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Hur bra är vi på att använda våra helikoptrar? 

- En undersökning om Försvarsmaktens helikopterorganisation 

Sammanfattning: 

Med början på år 1995 slogs Flygvapnets-, Arméns- och Marinflygets respektive helikopterförband 

samman till en gemensam helikopterflottilj sorterandes under Flygvapnet. Äldre helikoptersystem 

byttes ut mot nya uppdaterade system för att bättre klara dagens uppgifter parallellt med att 

efterfrågan har ökat nationellt såväl som internationellt. Samtidigt som en statlig utredning säger att 

understöd med helikopter är av stor betydelse för Försvarsmaktens framtida användbarhet så har 

flera omorganisationer skett inom myndigheten, vilket riskerar att hämma effektiviteten. 

 

Hur lämplig är Försvarsmaktens nuvarande helikopterorganisation när det gäller 

helikoptersamövning mellan Helikopterbataljonen och övriga förband? 

Studien visar att dagens Försvarsmakt, där efterfrågan på helikoptrarna är större än de tillgängliga 

resurserna, använder sig av ett system med både styrningar från högre chef såväl som önskemål från 

förbanden. Detta organisationsval stämmer väl överens med de antaganden, hämtade ur Bolman & 

Deals teori Det strukturella perspektivet, som har utgjort arbetets teoretiska grund.  

I arbetet framkommer även att det saknas en försvarsmaktsgemensam erfarenhetsdatabas för dessa 

övningar vilket riskerar att utgöra en friktion i kunskapsspridningen mellan förbanden. 

 

Nyckelord: Försvarsmakten, helikopter, samövning, Bolman & Deal, det strukturella perspektivet. 
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Abstract:  

Beginning in 1995, the Swedish Air force’s, Army´s and Navy´s respective helicopter units merged 

into one Helicopter Wing belonging to the Air force.  Older helicopter systems were exchanged to 

new, more updated systems with higher capability to cope with new demands. Today the use of 

helicopters has increased both nationally and internationally. While a state investigation says that 

the use of helicopters has a big role for the future use of the Swedish military, has several 

reorganizations taken place. Changes that may inhibit the efficiency of the Swedish Armed Forces. 

 

How suitable is today´s helicopter organization within the Swedish Armed Forces regarding to joint 

exercises between the Helicopter Battalion and other units? 

 

The study shows that today's organization, where the demand for helicopters is greater than the 

available resources, uses a hierarchical system that uses both directives from higher levels as well as 

requests from the different units. This organizational construction is consistent with the assumptions 

taken from Bolman & Deals theory Structural Framework, which has formed the theoretical ground 

for the study. 

The work also reveals the lack of a joint experience database for these exercises which might impede 

the spread of knowledge between the units.  

 

Key Words: Swedish Armed Forces, helicopter, joint exercises, Bolman & Deal, Structural Framework. 
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1. Inledning  

Försvarsmaktens uppgifter idag är att:  

”… förebygga och hantera konflikter och krig, ytterst genom väpnad strid. 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, i närområdet och globalt 

 upptäcka och avvisa kränkningar av det svenska territoriet och i enlighet med internationell 

rätt värna Sveriges suveränitet och nationella intressen i områden utanför detta 

 med befintliga förmågor och resurser vid behov bistå övriga samhället.”1 

Under året 2012 arbetade 29 205 st. hel- och deltidsanställda i Försvarsmakten, fördelade på förband 

och skolor runt om i Sverige, för att lösa dessa uppgifter. Med hjälp av markfordon, flygfarkoster, 

fartyg och ubåtar övade man såväl på marken och i luften som på och under havsytan för att 

myndigheten som helhet skulle kunna lösa sina uppgifter.2  

Dagens insatsförsvar skall, till skillnad från invasionsförsvaret, bl.a. kännetecknas av rörlighet och 

flexibilitet och användandet av manöverkrigföring eftersträvas för att nå uppsatta mål.3 Ett förband 

som synnerligen kännetecknas av rörlighet och flexibilitet är Helikopterflottiljen med baser i Luleå, 

Linköping och Ronneby. Genom sina helikoptrar bidrar förbandet med förmågan att snabbt flytta 

personal och materiel genom landet. Trupptransporter mellan fartyg och sjukvårdstransporter är 

bara några exempel de förmågor som förbandet klarar av.  

 

För att utveckla denna förmåga beslutade Regeringen vid ett regeringssammanträde den 9 oktober 

2008 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att utreda 

”[…] hur förmågan att understödja Försvarsmaktens insatsförband med helikoptrar 

ska bibehållas respektive förbättras, samt vilka krav det ställer på dimensionering 

och organisation av helikopterförbanden.”4  

 

I sin utredning konstaterar utredaren bl.a. att:  

                                                           
1
 Försvarsmakten, http://www.forsvarsmakten.se/sv/Om-Forsvarsmakten/uppdrag/Forsvarsmaktens-

verksamhetside/, besökt 8 april 2013. 
2
 Försvarsmakten, Försvarsmaktens årsredovisning 2012, bilaga 2, S. 17 & 23.  

3
 Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin 2011, S. 127. 

4
 Regeringen, Statens offentliga utredningar - Försvarsmaktens helikopterresurser, 2010. S. 3. 

http://www.forsvarsmakten.se/sv/Om-Forsvarsmakten/uppdrag/Forsvarsmaktens-verksamhetside/
http://www.forsvarsmakten.se/sv/Om-Forsvarsmakten/uppdrag/Forsvarsmaktens-verksamhetside/
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”[…] omställningen till ett tillgängligt och användbart insatsförsvar ställer ökade 

krav på Försvarsmaktens operativa förmåga. Helikopterbataljonens förmåga att 

understödja arméstridskrafter och marina stridskrafter vid nationella och 

internationella insatser med helikopterenheter är av stor betydelse för 

Försvarsmaktens framtida användbarhet. Utredningen bedömer att denna betydelse 

kommer att öka såväl vid nationella som internationella insatser.”5  

 

I dagsläget, våren 2013, genomför Helikopterflottiljen två internationella insatser med helikoptrar, 

den ena inom SAE ISAF UH-60 i Afghanistan med helikopter 166 och den andra inom EU:s Operation 

Atalanta i området kring Adenviken med helikopter 157. På sina tre baser hemma i Sverige bedriver 

man samtidigt ordinarie verksamhet i form av övningar, såväl inom det egna förbandet som med 

andra förband. Vidare utbildar man piloter och tekniker på nya helikoptersystem, upprätthåller 

stödet till det svenska specialförbandet Särskilda Operationsgruppen, SOG samt utgör en 

helikopterresurs för det civila samhället. 

 

1.1. Problemformulering  

Sedan 1995 har försvarsmaktens helikopterresurs genomgått stora förändringar, bl.a. har 

Flygvapnets-, Arméns- och Marinflygets respektive helikopterenheter förts samman till ett 

gemensamt förband som nu sorterar under Flygvapnet. Under samma period har hela 

Försvarsmakten genomgått flera stora organisationsförändringar där regementen har lagts ner och 

anställda fått nya tjänster, den senaste organisationen trädde i kraft så sent som 1 januari 2013.8  

Det finns inte mycket tidigare forskning kring struktureringen av Försvarsmaktens 

helikopterkopterorganisation, det enda arbete som författaren har hittat är Fredrik Ilars arbete från 

2012, Vad ska vi göra med alla helikoptrar? – Om helikopterflottiljens tillhörighet i flygvapnet9. I sitt 

arbete menar han att helikopteromorganisationen inte var en konsekvens av ett militäreffektivt 

tankesätt utan att det istället var ett resultat av verksamhetscentralisering och en ekonomisk 

                                                           
5
 Regeringen, Försvarsmaktens helikopterresurser, S. 60.  

6
 Försvarsmakten, http://www.forsvarsmakten.se/sv/Forband-och-formagor/Forband/Helikopterflottiljen-

Hkpflj/Nyheter/Helikopter-16-pa-vag-till-Afghanistan/, besökt 2 april 2013. 
7
 Försvarsmakten, http://www.forsvarsmakten.se/sv/Internationella-insatser/EU-Navfor--Somalia/, besökt 2 

april 2013.   
8
 Försvarsmakten, http://www.forsvarsmakten.se/sv/Om-Forsvarsmakten/Arbetsplatsen/Forsvarsmaktens-

omstrukturering/, besökt 20 maj 2013. 
9
 1.Sgt Ilar, Fredrik, Vad ska vi göra med alla helikoptrar? – Om helikopterflottiljens tillhörighet i flygvapnet, 

Försvarshögskolan, Stockholm, 2012. 

http://www.forsvarsmakten.se/sv/Forband-och-formagor/Forband/Helikopterflottiljen-Hkpflj/Nyheter/Helikopter-16-pa-vag-till-Afghanistan/
http://www.forsvarsmakten.se/sv/Forband-och-formagor/Forband/Helikopterflottiljen-Hkpflj/Nyheter/Helikopter-16-pa-vag-till-Afghanistan/
http://www.forsvarsmakten.se/sv/Internationella-insatser/EU-Navfor--Somalia/
http://www.forsvarsmakten.se/sv/Om-Forsvarsmakten/Arbetsplatsen/Forsvarsmaktens-omstrukturering/
http://www.forsvarsmakten.se/sv/Om-Forsvarsmakten/Arbetsplatsen/Forsvarsmaktens-omstrukturering/
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rationaliseringsprocess.10 Resultatet blev att Sverige som första land i världen valde att slå samman 

Flygvapnets, Arméns och Marinens helikopterenheter till ett gemensamt helikopterförband.11  

 

Vidare skriver Ilar att den organisatoriska tillhörigheten inte behöver påverka helikopterförbandens 

verksamhet annat än på pappret, utan att det centrala i en effektiv helikopterförmåga är själva 

samövningen med andra förband. Det är dock inte orimligt att anta att friktioner kan uppstå när ett 

armé- eller marinförband måste anhålla om helikopterunderstöd hos en flygvapenstab innan ett 

uppdrag kan genomföras.12  

 

Då det finns en begränsad forskning kring denna resurs som anses ha en stor betydelse för 

Försvarsmaktens framtida användbarhet finns risken att den inte nyttjas på effektivaste sätt. 

