. Den 
planeringsstab som sattes samman såg ingen anledning till att inkludera flyget i vare sig 
planeringsgruppen eller i de aktuella planerna.7   
 
Över 60 år senare genomfördes Operation Anaconda i Afghanistan. Det var en operation som 
US Army med sin tionde bergsdivison (Tenth Mountain Division) blev ålagda att genomföra. 
                                                
1 John A Olsen, (2010), A History of Air Warfare, (Ed), Virginia, USA: Potomac Books, s.1. 
2 Milan Vego, (2008), Joint Operational Warfares: Theory and Practice , Vällingby: Elanders. s. xi-50. 
3 Jerker Widén & Jan Ångström, (2004), Militärteorins grunder, Stockholm: Försvarsmakten, s. 148. 
4 Olsen, s. 28. 
5 Anders, Annerfalk, (1999), Flygvapnet An illustarated history of the Swedish Air Force, Ljungsbro: Aviatic 
Förlag, s. 135. 
6 Bo, Widfeldt & Åke Hall, (2005), Svenskt militärflyg 1911-2005,  Stockholm: Trafiknostalgiska förlaget, s.111. 
7 Phillip S, Meilinger, (2003), Airwar, Theory and Practice, Oregon, USA: Cass Publishers, s. 132. 
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Över 2000 man från olika förband och olika länder deltog och en Combined Joint Task Force, 
CJTF sattes samman. Chefen för den tionde bergsdivisionen blev utsedd till chef över CJTF. I 
den stab som sattes samman fanns endast representation från US Army och flygets deltagande 
i planeringen glömdes helt bort fram till precis innan genomförandet. Detta höll på att sluta i 
en katastrof under genomförandet med höga förlustsiffror av egna soldater, men där 
flygstridskrafterna kom att spela en avgörande roll.8  
 
Historien ger också exempel på när samordningen har fungerat. Ett exempel är Israel Defense 
Force IDF, som under andra Libanonkriget 2006 uppvisade enorma brister i samverkan 
mellan mark- och flygstridskrafterna. Efter kriget påbörjade IDF en omfattande lärande 
process. De israeliska mark- och flygstridskrafterna började bl.a. att öva tillsammans och 
placerade samverkansofficerare i varandras staber på flera olika nivåer. IDF som organisation 
utvecklades starkt. Två år senare, 2008 genomfördes Operation Cast Lead i Gaza, där en helt 
annan samverkan mellan armén och flyget nu genomfördes. Flyg- och markstridskrafterna 
arbetade nu mycket mer integrerat och effektivt tillsammans.9  En general ur israeliska armén 
uttryckte det nya samarbetet mellan de två försvarsgrenarna som: 

”We went from participation to partnership.”10 
 
För att granska en funktion, förmåga eller process, oavsett om den är dysfunktionell eller väl 
fungerande, är det intressant att granska den organisation som funktionen eller förmågan 
utgår ifrån. Även de styrdokument som organisationen har att förhålla sig till. Här kan man 
enligt min mening börja söka efter indikatorer till det som gör att vissa organisationer, med 
dess processer, blir framgångsrika medan vissa kantas av motgångar. Och processerna utgår 
de facto alltid ifrån organisationen i sig. Med denna vetskap kring problematiken med att 
integrera styrkor från olika arenor i tid och rum, kan man fråga sig vari problemen egentligen 
ligger och hur de uppstår? Är det genom organisationen i sig eller är det genom processerna 
som organisationen skapar? Eller är det genom styrdokumenten som organisationen har att 
förhålla sig till? Eller är det en kombination av alla tre som skapar vissa problem med just 
samverkan? Framför allt, hur ser det ut i Försvarsmakten?  
 
P. Thunholm och K. Andersson, FHS genomförde under övning Viking 11 en studie som klart 
och tydligt pekar på att problem kring samverkan är aktuellt även idag och även inom 
Försvarsmakten.11  Med problem menar jag här att det finns tydliga förbättringsområden som 
har identifieras i studien. Thunholm & Andersson har i studien intervjuat flera svenska armé- 
och flygvapenofficerare. I resultatet har de kategoriserat åtta områden som uppvisar brister 
eller behov av utveckling. De områden som identifierades var; organisation, anvisningar och 

                                                
8 Benjamin Lambeth, (2011), Air Operations in Israels War against Hezbollah, California, USA: Rand 
Corporation s.266. 
9 Ibid. s. 276. 
10 Ibid.  
11 Peter Thunholm & Kent Andersson, (2011), Effektiviserad integration mellan flyg- och markstridskrafterna 
– En intervjustudie, Stockholm, FHS. 
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reglementen, brister i/behov av utveckling i doktrin, metod, ledningsstöd, utbildning, 
kultur/brist i förståelse för den andra vapengrenen och övning.12  
Det var också utifrån den studien, som idén till den här uppsatsen föddes. 

 
Problemformulering 
Med denna inledning som grund vill jag påvisa att det genom historien har förekommit vissa 
problem kopplat till både planering och genomförande av gemensamma insatser, här 
exemplifierat av mark- och flygstridskrafterna och preciserat till Close Air Support, CAS. 
Detta påvisas också i Thunholm & Anderssons studie vara gällande för de svenska 
stridskrafterna. Men var och hur uppstår dessa problem i en organisation som 
Försvarsmakten? Om Försvarsmakten ska kunna lösa en samverkansuppgift vid en insats, 
måste de samverkande också kunna öva på detta. För att kunna öva, måste det finnas en väl 
fungerande organisation.   
 
Thunholm & Andersson identifierade flera områden som uppvisade brister eller var i behov 
av utveckling. Organisation var ett område, vilket också denna uppsats tar avstamp i.  

 
Syfte 
I grunden syftar detta arbete till att undersöka och analysera den samverkan som mark- och 
flygstridskrafterna idag genomför tillsammans utifrån ett organisationsutvecklingsperspektiv. 
Detta kring en sakfråga som berör båda parter, nämligen Close Air Support.  
 
Focus ligger på själva samverkansprocessen mellan mark- och flygstridskrafterna, ur både ett 
planerings- och ett genomförandehänseende i den dagliga verksamheten. Den här 
samverkansprocessen sker inom Försvarsmakten (men genom armén13 och flygvapnet) och 
bygger i grunden på styrdokument, varför arbetet inriktas på att undersöka både organisation, 
process och dokument. Vilket tillstånd befinner sig de två organisationerna armén och 
flygvapnet i, i förhållande till varandra, och i vilken riktning är deras samarbete på väg? 
Vidare syftar arbetet till att diskutera konsekvenser och vägval som Försvarsmakten står inför, 
utifrån det tillstånd som enligt den inledande analysen råder, mellan mark- och 
flygstridskrafterna kring deras samverkan. 

 
Frågeställningar 
I inledningen och problemformuleringen väcks ett antal frågor kring samverkansprocessen 
mellan mark- och flygstridskrafterna. För att komma närmare ett svar på dessa frågor anser 
jag att man måste utgå ifrån var Försvarsmakten står just nu. Utifrån det kan sedan vidare 
slutsatser dras. Därmed avses följande frågor besvaras: 

                                                
12 Thunholm & Andersson, s.50.  

13 Marinen är också med i denna process då det finns FAC inom amfibiekåren. Dock är armén sammanhållande 
för CAS förmågan för Markstridskrafterna, tillika funktionsansvariga. 
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- I vilket tillstånd befinner sig den svenska samverkansprocessen mellan mark- och 
flygstridskrafterna ur ett organisationsutvecklingsperspektiv? 

- Vilka konsekvenser kan detta innebära för Försvarsmakten? 

 
Avgränsningar 
Det skulle vara av intresse att undantagslöst undersöka samtliga delar av den samverkan som 
sker mellan samtliga stridskrafter inom Försvarsmakten. Organisationsteorierna som används 
i detta arbete skulle enligt min mening också vara lämpade för en sådan stor undersökning. 
Utrymme medger dock inte detta. Att undersöka samverkan mellan mark- och 
flygstridskrafterna i sin helhet med alla beröringspunkter skulle också kräva en ansats utöver 
vad denna uppsats medger. Dock är avsikten att fortfarande få med en bredd i 
organisationerna som undersöks, samt flera nivåer. För att få med båda delar av respektive 
organisation (Produktions- och Insatsledning) begränsades arbetet till att handla om en 
specifik sakfråga, men som just berör båda dessa delar, och på samtliga nivåer. Med den 
historiska bakgrund som redogjordes för i inledningen, fann jag det både intressant ur ett 
Försvarsmaktsperspektiv och ett organisationsteoretiskt perspektiv, att undersöka hur 
förhållandet mellan mark- och flygstridskrafterna ser ut i ett samverkansperspektiv. För att 
ytterligare precisera undersökningen avgränsades den till att avhandla Close Air Support, 
CAS. Detta i och med att det är en förmåga som är aktuell samt att det är en förmåga som 
kräver något från både mark- och flygstridskrafterna, samtidigt.  
 
Ett underliggande syfte till detta är också att denna förmåga till sin natur vid genomförandet 
kräver en snabbhet, flexibilitet och innovation, vilket är precis det som valda 
organisationsteorier strävar efter att vägleda till. Detta är inget unikt för samverkan mellan 
stridskrafter i sig, även kallat kombinerade vapen14/kombinerad strid15/combined arms, varför 
resultatet av denna studie i viss mån kanske kan komma att kunna användas även på andra 
områden inom Försvarsmakten. 
 
Ytterligare motiv till att studera samverkan ur just ett CAS-perspektiv utgjordes också av att 
det är en förmåga som kräver en regelbunden och ibland tidskritisk samverkan. Tidskritisk till 
sin natur vid genomförandet utifrån ett stridstekniskt perspektiv. Men även inom 
Produktionsledningen kan tidsfaktorn ibland utgöra en kritisk faktor då vissa Forward Air 
Controllers FAC, ibland kan hamna i situationer då de snabbt måste genomföra 
ledningar/invisningar av flyg för att upprätthålla sin certifierade status innan exempelvis 
uppkommen utlandstjänstgöring. Dels för att det är en förmåga som vid genomförande kräver 
en kontinuerlig integrering, till skillnad från exempelvis taktiska och strategiska transporter 
och taktisk flygspaning m.m. där uppgifterna löses mer arenaspecifikt. Det är också en 
förmåga som är relativt ny inom Försvarsmakten, för både mark- och flygstridskrafterna, då 

                                                
14 Benämning för gemensamma operationer på taktisk nivå enligt Widén & Ångström, Militärteorins grunder, s. 
149 
15 Benämning för gemensamma operationer på taktisk nivå enligt Försvarsmakten,  Doktrin för gemensamma 
operationer 2005, s. 29. 
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den infördes under 2000-talet.(Med detta bortser jag från de samverkansgrupper och lätt 
attack som fanns tidigare i Försvarsmakten och inte innefattade NATO-procedurer).16 
 
Integreringen mellan marinen och de två stridskrafterna som behandlas inom ramen för denna 
uppsats kommer inte att beröras. Mycket av intresse finns säkert att hämta även inom denna 
arena, men omfattningen på detta arbeta skulle därmed bli alldeles för stor. 
Att undersöka samtliga samverkansområden mellan mark- och flygstridskrafterna som 
Thunholm & Andersson påvisade brister eller behov av utveckling inom, skulle inom ramen 
för denna D-uppsats inte vara möjligt, varför jag endast kommer att förhålla mig till ett par av 
dessa; organisation och styrdokument och doktriner. Med styrdokument och doktriner förs till 
viss del två kategorier samman som Thunholm & Andersson17 identifierade, till en; brister 
i/behov av doktrin med anvisningar och reglementen. Till anvisningar förs också de som ges 
ifrån regeringen; regleringsbrev och regeringens proposition 2008/09:140 Ett användbart 
försvar. Detta med anledning av att dessa dokument kan relateras till varandra, där 
doktrinerna är en del av anvisningarna. (Enligt Försvarsmaktens doktriner ska de ses som 
stödjande och vägledande18, författaren värderar därför dessa dokument som något 
stridskrafterna har att förhålla sig till). Arbetet utgår också ifrån hur de svenska mark- och 
flygstridskrafterna är organiserade och integrerar med varandra i Sverige, under normal daglig 
verksamhet.  
 
Insatser utomlands har genomförts med båda stridskrafterna och internationella övningar blir 
allt mer förekommande, så även att de båda parterna övar tillammans utomlands. Men det 
som detta arbete utgår ifrån är den organisation Försvarsmakten har att förhålla sig till här och 
nu, i Sverige.  
 
De kulturella skillnaderna som eventuellt kan föreligga mellan mark- och flygstridskrafterna 
kommer inte att beröras i detta arbete. Detta skulle troligtvis kräva en uppsats i sig att 
klarlägga dessa eventuella skillnader. 

 
Metod och forskningsdesign 
Denna undersökning genomfördes med ett kvalitativt förhållningssätt, i två steg. Steg ett 
syftade till att besvara frågeställning ett. Steg två syftade till att besvara frågeställning två och 
ligga som grund till en fortsatt diskussion. Försvarsmaktens organisation har används som 
utgångspunkt. Empirin utgjordes av textanalys av styrdokument och doktriner samt semi-
strukturerade intervjuer.  

Steg 1 
Genom textanalys av styrdokument och doktriner var syftet att skapa en bild av vad 
organisationen Försvarsmakten uttrycker och vad den vill uppnå med samverkan.  Därefter 

                                                
16 Lätt attack förmågan utgjordes av utpekade SK 60-divisioner som tillsammans med samverkansgrupper ur 
Armén bidrog till flygunderstöd av markförband.  
17 Thunholm & Andersson, s. 50. 
18 Försvarsmakten, (2005), Doktrin för gemensamma operationer 2005, Stockholm, s. 2. 
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genom intervjuer undersöka hur samverkan fungerar i verkligheten och i förhållande till den 
bild som styrdokumenten och doktrinerna gav. En operationalisering av de valda teorierna 
genomfördes, vilket resulterade i ett antal variabler. Med utgångspunkt i frågeställningarna 
användes variablerna från teorin den gränslösa organisationen, både i textanalys och i 
intervjuer, för att på så vis analysera fram en nulägesbeskrivning kring samverkansprocessen. 
Utifrån teorin den gränslösa organisationen och operationaliseringen skapade författaren till 
denna uppsats en fiktiv idealbild av hur en organisation bör fungera. Denna presenteras under 
teorikapitlet. Syftet med idealbilden var att ställa denna mot nulägesbeskrivningen som 
analyserats fram i steg ett. På så sätt skulle nulägesbeskrivningen av samverkansprocessen 
kunna analyseras och värderas på ett tydligare sätt, genom att ställa denna mot en fungerande 
fiktiv organisation. Avsikten med idealbilden var dock inte att presentera ett exakt värde på 
någon skala, utan värderingen skedde i stället genom att påvisa vad inom de olika områdena 
som granskats i samverkansprocessen som var positivt eller negativt. 

Steg 2 
I steg 2 ställdes nulägesbeskrivningen från steg 1 mot teorierna krishantering och lärande 
organisationer. Avsikten här var att besvara den andra frågeställningen, genom att analysera 
vilka konsekvenser nuvarande samverkansprocess innebär för Försvarsmakten. Figur 1 
åskådliggör processen och forskningsdesignen.  
 

 

Figur 1 Forskningsdesign enligt de två stegen. 