Partikularism, det vill säga när personliga eller politiska mål kommer i vägen för organisationens mål, 

och inneboende motstånd i dagens organisation är exempel på orsaker som kan hindra ett effektivt 

användande av helikoptrarna.   

 

Avsaknaden av tidigare forskning kring en för Försvarsmakten så viktig resurs gör att författaren 

finner det lämpligt att undersöka hur lämplig Försvarsmaktens nuvarande helikopterorganisation är 

när det gäller helikoptersamövning mellan Helikopterbataljonen och övriga förband? 

 

1.2. Syfte & frågeställning  

Syftet bland tidigare arbeten i ämnet har varit att undersöka helikopterns förmågor, dess bidrag till 

slagfältet samt anledningarna till valet av den nuvarande organisationen. Syftet med detta arbete är 

att påbörja fyllandet av den lucka som finns i forskningsläget kring hur effektiv den nuvarande 

organisationen är att ta vara på den inneboende helikopterresurs som finns i myndigheten. 

 

Genom att med en deduktiv metod, d.v.s. dragandet av slutsatser baserat på observationer,13 

undersöka dagens verksamhet och organisation ur ett organisationsteoretiskt perspektiv kan brister 

påvisas. Brister som sedan kan ligga till grund för diskussion kring hur väl Försvarsmakten är 

organiserad för helikoptersamövning mellan egna förband.  

För att besvara problemformuleringen måste följande två frågor få sitt svar: 

                                                           
10

 1.Sgt Ilar S. 39. 
11

 Lt Backarp, Johan, ”Helikopterflottiljen har lyft.” FlygvapenNytt nr 1, 1999, S. 28-30. 
12

 1.Sgt Ilar S. 43. 
13

 Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, 2., [rev.] uppl., Liber, Malmö, 2011, S. 28. 
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1. Hur ser Försvarsmaktens organisation ut idag när det gäller helikoptersamövningen mellan 

Helikopterflottiljen och Försvarsmaktens övriga förband? 

2. Hur väl lever ovan nämna organisation upp till de antaganden som finns beskrivna i Bolman 

& Deals teori om det strukturella perspektivet?   

1.3 Avgränsningar 

På grund av begräsningen i tillgänglig tid kommer arbetet avgränsas till att undersöka året 2013. Hur 

organisationen har sett ut genom åren kommer inte att ges något större fokus i arbetet, däremot 

lämnas möjligheten öppen att beröra planerade och önskade förändringar inom organisationen. 

Även rumsavgränsningen blir begränsad på grund av den tillgängliga tiden. Arbetet kommer därför 

endast att beröra en myndighet, Försvarsmakten. En intressant vinkel på arbetet hade varit att 

utifrån vald teori även undersöka organisationen utifrån dess uppgift att stödja andra myndigheter, 

exempelvis polisen.14 

Inriktningen på arbetet är att undersöka den organisation som är inblandad i själva beslutsprocessen 

om deltagande med helikoptrar i övningar. Således kommer inte någon djupare presentation och 

analys av hela flygvapenorganisationen att ske såvida det inte krävs för att hålla en röd tråd igenom 

arbetet.  

Helikopterbataljonens aktuella förmågor för året 2013 beskrivs i förbandets 

krigsförbandsspecifikation, denna är dock hemlig och kommer inte att användas som källa i arbetet. 

För att ändå få en uppfattning om förbandets förmåga kommer ett dokument som beskriver 

förbandets målsättning för året 2014, kallad PTOEM HKPBAT, preliminär taktisk organisatorisk 

ekonomisk målsättning helikopterbataljon, att användas. Vad detta får för konsekvenser för arbetet 

kommer diskuteras närmare i metodkapitlet.   

Ytterligare en avgränsning i arbetet är Särskilda Helikoptergruppens stöd till det svenska 

specialförbandet Särskilda Operationsgruppen. Det kommer inte att behandlas på grund av den 

sekretess som råder kring förbandens verksamhet.  

Arbetets valda teori är en omfattande teori som upptar 74 sidor i författarnas bok. Att förklara, 

tillämpa och analysera hela denna teori i detta arbete blir alltför omfattande och skulle på grund av 

tidsbristen reducera kvalitén på arbetet. För att hålla en god kvalité genom hela arbetet kommer 

                                                           
14

 Riksdagen, Förordning (2002:375) om Försvarsmaktens stöd till civil verksamhet. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 
OP 10-13 2013-06-20  

8 
 

endast de grundläggande delarna av teorin att behandlas och analyseras. Redovisning och motivering 

av dessa delar kommer att ske under kapitel 3, Teori.    

Förutom den teori som kommer användas i arbetet presenterar Bolman & Deal tre ytterligare teorier 

kring organisationer och ledarskap. På grund av tidsbristen kommer dessa inte användas mer än för 

att se resultatet av detta arbete ur ett större perspektiv. 

1.4. Disposition 

I arbetets första kapitel introduceras läsaren till ämnet, syftet, problemformulering, frågeställning 

och arbetets avgränsningar klargörs. Avslutningsvis ges en överblick över den tidigare forskning som 

bedrivits inom området.  

I arbetets andra kapitel presenteras vald metod för arbetet, vilket material som kommer att 

användas samt fördelar och nackdelar med vald metod och material. 

I tredje kapitlet redovisas den teori som kommer att ligga till grund för analysen i arbetet. Dess 

ursprung, modell, tillämpning i arbetet och kritik kommer också att redovisas i detta kapitel.   

Arbetets fjärde kapitel är tudelat där första delen introducerar läsaren till Försvarsmakten, 

Flygvapnet och dagens helikopterorganisation. I kapitlets andra del analyseras denna organisation 

utifrån delar av Bolman & Deals teori.  

Femte kapitlet innehåller arbetets slutsatser samt förslag till vidare forskning. 

Sjätte kapitlet innehåller käll- och litteraturförteckning. 

Sjunde kapitlet består av arbetets bilagor. 

1.5. Centrala begrepp  

Helikopterorganisationen – Författarens egen definition för att beskriva hela den organisation inom 

Försvarsmakten som finns till för att bedriva helikopterverksamhet. Inkluderar personal både inom 

Helikopterflottiljen så väl som på andra förband och högkvarter. Under arbetets gång har författaren 

inte hittat någon lämplig definition, varken av Försvarsmakten eller i tidigare arbeten, som täcker 

hela den organisation som avses undersökas i arbetet. En egen definition har därför gjorts för att 

förtydliga vad författaren menar med begreppet.     
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Helikoptersamordning – Författarens egen definition för att inkludera all den samordning som sker 

inom Försvarsmakten som har med helikopterverksamheten att göra. Detta omfattar beslut och 

verksamhet både på lägre taktiskt nivå, motsvarande pluton- och kompaninivå, såväl som på högre 

taktiskt nivå, motsvarande flottilj- och högkvartersnivå. På motsvarande sätt som begreppet ovan 

hittades ingen vedertagen definition för det som författaren menade med detta begrepp varav en 

egen definition har gjorts för att förtydliga detta för läsaren. 

1.6. Tidigare forskning 

Det finns mycket tidigare forskning om organisationsteorier och om Försvarsmaktens 

helikopterresurs i stort, dock har författarens efterforskning inte resulterat i något arbete som utgår 

ifrån en organisationsteori och som analyserar myndighetens helikopterorganisation utifrån valda 

teori.  

1.6.1. Utredningar 

I statens offentliga utredning från 2008, Helikoptern i samhällets tjänst, kapitel fem15, presenterar 

utredarna helikopterflottiljens grund- och insatsorganisation. Dock är det inte på en tillräckligt 

detaljerad nivå för att materialet ska kunna ligga som grund för detta arbete. I 2010 års utredning 

Försvarsmaktens helikopterresurser16 görs en grundläggande presentation av myndighetens 

helikopterförmåga: mål, kapacitet, förmågor och framtida inriktning gås igenom. Dock berör man 

heller inte själva organisationen i den mån att detta arbete kan ta avstamp från utredningen eller 

använda utredningen som ett underlag för jämförelse och resultatdiskussion.  

En pågående utredning som hade kunnat vara värdefull men som inte hinner färdigställas innan 

inlämning av detta arbete är den som Regeringskansliet gör angående Försvarsmaktens möjligheter 

att stödja polisen med medeltung helikopterkapacitet.17 I utredningen ska det bl.a. redovisas vilka 

konsekvenser en sådan uppgift kan få för Försvarsmaktens helikopterorganisation, uppgifter som 

hade kunnat vara värdefulla för detta arbete. 

1.6.2. Uppsatser 

Söker man i Digitala Vetenskapliga Arkivet, DiVA, som är en gemensam söktjänst för 

forskningspublikationer och studentuppsatser producerade vid 30 lärosäten, på orden 

Försvarsmakten och Helikopter så resulterar det i sju träffar. Av dessa sju är Fredrik Ilars arbete Vad 

                                                           
15

 Regeringen, Statens offentliga utredningar - Helikoptern i samhällets tjänst, S. 235-248. 
16

 Regeringen, Statens offentliga utredningar - Försvarsmaktens helikopterresurser. 
17

 Försvarsdepartementet, Försvarsmaktens möjligheter att stödja polisen med medeltung helikopterkapacitet. 
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ska vi göra med alla helikoptrar? – Om helikopterflottiljens tillhörighet i flygvapnet18 den mest 

relevanta och det är även ifrån den som detta arbete har hämtat inspiration till 

problemformuleringen. I sitt arbete undersöker Ilar orsakerna bakom sammanslagningen till en 

helikopterflottilj samt dess påverkan på helikopterfunktionens förmågor och utveckling. Han menar 

att sammanslagningen av helikopterförbanden var ett resultat av en verksamhetsrationalisering med 

ekonomisk prägel snarare än resultatet ett militäreffektivt tänkande. Vidare argumenterar han för att 

den nuvarande organisationen inte främjar helikopterfunktionens förmågor på bästa sätt.    

Exempel på andra arbeten som berör Försvarsmaktens helikoptrar men som inte går in på själva 

organisationen är: 

Helikopterns förmågor i gemensamma operationer av major Niklas Ekstrand.19 

Vilka tendenser kan vi se avseende transport av militära förband, med hjälp av militär eller civil 

utrustning år 2010, av major Lars Nilsson.20 

1.6.3. Interna skrivelser 

Författaren har inte hittat några interna dokument där Försvarsmakten själva har undersökt 

helikopterorganisationen. 

Sammanfattningsvis finns det inte mycket tidigare forskning kring Försvarsmaktens 

helikopterorganisation, det enda som detta arbete kan jämföra sitt resultat med är Fredrik Ilars 

arbete. Det är även från det som detta arbete tar avstamp ifrån. Avsaknaden av mängden tidigare 

forskning gör att resultatet i detta arbete inte kan jämföras med resultaten av andra arbeten på bred 

front. Som en konsekvens av detta finns risken att det i slutdiskussionen dras för stora generella 

slutsatser utifrån resultatet i detta arbete, något som både författaren och läsaren bör vara 

uppmärksam på.   

 

 

 

 

 

                                                           
18

 1.Sgt Ilar. 
19

 Mj Ekstrand, Niklas, Helikopterns förmågor i gemensamma operationer, Försvarshögskolan, Stockholm, 2009. 
20

 Mj Nilsson, Lars. Vilka tendenser kan vi se avseende transport av militära förband, med hjälp av militär eller 
civil utrustning år 2010, Försvarshögskolan, Stockholm, 2001. 
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2. Metod  

I följande kapitel redovisas vilken metod som kommer att användas i arbetet, vilket material som 

utgör arbetets källor samt kritik mot dessa källor.  

2.1. Metodval 

Författaren kommer genom hela arbetet hålla en kvalitativ inställning till den empiri som ska 

undersökas. En kvalitativ forskningsstrategi innebär att tonvikten ligger på beskrivning och förståelse 

för de ord som sägs snarare än räknandet av förekomsten av dem i en text, vilket kännetecknar ett 

kvantitativt tillvägagångssätt.21 Då resultatet av analysen inte bygger på siffror utan på förståelse har 

ett kvantitativt tillvägagångssätt inte betraktats som relevant varav en kvalitativ metod har valts 

istället.  

Till en början används en deskriptionsstudie för att introducera det teoretiska ramverk som ligger till 

grund för arbetet. En deskriptiv metod innebär en empirisk redogörelse för hur någonting ser ut eller 

fungerar.22 Då arbetet använder sig av endast en teori är det av vikt att både författaren och läsaren 

har en god förståelse för den, en noggrann deskription lämpar sig därför väl för skapa en så god 

förutsättning för detta som möjligt. För att underlätta förståelsen kommer förutom själva teorin även 

dess bakgrund och operationalisering i arbetet att presenteras ordentligt i arbetets teorikapitel. 

För att besvara frågeställningen görs en teoriprövande fallstudie på Försvarsmaktens 

helikopterorganisation utifrån en deduktiv ansats. En av fördelarna med att göra en fallstudie är att 

den inbjuder och uppmuntrar forskaren att använda flera källor och forskningsmetoder i arbetet, 

vilket är något som detta arbete kommer att göra. Såväl kvalitativ textanalys som intervjuer kommer 

att användas under insamlingen av empirin. Ytterliggare motiv till användandet av en fallstudie är att 

den medger en koncentrering av undersökning till ett objekt vilket lämpar sig väl för denna uppsats 

då författaren har valt att enbart fokusera på Försvarsmakten.23 Trovärdigheten i de generaliseringar 

som görs utifrån fallstudier brukar nämnas som den mest känsliga kritiken mot användandet av 

fallstudier,24 något som författaren bör bara medveten om när resultatet ska diskuteras i slutet av 

arbetet. Ytterligare kritik mot fallstudien som teknik är svårigheten med att definiera fallets gränser 

på ett absolut och entydigt sätt. Detta blir väldigt relevant för författaren då en del av arbetet är att 

kartlägga hur helikopterorganisationen ser ut. En kartläggning som kräver medvetenhet och väl 

                                                           
21

 Bryman S. 340-341. 
22

 Ejvegård, Rolf, Vetenskaplig metod, 4. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2009, S. 34. 
23

 Denscombe, Martyn, Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, 
2. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2009, S. 71. 
24

 Ibid. S. 72. 
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gjorda avvägningar för att få fram en användbar empiri samtidigt som dess relevans för arbetet inte 

får gå förlorad och mynna ut i kvantitativ data snarare än kvalitativ data.25 

En deduktiv ansats innebär att författaren innan undersökningen redan har en uppfattning om hur 

någonting ser ut, i detta fall baserat på Bolman & Deals teori. Denna teori används sedan för att 

undersöka hur väl verkligheten överensstämmer med teorin.26 

Ett omvänt tillvägagångssätt, med en s.k. induktiv ansats, hade varit att utgå ifrån insamlad empiri för 

att sedan organisera den och slutligen försöka formulera en teori baserat på 

undersökningsmaterialet. Då syftet med uppsatsen är att testa empirin utifrån en redan existerande 

teori har denna metod inte ansetts lämplig varav den deduktiva metoden har valts.27 

Valet av arbetsmetod har stor påverkan på arbetets validitet och reliabilitet, d.v.s. att författaren 

undersöker det han avser att undersöka samt att samma resultat kan uppnås igen vid en upprepning 

av arbetet.28 Genom att under arbetets gång återkoppla till syftet och problemformuleringen samt i 

slutet besvara de teoretiska antaganden som ligger till grund för undersökningen arbetar författaren 

för att bevara arbetets validitet. I och med att arbetets resultat till stor del består av författarens 

tolkningar av helikopterorganisationen utifrån arbetes teoretiska ramverk kan arbetets reliabilitet 

diskuteras. En annan persons upprepning av arbetet skulle inte nödvändigtvis resultera i samma 

resultat. Tidigare erfarenheter, egna föreställningar om organisationen samt val av intervjufrågor är 

bara några exempel på faktorer som skulle kunna ändra arbetets utgång. Författaren har dock 

medveten om problematiken och har försökt hålla en objektiv inställning under arbetets gång.  

2.2. Material/källor 

För att skapa en bred grund att stå på används flera sorters källor i arbetet. Gemensamt för samtliga 

källor utom en är att de är öppna handlingar som finns tillgängliga att användas vid en eventuell 

uppföljning av arbetet alternativt för att pröva arbetets intersubjektiva testbarhet.  

Det enda undantaget är helikopterbataljonens PTOEM29 som i sitt ursprung är hemlig information 

men där författaren har fått en kopia att arbeta med där all hemlig information är borttagen. Dock 

med förbehållet att endast dela hela dokumentet med de personer som krävs för att verifiera de 

uppgifter som används i arbetet. Informationen som är hämtad från dokumentet är dock begränsad 

                                                           
25

 Denscombe S. 72. 
26

 Bryman S. 26-29. 
27

 Ibid.  
28

 Hallenberg m.fl. Om konsten att tänka, granska och skriva på ett vetenskapligt sätt – en introduktion i 
metodlära. Försvarshögskolan, Stockholm, 2008, S. 73. 
29

 Preliminär Teknisk Organisatorisk Ekonomisk Målsättning Helikopterbataljon, ett dokument som skriver 
förbandets målsättningar och med vilka resurser man ska klara av dessa.  
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och används endast för att beskriva helikopterbataljonens uppgifter och operationsmiljöer, 

information som även fanns med i den statens offentliga utredning Försvarsmaktens 

helikopterresurser30 från 2010. Ändringar har gjorts i uppgiftsbeskrivningen sedan 2010 varav 

beslutet att använda mer aktuella uppgifter har gjorts för att bibehålla en av arbetets avgränsningar, 

att undersöka organisationen som den ser ut år 2013. Användandet av uppgifterna hämtade ur 

helikopterbataljonens PTOEM hjälper således till att bibehålla arbetets aktualitet och avgränsning 

utan att till större del påverka möjligheten att validera dess innehåll.  

Teorin är hämtad ur Bolman & Deals bok Nya perspektiv på organisation och ledarskap31, närmare 

presentation och kritik av teorin sker i kapitel tre. 

För att ge en övergripande beskrivning av Försvarsmaktens organisation, Flygvapnet och 

Helikopterflottiljen används Försvarsmaktens32 och Försvarets materielverks33 hemsidor tillsammans 

med utredningarna Försvarsmaktens helikopterresurser34 och Helikoptern i samhällets tjänst35, bägge 

genomförda av svenska staten.  

En närmare presentation av helikopterorganisationen och arbetet kring deltagandet med helikoptrar 

på övningar grundar sig på två intervjuer där den första gjordes med chefen för avdelningen som har 

hand om helikoptertaktikutvecklingen inom Försvarsmakten, Taktikutveckling Helikopter, TU HKP.  

Den andra intervjun gjordes med en samverkansofficer på Helikopterbataljonen.  

Anledningen till användandet av intervjuer i detta skede av arbetet är att med ett fåtal insatta källor 

kunna samla in kvalitativ information till en mindre kostnad än vad som hade kunnat ske med andra 

metoder. Den valda intervjumetodiken har hämtats ur Samhällsvetenskapliga metoder av Alan 

Bryman36 och nämns där som semistrukturerade intervjuer. En semistrukturerad intervjumetodik 

låter forskaren vara flexibel i sin intervju och anpassa ordningsföljden av frågorna samt komma med 

nya frågor beroende på de svar som ges av den intervjuade. De på förhand bestämda frågorna gör 

dock att de två intervjuerna följer ett liknande mönster och dess svar kan användas för att bekräfta 

den erhållna informationen alternativt ligga till grund för beslutet att genomföra ytterligare en 

intervju för att säkerställa sanningshalten i empirin. Under arbetet med intervjuerna har författaren 

varit medveten om de risker som finns kopplade till användandet av intervjuerna, exempelvis 

stängda frågor samt frågor som riskerar att leda den intervjuade. 