 

Textanalys och intervjuer 
Endast studier av styrdokument och doktriner och organisationsskisser, hade inte medgivit en 
förklaring kring hur människorna uppfattar sin organisation, dess processer och eventuellt den 
effektivitet alternativt ineffektivitet som dessa präglas av i samverkansfrågor. Därför 
genomfördes efter textanalysen av de utvalda dokumenten, elva stycken semi-strukturerade 
intervjuer. Förståelsen som erhölls utifrån intervjuerna kring processerna som respondenterna 
verkar i är också det centrala i detta arbete, tillsammans med de dokument som ska vara 
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styrande och vägledande för den granskade organisationen. Analysverktyg togs fram för både 
textanalysen och intervjuerna i syfte att visa spårbarhet i processen. Textanalysen av styrande 
dokument genomfördes enligt figur 2, Modell för textanalys. Forskningsfrågorna ligger som 
grund varifrån primära indikatorer har preciserats. De primära indikatorerna utgjordes av ord 
som kunde ha något samband till området som undersöktes i allmänhet och 
forskningsfrågorna i synnerhet. Dessa ord utgjordes av: samverkan, samordning, kombinerade 
vapen, samarbete, gemensamma operationer, gemensamma, operationer, effektivisering, 
prioritering, målsättningar, ledning, interoperabilitet, CAS, understöd. 
Dessutom eftersöktes Latent innehåll. Detta utgjordes av inte i förväg identifierade 
indikatorer, utan var en del av strategin19 för att finna bakomliggande teman kopplat till 
operationaliseringen och vad som talade för respektive mot att mark- och flygstridskrafterna 
ska bedriva en effektiv samverkan.  
Syftet med detta är att som Ole Holsti beskriver det: … dra slutsatser utifrån en objektiv och 
systematisk beskrivning och specifikation av det karaktäristiska i olika slags budskap.20 
 
 

 

   Figur 2 Modell för textanalys 

 
Syftet med intervjuerna var också, såsom för textanalysen att koppla samman undersökningen 
med de valda teorierna för detta arbete för att sedan med hjälp av det resultatet möjliggöra en 
analys riktad mot forskningsfrågorna. (Se figur 3 modell för intervjuanalys). I detta låg också 
en avsikt att dels kontrollera om styrdokumentens överrensstämde med hur organisationernas 
personal uppfattade och arbetade efter dessa. Dels att erhålla en bild av de attityder, problem 
och möjligheter kring samverkan som personal i mark- och flygstridskrafterna gav uttryck för 
och som inte gick att erhålla endast genom textanalys. Till intervjuerna skapades en 
intervjuguide med frågor som utgick ifrån de operationaliserade variablerna. Intervjuguiden 
framgår av bilaga 1. Frågorna syftade till att belysa samverkansperspektivet utifrån både sin 
egen och den andra organisationen (Armén och Flygvapnet) . Både ur ett perspektiv från 
respondenternas nuvarande avdelning, men även ur ett perspektiv kopplat till respektive 
arena.  
 
 

                                                
19Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, Uppl 1:5,Malmö: Liber, s. 368. 
20 Ole R Holsti, (1969), Content Analysis for the Social Science and Humanities, Massachussets, USA: Addison-
Wesley, s.14. 
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Figur 3 Modell för intervjuanalys 

 

Urval 
Urval av respondenter till intervjuerna byggde i grunden på två ändamålsenliga faktorer. Dels 
att samtliga intervjuade skulle ha erfarenhet eller kunskap i samverkansfrågor rörande CAS, 
antingen genom att ha arbetat med CAS-relaterade frågor på stabsnivå, eller genom att varit 
delaktig i samverkansfrågor på förbandsnivå. Dels att de skulle finnas representanter från 
Insatsstaben, armétaktisk stab ATS, flygtaktisk stab FTS, produktionsledning armé Prod 
Armé, Prod Flyg och från förband från Armén respektive Flygvapnet. Detta för att både 
kunskap och erfarenhet kring ämnet ska finnas representerad och att den ska belysas från flera 
nivåer. Utifrån dessa två krav skedde sedan urvalet enligt snöbollsurval. Med tanke på den 
lilla populationen som i ryms inom urvalsramen, så anser jag urvalet vara representativt.   
 
Två lärare vid FHS intervjuades också. Detta för att eventuellt erhålla ett annat perspektiv på 
forskningsproblemet. I uppsatsen benämns respondenterna med hjälp av koder där A innebär 
att respondenten är från Markstridskrafterna och F innebär att denne är från 
Flygstridskrafterna. Under källförteckningen finns respondenternas grad, arbetsplats och 
organisationstillhörighet presenterad, vilket bedöms vara det intressanta för att läsaren ska 
kunna skapa sig en bild av deras förförståelse i ämnet. Utifrån detta samt att en av 
respondenterna önskade vara anonym, presenteras inte namnen på respondenterna. Dock finns 
namnen tillgängliga tillsammans med inspelningar och anteckningar från intervjuerna i 
författarens förvar.  
 
Dokument från två utgivare har granskats; regeringen och Försvarsmakten. Från regeringens 
sida är det Proposition 2008/09:140 Ett användbart försvar och Regleringsbrev BU 2012. 
Från Försvarsmakten har följande dokument granskats; Strategiskt styrdokument för 
Försvarsmakten, Försvarsmaktens utvecklingsplan 2012-2021, Arméns utvecklingsplan 2012-
2021, Flygvapnets utvecklingsplan 2012-2021, Militärstrategisk doktrin 2011, Doktrin för 
gemensamma operationer, Doktrin för luftoperationer (2005), Doktrin för markoperationer 
(2005). 
 
Urval har skett enligt principen att börja från toppen, med den politiska styrningen som rör 
Försvarsmakten. Avsikten har sedan varit att följa den transformering som sker av dessa 
direktiv från regeringen till vad Försvarsmakten omsätter dem till, i form av målsättningar och 
förhållningssätt. Regeringens proposition 2008/09:140 Ett användbart försvar har granskats 
p.g.a. de stora förändringar den innebar för Försvarsmakten och som både regleringsbrev och 
styrdokument fortfarande refererar till. Regleringsbreven utkommer årligen med direktiv från 
regeringen till Försvarsmakten och är därför av intresse för denna studie. I detta fall har 
Regleringsbrev 2012 granskats. Strategiskt styrdokument för Försvarsmakten (2009) är 
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Överbefälhavarens programförklaring och ger en gemensam grund för hur Försvarsmakten 
avser att verka tillsammans.21 I Strategiskt styrdokument redovisas också de dokument som 
Försvarsmakten styr och reglerar dess verksamhet genom, vilket i sin tur utgjorde grunden till 
vidare urval av vilka dokument som skulle granskas. Försvarsmaktens Utvecklingsplan 2012-
2021, FMUP 2012, utgör grunden för planeringen av Försvarsmaktens verksamhet på kort 
och medellångsikt. Den utgör också underlag för förbandens direktiv för uppdragsförslag 
DUF, varför denna är av stort intresse. FMUP 2012 är styrande, medan Arméns och 
Flygvapnets utvecklingsplaner, AUP och FVUP, är inspektörernas viljeinriktning.22 Dessa 
utgår dock ifrån FMUP, men är inte styrande. Dessa har dock granskats just för att analysera 
hur de olika arenorna belyser ämnet samverkan gentemot den andre. Vidare har följande 
doktriner granskats; Militärstrategisk doktrin (2011), Doktrin för- gemensamma operationer 
(2005),- markopertioner (2005), -luftoperationer (2005). Dessa doktriner har granskats då de 
har till syfte att förmedla ett gemensamt förhållningssätt och beskriva hur militära resurser 
används.23  
 

Kritik av metod och källor 
Reliabilitet. Textanalysen har skett mot informativa texter där variabler från 
operationaliseringen har använts samt undersökningen är avgränsad. Vilket talar för en god 
reliabilitet. Dock har även ett latent innehåll sökts i texterna, varpå författarens tolkningar kan 
ha påverkat analysen. Intervjuguiden är också framtagen genom de operationaliserade 
variablerna och respondenterna är väl förtrogna med den pågående samverkansprocessen.  
Validitet. Samverkansprocessen mellan mark- och flygstridskrafterna kan beskrivas som ett 
fenomen som författarens avsikt har varit att skaffa sig förståelse kring. Genom 
operationaliseringen skapades verktyg för detta. Dock är det en kvalitativ studie som är svår 
att mäta. Därför skapades idealbilden, som nulägesanalysen endast relaterar till i form av 
huruvida uppvisat beteende är positivt eller negativt. Mer exakt mätvärde än så eftersträvas 
inte i denna undersökning. Undersökningen inriktar sig också på ett avgränsat område, där 
respondenterna är införstådda i processen. 
  
Textanalysen av styrdokument bör ha god replikerbarhet med tanke på den tydlighet de 
granskade dokumenten uppvisade. Intervjuerna blir det genast svårare att påvisa en högre grad 
av replikerbarhet med tanke på att det är semistrukturerade intervjuer som använts och att det 
är en liten grupp individers attityder och uppfattningar som står för en del av underlaget. I 
likhet med övrig kvalitativ forskning kan det här vara svårt att mäta det resultat som 
framkommer, då det här inte finns en enda sann bild av det som studeras.24 För att stärka 
tillförlitligheten har respondentvalidering använts. Samtliga respondenter har fått möjlighet att 
bemöta dels de påståenden som författaren hävdar att respondenterna gjort, samt de tolkningar 
författaren gjort utifrån deras enskilda utsagor. Intervjuerna spelades också in. 
Överfarbarheten. Resultatet kan vara överförbart till viss grad på stora organisationer som 

                                                
21 HKV 2009-12-17 09 100:68065, Strategiskt styrdokument för Försvarsmakten, s.2. 
22 HKV 2011-02-04, 23 320:52470, Försvarsmaktens utvecklingsplan 2012-2021, FMUP 2012,bilaga 1, s.6. 
23 Försvarsmakten, Doktrin för gemensamma operationer 2005, s.2. 
24 Bryman, s.258.  
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utgörs av flera stora specialiserade avdelningar som ibland måste samverka för att lösa en 
gemensam uppgift. Överfarbarheten ökar om organisationen dessutom har en stor bredd i de 
uppgifter den ska lösa.  
 
I urvalet av texter var avsikten att börja från toppen och söka efter faktorer som pekade för 
och mot en inriktning till verksamhet som bedrivs genom samverkan. Inledningsvis 
granskades Regleringsbrev och Proposition 2008 Ett användbartförsvar. Sedan Strategiska 
styrdokument och rapporter, och slutligen Försvarsmaktens Militärstrategiska doktrin, 
Doktrin för gemensamma operationer och respektive arenas doktrin. De dokument som har 
granskats under empirikapitlet är alla framtagna av regeringen eller Försvarsmakten, varav en 
del är publicerade.  
 
Äkthetskriteriet i samtliga fall utgår författaren ifrån att de dokument som granskats är just det 
som dessa utger sig för att vara. Detta då dokumenten har hämtats från dels Försvarsmaktens 
interna nätverk, dels från publikationer utgivna av Försvarsmakten.  
 
Samtidskriteriet. Granskade texterna har producerats och distribuerats i närtid. Bekommande 
respondenterna så är samtliga utom en fortfarande aktiv inom den tjänst som det riktade 
snöbollsurvalet utgick ifrån. Således besitter de aktuell kunskap i ämnet. I det fall 
respondenten har bytt tjänst, skedde så för endast tre månader sedan.  
 
Beroendekriteriet. I denna uppsats borde dokumenten visa stor samstämmighet då de utgår 
ifrån den högsta politiska och militära ledningen. Respondenterna inom respektive stridskraft 
känner alla till varandra och varandras roller. Dock tjänstgör de inom olika organisatoriska 
enheter. Beroendeställning respondenterna emellan kan författaren inte bedöma. 
 
Tendenskriteriet. Författaren utgår ifrån att det granskade dokumenten från både regering och 
Försvarsmakten ger en sann och korrekt bild av det som de avhandlar. När det bekommer 
respondenterna kan det vara så att de har velat uppvisa en bättre, eller sämre bild av sin egen 
organisation än vad som egentligen är fallet, i olika syften. Flera respondenter har från varje 
organisation har dock intervjuats för att erhålla en mer korrekt bild. Syftet med de dokument 
som har granskats spänner mellan att vara direktiv, i form av ex. propositionen Ett användbart 
försvar, till att vara vägledande, ex. doktrinerna. Tendenskriteriet i detta arbete lider till viss 
del av författarens egen bakgrund där denne är del i en (Flygvapnet) av de två organisationer 
som undersöks. Även om författaren försökt hålla sig objektiv till detta arbete, är det inte 
säkert att respondenterna skulle ha svarat på ett exakt likadant sätt om intervjuaren hade en 
annan bakgrund. 
 

Centrala begrepp 
AOC, Air Operation Centre; Ledningscentral som leder och samordnar flygverksamhet som 
genomför insats. Finns i Flygtaktisk Stab, FTS. 
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ATO, Air Tasking Order; Orderformat för flygstridskrafter med uppdragsinformation som 
används av flera Nato-länder. 
 
CAS, Close air support; Direkt flygunderstöd till markförband där målens närhet till egna 
förband gör att direkt samverkan krävs, vanligtvis genom en Forward Air Controller, FAC. 
 
Comined Arms/kombinerade vapen25/kombinerad strid26. Benämningarna varierar mellan 
dessa tre i olika publikationer. Vad so menas är att operationer benämns ofta genom något av 
dessa ord på den taktiska nivån när olika vapengrenar eller vapenslag samverkar. 
 
Expeditionär förmåga; Försvarsmaktens egen definition:  

Expeditionär förmåga innebär att kunna genomföra och stödja operationer 
globalt, i alla insatsmiljöer med begränsad eller inget regionalt stöd och att 
kunna vidmakthålla denna förmåga under en avgränsad tid.27  

 
FAC, Forward Air Controller; En person med särskild utbildning som genom direkt 
samverkan med piloten leder denne till bekämpning av valda mål i samband med CAS.28 
(Författarens översättning). 
 
Organisatoriskt-lärande/lärande organisationer: Tidigare benämndes det som 
organisationsutveckling, men numera benämner flera forskare det som organisatoriskt lärande 
och en del benämner det lärande organisationer. Åsikterna går isär hos olika forskare kring 
vad de två senare egentligen innebär, men det är allmänt accepterat att forskning kring de 
båda ryms under begreppet organisationsutveckling29. 
 
TACP, Tactical Air Control Party; En grupp vars medlemmar agerar rådgivare/liason till 
ansvarig befälhavare på marken kring frågor rörande CAS, koordinerar luftrummet i samband 
med CAS, och minst en är utbildade FAC.30 (Författarens översättning). 
 

Tidigare forskning 
Kent Andersson och Peter Thunholm, FHS, genomförde 2011 en intervjustudie Effektiviserad 
integration mellan flyg- och markstridskrafter – En intervjustudie. Utifrån den studiens 
resultat har intresse och inriktning för denna uppsats skapats. I Thunholm & Anderssons 
studie konstaterades en rad områden där brister påvisades inom samverkan mellan de svenska 
Flyg- och Markstridskrafterna och behov av utvecklig identifierades. Ett av dessa områden 
var organisationen som omger samverkansprocessen, andra var bl.a. anvisningar och 
reglementen och behov av doktrin. Studien genomfördes under övning Viking 11 och 
                                                
25 Widén & Ångström, s. 149. 
26 Försvarsmakten, Doktrin för gemensamma operationer 2005, s. 29. 
27 Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin, s. 137. 
28 NATO, (2010), ATP-3321(B) Tactics, Techniques and Procedurers for Close Air Support and Air Interdiction, 
Bryssel, s. 2-1 
29 Granberg, s.35. 
30 NATO,(2010), s. 2-1 
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organisationen var uppbyggd enligt NATO modell från AJP. I denna uppsats utgick 
författaren från den svenska organisationsstrukturen med Produktionsledning och 
Insatsledning. 