                                                           
30

 Regeringen, Statens offentliga utredningar - Försvarsmaktens helikopterresurser. 
31

 Bolman & Deal. 
32

 www.forsvarsmakten.se 
33

 www.fmv.se 
34

 Regeringen, Statens offentliga utredningar - Försvarsmaktens helikopterresurser. 
35

 Regeringen, Statens offentliga utredningar - Helikoptern i samhällets tjänst. 
36

 Bryman S. 412-415. 
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Efter att intervjuerna genomfördes renskrevs underlaget och skickades tillbaka till de intervjuade för 

godkännande i två syften. Dels för att säkerställa att ingen information hade feltolkats under 

genomförandet samt att det var ok att använda underlaget som bilagor i arbetet.   

2.3. Källkritik 

”Det finns fyra klassiska källkritiska regler med vars hjälp man kan bedöma 

sanningshalten i olika påståenden. De kan användas närhelst någon påstår något 

som vi vill kunna bedöma trovärdigheten i.”  

De fyra reglerna som menas i ovanstående citat, hämtat ur Metodpraktikan, är: äkthet, oberoende, 

samtidighet och tendens. 37 Liknande principer använder sig författarna till Om konsten att tänka, 

granska och skriva på ett vetenskapligt sätt – en introduktion i metodlära av, 38 varav dessa har valts 

ut för att ligga till grund för kritiken av valda källor i detta avsnitt. För att underlätta vidare diskussion 

kommer en sammanfattning av betydelsen bakom respektive regel:39 

Äkthet – man måste kunna försäkra sig om att berättelserna eller dokumenten faktiskt har 

producerats vid den tidpunkt, i det sammanhang och av den eller de personer som anges. Ett 

förfalskat eller planterat källmaterial kan ställa till stor oreda i forskningsarbetet och i slutändan leda 

till felaktiga resultat och slutsatser.   

Oberoende – En annan faktor att bedöma är oberoendefaktorn hos de källor man använder sig av. 

Det finns tre olika aspekter av oberoende som man kan ta hjälp av: 

1. Möjligheten att bekräfta informationen. Hur lätt är det att verifiera uppgifterna 

man har?  

2. Avståndet mellan informatör och informationen (primärkällor – sekundärkällor). 

Fanns källan nära det den berättar om, både i tid och rum, eller har denne fått 

informationen berättat för sig? 

3. Berättarens grad av oberoende. Berättelsen ska vara opåverkad av andra personer 

och yttre omständigheter. 

Samtidighet – Uppgifter inhämtade i samband med en händelse, ex. en olycka, har större 

trovärdighet än uppgifter som har inhämtats långt senare. Dessa uppgifter har större risk att 

påverkas av minnesfel och eftertolkningar av uppgiftslämnaren.  

                                                           
37

 Esaiasson, Peter, Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad, 3., [rev.] uppl., 
Norstedts juridik, Stockholm, 2007, S. 314. 
38

 Hallenberg m.fl. S. 41. 
39

 Esaiasson S. 314-323.  
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Tendens – Har berättaren/informatören avsiktligt återgett en tillrättalagd berättelse om verkligheten 

snarare än en oförvanskad beskrivning av verkligheten. En ensam källa har inte så stor trovärdighet, 

flera oberoende källor som lämnar nästan identiska uppgifter har däremot stor trovärdighet. 

Som det nämns i föregående avsnitt används flera sorters källor i detta arbete, nedan följer en kort 

motivering till varje använd källtyp:  

Litteratur: 

Arbetets teori är hämtad ifrån Bolman & Deals Nya perspektiv på organisation och ledarskap. Denna 

teori har i arbetet tolkats av författaren och kan därmed vara påverkade av feltolkning eller 

felförståelse. Vidare fördelar och nackdelar med teorin diskuteras närmare i arbetets teorikapitel. 

  

Artiklar: 

De två artiklar som används i arbetet är bägge publicerade i facktidningar inom respektive område 

och används för att bekräfta information inom bakgrunds- och teorikapitlet. Äktheten kan anses vara 

god då man får utgå ifrån att det finns kunniga personer inom respektive område som annars hade 

kritiserat de publicerade uppgifterna, vilket är något som inte har framkommit under arbetets gång. 

Samtidigheten för artikeln som är publicerad i FlygvapenNytt40 får anses vara god. Artikeln är hämtad 

ur tidningens första nummer år 1999 och berör den organisationsförändring som blev verklighet den 

1 januari samma år. Adler & Borys artikel41 publicerades i samband med färdigställandet av deras 

undersökning 1996, varav samtidigheten även här får anses vara god. I det sista fallet kan man dock 

ställa sig kritisk till tendens och oberoende då det vid artikelns publicering är ny forskning som 

författarna själva kommer med och man inte kan utesluta att den kan ha vinklats för att passa en 

dold agenda hos forskarna. Dock har ingen kritik hittats som tyder på att så har skett.   

 

Internetkällor: 

Huvuddelen av de internetkällor som nyttjas i arbetet tillhör officiella myndigheter och 

informationen därifrån används för att introducera läsaren till Försvarsmakten. Dess äkthet kan 

anses vara god, men dess samtidighet kan ifrågasättas då man inte kan utgå ifrån att myndigheten 

alltid publicerar dagsaktuell information om dess organisation, speciellt inte då det vid uppsatsens 

skrivande var relativt nyligen som den senaste organisationsförändringen skedde. I arbetet är det 

dock till stor del teknisk fakta och information om insatser som har hämtats ifrån dessa hemsidor, 

information som även finns tillgänglig från andra källor. Exempelvis genom dokument från riksdag 

                                                           
40

 Lt Backarp. 
41

 Adler, Paul S. & Borys, Bryan, Two Types of Bureaucracy: Enabling and Coercive. Administrative Science 
Quarterly, mars 1996, S. 61-89. 
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och regering samt tekniska specifikationer från leverantörer, vilket gör att möjligheten att 

myndigheten skulle försöka vinkla informationen för att framstå i bättre dager får anses som liten. 

Tendens- och oberoendefaktorn får således betraktas som god. 

 

Doktriner, utredningar, förordningar och PTOEM:  

I arbetet hänvisas mycket fakta till officiella skrivelser i form av doktriner, förordningar och statliga 

utredningar. Detta görs för att dessa källor får anses ha en hög grad av tillförlitlighet gällande de fyra 

regler som detta kapitel utgår ifrån. Värt att nämna är att det PTOEM som används i arbetet 

egentligen skulle ha ersatts av en Krigsförbandsmålsättning, KFM, men beslut har tagits av 

Högkvarterets ledningsstab att senarelägga detta varav PTOEM används tills vidare för att beskriva 

helikopterbataljonens utveckling. Detta faktum är inget som har en större påverkan på arbetet utan 

nämns för att förekomma eventuell kritik.   

 

Tidigare uppsatser:  

De uppsatser som används i arbetet har alla blivit godkända av Försvarshögskolan varav man får utgå 

ifrån att de uppfyller de krav som ställs på äkthet, tendens, samtidighet och oberoende. Man bör 

dock vara medveten om att dessa uppsatser i sig till största del inte utgör några primärkällor varav 

informationen som används måste verifieras för att säkerställa dess trovärdighet. Vidare gäller det 

likt all källkritik att kunna särskilja från fakta och författarens egna åsikter. 

 

Intervjuer: 

I arbetet används bl.a. intervjuer för att samla in underlag. Avsikten med detta är att säkerställa en så 

uppdaterad empiri som möjligt i och med den nya organisationen som trädde i kraft 1 januari 2013. 

Ytterligare en orsak är att författaren genom detta tillvägagångssätt kan få ut mycket värdefull 

information till en liten kostnad. För att undvika att arbetet utgår ifrån förvrängd eller vinklad 

information används två intervjuer i syfte att kunna verifiera det erhållna underlaget. Skiljer sig 

informationen till den grad att tvivel uppstår kring trovärdigheten hos respondenterna finns 

möjligheten att komplettera med ytterligare intervjuer. 

Avslutningsvis i detta kapitel kan det vara värt att nämna att författaren till detta arbete efter 

avslutad utbildning kommer att ta anställning i den organisation som undersöks i arbetet. Detta kan 

således ha en påverkan på de analyser och slutsatser som dras under arbetets gång. Trots att 

författaren är medveten om detta och har försökt minimera en eventuell sådan påverkan så bör 

läsaren vara medveten om situationen under fortsatt läsning och uppmanas att kritiskt granska det 

som skrivs. 
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3. Teori  

3.1. Det strukturella perspektivet 

Den teori som valts ut för att analysera Försvarsmaktens organisation är Det strukturella perspektivet 

hämtad från Bolman & Deals bok Nya perspektiv på organisation och ledarskap.42  Denna teori går 

kortfattat ut på hur man med genomtänkta roller och relationer ”… organiserar och strukturerar 

grupper och arbetslag för att uppnå bästa resultat”.43 Teorin grundar sig på sex antaganden, varav tre 

stycken kommer att ligga till grund för detta arbete. Presentation av samtliga sex antaganden samt 

motivering till användandet av endast tre sker senare i kapitlet.  

I detta kapitel kommer även teorins ursprung att redovisas, avgränsningar i teorin kommer att ges 

samt introduktion till valda delar och hur dessa kommer att appliceras i arbetet. Avslutningsvis 

kommer kritik till vald teori att framföras. 

3.1.1. Ursprung  

I boken Nya perspektiv på organisation och ledarskap försöker författarna Lee Bolman och Terrence 

Deal redogöra för det senaste läget bland organisations- och ledarskapsteorier. Genom att belysa 

organisationer och tillhörande ledarskapsstilar på fyra olika sätt, hädanefter kallade perspektiv, 

försöker författarna att ge läsarna olika infallsvinklar för att besvara den egna frågan: Vad vet vi om 

organisationer som verkligen är viktigt och nyttigt för en praktiker?44 

Bolman & Deal har till det strukturella perspektivet hämtat inspiration från främst två olika 

traditioner inom organisationsteorier.  