En uppsats som ligger nära området som undersöks i denna uppsats är Matthew S. Devo, Maj 
USAF (2005), Breaking the Paradigm: The Challange of Close Air Support in the Future 
Joint Operation Environment.31 I den uppsatsen behandlar Devo problem kring samverkan i 
samband med CAS, dock ur generella perspektiv. En slutsats han drar är att US Air Force 
måste prioritera CAS högre. Devo relaterar dock en hel del till US Marine Corps och US 
Navy och deras egna möjligheter till att genomföra CAS och därmed dela på ansvaret, vilket 
försvårar att applicera uppsatsen på svenska förhållanden. 
 
D. Hedström, (2004), Operativ förmåga i Försvarsmakten. Realitet eller önskan?32 
Hedströms uppsats relaterar till mycket som undersöks i detta arbete. Här granskas också 
styrdokument där spårbarhet undersöks mot en operativ effekt istället för enskilda 
vapengrenar verkan. Denna uppsats är dock övergripande i form av att den undersöker hela 
Försvarsmaktens operativa effekt, och dokumenten som granskades var från 2001. 
 
Flera elever från FHS har behandlat ämnet CAS i sina uppsatser och ett par av dessa har viss 
anknytning till vad som behandlas i denna uppsats: 
 
S. Iversen, (2003), Bruk av UCAV i naerstötte for landoperasjoner.33 Uppsatsen tar upp 
problem områden med CAS och till viss del samverkan, men berör dem mer utifrån ett 
tekniskt perspektiv och uppsatsen riktar in sig på UCAV, Unmanned Combat Aerial Vehicle. 
 
J. Nellsjö, Close Air Support i moderna operationer.34 Nellsjö undersökte hur CAS har 
nyttjats i tre olika operationer och hur CAS därmed utvecklats under tiden. Här undersöks 
också den doktrinära utvecklingen kopplat till CAS. 
 

Disposition 
Kapitel ett ger en inledande beskrivning och en kort bakgrund till forskningsproblemet i en 
historisk kontext. 
Därefter följer problemformulering med syfte och frågeställning. Här redogörs också för 
metoden med forskningsdesign och urvalskriterier. Kritik av metod och källor samt 
avgränsningar och centrala begrepp innefattas också. 
  
I kapitel två redogörs för hur forskning kring organisationsutveckling kan appliceras på 
militär verksamhet i allmänhet och de valda teorierna i detta arbete, i synnerhet. Teorier 

                                                
31 Matthew S. Devo,(2005), Breaking the Paradigm: The Challange of Close Air Support in the Future Joint 
Operation Environment, Virginia, USA: Joint Forces Staff College. 
32 Dennis, Hedström, (2004), Operativ förmåga i Försvarsmakten. Realitet eller önskan?, Stockholm: 
Försvarshögskolan. 
33 Sverre, Iversen, (2003), Bruk av UCAV i naerstötte for landoperasjoner, Stockholm: Försvarshögskolan. 
34 Jonas, Nellsjö, (2008), Close Air Support i moderna operationer, Stockholm: Försvarshögskolan. 
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redovisas och så även motiv till dessa vilket inkluderar hur de i detta fall bidrar till att svara 
på forskningsfrågorna. En idealbild presenteras också som sedan kommer att användas i 
analysen. Operationaliseringen av teorierna redovisas också här. 
 
I kapitel tre redovisas empirin. Först ges en kort redogörelse för hur samverkansprocessen 
med CAS går till idag inom Försvarsmakten. Därefter ges en kort redovisning av de delar i 
Försvarsmaktens organisation som deltar i samverkansprocessen. Därefter redovisas empirin i 
form av granskade dokument och intervjuer. 
 
Kapitel fyra är analyskapitlet. Inledningsvis presenteras analys utifrån idealbilden ställd mot 
frågeställning ett. Därefter sker analys mot frågeställning två.  
 
I kapitel fem redovisas slutsatserna ställda mot de inledande frågeställningarna. 
 
I kapitel sex sker en avslutande diskussion samt förslag på fortsatt forskning. 
 
Sist följer källförteckning och bilaga med intervjuguide. 
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2 Teoretiskt ramverk 
Avsikten med detta kapitel är förklara valda teorier samt dess relevans till ämnet. 
Operationalisering och kritik av teorierna redovisas här också. Kopplingar görs löpande till 
Försvarsmakten för att läsaren lättare ska förstå kontexten. För att underlätta analysen 
senare i undersökning, redovisas här också en idealbild av en organisation, skapad av 
författaren.  

Motiv till valda teorier 
Kärt barn har många namn. Utbudet av civil management- och organisationsidéer är 
omfattande. Det dyker upp så pass mycket forskning, idéer och tankar kring detta, att 
forskarna själva har börjat kalla det för organisationsmoden. Det finns till och med en egen 
forskningstradition inom detta område, som endast ser till hur länge dessa olika moden håller i 
sig.35 Enligt Örtenblad hävdar Torsten Björkman: att det nu är en så snabb omsättning på 
organisationsmoden att vi får tala om årets mode eller snart till och med tvingas tala om 
årstidens mode.36 Denna forskning går i många fall att applicera på militära organisationer.37 I 
detta fall Försvarsmakten. Speciellt då det är vanligt inom dessa teorier att dem syftar till 
organisationens effektivitet, och sedermera till att denna effektivitet ska leda till överlevnad. 
Något som passar in på den militära verksamheten, där dock termen överlevnad har en mer 
absolut innebörd. Men för att kunna effektivisera något måste man också utgå ifrån något. 
Många organisationsteorier ger riktlinjer och vägledning, men de uttrycker sig ofta i form av 
att vissa områden i organisationerna måste öka (ex. trivsel), eller minska (ex. maktavstånd), 
eller förbättra (ex. informationsflödet). Detta indikerar att det finns en skala med motpoler. 
Med detta skulle ovan givna exempel innebära att dess motpoler skulle motsvara hög 
respektive låg trivsel, ett stort respektive litet maktavstånd eller ett bra informationsflöde 
respektive ett dåligt. I boken Cultures and Organizations – Software of the Mind av G och G. 
J Hofstede38 mäts de olika parametrar bl.a. maktavstånd, men där inriktar sig forskarna mer på 
kultur, vilket i berörs i denna uppsats. Det som här har eftersträvats var inte att placera 
Försvarsmaktens processer och organisation på en skala, utan endast identifiera vilken trend 
eller riktning olika processer, avdelningar eller nivåer är på väg åt. Och utifrån det värdera 
tillståndet i organisationens olika delar och processer. Detta applicerat på just mark- och 
flygstridskrafterna.  
 
Listan på kopplingar mellan näringslivet och Försvarsmakten ur ett organisationsperspektiv 
kan göras lång. Speciellt ur ett CAS hänseende, där två organisationsenheter tillsammans ska 
lösa en uppgift och strävar mot ett gemensamt mål. Dessutom i en hotfull miljö. Ta t.ex. ett 
företaget som producerar en vara. Det är organiserat i olika avdelningar. Detta företags 
viktigaste intresse är att gå med vinst, då konkurs annars hotar dess existens. Det finns med 
andra ord ett hot, där existens dock endast gäller företaget i sig. Faktorn rum, skulle man 

                                                
35 Anders Örtenblad, (2009),Lärande organisationer – För vad och för vem.  Liber, Malmö, s.15. 
36 Ibid., s.16. 
37 Stuart E. Johnson & Alexander H. Lewis, (1988), Science of  Command and Control: coping with uncertainty, 
London: AFCEA International Press, s. 8. 
38 Geert Hofstede, m.fl, (2010), Cultures and Organizations – software of the mind, uppl. 3, New York, USA: 
McGrawHill. 
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kunna låta symboliseras av den produkt som företaget ifråga producerar och levererar. Där 
samverkan mellan exempelvis produktionsavdelningen och leverans- eller säljavdelningen 
måste fungera. Företaget har mest troligt inte råd att några avdelningar gör samma sak (vilket 
inte är optimalt) då hotet finns att det kan vara ett annat konkurrerande företag som bedriver 
verksamheten på ett mer optimerat sätt. Faktorn tid kommer också in då företaget inte har råd 
med att produktionen går för långsamt, då de riskerar att konkurreras ut av andra mer 
effektiva företag. Jag tror man kan driva liknelserna till nästan vilken organiserad verksamhet 
som helst, så länge de dels, delar ett gemensamt mål, dels hotet av en negativ betingelse om 
organisationen inte uppfyller detta mål.  
 
Forskningen kring interorganisatoriskt lärande kan delas in i två huvudområden. Dessa två har 
sin grund i organisationers relation till sin omvärld och vad de lär av andra organisationer i sin 
omgivning. Ett av huvudområdena fokuserar på organisationens interna organisatoriska 
lärandeprocesser och egenskaper i relation till sin omvärld. Den andra fokuserar på 
organisationens relationer och lärandeprocesser mellan företagsallianser och företagsnätverk 
och internationella joint ventures.39 Syftet här är att effektivt samarbeta mellan varandra och 
att lära av varandra som organisationer för att i slutändan nå framgång. mark- och 
flygstridskrafterna ses normalt som en naturlig del ingående i organisationen Försvarsmakten, 
alltså en intern relation sinsemellan. Men applicerar man den företagsinriktade 
organisationsforskningen på Försvarsmakten, kan mark- och flygstridskrafterna ur vissa 
hänseenden också betraktas som delar av en strategisk allians där mark- och 
flygstridskrafterna kan sägas vara två olika företag som är ute efter att samarbeta med 
varandra i vissa frågor. Med detta får vi två infallsvinklar att betrakta relationen mellan mark- 
och flygstridskrafterna ur. Oavsett om man betraktar mark- och flygstridskrafterna som två i 
Försvarsmakten interna enheter, eller två i förhållande till varandra externa enheter, så finns 
det mycket forskning inom management- och organisationsforskning som tar upp både 
problem och lösningar på hur organisationer kan lära sig och utvecklas till att bli effektivare.40  
 
Teorierna i denna studie förhåller sig till organisationer och dess utveckling både internt och 
externt. Internt förhåller sig ofta till hierarkiska, lodräta förändringar. Externt gentemot andra 
organisationer eller avdelningar, berör vågräta förändringar. Teorin om den gränslösa 
organisationen, handlar om hur organisationer kan skapa sundare hierarkier. Dels genom att 
påvisa hur man kan bryta upp eller justera de lodräta gränserna, men även genom att göra de 
vågräta gränserna mer flexibla och genomträngliga.41 Denna teori bidrar till att identifiera och 
analysera det rådande tillståndet i en organisation och dess processer i form av en 
nulägesanalys. Vad är det som fungerar bra eller mindre bra, och därmed är i behov av 
förbättring. Därefter, med utgångspunkt i den gjorda nulägesanalysen kan teorierna kring 
krishantering och lärande organisationer; single-loop, double-loop användas för att analysera 
konsekvenser av detta tillstånd.  

                                                
39 Magnus Granberg, (2010), Lärande i arbetsliv och organisationer, Uppsala: Uppsala universitet, s.40. 
40 Anders Örtenblad, (2009),Lärande organisationer – För vad och för vem.  Liber, Malmö, s.11. 
41 Ashkenas, s. 127. 
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Forskning inom krishantering visar på hur det sekventiellt kan går för organisationer som inte 
tar itu med de problem som finns inom organisationen. Teorin bygger på indikatorer som 
varnar för när en organisation är på väg in i en kris. Vissa av dessa indikatorer återfinns i 
teorin den gränslösa organisationen. Man skulle kunna se indikatorerna som en sorts 
vägbeskrivning, där olika steg i regel finns med på vägen till en kris. Steg kan dock hoppas 
över vid större händelser. Med hjälp av dessa tillstånd kan man till viss del identifiera eller 
prognostisera vart en organisation eller process befinner sig, eller är på väg, exempelvis 
samverkansprocessen mellan mark- och flygstridskrafterna. Nyttan med detta är vetskapen av 
vad omfattande förändringar i eller omkring en organisation kan innebära,42 vilket en kris 
mycket väl kan vara inledningen på. Omfattande förändringar i eller omkring en organisation, 
är också det som kan komma att innebära en double-loop process.   
 
Lärande organisationer; single-loop, double-loop-teorierna handlar i stort om hur 
lärandeprocessen i organisationer kan utvecklas till det bättre, och därmed leda till överlevnad 
för organisationen. Den berör även vad som hindrar organisationer från denna utveckling och 
vilka konsekvenserna kan bli. Slutligen kan olika vägval utifrån dessa teorier diskuteras, både 
för mark- och flygstridskrafterna, men framför allt för Försvarsmakten. 
 

Den gränslösa organisationen 
Denna teori ser dels till den lodräta hierarkin och hur den kan effektiviseras, dels till de 
vågräta gränserna, mellan enheter och avdelningar. Allt i syfte att organisationen ska bli 
snabbare, mer flexibla och nå ökad integration och innovation.  Det kan tyckas att denna 
undersökning skulle kräva en granskning av den lodräta hierarkin i både mark- och 
flygstridskrafterna. Jag tror dock inte att så behöver vara fallet. Visserligen skulle det vara 
intressant att granska de båda organisatorerna mark- och flygstridskrafterna i detalj, men i 
detta fall är det just samverkan mellan de båda som är av intresse. Med detta så kommer jag 
att inrikta mig på teorierna som undersöker de vågräta gränserna. Jag måste dock peka på ett 
par saker från den lodräta hierarkin, som präglar hela organisationen till den grad att det har 
sådan stor påverkan även på de vågräta relationerna. R. Ashkenas benämner det som Den 
osunda hierarkins varningssignaler43. Dessa varningssignaler visar på att det finns problem 
eller att något inte fungerar optimalt i organisationen och några exempel på dessa är; långsam 
reaktionsförmåga, återhållsam inställning till förändring och intern frustration. Anledningen 
till att jag tar upp dessa är de åtgärder som Ashkenas anser att man ska göra för att komma till 
rätta med dem. Han nämner här vikten av att skapa balans mellan öppenhet och kontroll. För 
att justera denna balans kan ledarna använda sig av olika påverkansfaktorer. Information; De 
anställda måste förstå varför de ska utföra ett visst arbete. Med detta ökar den anställdes 
motivation och acceptans för direktiv kring hur den ska utföra sitt arbete. Den anställde 
känner sig med detta mer meningsfull, än om den inte förstår sin eller sin enhets del i 
organisationen eller processen.44 Den anställde måste också förstå organisationens större 
perspektiv med dess visioner, uppgifter och mål. En utvecklad gemensam uppfattning om vad 
                                                
42 Granberg, s.40. 
43 Ashkenas, s. 60. 
44 Ibid. s. 63. 
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som organisationen ska uträtta och vad den står för erhålls också av information till den 
anställde.  
Kunskap och befogenheter; Det måste finnas kunskap representerad på alla nivåer. Ashkenas 
skiljer här på tekniska och kulturella kunskaper. De tekniska kunskaperna riktar in sig på de 
kunskaperna som de anställda måste besitta för att utföra arbetet. Medan de kulturella 
kunskaperna riktar in sig på hur man beter sig. När företag använder denna modell för 
förändring utvärderar de först vart de står, vilka förändringar de måste genomföra för att 
sedan nå dit de vill. Med hjälp av detta identifieras kunskapsklyftor. Figur 2 åskådliggör hur 
denna process för kunskapsgranskning ser ut. Här hävdar Ashkenas att de kulturella klyftorna 
oftast utgör de största klyftorna när modellen appliceras på organisationer eller företag är.45  
Vidare hävdar han måste beslut kunna fattas på den plats i organisationen som berörs, och inte 
försenas av en hierarkisk beslutskedja.46 
 
Typ av kunskap Våra nuvarande 

arbetsformer 
Vilka förändringar 
vårt företag måste 
genomföra 

Kunskaper som vi 
behöver i framtiden 

Teknisk kunskap    
Kulturell kunskap    
     
    Kunskapsklyfta 

Figur 4 Modell av kunskapsgranskning47 

 
De lodräta gränserna utgörs ofta av position och rang, medan vågräta gränser utgörs av olika 
avdelningar och enheter, ofta med speciella funktionaliteter. Detta synsätt gör det lätt att 
applicera på den militära organisationen där en förhållandevis gemensam bild förkommer av 
vad både rang och position innebär. Ex. i form av grader och befattningar. Ashkenas gör 
jämförelsen med de lodräta i form av golvet och taket i ett företag, medan de vågräta utgörs 
av de olika rummen på samma våningsplan. Viktigt här är att sträva efter att hålla dörrarna 
öppna mellan rummen istället för stängda. Även färre väggar och mer öppna ytor samt 
möjlighet till ordentlig cirkulation är av stor vikt för en fungerande samverkan mellan de olika 
rummen.48 Enligt Ashkenas härrör denna indelning i avdelningar eller specialistområden 
redan från det primitiva samhället, där män sysslade med jakt och kvinnor med matlagning 
och 1776 fortsatte Adam Smith på denna tanke inom tillverkning. Det var bättre att låta en 
arbetare göra en enda sak i produktionen och sedan överlämna den till en annan, för nästa del 
i tillverkningsprocessen. Det skulle vara mer effektivt än att låta samma person göra flera steg 
i processen.49 Detta föranledde att många företag skapade avdelningar knutna till sina 
specialitéer, något som vi ser än idag. Många större företag kan ha många sådana avdelningar, 
som i princip bildar egna organisationer i organisationen. Detta benämner Ashkenas som 
                                                
45 Ashkenas. s.64. 
46 Ibid. s.66. 
47 Ibid. s. 101. 
48 Ibid. s.127. 
49 Ibid. s.128. 
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silostruktur eller skorstensföretag.50 Enligt Ashkenas fortsätter dessa avdelningar med sin 
egen specialisering att öka i antal inom stora organisationer och han gör jämförelsen med en 
sorts celldelning som aldrig verkar ta slut.51 Enligt Ashkenas beror det på en del av 
människans naturliga behov. Ett behov av att stå i relation till andra som liknar dem själva på 
något vis och när människan skapar funktionella grupper skapas en bidning mellan 
medlemmarna som konsoliderar gruppen och dess unika identitet.52  
 
Även här kan tydliga kopplingar göras med Försvarsmakten med sina ”silos” i from av mark-, 
Flyg- och Sjöstridskrafterna. De i sin tur har många specialitéer inordna under sig, ex. olika 
truppslag eller flygslag. Vissa av dessa är dock specialitéer som är gränsöverskridande, ex. 
CAS-förmågan, ekonomihantering och logistik. Strävan efter, flexibilitet, integrering och 
innovation, gäller givetvis inte bara de lodräta hierarkierna utan även de vågräta 
organisationerna måste försöka att uppnå detta. Kan inte organisationens delar, med dess 
processer, information och direktiv på ett enkelt och smidigt sätt förflytta sig mellan de olika 
rummen/avdelningarna, utan istället fastnar på vägen, tappar tempo eller rent av går vilse i sin 
egen organisation, drabbas den av obeslutsamhet, förseningar och en ineffektivitet. Med det 
hamnar organisationen i en ur konkurrenssynpunkt ofördelaktig position. För 
Försvarsmaktens del kan detta i en skarp situation resultera i ödesdigra konsekvenser. Dras 
detta till sin spets så kan en långsam och ineffektiv samverkansprocess relaterat till CAS, 
resultera i förlust av människoliv. Ser vi till den dagliga verksamheten kan det istället 
resultera i förseningar, ekonomisk ineffektivitet och ett icke optimalt nyttjande av resurser i 
övrigt. Troligtvis upplever också de anställda frustration. Här måste företaget vara aktivt för 
att skapa transparens och genomtränglighet både i den lodräta organisationen, men även i den 
vågräta. Tecken på att företaget håller på att hamna i en negativ trend är bl.a.: långsamma 
sekventiella cykeltider, skyddat revir, suboptimering av organisatoriska mål och syndromet 
fienden finns ibland oss enligt Ashkenas.53 
 
Långsamma sekventiella cykeltider kan bero på att alla de specialistavdelningar som en större 
organisation består av kan finna ett behov av egenvärde att göra förändringar på en produkt. 
Detta kan föranleda att kunden i slutändan får en produkt som blivit förändrad på ett sätt som 
denne inte tänkt sig, utan bara speglar de olika avdelningarnas egna behov. Specialister 
förutsätter helt enkelt att de ska bidra med något speciellt och de vill gärna också sätta sin 
prägel eller specialité på produkten. Detta istället för att se till slutmålet och sin del i 
processen, för att ge kunden det den i slutänden har beställt.  
 
Tempo och hastighet är också något som flera teorier kring organisationsutveckling 
behandlar. Detta fokus på tidsfaktorn återfinner man även inom flera andra teorier kring 
organisationsutveckling och lärande organisationer. En av dessa är Peter Senge som skriver: 

                                                
50 Ashkenas, s.128. 
51 Ibid. s.129. 
52 Ibid. s.130. 
53 Ibid. s.130 ff. 
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”Förmågan att lära sig fortare än sina konkurrenter kommer att bli den mest betydelsefulla 
konkurrensfördelen.”54 En annan är Bob Garratt som skriver:  
 

It is a fundamental law of ecology that for any organism to survive, its rate of 
learning must be equal to, or greater than, the rate of change in its 
environment. This is expressed as: L ≥ C and the formula holds good from the 
meanest single cell to the most complex transnational organisation. 55  
 

 
Skyddat revirtänkande härstammar enligt Ashkenas ofta från logiken om specialisering.56 En 
grupp tillsätts för att lösa en speciell uppgift . Löser den uppgiften belönas den och har också 
därmed berättigat sin existens. Eftersom de gick bra för gruppen vill de gärna även i 
fortsättningen ha kontroll över uppgiften. Om gruppen avsäger sig delar av uppgiften, kan den 
börja ifrågasättas om den verkligen behövs.  Börjar gruppen att avsäga sig delar av kontrollen 
genom att låta andra grupper delta i processerna kopplat till den ursprungliga gruppen, kan 
rädsla uppstå över att tappa kontrollen över slutprodukten. Här kan det då vara lätt att välja att 
skydda sitt revir och inte släppa in någon annan.57 Denna specialité behöver inte bara utgöras 
av en förmåga eller kompetens som de anställda besitter. Den kan också utgöras av en grupps 
speciella förutsättningar att lösa uppgiften på, vilket också en del förband inom 
Försvarsmakten hävdar i samband med nedläggningshot. Ex. verksamhetsortens förträfflighet. 

Idealbild58 
Denna idealbild är skapad av författaren utifrån teorin den gränslösa organisationen, för att 
kunna användas i analysen och kan kortfattat beskrivas som en perfekt fungerande 
organisation. Nedan följer en beskrivning av hur idealbilden ska tolkas.  
 
Variablerna utgår ifrån samma variabler som används vid operationaliseringen av teorin den 
gränslösa organisationen. Mätvärdet som används på y-axeln i de båda figurerna är endast i 
form av positivt eller negativt, och är således inte mer graderat än så. Två figurer används för 
att åskådliggöra idealbilden, där den första, figur 5, belyser situationen och processer inom 
den egna organisationen, alltså av mer hierarkisk karaktär. Den andra, figuren 6, belyser 
samverkanssituationen och processen mellan två organisationer/avdelningar. Här symboliserat 
av Armén och Flygvapnet. I idealbilden präglas de lodräta (hierarkiska) organisatoriska 
förutsättningarna och dess processer av att Förändringar inom organisationen59 går snabbt 
vilket är positivt. Inställningar till förändring inom organisationen60 är positiva och ses som 
                                                
54 Peter, Senge, (1990), Den femte disciplinen. Den lärande organisationens konst, Stockholm: Nerenius & 
Santérus förlag, s.19. 
55 Bob Garratt, (1990), Creating a learning organisation: A guide to leadership, learning and development, 
Cambridge, UK.Director Books,  s.52. 
56 Ibid. s.131. 
57 Ibid. s.133 
58 Idealbilden är skapad av författaren men de ingående variablerna som används är från i R. Ashkenas Den 
gränslösa organisationen.  Uppdelningen i ett mätområde motsvarande positivt och negativt samt uppställning i 
staplar, finns inte med Ashkenas presentation av teorin. 
59 Ashkenas, s. 62. 
60 Ibid. s. 81 ff. 
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något som kan utveckla organisationen. Den Interna frustrationen61 är låg vilket är positivt. 
Detta område påverkas av tillståndet inom de övriga områdens. Ligger de andra områden 
inom ett positivt segment, tenderar även detta område att visa på ett positivt utfall. 
Kunskapsklyftorna inom egen organisation62 är små vilket är positivt och tyder på att kunskap 
finns representerat på alla nivåer. Se figur 5. 
 
 

 

Figur 5 Förhållanden inom egen organisation 

De vågräta organisatoriska förhållanden som råder mellan två organisationer, avdelningar 
eller enheter, som i denna undersökning utgörs av mark- och flygstridskrafterna, kan också 
indelas i ett positivt eller negativt område, två motpoler för respektive variabel, där 
idealbilden visar att organisationen bör ligga vid ena polen, den positiva. Samarbete med 
andra organisationer63 präglas av snabbhet vilket ger ett positivt utslag i idealbilden. 
Frånvaro av ett Skyddat revir-tänk,64 ger också ett positivt utslag. Verksamheten präglas av 
optimering där de inblandade parterna ser till hela organisationens syfte och mål. Syndromet 
fienden finns ibland oss,65 är frånvarande och istället ser man på interaktion mellan 
avdelningar som något som kan ge en ökad effektivitet. Kunskapsklyftorna mellan 
organisationerna66 är små och de båda organisationernas deltagare har kunskap och förståelse 
kring den andra organisationens verksamhet. Se figur 6. 
 
 

                                                
61 Ashkenas, s. 81 ff. 
62 Ibid. 
63 Ibid. s. 131. 
64 Ibid. 
65 Ibid. 
66 Ibid. 
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Figur 6 Förhållande mellan organisationer 

 
Till dessa två bilder följer också ett fungerande informationsflöde mellan samtliga nivåer, 
både lodrätt och vågrätt. De anställda vet varför de ska utföra sitt arbete och förstår vilken roll 
dennes enhet spelar i den övergripande processen. Den anställde har också kunskap och 
förståelse för organisationens mål, visioner och uppgifter i ett större perspektiv och en 
utvecklad gemensam uppfattning finns inom organisationen kring detta.67 Samarbetet med 
andra delar av organisationen präglas av snabbhet, innovation och flexibilitet och istället för 
skyddat revir tänk råder öppenhet och förståelse mellan varandra för att på bästa möjliga sätt 
lösa uppgiften. 

 

Krishantering 
Det finns flera definitioner av vad en organisationskris är. Två definitioner har här använts. 
De är inte motsägelsefulla på något sätt, utan kompletterar varandra och är applicerbara på 
denna studie. Den första lyder:  
 

An organizational crisis is a low-probability, high-impact event that threatens 
the viability of the organization and is characterized by ambiguity of cause, 
effects, and means of resolution, as well as by a belief that decisions must be 
made swiftly.68 

                                                
67 Ashkenas, s. 130 ff. 
68 Judith A Clair & Sandra Waddock, (2007), A ”Total” Responsibility Management Approach to Crisis 
Management and Signal Detection in Organizations, I: J, Clair m.fl, Editor, (2007) International Handbook of 
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Den andra identifierar två områden som alltid närvarar vid en kris, systemets omfattning och 
systemets nivå. Dessa är i sin tur är uppdelade i två underenheter, Delsystem 
avdelningar/enheter eller hela organisationen och symboliska eller fysiska. Kombinationerna 
av dessa kan då totalt bli fyra stycken, varav en av dessa är det som utgörs av en kris.69 De två 
figurerna nedan är till för att åskådliggöra detta. Figur 7 visar möjliga utfall och beståndsdelar 
i vägen fram till en kris, systemsamband. Dessa innefattar systemets omfattning och systemets 
nivå. Dessa två är i sin tur uppdelade i två delar. Nivå i form av symbolisk och fysisk. 
Omfattning i form av avdelning och hela organisationen. Med hela organisationen menas här 
Försvarsmakten, och mark- och flygstridskrafterna betraktas som avdelningar. Observera att 
incident och olycka är av fysisk karaktär. 
 
 
 

  

Figur 7 Systemsamband till konflikt, incident, olycka och kris70 

I figur 8 relateras y-axeln till kostnad. Detta kan lätt förknippas med rena ekonomiska termer, 
men kan innefatta annat, så som ex. arbetskraft. Figur 8 kan ge sken av att vägen fram till en 
kris är sekventiell. Så kan vara fallet, men behöver inte vara det. Ur ett 
försvarsmaktsperspektiv är dessa indikatorer av intresse för att identifiera var organisationen 
Försvarsmakten och dess underavdelningar, armén och flygvapnet befinner sig i förhållande 
till kris. Bilden visar på den stigande kostanden i förhållande till ju närmare en kris 
organisationen kommer. 
 