Den första traditionen härstammar från det arbete flera organisationsanalytiker gjorde i början på 

1900-talet i syfte att undersöka hur organisationer skulle utformas för att nå maximal effektivitet.45 

Teoretiker som Henri Fayol, Lyndall Urwick och Luther Gulick bidrog samtliga med principer som 

fokuserade på specialisering, kontroll, formell makt och ansvarsdelegering. Den teoretiker som dock 

fått mest erkännande och även fick sätta namn på tankesättet, Scientific management, var Frederick 

W. Taylor. Med sin tidsstudietanke Minute time measurement, MTM, försökte han effektivisera 

arbetsdagen på fabriker genom att bryta ner varje arbetsuppgift i en minut långa delar och analysera 

dessa i syfte att spara tid och pengar under hela arbetet. 

                                                           
42

 Bolman & Deal. 
43

 Ibid. Bokens baksida.  
44

 Ibid. S. 12. 
45

 Ibid. S. 75-76. 
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Den andra tradition som inspirerat till det strukturella perspektivet författades av den tyske 

sociologen och ekonomen Max Weber. I en tid då det var vanligt med patriarkala organisationer, 

d.v.s. när en person har nästan all makt och kan ”… belöna, bestraffa, befordra eller avskeda …”46 

personer efter eget tycke, tog han fram en modell som syftade till att rationalisera det dåvarande 

organisationstänket. Hans modell betonade bl.a. följande byråkratiska egenskaper: En fast 

arbetsfördelning: En hierarki av ämbeten eller tjänster: En uppsättning regler som styr 

verksamheten: Åtskillnad mellan personliga och offentliga rättigheter och ägodelar: Tekniska 

kvalifikationer som urvalsprincip för anställning (inte familje- och vänskapsband) och en syn på 

arbete som ett livslångt yrke med möjligheter till karriär47 

3.1.2. Teoripresentation/grundläggande antaganden 

När man väljer organisationsstruktur så finns det två frågor som utgör de hörnstenar man utgår ifrån, 

nämligen hur man fördelar uppgifter och ansvar, differentiering, och hur man samordnar dessa roller 

och enheter när ansvarsområdena väl är bestämda, integrering.48  

Bolman & Deals Det strukturella perspektivet bygger på sex antaganden som alla grundar sig på tron 

om rationalitet och på den formella ordningen som det effektivaste sättet att nå de mål som finns 

uppsatta. I en organisation där den formella ordningen består av välbetänkta, specialiserade roller 

och relationer finns det möjlighet att nå såväl organisationens som de anställdas mål. Genom att ha 

en organisation som utformats på rätt sätt minskar uppkomsten av problem och resultatet 

maximeras.  

De sex antaganden som ligger till grund för det strukturella perspektivet är: 

1. Organisationer existerar för att man ska kunna uppnå uppställda mål. 

2. Organisationer förbättrar effektivitet och utfall genom specialisering och tydlig 

arbetsfördelning.  

3. Lämpliga samordnings- och kontrollformer säkerställer att olika individers och enheters 

ansträngningar kopplas samman. 

4. Organisationer fungerar bäst då rationaliteten ges företräde framför personliga preferenser 

och yttre tryck. 

5. Strukturerna måste utformas på ett sådant sätt att de passar organisationens villkor 

(exempelvis vad gäller mål, teknologi, arbetsstyrka och omgivning). 
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6. Problem och försämrade prestationer uppstår till följd av strukturella svagheter och kan 

åtgärdas med hjälp av analys och omstrukturering.49  

Genom specialisering av en arbetsuppgift kan man med hjälp av fastställda procedurer, rutiner och 

regelverk fastställa hur denna uppgift kommer att genomföras och på så vis skapas enligt författarna 

förutsägbarhet, likformighet och pålitlighet. I boken ges ett exempel där dessa egenskaper är 

eftersträvansvärda i form av flygplansunderhåll och vid beslut om fängelsestraff. Författarna skriver 

att om det var upp till individen att bestämma över dessa situationer så skulle det snabbt bli ett 

problem med kvalitet och rättvisa.50  

Fortsättningsvis skriver man dock att en för starkt kontrollerad organisationsstruktur inte heller är att 

föredra, utan att en begränsning av den anställdes handlingsutrymme kan leda till apati, frånvaro och 

motstånd.51 Man hänvisar i sin text till Adler och Borys som i sitt arbete Two Types of Bureaucracy: 

Enabling and Coercive52 hävdar att typen av struktur är lika viktig som graden av struktur och att en 

formell struktur ”[…] har positiva effekter på arbetsmoralen när den hjälper människor att fullgöra 

sina arbetsuppgifter, och negativa effekter när den lägger hinder i vägen för oss, begraver oss i 

formaliteter och hjälper våra överordnade att kontrollera oss.”53 För att minska risken för 

suboptimering måste således en balans råda i organisationens uppgiftsfördelning mellan 

självständighet kontra beroende och underutnyttjande kontra överbelastning, för att enbart nämna 

några faktorer.  

Som det har försökts ge en bild i texten ovan så finns det ingen färdig mall för hur en organisation ska 

strukturera sig i en given situation för få ut maximal effekt. Det är upp till cheferna i organisationen 

att utifrån de rådande omständigheterna och organisationens mål, strategi och teknologi forma ”sin” 

struktur. När ansvar och uppgifter väl har fördelats, d.v.s. differentieringen är genomförd, kommer 

nästa utmaning, integreringen d.v.s. att kontrollera och samordna resurserna så att de på bästa sätt 

arbetar mot det gemensamma målet.  Som introduktion till detta och följande två avsnitt nyttjas 

följande citat:    

”Framgångsrika organisationer använder sig av flera olika metoder för att samordna 

individuella insatser och gruppinsatser och för att koppla lokala initiativ till den 

större organisationens målsättningar. Samordning och kontroll uppnås på i 
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 Bolman & Deal S. 75. 
50

 Ibid. S. 80. 
51

 Ibid. 
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 Adler & Borys. 
53

 Bolman & Deal S. 77. 
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huvudsak två sätt: vertikalt, genom den formella befälsordningen, och lateralt, via 

möten, kommittéer, samordningsroller och nätverk.”54 

3.1.2.1. Vertikal samordning  

Vertikal samordning är det vanligaste sättet att samordna flera personers arbete, d.v.s. man utser en 

chef som har det formella ansvaret för att leda arbetet mot det uppsatta målet. Genom regler och 

riktlinjer bestämmer chefen hur arbetet ska gå till och på så vis skapas förutsättningar för att arbetet 

hanteras på ett enhetligt sätt genom hela organisationen. I deras bok hänvisar författarna till Charles 

Perrow55 som menar att detta sätt minskar risken för att personliga eller politiska viljor kommer i 

vägen för organisationens mål, s.k. partikularism. Uppföljning och utvärdering är andra medel som 

chefen har till sitt förfogande för att driva verksamheten mot målet. Detta hierarkiska system 

fungerar bäst i en organisation när de underlydande accepterar chefens formella makt och när 

överordnade rättfärdigar den.56 Fördelarna med ett hierarkiskt system är att det är lätt för chefen att 

leda och kontrollera arbetet. Nackdelarna är dock att ett mindre flexibelt system som riskerar att ta 

längre tid då alla beslut måste gå via chefen.   

3.1.2.2. Lateral samordning  

För att inte cheferna ska överbelastas med information och beslutsfattande använder sig 

organisationer även av lateral samordning. Detta sker i form av nätverk, arbetsgrupper och 

samordningsroller som genom att dela information och ta beslut på en lägre nivå lösgör mer tid åt 

chefen. Samordning på lateral nivå innebär oftast mer flexibilitet och är oftast enklare och snabbare 

än den vertikala modellen. Nackdelar med lateral samordning är att nätverken och arbetsgrupperna 

kan tappa fokus i och med avsaknaden av en närvarande chef samt att det blir svårare för chefen att 

styra och kontrollera arbetet om denne inte på något sätt använder sig av ett rapporteringssystem.57  

3.1.3. Sammanfattning av teorin 

Det strukturella perspektivet bygger på sex antaganden som grundar sig på tron på det rationella och 

att man med rätt struktur minskar uppkomsten av problem och maximerar resultatet. Genom 

specialiserade roller och funktioner delar organisationer upp arbetsuppgifter, s.k. differentiering, som 

sedan kopplas samman genom vertikal och lateral samordning, integrering.  
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3.1.4. Avgränsning och tillämpning av teorin 

Det strukturella perspektivet är en omfattande teori, utöver den grundläggande teoripresentation 

som skett ovan innefattar teorin även organisatoriska former och strukturer, omstruktureringar och 

planerings- och kontrollsystem. För att teorin inte ska bli för överväldigande kommer arbetet därför 

att utgå ifrån delar av de grundläggande avsnitt som teorin bygger på. Övriga delar av teorin kommer 

med hänsyn till mängden tillgänglig tid inte att belysas eller tas i beaktande i arbetet.  

Nedan följer de tre grundläggande antagandena som kommer ligga till grund för vidare analys i 

arbetet samt hur författaren har tolkat dessa punkter: 

Punkt två: Organisationer förbättrar effektivitet och utfall genom specialisering och tydlig 

arbetsfördelning. 

Om personalen vet precis vilka uppgifter man själv och sina arbetskamrater har minskas risken för att 

uppgifter kan trilla mellan stolarna. Missförstånd om vem som förväntas göra vad minskas samtidigt 

som personalen har god kunskap inom sitt område.  

Punkt tre: Lämpliga samordnings- och kontrollformer säkerställer att olika individers och enheters 

ansträngningar kopplas samman. 