 
 

                                                                                                                                                   
Organizational Crisis Management London: Sage, s. 300, Författarna hänvisar definitionen till: C, Pearson & J, 
Clair, (1998), Reframing Crisis Management, Academy of Management Review, 23(1), 59-76. 
69 T, Hagiwara, (2007), The Eight Characteristics of Japanese Crisis-Prone Organizations, I: Ibid. s. 258. 
70 Ibid. s. 259. 
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Figur 8 Utvecklingskurva sett till kostnad i relation till krisutvecklingen. 71 

Lärande organisationer; single-loop, double-loop 
Det går inte att finna någon allmänt vedertagen förklaring till vad lärande organisationer är då 
forskarna inte är helt överrens kring någon exakt definition av detta. Gemensamt är dock 
synen på att dessa organisationer är anpassningsbara och flexibla utefter de erfarenheter de 
drar.72 
 
Med single-loop menas en enklare form av lärande. Man håller sig inom sin 
organisation/avdelning och lär sig allt eftersom.  Feedback används som ett verktyg och 
genom ständiga korrigeringar om utförandet inom sin organisation blir man bättre och 
effektivare. Detta ligger i linje med den egna organisationens underliggande värden och 
verksamhetslogik (begrepp för hur verksamhetens olika beståndsdelar och processer antas 
hänga samman med grundläggande syfte och antagande i verksamheten).73 Kunskapen fylls 
på till kunskapen. Detta bidrar dock inte till några stora förändringar utan dessa sker i 
begränsad omfattning. De grundläggande värderingarna och tankesättet består över lag. Med 
detta single-loop synsätt kan organisationen alltid förbättras, vilket den också gör. 74  
 
Större förändringar krävs när denna anpassning inte längre räcker till, p.g.a. 
omvärldsförändringar eller andra förändringar i eller omkring organisationen. Denna process 
måste då övergå i något annat, mer utvecklande, eller kollapsa och dö.75   
 
Man kan säga att single-loop och double-loop är två olika sätt för feedback, där vid single-
loop gör man finjusteringar och vid double-loop tar fram de stora verktygen. Double-loop 
kräver dock ett organisatoriskt lärandesystem med en anpassad struktur och med det formella, 

                                                
71 Clair m.fl.,  s. 260. 
72 Örtenblad, s. 21. 
73 Granberg, s. 40. 
74 Örtenblad, s. 60. 
75 Granberg, s. 40. 
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designade arrangemang, tillsammans med en tillåtande organisationskultur. Här måste man 
våga ifrågasätta organisationens grundläggande värden och syfte. Intressekonflikter för vissa 
deltagare i organisationen är här vanligt och till viss del även ett maktspel. 
Försvarsmekanismer kan här träda in hos vissa individer som vill motverka dessa 
förändringar, vilket kan begränsa organisationens förmåga till anpassning genom double-loop 
lärande. Har organisationen däremot en kultur som medger denna typ av lärande så 
underlättas double-loop lärandet.76   
 
Lite förenklat kan man säga att det vid single-loop lärande för organisationer handlar om hur 
man ska göra saker. Vid double-loop handlar det om vad man över huvudtaget ska göra. 
Förändringen som sker vid double-loop leder förhoppningsvis till ett förändrat tankesätt, men 
kan också leda till att man blir ännu starkare i sin tro kring hur man bedriver verksamheten 
nu, man få helt enkelt kvitto på att man gör saken på rätt sätt. Genom double-loopen 
ifrågasättes helt enkelt den första, single-loopen.77 Tilläggas bör att alla organisationer har 
inte kapacitet för double-loop lärande samt att det är inte ett tillstånd som organisationer kan 
eller bör befinna sig i under en längre tid då det kan upplevas som påfrestande för individerna 
i organisationen.78  

Operationalisering 
Denna undersökning genomförs i två steg enligt det som framgår av forskningsdesignen i 
metodkapitlet.  
För att få spårbarhet i analysen av empirin har ett antal variabler tagits fram ur teorierna. 
Dessa variabler kommer att användas dels på mark- och flygstridskrafterna som två skilda 
organisationer och dels som två enheter ingående i samma organisation, Försvarsmakten. 
Vilket av de två förhållningssätten som används kommer att framgå av texten. Inledningsvis 
sker operationaliseringen mot Den gränslösa organisationen, i steg 1. 
Den gränslösa organisationen med dess lodräta variabler: 

- Förändringar i organisationen tar lång tid. 
- En återhållsam inställning till förändring inom organisationen. 
- Intern frustration 
- Kunskapsklyftorna är stora inom den egna organisationen. 

Vågräta variabler: 

- Samarbetet med andra organisationer präglas av långsamhet. 
- Skyddat revir-tänk. 
- Suboptimering av organisatoriska mål, där den egna verksamheten är viktigare än 

helheten. 
- Syndromet fienden finns ibland oss.  
- Kunskapsklyftorna är stora gentemot den andra organisationen. 

                                                
76 Granberg, s. 40 
77 Örtenblad, s.60 
78 Örtenblad, s.62 
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I steg 2 sker operationaliseringen mot en skapad idealbild som sedan ställs mot följande 
variabler; 
Single-loop variabler:  

- Verksamheten bedrivs inom ordinarie organisationsenheter enligt normal rutin. 
Småkorrigeringar av verksamheten sker allt eftersom organisationen lär sig. 

- Grundläggande värden och verksamhetslogiken ifrågasätts inte. 

Double-loop variabler: 

- Grundläggande beståndsdelar och processer ifrågasätts. 
- Leder till bekräftelse på att organisationen gör rätt eller stora förändringar eller 

kollaps.  

Krishanteringsteorin används här som indikator för att påvisa i vilken riktning organisationen 
är på väg åt i förhållande till en kris.  

 

Kritik av teorierna 
Det kan finnas synpunkter på att använda management- och organisationsutvecklingsteorier 
ur en civil kontext där produktion, försäljning och vinst ofta ligger som grundlägganden 
variabler. Något som militär verksamhet saknar. Valet av dessa teorier har gjorts ur ett 
effektivitetsperspektiv. Företag består ofta av en stor grupp människor som tillsammans ska 
lösa en uppgift. Den uppgiften består ofta i (om det rör sig om näringslivsverksamhet) att 
verksamheten ska gå med vinst, vilket därmed utgör dess mål. Om så inte sker kommer 
företaget mest troligt till slut upphöra att existera. Med tanke på att detta hot om förlust och 
dess konsekvenser ständigt vakar över företagen inom näringslivet, finns troligtvis också ett 
väldigt stort intresse av forskning kring hur de kan undvika detta och då genom att 
effektivisera sin befintliga verksamhet. Militär verksamhet utförs likt företagen inom 
näringslivet också av en stor grupp människor, som även de har ett mål. Når inte militären 
dess mål i strid, hotas även dess existens, om än på ett mer definitivt sätt. Detta hot har dock 
hittills aldrig drabbat den svenska mark- och flygstridskrafterna, tillsammans och samtidigt, 
varför forskning kring detta har varit omöjligt att bedriva på svenska mark- och Flygförband i 
gemensamma operationer. Kanske detta också har resulterat i de båda vapengrenarnas 
intressegrad av att effektivisera sin samverkan?  
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3 Empiri 
I följande kapitel kommer först en förenklad och översiktlig bild av Försvarsmakten att ges 
med i huvudsak de delar som samverkar kring CAS frågor. En beskrivning av hur 
samordningsprocessen kring CAS ser ut idag i Försvarsmakten redovisas också. Därefter 
presenteras innehåll från de dokument som har granskats samt resultaten från intervjuerna.  

Bakgrund 
Idag samordnas CAS-verksamheten inom Försvarsmakten formellt genom två regioner, Syd 
och Nord. Verksamheten planeras och genomförs efter dialog mellan Markstridsförbanden i 
syd mot F 17 och i nord mot F 21. C A9 är funktionsansvarig genom Forward Air Control 
Training and Evaluation Cell, FACTEC i Boden.  Det är därmed FACTEC som driver CAS-
relaterade frågor uppåt i organisationen. Utöver denna indelning av regioner, där förbanden 
själva leder denna verksamhet genom samordning, sker också möten med koordineringsgrupp 
CAS ett par gånger per år. Detta är en grupp som leds av C A9 och är till för att kunna lösa 
frågor kring CAS-relaterad verksamheten. I gruppen ska representation finnas från 
Produktionsledningen i form av Prod Armé, Prod Armé Materiel, Prod FV, Prod FV Materiel 
och från Insatsledningen i form av ATS, FTS. Även representanter från krigsförband och LSS 
är inbjudna att delta. Materielfrågor hanteras av Prod Mtrl Armé om utrustningen berör 
markförbanden, och av Prod FV Mtrl om det berör flygförbanden. Insatsledningen är 
representerad genom ATS och FTS och det är de som ställer kraven på förbandens förmågor. 
Utöver dessa möten med Koordineringsgrupp CAS, sker kontakter mellan parterna ovan efter 
behov. Exempelvis kring materielfrågor eller uppkomna behov av samövning. Grovt förenklat 
redovisas i figur 8 de enheter som deltar i samverkan kring CAS-förmågan i Försvarsmakten. 
 

 

Figur 9 Förenklad bild av Försvarsmaktens organisation där de delar som inte undersökts i detta arbete inte heller 
redovisas, ex. Marinen. 
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Även om uppgifterna för de olika avdelningarna skiljer sig åt beroende på vilken enheter eller 
avdelningar man talar om, så är ambitionen att i slutsatserna generalisera och sammanfatta 
vad som framkommer från de två huvudorganisationerna, mark- och flygstridskrafterna. 
Även om vägen dit kommer att gå via Produktions- och Insatsledningen. Men där en 
generalisering inte är möjlig kommer skillnader att belysas utifrån enskilda avdelningar eller 
enheter.  Uppgifter och förhållandet mellan Prod och Insats beskrivs enligt Försvarsmakten 
med att Prod ansvarar för framtagandet och vidmakthållande av krigsförbanden, samt för 
beställning av materiel till dessa. Insats övervakar det svenska territoriet och leder insatser 
både nationellt och internationellt. Krigsförbanden lyder under Insats vid insatser men är 
underställda Prod vid vidmakthållande, utveckling och beredskap.79  

   

Styrdokument 

Regeringen 

Regeringens proposition 2008/09:140 Ett användbart försvar. 
I denna proposition lägger regeringen en ny försvarspolitisk inriktning.80 Med denna 
inledning i propositionen ansåg jag det nödvändigt att ta med detta styrdokument för analys.  
Inledningsvis kan man läsa att: Insatsförbanden kommer att vara fullt bemannande, materiellt 
uppfyllda och samövade…81. Efter detta är det sparsamt med primära indikatorer, som riktar 
sig endast till de svenska stridskrafterna. 
När det gäller samverkan mellan den svenska Armén, Flygvapnet och Marinen med för den 
delen, nämns inget i direkta ordalag. Men finns dock med, latenta kopplat till den 
samverkansförmåga som Försvarsmakten ska besitta med ett brett spektra av myndigheter och 
organisationer, däribland militära. Vilket kan innefatta även den egna organisationens delar 
inom Försvarsmakten. Man kan inom detta område finna flera latenta indikeringar på att en 
sådan samverkan ska ske. Samverkan med andra myndigheter behöver inte innebära att det 
endast är en stridskraft som genomför denna samverkan, det kan var mark- och 
flygstridskrafterna som tillsammans genomför denna samverkan. Samma sak gäller det 
samarbete med våra nordiska grannländer där man framhåller att det är stridskraftvisa 
samarbeten i form av övervakning kring sjö och luftrum.82 Detta utesluter dock inte heller 
inblandning från annan stridskraft.   
Samma sak gäller för kommentarer som: 
 

 …insatsorganisationen har förmåga till ledning och samordning i 
gemensamma multinationella operationer, 83  och: Regeringen anser att detta 
är av vikt för en användbar, tillgänglig och flexibel insatsorganisation.84 

 
                                                
79 Försvarsmakten, (2011), Försvarsmakten i fickformat 2011, Stockholm: Försvarsmakten, s.14-15. 
80 Regeringen, Proposition 2008/09:140 Ett användbart försvar, s.1. 
81 Regeringen, Ett användbart försvar, s. 1. 
82 Ibid. s. 51. 
83 Ibid. s. 52. 
84 Ibid. s. 52. 
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Detta kan mycket väl innefatta gemensamma operationer mellan de svenska mark- och 
flygstridskrafterna.  
De prioriteringar som kan utläsas är även de breda och relativt generella: 
 

Grundläggande behov för territoriell säkerhet, regional säkerhet och 
internationella insatser samt vidmakthållande av insatsorganisationen och 
grundläggande förmåga till väpnad strid. Därefter prioriteras utveckling av 
befintlig och ny förmåga.85 
 

Interoperabilitet är något som man betonar i allmänhet och med våra nordiska grannar i 
synnerhet. Försvaret ska kunna samverka med både nationella och internationella aktörer. 
Civila myndigheter och organisationer, såväl som militära. I Sverige, i närområdet och 
globalt.86 
 
När det gäller effektivitet förekommer kostnadseffektivitet, materielförsörjning och logistik 
vid ett flertal tillfällen. Detta har vid första anblick inget med en effektivare samverkan mellan 
mark- och flygstridskrafterna att göra, men man kan även här göra en sådan latent koppling. 
Den samverkan som ska ske med våra grannländer omnämns även den som ett effektivt 
resursutnyttjande.  
 

Regleringsbrev  
Regleringsbrev utkommer varje år och utgörs av relativt övergripande direktiv samt 
budgetramar. Mycket handlar om ekonomi och anslag till olika verksamheter. Trots det stora 
och grova i regleringsbreven, bortsett från ekonomins detaljrikedom, framgår ändå vissa 
detaljer över delar kopplat till samverkan. Främst syftar denna samverkan på internationellt 
samarbete och möjligheterna till samverkan med civila aktörer och näringslivet.87 Den 
effektivitet som nämns härrör främst från aspekter kopplade till ekonomi och 
resursutnyttjande även om vissa kopplingar även kan göras till operativt resursutnyttjande. 
Men ser vi vidare till ett samverkansperspektiv in Försvarsmakten så står det också att det 
årligen ska genomföra Försvarsmaktsgemensamma övningar, vilket är en tydlig styrning till 
att samverkan mellan stridskrafterna ska ske.88 Tydligt är att Försvarsmakten genomgår en 
stor förändring och att förändring tar tid. Det framgår av att regeringens proposition Ett 
användbart försvar beslutades 2009, och den insatsorganisation Försvarsmakten skapar 
utifrån denna ska vara intagen först 2014 i och med IO14.89   
 

                                                
85 Regeringen, Ett användbart försvar,  s. 38. 
86 Ibid. s. 10. 
87 Regeringen, Regleringsbrev 2012. s. 10 
88 Ibid. s.15 
89 Ibid.  s. 3. 



Försvarshögskolan  33 (53) 
Tobhias Wikström 
 
Försvarsmakten 

Strategiskt styrdokument 
I detta dokument redovisar Överbefälhavaren, ÖB sin programförklaring för Försvarsmakten. 
Varför Försvarsmakten finns förklaras i form av en verksamhetsidé och vart den strävar, i 
form av en vision. Här omnämns de strategiska förändringsmålen som propositionen Ett 
användbart försvar inneburit och man pekar på vikten av engagemang och att agerande på 
alla nivåer är nödvändigt för att kunna genomföra dessa förändringar. 90  Första punkten i 
verksamhetsidén förklarar att:  
 

Försvarsmakten ska enskilt och tillsammans med andra länder, myndigheter 
och organisationer och med tydligt insatsfokus: -Försvara Sverige, värna 
svenska intressen och främja säkerheten genom insatser på vårt eget 
territorium.91  
 

Det ges ingen detaljerad bild av hur verksamheten ska genomföras, utan är mer allmänt 
informerande på ett övergripande plan.  
I Strategiskt styrdokument för Försvarsmakten, nämner man tidigt att det är: 
 

 …till för dig som är engagerad i Försvarsmakten/…/och är angelägenheter 
för varje person som verkar i Försvarsmakten.92 
 

 Det som presenteras är också just organisationens större uppgifter och visioner. En sorts 
gemensam grund att utgå ifrån.  
 

Försvarsmaktens Utvecklingsplan 2012-2021, FMUP 2012 
FMUP ligger som grund till planeringen av Försvarsmaktens verksamhet på kort och på lång 
sikt. Den revideras årligen utefter de direktiv Försvarsmakten erhåller varje år ifrån 
regeringen. FMUP utgör därmed också grund för de slutliga uppdrag som ställs till förbanden 
varje år i form av ÖB Uppdrag.  
Under den militärstrategiska inriktningen kan man läsa följande:  
 

Utvecklingen i närområdet ställer krav på vår förmåga att hävda vårt 
territorium och våra nationella intressen… Förband för insatser måste finnas 
tillgängliga, främst i forma av stridsfartyg och stridsflyg.93  
 

Detta följs upp med att marin- och flygförband ska vara dimensionerade för insatser i 
närområdet, men ska också kunna genomföra internationella insatser när så är lämpligt.94 
Vidare uttrycker man att förbandens expeditionära förmåga ur ett globalt perspektiv ska 
                                                
90 HKV, 2009-12-17, 09 100:68065, Strategiskt Styrdokument för Försvarsmakten, bilaga 1, s. 2. 
91 Ibid. s. 4. 
92 Strategiskt styrdokument, s. 2. 
93 HKV, 2011-02-04, 23 320:52470, Försvarsmaktens utvecklingsplan 2012-2021, FMUP 2012, s. 8. 
94 Ibid. s.10. 
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fortsätta utvecklas där lättare enheter inom markstridsförbanden är en del. Vid insatser utanför 
närområdet ska Försvarsmakten:  
 

…i första hand delta i operationer som påverkar händelseförloppet på land, 
det vill säga operationer med markoperativ tyngdpunkt.95  

 
Vidare kan man läsa:  
 

Sammantaget måste den operativa förmågebredden behållas och 
grundläggande behov för att hävda Sveriges territoriella integritet samt 
genomförande av internationella insatser prioriteras före utveckling av nya 
förmågor.96 
 

I övrigt så är följande budskap återkommande; att Försvarsmakten ska kunna verka själva och 
tillsammans med andra, möjlighet till samverkan med civila och andra myndigheter, 
nationella som internationella, samarbetet med de nordiska grannländerna ska öka, 
verksamheten ska genomföras kostnadseffektivt, materielsamordningsvinster ska eftersträvas, 
en ökad strävan till interoperabilitet, krav på en stor förmågebredd, kunna verka i Sverige, i 
närområdet och utanför närområdet. 
 

Arméns Utvecklingsplan 2012-2021, AUP 2012 
Detta dokument är inte styrande, i likhet med FMUP. Dokumentet utgår dock ifrån FMUP, 
men definierar mer Arméinspektörens viljeinriktning avseende markstridskrafterna.97  
Här hänvisas omfattande förändringar till regeringens proposition Ett användbart försvar och 
nödvändigheten till att prioritera utvecklingsbehoven.98 Detta behov av att prioritera och 
utveckla omnämns vid flera tillfällen, likaså viljan till ett effektivt resursutnyttjande. 
Beträffande förmågor presenteras ett flertal på s. 21 i AUP, bl.a.;  
 

● Verka självständigt och tillsammans med andra civila och militära aktörer,  
● uppträda stridskraftsgemensamt i samtliga typer av insatser,  
● över tiden hålla 2000 personer ur insatsorganisationen insatt,  
● kontinuerligt delta i upp till fyra förbandsinsatser varav minst en ska kunna 
vara av bataljonsstridsgruppsstorlek,   
● ta emot militärt stöd från andra länder. 

 
Flexibilitet och mångsidighet är också återkommande då man ser en stor variation i de 
uppdrag man ska kunna lösa, i olika miljöer, konflikter och mot olika typer av hot. Att striden 
ska kunna genomföras tillsammans med marina förband och flygförband omnämns också, 
likaså viljan till att en ”joint-övning” ska genomföras årligen, med markoperativ 

                                                
95HKV,  FMUP 2012, s.12. 
96 Ibid. s. 8. 
97 HKV, 2011-12-15, 01 600:68661, Arméns utvecklingsplan 2012-2021, bilaga 1, s.8. 
98 Ibid. 
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tyngdpunkt.99 Målbilden till år 2020 anges bl.a. bestå av förmågan att slå en högteknologisk 
motståndare av bataljons storlek.100 Bland flera områden som ska utvecklas eller anskaffas 
materiel till, är CAS ett. Exempel på andra är tryckhandgranater, spränghandgranater, RB 55, 
Archer, prickskyttegevär. Manöverbataljonernas tillförs efterhand utrustning till TACP-
grupper varpå förmågan till CAS ökar. Man ser också behov av att utveckla samordningen av 
flyg- och marinstridskrafter inom ramen för markoperationer på brigadstabs- och 
bataljonsnivå. 101   

Flygvapnets Utvecklingsplan 2012-2021, FVUP 2012-2021 
Detta dokument är i likhet med AUP inte styrande på samma sätt som FMUP. Dokumentet 
utgår dock ifrån FMUP, men definierar mer Flygvapeninspektörens viljeinriktning avseende 
flygstridskrafterna.102  
Flygstridskrafterna ska primär genomföra insatser i Sverige eller dess närområde. Samtidigt 
ställs krav på att kriser i omvärlden ska kunna hanteras och internationella uppgifter ska 
kunna lösas. Förbanden ska också kunna verka globalt.103 Återkommande i dokumentet är just 
denna vilja till förmågebredd och möjligheten till att kunna verka internationellt, samtidigt 
som fokus ligger på Sverige och närområdet. I och med denna bredd tas också upp att vissa 
uppgifter kräver samverkan med Markstridskrafterna. Här belyser man: ”…det måste till ett 
fördjupat samarbete mellan försvarsgrenarna som leder till ett snabbare och flexiblare 
utnyttjande av understöd från luftarenan.”104  

 
I dokumentet konstateras också att: ”Tillgängliga resurser är begränsade/…/varför varje 
förändring av uppgift eller beredskapsgrad kräver tydlig prioritering.”105 

 
Stridsflygdivisionerna ska med hög effektivitet: ”… kunna lösa alla för stridsflyg relevanta 
uppgifter.”106 
 

Doktrin 
Samtliga granskade doktriner är överlag allmänt hållna till förmågor och är av utbildande 
karaktär, vilket Försvarsmakten också framhåller vara avsikten.  
 

Doktrinen syftar till att förmedla ett gemensamt förhållningssätt…107 
Och: 

…på ett grundläggande sätt beskriver hur våra militära resurser används.108  
 

                                                
99 HKV, 2011-12-15, 01 600:68661, Arméns utvecklingsplan 2012-2021, bilaga 1. s. 39. 
100 Ibid. s, 38. 
101 Ibid. s. 57 ff. 
102 HKV, 2011-12-15, 01 600:68662, Flygvapnets utvecklingsplan 2012-2021, s. 6 
103 Ibid. s. 15 ff. 
104 Ibid. s.23. 
105 Ibid. s.45. 
106 Ibid. s. 57. 
107 Försvarsmakten, Doktrin för gemensamma operationer, s. 3. 
108 Ibid. 
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I inledningen till Militärstrategisk doktrin (2011), uttrycker man också vikten av att 
doktrinernas budskap kommuniceras ut och implementeras.109 Vikten av kunskap och 
förståelse för respektive krigföringsarena påtalas också i Doktrin för markoperationer.110 
 
I Militärstrategisk Doktrin 2011 beskrivs de olika stridskrafternas generella drag, samt att de 
ska kunna samverka med varandra. Kring kombinerade vapen kan man läsa att det utgör 
kärnan för framgång i strid, varför förutsättningar måste ges till att samverka i organisation 
och träning.111 Samverkan lyfts fram vid flera tillfällen, dock inte endast i form utav en militär 
sådan utan även med civila myndigheter, organisationer och andra aktörer. Vikten av att alla 
inblandade i en samverkan, förband lika väl som civila aktörer, har ett överenskommet 
gemensamt mål lyfts fram. Så även vikten av tydliga roller och ansvarsområden. Det krävs 
också en flexibilitet för att uppnå en fungerande samverkan. Vikten av kommunikation 
gentemot alla inblandade parter i en samverkan lyfts också fram. Vad uppgiften och 
verksamheten som bedrivs måste vara tydligt kommunicerad både internt och externt.112  
Effektivitet ska uppnås genom enkelhet, där enkla, tydliga och klara direktiv. Genom detta 
ska också missförstånd och tidsförluster undvikas.113  
 
Delarna Doktrin för- Gemensamma operationer, Markoperationer och Luftoperationer, är 
allmänt hållna till vad förmågorna kan lösa för olika uppgifter vilket i sig kan leda till 
minskade kunskapsluckor genom en utbildande effekt. Själva syftet i sig med doktrinerna kan 
också härledas till viljan att minska både kunskapsklyftor och öka förståelsen för 
organisationens övergripande uppgifter. Samverkan och flygunderstöd nämns av båda taktiska 
doktriner, men i en generell och övergripande form .114 
 

Intervjuer 

Intervjuer med respondenter ur Armén 
Samtliga respondenter påtalade att det fanns flera olika processer och förändringar som tar 
lång tid. Materiel var en del, där anskaffning och utveckling nämndes. Detta i sin tur orsakade 
en stor frustration från de på förbandsnivå. Respondent A2 ger uttryck för det genom: ”… 
inget har hänt på flera år kopplat till utrustning.” Till denna frustration och koppling till en 
långsam förändringsprocess vittnar också flera av respondenterna att representationen vid 
olika CAS-möten brukar vara klart bristfällig, speciellt representationen från Flygvapnet har 
en tendens till att inte närvara. Till detta nämner respondent A1 fler problem:  
 

”Vid koordineringsmötena har ingen befälsrätt över någon annan och 
frågorna kan därför inte dömas av. Det blir en sorts `jasså-möten´. Man 

                                                
109 Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin, s. 5. 
110 Försvarsmakten, Doktrin för markoperationer, s. 41. 
111 Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin, s. 137. 
112 Ibid. s. 68 
113 Ibid. s. 64. 
114 Försvarsmakten, Doktrin för markoperation, s. 32. 
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försöker lösa det mellan Prod A och FV, men resultatet blir ofta någon 
halvmesyr.”  
 

Frustrationen är också stor över den interna kunskapsbristen inom Markstridskrafterna kring 
vad som kan åstadkommas med hjälp av CAS. A1 berättar: 
 

”Det börjar bli bättre nu efter FS 17 då svenskarna började understödjas av 
CAS. Fler och fler har fått upp ögonen för vilken force-multiplier CAS är för 
markförbanden. Men utbildning och information måste fram till cheferna.” 
 

Detta ligger också i linje med respondent A2 som påtalar att CAS-förmågan har redan räddat 
svenska liv och förtjänar mer utrymme i Försvarsmakten. 
 
Ser man till processer mellan de inblandade parterna så uppgav samtliga att det fungerar som 
bäst ute på förbanden och dem emellan, men ju högre upp i organisationen man kommer desto 
sämre fungerar det och kunskapsklyftorna ökar. Här lyfts ett par tecken på en återhållsam 
inställning till förändring fram och kunskapsklyftor. Respondet A3: ”LedS har påbörjat ett 
arbete med att lyfta upp och strukturerar CAS frågorna. Det var ett bra tag sedan. Men det 
händer inget.” 
 
Både respondent A1 och A2 påtalar också förslag som funnits med länge men som inte ges 
något gehör. Ledning av den dagliga verksamheten från ett Air Operation Centre, AOC 
genom Air Tasking Order, ATO lyfts fram som ett. Det förslaget skulle både bidra till 
minskade kunskapsklyftor och samverkan skulle optimeras samt gå snabbare enligt A2. Här 
ser både A1 och A2 stora samordningsvinster om detta skulle kompletteras med en 
samverkansofficer från markstridskrafterna. Dessa synpunkter kring ett AOC delas av flera 
respondenter från flygvapnet. Men som A2 uttrycker det:  
 

”Det finns ett ointresse från den högre nivån. De vill inte ta i detta. CAS-
förmågan är inte på något sätt prioriterad på chefsnivå. Varken från ATS, FTS 
eller de enskilda förbanden. Det finns ingen tydlig prioritering eller styrning. 
Kunskapen kring CAS och dess förmåga blir sämre och sämre ju högre upp i 
organisationen du kommer.”  

 
Dessa kunskapsklyftor påtalar flera respondenter vara av hierarkisk karaktär. Vilket också 
försvårar samverkan. ”Att den ATS och FTS inte besitter nödvändiga kunskaper är inte bra 
idag och oroande inför framtiden” menar A1 och tillägger:  
 

”Det är för dåligt att man sitter på A9 och F 21 och löser hela tilldelningen av 
flygtid. Prioriteringar kommer att bli ännu viktigare då denna verksamhet 
växer och det finns ett begränsat antal flygtimmar. Det här borde ligga på C 
ATS och C FTS nivå att prioritera.” 
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Revir-tänk kan man också se tydliga spår av. Respondent A2 menar att det mellan förbanden 
förkommit tydliga tecken på det även om det blivit bättre nu. Han menar också: ”Om 
samverkan sker på lokal nivå (A9 och F 21) kring en nationell förmåga, så blir inte output:en 
rikstäckande.” Detta kan man koppla till en suboptimering av verksamheten, där de på 
förband strävar efter att optimera verksamheten, så suboptimeras den av att den inte leds 
centralt. A1 säger:  
 

”Samarbetet är i grunden inte strukturerat eller uppstyrt. Detta borde ske 
uppifrån och ner, inte ner ifrån och upp som nu. Nu fungerar det för att 
behoven mellan Armén och Flygvapnet taktar hjälpligt genom att vissa 
individer sliter hårt för att komma till skott. Men när dessa individer inte orkar 
längre så kommer det vara svårt att vidmakthålla alla FAC.” 

 
Respondent A5 menar också på att en suboptimering sker när det inte sker en 
samverkansprocess mellan armén och flygvapnet när det gäller anskaffning av 
flygammunition mot markmål. Målen som ska bekämpas i dessa fall är ju på markarenan och 
borde vara komplement till vad armén har eller behöver.   
 
Orsakerna till en del av ovanstående problem som respondenterna nämner, förklaras också i 
en del utsagor. Materieldelarna och den långsamhet som flera tar upp förklara respondent A5 
delvis: ”Långsamheten kring materiel beror på fler faktorer. Det är högt tryck från alla håll 
att få materiel.” CAS-förmågan är en av flera förmågor som alla ska ha materiel. A5 
fortsätter:  
 

”Vissa leverantörer har långa leveranstider. Beställer man så små mängder 
som Sverige gör är det också lätt att bli nedprioriterad av leverantörerna. I 
vissa fall kan godkännande krävas av annan stat också, vilket kan dra ut på 
tiden.”  
 

Kring prioriteringar nämner också A5: ”Det finns en mycket tydlig prioritet inom CAS och det 
är insats, all kraft läggs inom detta område”. Men samtidigt nämner också A5 att: ”Det man 
kan fundera på är det operativa sammanhanget, vem som prioriterar, speciellt i ett nationellt 
sammanhang.” CAS i ett nationellt perspektiv är också något A1 lyfter fram som ett område 
där informationen och styrningen uppifrån är bristfällig.  
 
Vad bekommer revir så framträder också en bild som skiljer sig mellan mark- och 
flygstridskrafterna. Som A1 uttrycker det:  
 

”Tar du tio flygvapenofficerare och tio arméofficerare och frågar dem vad de 
anser sin organisations kärnverksamhet syftar till i slutändan, så kommer du 
från flygvapenofficerarna få ett svar; att hålla flyg i luften. Från 
arméofficerarna kommer du att få tio olika svar.” 
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Han anser här att Flygvapnet är mer homogen i sin syn på sig själv som organisation. 
Samtliga respondenter ur Markstridskrafterna ger uttryck för att verksamheten fungerar som 
bäst på förbandsnivå. Orsak till det anger de som de inblandade individernas personliga 
engagemang, samt att verksamheten till stor del numera är reglerad i verksamhetsuppdragen, 
VU. 
 

Intervjuer med respondenter ur Flygvapnet 
När det gäller förändringar i organisationen så redovisar flera samstämmiga uppgifter med 
respondenter från Markstridskrafterna i en vilja till att flyget ska ledas från ett AOC. 
Respondent F2:  
 

”Uppdelningen Prod och Insats hindrar idag en effektiv samverkan. Nu kör vi i 
Prod-röret, där vi genar och hoppar över ledningsdelen, och börjar underifrån 
istället. Jag skulle vilja att AOC leder som vid insats med en Air Operation 
Directive AOD i grunden där apportionment framgår.” 
 