Genom att ha en ledning som sätter upp tydliga mål vet alla vad man ska jobba mot. Användandet av 

en organisation där vänster hand vet vad höger hand gör så kan också innebära synergieffekter. Ett 

exempel kan vara att ett markförband avser ha en stridsskjutning samtidigt som en helikopterstyrka 

behöver öva sin sjukvårdskedja. Om dessa två styrkor kopplas samman kan förbanden ha en 

gemensam övning innehållandes skarpskjutning med ett skademoment där en soldat behöver 

evakueras med helikopter med all förberedelse och samordning som det innebär. Förbandens dragna 

erfarenheter från en sådan övning kan överstiga erfarenheterna som hade kunnat dras om de skulle 

övat på enskilda håll.  

Punkt fem: Strukturerna måste utformas på ett sådant sätt att de passar organisationens villkor.  

En organisation där strukturen inte gynnar slutmålet riskerar att skapa friktioner i arbetet och 

hämma arbetsglädjen hos personalen vilket i sin tur påverkar myndighetens effektivitet.  

Motiveringen till att inte använda övriga tre punkter i arbetet ges på nästa sida. 

Genom att undersöka huruvida det finns personal särskilt utsedd att sköta helikoptersamordningen 

inom Försvarsmakten, hur stor del av deras tjänst som upptas av denna uppgift samt vilken 
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kompetens dessa besitter hoppas författaren få svar på punkt två, huruvida tydlig arbetsfördelningen 

är och hur specialiserad personalen är.  

För att svara på punkt tre undersöker författaren hur myndigheten arbetar för att kontrollera 

användandet av sin helikopterresurs samt hur samarbetet ser ut mellan olika enheter i frågan. Svaret 

på denna fråga hoppas författaren kunna använda som diskussionsunderlag kring huruvida effektiv 

dagens helikopterorganisation är.  

Punkt fem kommer analyseras genom att undersöka den laterala respektive vertikala samordningen 

när det gäller beslutsfattningen kring ett deltagande med helikopter på övningar. På detta sätt 

hoppas författaren skapa en större bild av hur organisationen ser ut och få fram ett 

diskussionsunderlag kring huruvida effektiv dagens organisation är. 

Anledningen till att de övriga tre grundläggande antagandena inte kommer användas är i tur och 

ordning:  

1. Organisationer existerar för att man ska kunna uppnå uppställda mål. 

I och med att Försvarsmakten finns till för att uppnå de mål som riksdagen beslutat är detta 

en punkt, enligt författaren, som Försvarsmakten lever upp till och som inte kräver närmare 

efterforskning.  

 

4. Organisationer fungerar bäst då rationaliteten ges företräde framför personliga preferenser 

och yttre tryck. 

I en myndighet som Försvarsmakten med många aktörer i ämnet skulle det krävas en 

omfattande empiri ner på personnivå både inom och utom myndigheten för att kunna svara 

besvara antagandet. Detta är något tiden inte räcker till för att undersöka och såldes 

utesluts denna punkt i arbetet. 

 

6. Problem och försämrade prestationer uppstår till följd av strukturella svagheter och kan 

åtgärdas med hjälp av analys och omstrukturering.   

Även om meningen med detta arbete är att undersöka Försvarsmaktens 

organisationsstruktur så är inte syftet att det vid ett ”negativt ”resultat ska mynna ut i en 

omstrukturering.  Som det kommer att nämnas i nästa kapitel finns det fler sätt att ta hand 

om problem än att omstrukturera hela organisationen. Därav kommer denna punkt inte 

användas i arbetet.  
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Den vertikala respektive laterala samordningen kommer inte utgöra enskilda punkter i kommande 

analys, dock kommer de finnas med vid analysen av de tre valda antagandena varav författaren har 

valt att introducera dem i detta kapitel. 

3.2. Kritik till vald teori 

Det finns naturligtvis både fördelar och nackdelar med att enbart använda sig av en teori i arbetet. I 

detta avsnitt kommer författaren redovisa kritik som talar såväl för som mot den valda teori.  

Fördelar 

Bolman & Deals bok Nya perspektiv på organisation och ledarskap, varifrån den valda teorin har 

hämtats, har sedan utgivningen av den första upplagan 1984 blivit prövad och reviderad för att hela 

tiden hållas aktuell med den senaste teorin i ämnet. Exempel på andra författare som har använt sig 

av och testat deras teorier är Bergquist58, Birnbaum59 och Dunford60. 

Boken används även av Försvarshögskolan som kurslitteratur vid utbildningen av nya taktiska 

officerare i ämnet ledarskap i följande fem kurser: Ledarskap och Lärande 161, Ledarskap och Lärande 

262, Ledarskap och lärande i praktiken63, Ledarskap och lärande i praktiken för aviatiker och nautiker64 

samt Ledarskap i praktiken65.  

Förutom att boken, ur vilken teorin har hämtats, har blivit ordentligt testad innan och används i 

undervisning så koncentrerar sig själva teorin på att undersöka hur effektiva grupper och enheter är 

utifrån dess organisationsstruktur, vilket kopplar väl mot arbetets problemformulering.  

Nackdelar 

En uppenbar nackdel med teorin är att den inte är speciellt utformad för att testa just den svenska 

Försvarsmaktens organisation. Ytterligare en nackdel med teorin, som utgör den enskilt största 

kritiska punkten och som författarna själva tar upp i boken, är att den enbart ser på en organisation 

utifrån ett perspektiv, vilket inte är optimalt. För att skapa sig en helhetsbild av organisationen så 
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 Bergquist, W.H. The Four Cultures of the Academy: Insights and Strategies for Improving Leadership in 
Collegiate Organizations Jossey-Bass, San Francisco, 1992. 
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 Birnbaum, R. How Colleges Work: The Cybernetics of Academic Organization and Leadership. Jossey-Bass, San 
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 Dunford, R.W. Organizational behavior: An organizational Analysis Perspective. Addison Wesley, Sydney, 
1992. 
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 Försvarshögskolan, kursplan Ledarskap och lärande 2. 
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 Försvarshögskolan, kursplan Ledarskap och lärande i praktiken. 
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måste man enligt författarna och kritiker se samma sak ur flera perspektiv. I boken presenteras, 

utöver det strukturella perspektivet, tre ytterligare perspektiv:  

Human Resource perspektivet – Hur man kan anpassa en organisation efter mänskliga behov och 

genom detta påverka gruppers dynamik positivt. 

Det politiska perspektivet – Hur man hanterar makt och konflikter i organisationen. 

Det symboliska perspektivet – Hur man skapar en kultur som ger mening åt arbetet genom ritualer, 

ceremonier och berättelser.66  

För att ha en välmående och högpresterande organisation menar författarna att samtliga fyra 

perspektiv måste tas i beaktande. Avsaknaden av ett perspektiv kan leda till att organisationen på 

sikt tappar effektiviteten, t.ex. på grund av en dålig organisationsstruktur eller missnöje hos 

personalen. Kopplat till arbetet kan avsaknaden av fler perspektiv innebära att resultatdiskussionen 

blir begränsad eller inte lyckas ge en heltäckande analys kring helikopterorganisationen.  
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4. Undersökning 

Följande kapitel är indelat i två delar, den första delen syftar till att redovisa Försvarsmaktens 

organisation som den ser ut idag. För att ge läsaren en förståelse för var helikopterflottiljen är 

placerad organisatoriskt i myndigheten kommer avsnittet börja med en övergripande presentation 

för att sedan följas upp av en mer avgränsad och djupgående presentation av organisationen kring 

helikoptersamövningen.  

I del två diskuteras i tur och ordning denna organisation utifrån de tre antaganden som hämtats ur 

Bolman & Deals teori. En sammanfattande diskussion kring resultatet sker i nästa kapitel. 

4.1. Försvarsmaktens organisation 2013 

4.1.1. Introduktion 

Försvarsmakten består av flera skolor, förband och centrum spridda över hela Sverige, se bilaga 1. 

Utifrån de uppgifter riksdag och regering ger till Försvarsmakten är det Försvarsmaktens 

överbefälhavare, för närvarande general Sverker Göranson, som leder verksamheten med stöd av 

Försvarsmaktsledningen.  Försvarsmaktsledningen består, förutom av överbefälhavaren, av 

Försvarsmaktens generaldirektör, chefen för ledningsstaben, chefen för strategiavdelningen, 

ekonomidirektören, produktionschefen, personaldirektören, insatschefen, chefen för militära 

underrättelse- och säkerhetstjänsten, informationsdirektören och Försvarsmaktens chefsjurist.67 

Samtliga utgår från högkvarteret i Stockholm. 

I högkvarteret har man delat in arbetet i sju stycken staber som leder olika delar av arbetet, se bilaga 

2. Bland de sju staberna är det två staber som kan vara av större relevans för läsaren, nämligen 

Produktionsledningen, PROD, och Insatsledningen, INS. 

Produktionsledningen har hand om allt som rör utbildning av personal samt sköter utvecklingen och 

tillgången till den utrustning som Försvarsmakten personal behöver i tjänsten. Exempel är rekrytering 

och grundutbildning av soldater, utbildning av officerare samt tillgången till vapen och fordon. Inom 

denna stab finns det olika avdelningar som har hand om olika delar av myndigheten, exempelvis 

armé-, flyg- och marinavdelningen. Organisatoriskt sett sorterar Försvarsmaktens olika skolor, 

centrum och icke insatta förband in under produktionsledningen.68  
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 Försvarsmakten, http://www.forsvarsmakten.se/hkv/ besökt 24 april 2013.  
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Medan produktionsledningen tillhandahåller utbildning av förband och ser till att det finns utrustning 

till dessa förband så är det Insatsledningen som leder Försvarsmaktens insatser inom och utanför 

landets gränser. Arbetet leds av chefen för insatsledningen som till sin hjälp bl.a. har en taktisk chef 

för respektive vapenslag, kallad inspektör, med tillhörande stab. Dessa är: Arméinspektören, AI, med 

Armétaktiska staben, ATS, Flygvapeninspektören, FVI, med Flygtaktiska staben, FTS, samt 

Marininspektören, MI, med Marintaktiska staben, MTS.69 

4.1.2. Flygvapnet  

Vid en första anblick kan man tro att Flygvapnet endast innebär flygplan och helikoptrar, men även 

om stort fokus ligger på själva flygfarkosterna så krävs det mycket resurser runt omkring för att få 

upp dem i luften och sedan leda verksamheten. För att få verksamheten att fungera krävs bl.a. 

baspersonal som t.ex. ser till att start- och landningsbanorna är funktionsdugliga, att 

stridsflygplanens vapen tas om hand på rätt sätt samt skyddar flygbasen från markhot. Ytterligare 

exempel på tjänster som behövs är luftbevakning och stridsledning av flygplanen vilket genomförs av 

stridslednings- och luftbevakningsbataljonen, Strilbataljonen.  

Försvarsmaktens flygande enheter delar man även in i olika truppslag där de mest kända är stridsflyg-

, helikopter- och transportflygförbanden. Andra flygande förband som finns inom Flygvapnet är 

signalspaningsförbandet som genomför underrättelseinhämtning genom signalspaning samt 

radarflygförbandet som med sin flygburna radar används för att bidra till den av Strilbataljonen 

skapade luftlägesbilden.  

Leder och planerar flygvapnets insatser och övningar gör flygvapnets taktiske chef, 

Flygvapeninspektören generalmajor Micael Bydén, med hjälp av Flygtaktiska staben.70 

4.1.3. Helikopterflottiljen och helikopterbataljonen 

Helikopterflottiljen är sedan sammanslagningen 1997 Försvarsmaktens enda helikopterförband. Dess 

huvuduppgift är att utbilda en helikopterbataljon innehållande tre skvadroner med både mark- och 

sjöoperativ inriktning som kan understödja vid insatser nationellt och internationellt. 

Helikopterflottiljen är lokaliserad på tre ställen i Sverige: 1:a skvadron på F21 i Kallax/Luleå, 

flottiljstaben och 2:a skvadron i Linköping samt 3:e skvadron i Ronneby.71  

Helikopterbataljonen ska med sina helikoptrar klara av att genomföra fem olika uppdragstyper, 

innehållande totalt 20 stycken deluppgifter. De fem uppdragstyperna är: bekämpning, transport, 
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sjuktransport, underrättelseinhämtning och ledning.72 För att beskriva i vilka situationer som man ska 

klara av att genomföra dessa uppgifter har sex stycken så kallade typinsatser tagits fram. Dessa 

används för att definiera vilka operativa krav och målsättningar förbandet har. De sex typinsatserna 

är:  

Typinsats 2 – Territoriell integritet  

Typinsats 3 – Nationellt försvar 

Typinsats 4 – Specialförbandsinsats 

Typinsats 5 – Internationell snabbinsats 

Typinsats 6 – Internationell sjöstyrkeinsats 

Typinsats 7 – Internationell kontinuerlig insats73 

Samtliga uppgifter behöver dock inte behärskas vid alla typinsatser vilket framgår av arbetets tredje 

bilaga.  

För att lösa uppgifterna opererar helikopterbataljonen idag med fyra helikoptersystem: 

Hkp 10 – Eurocopter (f.d. Aerospatiale) AS 332, mer känd som Superpuma. Används i dag av 

Försvarsmakten för exempelvis trupp- och materialtransporter, sjukvårdstransporter, släckning av 

bränder och sjöräddningsuppdrag. Planen är att helikoptersystemet ska avvecklas i samband med att 

helikopter 14 levereras och blir operativ.74  

Hkp 14 – Nato Helicopter 90, NH90. Ett samarbetsprojekt mellan flera europeiska länder tänkt att 

resultera i bl.a. lägre driftskostnader och delade kostnader. Systemet har drabbats av förseningar 

vilket har lett till att Sverige, som beställt 18 stycken, ännu inte har fått samtliga helikoptrar och inte 

kan operera fullt ut med dem. 75 Systemet är tänkt att ersätta helikopter 10 och användas till bl.a. 

trupptransport, ubåtsjakt och ytmålsspaning.76 

                                                           
72

 Försvarsmakten, PTOEM Helikopterbataljon 2014,Högkvarteret, Stockholm, 2011, S. 35-36. 
73

 Ibid. S. 13-14. 
74

 http://www.forsvarsmakten.se/sv/Materiel-och-teknik/Flyg/Helikopter-10/ besökt 25 april 2013. 
75

 Försvarsmakten, http://www.forsvarsmakten.se/sv/Materiel-och-teknik/Flyg/Helikopter-14/ besökt 25 april 
2013.  
76

 Försvarets Materielverk, http://fmv.se/sv/Projekt/Helikopter-14/ besökt 25 april 2013.  

http://www.forsvarsmakten.se/sv/Materiel-och-teknik/Flyg/Helikopter-10/
http://www.forsvarsmakten.se/sv/Materiel-och-teknik/Flyg/Helikopter-14/
http://fmv.se/sv/Projekt/Helikopter-14/


FÖRSVARSHÖGSKOLAN 
OP 10-13 2013-06-20  

28 
 

Hkp 15 – Agusta Westland A109 LUHS. Försvarsmaktens lätta helikoptersystem som används bl.a. vid 

utbildningen av piloter, personaltransporter och som ombordbaserad helikopter i samarbete med 

marinen. Totalt har Försvarsmakten 20 exemplar av helikoptertypen.77 

Hkp 16 – Sikorsky UH-60M, mer känd som Blackhawk. Försvarsmaktens senaste medeltunga 

helikoptersystem som köptes in på grund av förseningarna med helikopter 14. De 15 exemplaren är 

tänkt att användas till trupp- och materialtransporter samt för sjukvårdstransporter.78 

Förutom helikoptrarna med tillhörande besättning, som utgör helikopterbataljonens flygfunktion, så 

finns det tre ytterligare funktioner i organisationen: Flygunderhållsfunktionen som genomför service 

och ser till att helikoptrarna går att flyga med, Basfunktionen som ser till att allt runtomkring själva 

flygningen fungerar, så som t.ex. mat, vatten och bevakning samt Ledningsfunktionen som hjälper 

bataljonschefen att leda verksamheten.  

4.1.4. Helikopterorganisationen 

Följande stycke grundar sig på de två intervjuer som har genomförts. För att reducera mängden 

fotnoter som skulle uppstå vid källhänvisning till de två intervjuerna i detta stycke kommer ingen 

vidare hänvisning ske än till arbetes fjärde och femte bilaga där intervjuerna finns i sina helheter. 

I dagsläget finns det inga personer ute på förbanden med särskild helikopterutbildning med ansvaret 

att sköta kontakten med helikopterbataljonen rörande samövning med helikopter. Denna kontakt 

mellan förbanden sköts idag av förbandens staber, närmare bestämt deras planeringssektioner.   

I dagsläget sitter det fyra personer i helikopterbataljonens planeringssektion och arbetar med 

planläggningen av samtliga helikopterflygningar. Av dessa ska tre vara på majors nivå och en på 

kaptens nivå och samtliga måste uppfylla specifika krav satta av organisationen. Generellt krävs det 

att man har en god bred kunskap inom området och tidigare erfarenhet av liknande arbete på lägre 

nivå, exempelvis från skvadronsstab eller motsvarande. För vissa positioner krävs det även en 

bakgrund som helikopterbesättningsman, allt för att försäkra sig om att personalen har relevant 

kunskap för tjänsten. 

När förbanden ska beställa helikoptrar till en övning gör man det oftast genom en s.k. 

helikopterbegäran, ofta benämnd HELIBEG. I denna ansökan skriver man bl.a. vilken typ av uppdrag 

det gäller, vilken tidpunkt det rör sig om, i vilket område man avser öva, vilket helikoptersystem man 

önskar samt hur många helikoptrar man behöver. När dokumentet är ifyllt skickas det från respektive 
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 Försvarsmakten, http://www.forsvarsmakten.se/sv/Materiel-och-teknik/Flyg/Helikopter-15/ besökt 25 april 
2013.  
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 Försvarsmakten, http://www.forsvarsmakten.se/sv/Materiel-och-teknik/Flyg/Helikopter-16/ besökt 25 april 
2013. 
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förbands planeringssektion till helikopterbataljonens motsvarighet som med hjälp av dess taktiska 

operationscentral, TOC, handlägger ärendet. I sitt beslutsfattande har sedan staben och TOC:en flera 

faktorer att ta hänsyn till. En av dessa faktorer är om Högkvarteret sedan tidigare har beslutat om 

bataljonens deltagande. Detta finns i så fall skrivet i de direktiv och uppdragsplaner, DUP, som 

högkvarteret ger ut årligen. Förutom att säga vilka övningar som helikopterbataljonen ska delta i 

finns i skrivelserna även beskrivet vilka förmågor bataljonen ska utveckla och vilka förband man ska 

stötta under de kommande tre åren.  

Ytterligare faktorer som man måste ta hänsyn till är Flygvapnets egna, långsiktiga övningsplan som 

även den beskriver bataljonens deltagande i olika övningar och utbildningar. Även Arméns och 

Marinens egna prioriteringslistor, där man beskriver vilka förband man prioriterar när det gäller 

helikoptersamövning, måste tas i beaktande i samband med ett beslut.  

Utöver övningarna som nämns ovan så har även skvadronerna egna förbands- och funktionsövningar, 

vilket bataljonsstaben och TOC:en måste ta hänsyn till. Ett exempel på sådana övningar är de 2:a 

skvadron i Linköping genomförde med sina Blackhawks innan man roterade ner till Afghanistan för 

att ta över den helikopterberedskap som fram tills nyligen löstes med Helikopter 10. Tillsammans 

med enheter ur bl.a. styrkan som ska överta ansvaret för den svenska markinsatsen i Afghanistan 

övade man procedurer och rutiner för att klara av de krav som kommer ställas på förbandet senare.   