Respondent F2 menar att förslag på detta har funnits länge men inget händer och förklarar det 
med att det beror på avsaknad av folk.  
 
Samtliga respondenter från Flygstridskrafterna menar på att CAS inte är något prioriterat 
område för flygvapnet. F6 säger:  
 

”Med den nya inriktningen så är detta inget som är prioriterat. Det är det 
nationella luftförsvaret som vi har blivit ålagda att fokusera på. Självklart ska 
vi upprätthålla vår förmåga till CAS och utbilda markförbanden, men det är 
inte vårat fokus.” 

 
Frustration som uppvisas, påtalar F1 rör egentligen inte CAS-förmågan i sig, utan handlar om 
att det finns ett mer optimalt sätt att nyttja stridskrafterna på över lag:  
 

”Om vi ledde från ett AOC skulle vi ha en bättre överblick, verksamheten 
skulle kunna koordineras bättre, inklusive CAS verksamheten. Speciellt om det 
satt en samverkansofficer där från markförbanden.” 

 
När respondenterna resonerar kring kunskap och förståelse hos högre chefer verkar det som 
kunskapsklyftorna inom flygstridskrafterna inte är lika framträdande som respondenterna från 
markstridskrafterna gör gällande. Ser man däremot till kunskapsklyftorna mellan de två 
organisationerna så framträder en bristande förståelse för luftrum hos representanterna från 
markstridskrafterna vara en vanlig synpunkt från samtliga respondenter från både mark- och 
flygstridskrafterna. Respondent F2 hävdar dock att det finns två sidor av det myntet: ”Vi 
måste ju också förstå dem. Att de inte alltid kan lägga sina övningar utefter vårt luftrum.” 
Och menar på att flygstridskrafterna ibland har svårt att förstå markstridskrafternas behov av 
att förlägga övningar i områden som är problematiska ur ett luftrumssamordningsperspektiv. 



Försvarshögskolan  40 (53) 
Tobhias Wikström 
 
 
Med ett vidare perspektiv lyfter respondent F6 fram ytterligare en kunskapsklyfta:  
 

”Vi har en tydlig prioritering inom Flygvapnet där nationellt luftförsvar är vår 
prio. Därmed har vi fått prioritera ner CAS. Problemet är att Armén inte 
riktigt har förstått den här inriktningen. Denna synk måste bli bättre där, både 
när det gäller verksamhet och materiel.”  

 
Ett resurseffektivt samarbete som respondent F3 lyfter fram kring CAS är det som sker 
mellan de nordiska ländernas försvarsmakter. Här menar F3 att alla inblandade tjänar på detta, 
när utbildning av FAC samordnas mellan länderna och flygresurserna på så sätt kan nyttjas 
effektivare. Enligt F3 så samordnas utbildningar och de nordiska länderna byter dyra FAC 
kursplatser mot flygtid och med detta följer också en effektivisering genom mer optimalt 
nyttjande av resurserna. 
 
En skillnad mellan de två organisationerna som flera respondenter tar upp är hur man i de 
olika organisationerna ser på vem som äger verksamheten. Respondent F1: ”Armén känns 
mycket mer insatsfokuserad medan vi i Flygvapnet håller oss mer i produktionsspåret.” Detta 
är också något som respondent A5 nämner: ”När det gäller flygtid så skiljer flygvapnet på 
flygtid som tillhör insats och flygtidsproduktionen mellan FTS och Prod FV. I armén är det 
mer tydligt vad som tillhör vad.” 
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4 Analys 
Här är avsikten att föra samman teorierna med empirin i två steg. Först genom en analys mot 
den skapade idealbilden, som därmed också utgör en nulägesbeskrivning. Sedan ställs 
nulägesbeskrivningen mot krishanteringsteorin och teorin om lärande organisationer för 
vidare analys. 

Analys steg 1 

Analys; idealbild vs Försvarsmakten 
Idealbilden tar upp vikten av ett fungerande informationsflöde mellan samtliga nivåer, både 
lodrätt och vågrätt inom organisationen. De granskade dokumenten visar på en tydlig vilja hos 
Försvarsmakten att informera sina anställda om organisationens vision, målsättning och 
uppgifter. I samtliga dokument finns en tydlighet kring vad Försvarsmakten ska kunna och 
vad den vill ha ut av sina förband. Sammanfattar man de granskade dokumenten framträder en 
organisation (Försvarsmakten) som ska ha en stor bredd i sina förmågor. Med dessa förmågor 
ska organisationen kunna verka överallt. I Sverige, i närområdet och globalt. Dock med 
inriktning på några divergerande fokusområden för sina stridskrafter. Organisationen ska 
också kunna samverka med interna och externa aktörer, myndigheter och näringsliv. 
Nationella och internationella. 
 
Man kan se denna information som ett försök och en vilja från Försvarsmaktens sida att 
minska kunskapsklyftorna inom den egna organisationen, vilket är positivt enligt idealbilden. 
Genom Strategiskt styrdokument som inriktar sig på det övergripande i form av 
Försvarsmaktens vision och mål i stort. Sedan med en öka detaljrikedomen i FMUP, och 
vidare i AUP och FVUP. Den tydlighet som uppvisas gäller dock Vad, organisationen 
Försvarsmakten ska kunna. Ett problem som uppstår är att detta Vad inte är reglerat till i 
vilken omfattning och till vilken grad det syftar. Prioriteringar finns men kombinationen av att 
de är så pass breda i sin omfattning samt att även det som inte är prioriterat också ska kunna 
lösas, skapar ett informationsbehov. Detta informationsbehov bygger till stor del på 
kunskapsklyftor, där nivåer högre upp i organisationen inte känner till eller förstår behovet 
kring information från lägre nivåer. Så det informationsflöde som inledningsvis utifrån 
idealbilden visar på ett positivt utslag, studsar och kommer tillbaka som ett ytterligare 
informationsbehov nerifrån i organisationen. I detta informationsbehov som skapats 
efterfrågas information som i sin tur visar tecken på att kunskapsklyftor finns inom 
organisationen och att dessa blir större ju högre upp i organisationen man kommer. Detta ger 
mot idealbilden ett negativt utslag med avseende på just kunskapsklyftor. Den förmågebredd 
som Försvarsmakten strävar efter gör det också svårt att ha kunskap representerad på alla 
nivåer, vilket kan vara en del av förklaringen till att kunskapsklyftorna är större ju högre upp i 
organisationen man kommer.  
 
En utvecklad gemensam uppfattning kring organisationens uppgifter och målsättningar 
rörande CAS finns trots detta längst ner i organisationen, på förbanden. Där präglas 
samarbetet av motiverade individer som vill lösa uppgiften oavsett organisationstillhörighet. 
Samverkan sker på ett snabbt och optimerar sätt, vilket är två positiva faktorer enligt 
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idealbilden. Detta indikerar också om en frånvaro av skyddat revir-tänk vilket även det är 
positivt. Men på Prod A, ATS, Prod FV och FTS utsätts den gemensamma uppfattningen som 
råder på förbandsnivån, för konkurrens. På denna nivå tar den egna organisationens 
utvecklade uppfattning kring organisationens verksamhet vid, och där är CAS, för både mark- 
och flygstridskrafterna endast en förmåga i mängden. Ur ett CAS-perspektiv suboptimeras 
därmed verksamheten, även om det troligtvis inte är avsikten från Prod A, ATS, Prod FV och 
FTS, utan istället ett resultat av den bredd Försvarsmakten vill uppnå. Ställs detta mot 
idealbilden, så blir utfallet olika, beroende på vilken nivå som granskats. Förbandsnivån visar 
dock på positiva indikeringar mot samtliga variabler i idealbilden. 
 
En optimering som dock påvisas som också går i riktning med den uttryckta viljan till 
nordiskt samarbete är den samverkan som sker med övriga nordiska länder kring utbildning 
av nya FAC:ar. Detta samarbete där deltagande länder gemensamt utbildar och använder 
varandras resurser, genom att en byteshandel sker mellan kursplatser och flygtid, lyfts farm 
som ett effektivt och resurssparande samarbete. Detta ger också positiva indikeringar mot 
idealbildens samtliga delar. 
 
Ytterligare en del kunskapsklyftor som uppvisas mellan mark- och flygstridskrafterna: 
Flygstridskrafterna beställer bomber mot markmål utan dialog med markstridskrafterna. 
Markstridskrafterna har enligt ett par respondenter från flyg, inte riktigt förstått 
flygstridskrafternas fokus kring nationellt luftförsvar. Detta är också negativt ställt mot 
idealbilden. Frågan man kan ställa sig här är om information finns inom organisationen, men 
att den inte når fram. Eller om informationen når fram men är så pass otydlig att den inte 
fyller sin funktion. Textanalysen och intervjuerna pekar på att det handlar om otydlighet. 
 
Sett till förändringar inom organisationen Försvarsmakten så kan det konstateras att 
intagandet av IO14 tar tid. Det är svårt utifrån denna undersökning att bedöma om det 
förändringsarbetet som startade i och med proposition Ett användbart försvar, och fortfarande 
pågår, beror på en återhållsam inställning till förändring eller inte från Försvarsmaktens sida. 
Det är också svårt att bedöma hur lång tid en sådan stor förändring bör ta varför denna faktor 
inte bedöms i detta arbete. 
 
För de som arbetar med CAS-relaterade frågor kan man konstatera en viss inbördes skillnad 
mellan mark- och flygstridskrafterna på förbandsnivå. Här är frustrationen större hos 
Marstridskrafternas respondenter än hos de från flygstridskrafterna över lag, kring det som 
upplevs fungera mindre bra inom organisationen. Detta förklaras av att för flygstridskrafterna 
är detta en av många förmågor som de ska hantera och det är inte heller den som är i 
flygstridskrafternas fokus.  Medan de inom markstridskrafterna som arbetar med dessa frågor 
på förbandsnivå har ämnet mer i fokus för sin arbetsuppgift. 
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Analys; idealbilden vs markstridskrafterna  
CAS-förmågan ska även inrymmas i en nationell kontext enligt FMUP. Här upplever flera 
respondenter att detta inte är omhändertaget, vare sig i metoder eller i form av materiel. 
Samtliga respondenter från Markstridskrafterna ger uttryck för att materielanskaffning tar 
lång tid.  Detta tyder på en långsamhet inom organisationen. Exempelvis ger respondent A1 
uttryck för att han har försökt drivit på materielprocessen i flera år kring anskaffning av 
utrustning utan framgång. Här anger en av respondenterna flera orsaker till den långa 
tidsaspekten rörande materielanskaffning. En av orsakerna var att utrustning rörande CAS, 
utgör bara ett av flera materielbehov. En följdfråga blir då kopplat till den förmågebredd som 
eftersträvas hur prioriteringarna bland dessa ser ut och om dessa i så fall är kommunicerade 
ner till lägre nivåer. Tydligt var att pågående insats är det som prioriteras högst. Men 
avsaknaden av insyn i hur övrig prioritering ser ut tyder på kunskapsklyftor och ger upphov 
till frustration hos framförallt de på förbandsnivån. Flera av respondenterna menar att det 
finns en bristande kunskap och förståelse från nivåerna ovanför dem, alltså kunskapsklyftorna. 
Flera respondenter gav också uttryck för att ju högre upp i organisationen, desto sämre 
kunskap inom området fann man.  Här påvisades också en intern frustration. Dels kopplad till 
en långsam materielprocess, men även kopplat till bristen på förståelse och kunskap från 
högre nivå. En orsak till frustrationen var just kunskapsbristen gällande vilken force-enabler 
som CAS-förmågan utgör och att denna förmåga redan har räddat svenska liv. Denna 
förståelse från högre nivå var dock på väg att bli bättre efterhand som positiva erfarenheter 
från Afghanistan uppmärksammades mer och mer uppgav flera. Det påvisades också en intern 
frustration med bäring på skyddat revir tendenser. Dels mellan funktionsansvarigt förband och 
övriga förband, dels mellan de olika förmågorna inom markstridskrafterna. Skyddat revir 
mellan förmågorna skapade också en viss frustration avseende bristen på kunskap kring 
nyttan med CAS. Sett till idealbilden ger dessa kunskapsklyftor och frustration en negativ 
indikering. 
 

Analys; idealbilden vs flygstridskrafterna  
Flera respondenter, från både flyg- och markstridskrafterna uttryckte en vilja till att den 
dagliga verksamheten skulle ledas från det befintliga Air Operation Centre, AOC hos FTS. 
Där skulle också en samverkansofficer från markstridskrafterna finnas. Med detta såg flera 
respondenter stora samordningsvinster, verksamheten skulle optimeras och effektiviseras. 
Detta skulle också leda till minskade kunskapsklyftor mellan stridskrafterna. Denna vilja till 
förändring upplevde flera respondenter att de inte fått gehör för trots att vinsterna med en 
sådan förändring vid flera tillfällen hade påvisats. Inga andra förklaringar hade givits än att 
det inte fanns personal för detta. Detta kan vara en indikering på kunskapsklyftor inom den 
egna organisationen där ledningen inte förstår vinsterna, alternativt att ledningen förstår men 
inte har kommunicerat det ner till förbandsnivån. Det kan också vara ett tecken på en 
långsamhet inom organisationen eller ett tecken på en ovilja till förändring. Vilken av 
ovanstående faktorer som råder går inte att fastslå med tillgängligt empiriska underlag. 
Oavsett anledning så blir utfallet av detta negativt, ställt mot idealbilden. 
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Den interna frustration som indikerades berörde inte just sakfrågan CAS, utan var mer 
allmänt relaterad till att man såg möjligheter att optimera verksamheten mer generellt. Här var 
samverkan kring CAS bara en av de delar som skulle bli bättre om förändringar i 
organisationen gjordes genom att börja leda flygverksamheten från AOC. Denna interna 
frustration ger mot idealbilden en negativ indikering. Respondenterna från Flygstridskrafterna 
var också över lag insatta i vad deras verksamhet syftade till i stort. I markstridskrafterna är 
CAS en av många förmågor, varför en viss konkurrenssituation och därmed skyddat revir tänk 
kan uppstå mellan dessa. Denna situation ges inte uttryck för inom flygstridskrafterna, utan 
respondenterna vara införstådda med att CAS förmågan var en del av helheten, och att den 
inte var den förmåga som de fokuserade på, dock skulle de ha färdigheter inom området. 
Denna förståelse för helheten ställd mot idealbilden ger en positiv indikering.  
 
En tendens till skyddat revir uppvisas dock av ett par respondenter som menar på att det 
fokusområde som Flygstridskrafterna inriktar sig på, luftförsvar, är just det som är viktigast, 
vilket CAS inte får inkräkta på. De menade på att detta idag inte leder till någon konflikt. 
Eftersom balans nu råder mellan respektive stridskrafts behov, men att det eventuellt i 
framtiden kan bli fråga om en konflikt, varför man då kommer in på revir. 
 

Analys steg 2 
Utifrån analysen i steg ett kan vi idag konstatera att samverkansprocessen mellan mark- och 
flygstridskrafterna med avseende på CAS, idag fungerar bra på förbandsnivå, men att en 
försämring av processen sker ovanför denna nivå. Orsaker till det anges som divergerande 
fokus för de båda stridskrafterna, okunskap från chefer ovanför förbandsnivån, samt en 
förmågebredd som i stort sett innefattar allting överallt. I denna förmågebredd efterfrågas en 
tydligare prioritering kring vilka förmågor och vilken verksamhet som ska fokuseras på och 
hur mycket energi som ska läggas på det som inte ligger i fokus, men som ändå ska 
genomföras och upprätthållas. I denna brist på styrning och prioritering uppstår lätt 
frustration, speciellt hos markstridskrafterna, där en del individer har just CAS-förmågan som 
deras huvudarbetsuppgift. Men i och med att behoven hos respektive stridskraft när det gäller 
CAS-relaterad verksamhet, just nu överrensstämmer med varandras, så råder där en balans. 
Flygstridskrafterna behöver utbilda deras piloter och vill upprätthålla förmågan. 
Markstridskrafterna behöver utbilda förbandens Forward Air Controllers och upprätthålla 
deras certifiering. Denna balans gör det också möjligt för de båda stridskrafterna att dels 
gentemot varandra men även internt, fortsätta med den single-loop process som nu pågår. De 
kan utifrån rådande förutsättningar fortsätta att göra småjusteringar kring den CAS-relaterade 
verksamheten, vilket troligtvis leder till små förbättringar över tiden. Verksamheten på 
förbanden kommer troligtvis att optimeras än mer, och suboptimeringen som sker genom att 
inte lyfta ledningen av verksamheten, kan även den fortsätta, eftersom individerna på ATS, 
FTS, Prod A och Prod FV också kommer att fortsätta att försöka optimera det de kan kring sin 
del av verksamheten. Ser vi till krishanteringsteorin så kommer Försvarsmakten med detta 
troligtvis också att hålla sig borta från både konflikt och kris, tack vare den rådande balansen i 
stridskrafternas behov kring CAS. 
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Dock indikeras en oro för att den balans som nu råder kring uppgifter och resurser är på väg 
att rubbas. Kopplar vi steg ett av analysen samman med teorin kring krishantering så tyder det 
på att Försvarsmakten just nu ligger utanför den skalan som finns angiven enligt figur 8. Om 
en förändring sker kring uppgifter och resurser, och balansen i behov mellan stridskrafterna 
förändras. Vilket skulle kunna ske genom en tydligare målbild från ledningen som flera 
respondenter efterlyst, kring den bredd Försvarsmakten ska besitta i form av förmågor. Då 
kan denna tidigare balans snabbt övergå i en obalans och därmed försätta mark- och 
flygstridskrafterna i en konflikt eller kris enligt krishanteringsteorin. Framkallande av detta 
skulle exempelvis kunna vara en incident under en markinsats där svenska soldater kommit 
till skada och CAS-förmågan varit frånvarande, eller genom en rysk styrkedemonstration i 
Östersjön och svenskt stridsflyg varit frånvarande. Båda incidenterna var för sig skulle kunna 
påverka samverkansprocessen till den grad att förutsättningarna för den ena organisationen 
fundamentalt förändrades, som teorin kring double-loop beskriver. I det ena fallet skulle det 
kunna innebära att i slutänden flygstridskrafterna inordnades som ett truppslag som vilket 
annat inom markstridskrafterna. I det andra fallet skulle det kunna innebära att CAS-förmågan 
avskaffas helt. Drastiska exempel, men enligt teorin är ett av tre utfall vid en double-loop just 
att organisationens115 verksamhetslogik ifrågasätts så kraftigt, p.g.a. omvärldsförändringar att 
organisationen riskerar kollapsar och upphöra att existera. Mest troligt i detta fall är dock 
utfallet; att en av organisationerna fick genomföra kraftiga förändringar i sin verksamhet och 
ändra på grundläggande värderingar och därmed sin verksamhetslogik. Utfallet för den andra 
organisationen under samma förutsättningar skulle i enlighet med teorin om double-loop 
innebära att denna gick stärkta ur en sådan process, än mer övertygade om sin 
verksamhetslogik.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
115 I detta fall syftar organisationen på mark- eller flygstridskrafterna, och inte Försvarsmakten som helhet. 
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5 Slutsatser 
Här presenteras de slutsatser som studien påvisar. Dessa är ställda mot de frågeställningar 
som presenterades inledningsvis. 

- I vilket tillstånd befinner sig idag den svenska samverkansprocessen mellan mark- och 
flygstridskrafterna ur ett organisationsutvecklingsperspektiv  

- Vilka konsekvenser innebär detta för Försvarsmakten? 

 
De svenska mark- och flygstridskrafterna i deras förhållande till CAS har en väl utvecklad 
gemensam målbild kring samverkar på förbandsnivå. Dock divergerar denna målbild på nivån 
ovanför förbanden mot olika fokusområden. Styrdokumenten som de båda stridskrafterna har 
att förhålla sig till ger vägledning och stöd för samverkansprocessen i sig. Dock inte i 
tillräcklig omfattning och speciellt inte sett till en nationell kontext. Försvarsmaktens 
kommunicerade vilja och målsättning innefattar en sådan bredd, både i förmåga och geografi, 
att tydliga prioriteringar behövs. De prioriteringar som finns avslutas med att även det som 
inte är prioriterat ska också kunna lösas. 
Samarbetet mellan mark- och flygstridskrafterna, relaterat till CAS präglas av att det är 
motiverade individer som strävar efter flexibilitet, integrering och innovation enligt vad 
organisationsutvecklingsteorier förespråkar. Själva samverkansprocessen präglas av en 
snabbhet på förbandsnivån, men i bakgrunden ligger dock en långsamhet kopplat till 
materielanskaffning och till viss del omorganisation till IO14. Bäst fungerar samverkan på 
förbandsnivå. Ju högre upp man förflyttar sig i organisationen, desto större konkurrens får 
CAS-förmågan från andra förmågor. Kunskapsklyftorna upplevs också öka ju högre upp i 
organisationen man kommer, vilket främst får påverkan inom den egna organisationen även 
om det också påverkar samverkansprocessen i viss mån. Den frånvaro av revir mellan 
stridskrafterna på förbandsnivå, visar tendenser till närvaro på ATS, FTS, Prod A och Prod 
FV då båda organisationers målsättningar, uppgifter och framför allt resurser, kan komma att 
justeras, på den andres bekostnad i framtiden. Dock råder balans mellan de båda 
stridskrafternas behov av samverkan med varandra, just nu. Detta föranleder också att 
Försvarsmakten inte befinner sig i något av de krishanteringssegment som redovisats för 
under teorikapitlet. 
 
Konsekvenserna utav den situation som råder är att samarbetet troligtvis kommer att fortsätta 
genom ständiga små justeringar där de båda stridskrafterna fortsätter att sträva mot att 
optimera verksamheten och genomföra den på ett än mer effektivt sätt. Inget tyder på att 
några drastiska förändringar i närtid kommer att ske relaterat till CAS-förmågan. 
 
Om den denna balans mellan stridskrafternas behov ändock skulle ändras, kan det komma sig 
att små justeringar av verksamheten inte räcker till. Vid en sådan situation kommer enligt 
teorin både mark- och flygstridskrafterna gå igenom en process där deras grundläggande 
verksamhetslogik ifrågasätts, en double-loop. Resultatet utav en sådan process kommer att 
innebära att den ena organisationen kommer att gå stärkt ur processen. Den andra kommer 
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antingen få förändra sina grundläggande värderingar och tankesätt kring sin verksamhet, eller 
kollapsa och dö.  

6 Diskussion  
Under detta kapitel förs en diskussion kring de vägval Försvarsmakten, mark- och 
flygstridskrafterna står inför, samt eventuella konsekvenserna av dessa. Avslutningsvis 
presenteras förslag på vidare forskning. 

Om det ur ett historiskt perspektiv generellt sett, tidigare varit svårt tidigare för mark- och 
flygstridskrafter att samverka, så lär det inte bli lättare av att de två organisationerna har olika 
geografiska inriktningar på dess fokusområden. 
Enligt en av de teorier som använts i detta arbete så måste en organisation ständigt förbättra 
sig. Antingen genom små justeringar, som fortfarande överrensstämmer med organisationens 
verksamhetslogik, single-loop. Eller vid större förändringar som berör organisationen och 
dess grundläggande verksamhetslogik måste ifrågasättas, genom double-loop. Sker inte detta 
kommer organisationen att kollapsa. Vidden av de händelser som utspelat sig sedan muren 
föll i Berlin 1989 och betydelsen de haft på Försvarsmakten kan jag inte bedöma. Men ser vi 
till organisationen Försvarsmakten, så är det relativt omfattande förändringar som inträffat i 
dess omvärld. Sverige har gått med i EU och samarbetar intimt numera med NATO. Hjälp 
kan påräknas vid händelse av kris.116 Försvarsmakten har gått från ett invasionsförsvar till ett 
insatsförsvar, och från värnpliktiga till yrkessoldater. Om dessa händelser var och en för sig 
har medgjort att Försvarsmakten kunnat arbeta vidare med endast en utvecklingsprocess i 
form av single-loop kan jag endast spekulera i. Eller kan alla dessa händelser tillsammans 
föranlett en double-loop process, som i slutändan riktat in våra markstridskrafter på att sättas 
in i strid utomlands istället för något som var självklart för 20 år sedan, på hemmaplan?   
Tydligt är att mark- och flygstridskrafter har ett effektivt samarbete på förbandsnivå och at det 
ständigt pågår en single-loop process på den nivån. Men att detta fungerar bygger troligtvis 
till stor del på att de båda organisationers behov just nu taktar med varandras. 
Styrdokumenten är tydliga med vad vi ska kunna, men inte till vilken grad och i vilken 
omfattning. Tydligheten i dokumenten skapar också en otydlighet i sig, då förmågebredden är 
så pass bred som den är.  
Flera respondenter, från båda stridskrafterna har uttalat att de vill se en förändring i 
organisationen med mer fokus till train as you fight. Främst har man här menat ur ett 
ledningsperspektiv, där insatsorganisationen ska leda verksamheten som de skulle göra vid en 
kris eller ett krig. Men ur ett nationellt perspektiv iden dagliga verksamheten skulle det med 
dagens skrivningar i styrdokument och med flygstridskrafternas fokusområde kunna resultera 
i att de svenska mark- och flygstridskrafterna inte samverkade över huvud taget, då flyget 
skulle vara upptagna med luftförsvar av Sverige och inte ha tid med CAS. Sätter vi detta i ett 
sammanhang där kris eller krig uppstår i Sverige och vi numera ska påräkna hjälp från annat 
land. Så skulle det kunna innebära att flygets del i en CAS-insats får skötas av ett annat lands 
flygstridskrafter. Även om detta mynnar ut i ett sannolikhetsresonemang, så påvisar det en 

                                                
116 Regeringen, Ett användbart försvar, s. 30. 
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avsaknad av information i form av styrning kring hur mycket eller till vilken grad CAS ska 
övas nationellt.  
Troligtvis är en stor orsak till att samverkan idag fungerar på förbandsnivå, förutom individers 
engagemang, att verksamheten är reglerad i verksamhetsuppdrag VU. Detta ger en tydlighet 
kring vad som ska göras, hur mycket och av vem. Precis en sådan tydlighet som efterfrågas 
generellt kring CAS-förmågan i sin helhet, och i en nationell kontext. Ovanför denna 
förbandsnivå så skapar en otydlig målbild sedan en växande osäkerhet kring verksamheten 
när den ställs i en konkurrens till annan verksamhet. Dels inom Markstridskrafterna där CAS-
förmågan hamnar i en revir- eller konkurrenssituation gentemot andra förmågor eller 
verksamheter. Dels mellan stridskrafterna i och med deras divergerande fokusområde, där 
Flygstridskrafterna ska inrikta sig på nationellt luftförsvar och därmed inte alltid kan avsätta 
flygresurser till Markstridskrafterna. Med en sådan situation och styrdokument som inte 
svarar upp till de frågeställningar som, hur mycket, i vilken omfattning och på bekostnad av 
vad, CAS-verksamheten ska genomföras, behövs det till en tydlighet. Riskerna med en fortsatt 
frånvaro av denna tydlighet är att organisationen Försvarsmakten börjar vandra på skalan 
inom krishanteringsteorin, där det första steget är incident och steget innan kris är olycka. 
Med lite tur kanske Försvarsmakten kan hoppa över stadiet incident och gå direkt till nästa 
steg som är konflikt. Detta då incidenter ofta har en fysisk karaktär och någon kan ha kommit 
till skada. 
 

Förslag på fortsatt forskning 
Det skulle vara av intresse att studera det förbättringsarbete som Israel Defense Force 
genomförde mellan 2006 och 2008, efter det andra Libanonkriget. Även om förutsättningarna 
skiljer sig markant mellan israeliska och svenska förhållanden, så är det ändå en 
samverkansprocess som har genomgått kraftiga kvalitativa framsteg. Det förbättringsarbete 
som israelerna genomförde, ställt mot organisationsutvecklingsteorier, skulle kunna ge den 
svenska Försvarsmakten intressanta aspekter att fundera kring i strävan efter ett än mer 
effektivt nyttjande av sina förband.  
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Bilaga 

Bilaga 1 
 

Intervjuguide  
 
Vem:  
Befattning:  
Erfarenhet av samverkan:  
När:  
Hur (telefon/muntlig/mail):  
Förförståelse som presenterats till respondenterna: 
 

- Beskriv din förväntade bild av hur samverkan mellan Armén och Flygvapnet borde gå 
till. 

- Inom din org (A/FV): Har ni en tydlig bild av hur ni ska jobba med CAS-relaterade 
frågor? Ex vilken prio, och målsättningar finns för CAS verksamheten? 

- Vad inom er egen org (A/FV) försvårar samverkan med den andra org kopplat till 
CAS? 

- Vad inom den andra org (A/FV) försvårar samverkan med den andra org kopplat till 
CAS? 

- Sker någon utvärdering inom er org efter hur ni jobbar med CAS-frågorna? 
- Har ni något gemensamt forum mellan Armén och Flygvapnet där ni ser på 

erfarenheter efter ett gemensamt arbete kopplat till CAS, eller övriga funktioner? 
- Vilka organisatoriska hinder ser du idag som försvårar ett bra samarbete? 
- Vilket stöd samt eventuellt hinder för en effektivare integrering, ser du i FM 

styrdokument, i form av doktriner, FMUP och regleringsbrev? 
- Vilka förändringar i styrdokument bör eventuellt tillkomma eller förtydligas för att 

effektivisera samverkan? 
- Vilka förutsättningar ser du idag som möjliggör ett bra samarbete? (Vågräta). 
- Vilka (organisatoriska, alltså bortse från kulturskillnader) hinder ser du idag som 

försvårar ett bra samarbete? 
- Inom vilka specifika områden upplever du ett gott samarbete? 
- Hur skulle man kunna effektivisera samverkan mellan A och FV kopplat till CAS?  
- Vilka organisatoriska förändringar ser du som FM skulle kunna göra för att möjliggöra 

ett effektivare samarbete kopplat till en stridssituation? 
- Vilket stöd för en effektivare integrering, ser du i FM styrdokument, i form av 

doktriner, FMUP och regleringsbrev? 
- Vilka förändringar i styrdokument bör eventuellt tillkomma eller förtydligas för att 

effektivisera samverkan? 
- Vilka enheter tycker du samverkar bäst och varför? (Prod, Insats, förbanden) 
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- Har din org tillräcklig med kunskap om den andra org för att kunna samarbeta 
effektivt? 

- Inom vilka områden anser du att den andra org har kunskapsluckor kopplat till din 
egen org? 

- Är samverkan mellan Armén och Flygvapnet på väg i en positiv eller negativ trend 
utifrån hur det fungerar idag? 

- Uppkomna behov genom uppdrag? Hur ser den processen ut? 
- Är samverkanstrenden positiv eller negativ? 

 

 
 