Då man i dagsläget inte har resurserna att ställa upp på alla förfrågningar som kommer in hålls hela 

tiden en dialog mellan bataljonsstaben och respektive skvadron där man värderar vilka övningar man 

ska delta i och med vilka resurser man ska göra det. Samtidigt hålls en dialog med det ansökande 

förbandet om vilket helikoptersystem och antalet helikoptrar som finns tillgängligt för att på 

effektivaste sätt disponera myndighetens tillgängliga helikoptrar. I denna dialog sker även planering 

av mer övningsspecifik typ. En förenklad bild över beslutskedjan presenteras i slutet på detta avsnitt. 

Om helikopterskvadronerna själva vill öva på ett moment som kopplar mot förmågeutvecklingen 

finns möjlighet för dem att ta direktkontakt med ett annat förband för övning av specifika moment.  

Totalt sett deltar bataljonen i ungefär 10-15 centrala övningar, 5-10 av Flygvapnet bestämda 

övningar samt tiotalet förbands- och funktionsövningar per år. Detta sker utöver annan 

flygverksamhet i form av VIP-flygningar, rena personaltransporter eller internutbildning.  

Uppföljningen av övningarna går i dagsläget till så att man direkt efter övningarna skriver en s.k. 

”First Impression Report”, FIR, som innehåller de omedelbara lärdomar som man dragit under 

övningens gång. Efter övningens slut eller i nära anslutning till avslutad övning håller man sedan en 

övningsgenomgång där man går igenom och sammanställer dragna erfarenheter från samtliga 
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involverade enheter. I dagsläget finns det dock ingen sammanställd databank inom myndigheten där 

dessa erfarenheter, tillsammans med information i form av typ av övning, väder och 

tillvägagångssätt, kan matas in och ligga till grund för senare analys eller utveckling.  
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4.2. Applicering av Det strukturella perspektivet 

De tre antaganden som valdes ut tidigare i arbetet kommer i detta avsnitt inledningsvis appliceras i 

tur och ordning på ovan beskrivna organisation för att i nästa kapitel sammanföras i en 

slutdiskussion. 

Antagande två: Organisationer förbättrar effektivitet och utfall genom specialisering och tydlig 

arbetsfördelning. 

Detta antagande har två tydliga punkter, specialisering och tydlig arbetsfördelning. För att enklast 

besvara denna punkt har författaren valt att dela upp organisationen i två sidor. Den ena sidan 

representeras av helikopterbataljonen med sin personal, den andra sidan av personalen på de övriga 

förbanden runt om i landet.  

Med början på helikopterbataljonen så finner man en organisation med tydlig arbetsfördelning och 

specialisering för respektive tjänst.  Personalen på bataljonens planeringssektion har som 

huvuduppgift att planera kommande flygningar. Detsamma gäller medlemmarna i respektive 

skvadrons planeringssektion varav man kan anse att personalen inom bataljonen i detta fall har en 

tydlig arbetsfördelning och är specialiserade på sina tjänster. För att jobba i bataljonsstaben krävs 

erfarenhet i form av liknande arbete på lägre organisatorisk nivå samt för vissa tjänster även en 

bakgrund som besättningsmedlem ombord på helikopter. All denna kunskap om organisationen och 

verksamheten anser myndigheten själv behövs för att lösa uppgiften som stabsmedlem på 

planeringssektionen.  

Inom resten av organisationen ser det, ur ett helikoptersamövningsperspektiv, lite annorlunda ut. 

Förbanden har en liknande organisationsstruktur med en bataljonsstab, eller motsvarande stab i 

marinen, innehållande en planeringssektion som planerar förbandens verksamhet både på lång och 

kort sikt. Planering av samövning med helikopter utgör dock inte deras huvuduppgift vilket gör att 

man kan anta att de har något skilda kunskaper jämfört med personalen på Helikopterbataljonen. 

Det är även rimligt att anta att majoriteten av personalen i dessa planeringssektioner har sin 

bakgrund i ”det egna förbandet” vilket i så fall skulle betyda att de inte har samma kompetens inom 

helikopterskrået som personalen på Helikopterbataljonen. Det är även naturligt att anta att det finns 

inneboende skillnader mellan förbanden då vissa förband har större erfarenhet av samövning med 

helikopter än andra. 

Sammanfattningsvis finns det ett uttalat nätverk inom Försvarsmakten med en tydlig 

arbetsfördelning att sköta samordningen av de egna helikopterresurserna. Hos Helikopterbataljonen 

är personalen ytterst specialiserad på denna uppgift medan personalen på övriga förband inte är lika 
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specialiserade på detta. Detta får dock anses vara fullt naturligt då Helikopterbataljonen är 

Försvarsmaktens enda förband med helikopterförmåga. 

 

Antagande tre: Lämpliga samordnings- och kontrollformer säkerställer att olika individers och 

enheters ansträngningar kopplas samman. 

Då Försvarsmakten i dagsläget inte har tillräckligt med resurser för att ställa upp på alla de 

förfrågningar man får in så har man tagit till olika åtgärder för att säkerställa att helikoptrarna 

används så effektivt som möjligt. Ett sätt för högkvarteret att samordna och kontrollera användandet 

är genom sina direktiv och utvecklingsplaner som ges ut årligen. Efter att ha analyserat vilka behov 

som finns är dokumentet deras sätt att tala om vad de anser har prioritet under de kommande tre 

åren. Utöver dessa direktiv finns även Flygvapnets egna långsiktiga övningsplan där man på 

ytterligare en nivå har analyserat och prioriterat vilka övningar och utbildningar som bäst leder mot 

organisationens mål. En ytterligare faktor som tyder på att myndigheten arbetar för att samordna 

sina enheter är arméns och marinens respektive prioriteringslistor där man säger vilka enheter man 

vill ska prioriteras i frågan, allt för att underlätta att hela organisationen ska nå de uppsatta målen så 

effektivt som möjligt.  

Noterbart är att hittills har myndighetens kontrollmetod varit väldigt hierarkisk med en högre chef 

som talar om vad som bör vara bataljonens fokus. Förvånansvärt är avsaknaden av en databas där 

alla erfarenheter från övningar och utbildningar finns sammanställda. En sådan databas hade inte 

bara varit ett medel för högre chefer att enkelt kontrollera hur väl övningarna faller ut, det hade även 

varit en bra källa för kunskapsspridning för de personer som planerar själva övningarna. Förband 

med både större och mindre erfarenhet av övningar tillsammans med helikoptrar hade kunnat dra 

stor nytta av en försvarsmaktsgemensam databank. Genom att bläddra i databasen hade man i ett 

tidigt planeringsskede kunnat få både förslag på lämpliga övningar och samtidigt dra lärdomar från 

personer som genomfört övningen tidigare, allt till en relativt låg kostnad. Myndigheten har i 

dagsläget ett nätverk som samtliga förband har tillgång till, det som behövs är en större 

engångskostnad för att programmera och sammanställa databasen. I och med att själva nätverken 

redan finns och är i drift kan man anta att driftskostnaden kan hållas relativt låg. Risken är nu att 

hjulet måste uppfinnas om och om igen och att samma misstag görs om flera gånger.  

Under arbetets gång har fler exempel på samordningsformer inom myndigheten visats. Genom 

samtalen mellan helikopterbataljonens stab och respektive skvadronsstab hålls hela tiden en 
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uppdaterad bild på vilka resurser som finns tillgängliga. Resurser som genom samtal med de 

ansökande förbanden fördelas på lämpligaste sätt av helikopterbataljonsstaben. 

Sammanfattningsvis har myndigheten flera metoder för att kontrollera och samordna sina 

helikopterresurser. Avsaknaden av en försvarsmaktsgemensam erfarenhetsdatabas riskerar dock att 

försvåra kunskapsspridningen mellan förbanden och ökar chansen för att samma misstag görs om 

och om igen.    

 

Antagande fem: Strukturerna måste utformas på ett sådant sätt att de passar organisationens villkor.  

Detta antagande skulle besvaras genom att undersöka helikopterorganisationens vertikala och 

laterala samordning. Efter att ha undersökt organisationen anser författaren att det finns en klar 

vertikal samordning i och med de tydliga hierarkiska nivåer som framträtt under arbetets gång. Högst 

upp finns högkvarteret som pekar i vilken generell riktning organisationen ska gå. Nästa hierarkiska 

nivå är Flygvapnet som analyserar högkvarterets riktning och baserar sina riktlinjer utifrån besluten 

gjorde av deras högre chef. Under Flygvapnet sorterar Helikopterbataljonen som, baserat på 

högkvarterets direktiv och förbandens ansökningar, fördelar flygningarna på bästa sätt i dialog med 

skvadronera. Det är sedan upp till skvadronerna att planera och genomföra själva flygningarna.  

För att minska de nackdelar som kommer med en hierarkisk organisation, att varje beslut måste gå 

via chefen vilket är tidskrävande, använder sig organisationen även av lateral samordning. Det sker i 

form av de staber som finns på respektive hierarkisk nivå. Användandet av dessa nätverk gör att 

arbetet kan ske mer tidseffektivt och med mer flexibilitet i organisationen. Ett exempel är 

möjligheten att på lägre nivå inom förbanden kunna tala direkt med den ansvariga 

helikopterskvadronen istället för att gå via högre chefer som inte har möjlighet att sätta sig in i varje 

övning och fatta detaljerade övningstekniska beslut.  

Då delar av diskussionen i denna fråga kopplar mot arbetets slutdiskussion har författaren medveten 

flyttat dessa delar till nästa kapitel för att undvika repetition.    

Sammanfattningsvis använder sig myndigheten av en stor del vertikal samordning, detta för att 

säkerställa att dess begränsade helikopterresurser används till ”rätt” saker. För att undvika de 

negativa effekter en strikt hierarkisk organisation kan erfara använder man sig även av lateral 

samordning för att öka effektiviteten och flexibiliteten. 
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5. Resultat 

5.1. Sammanfattning och resultatdiskussion 

Bristen på helikoptrar, besättningar och kraven på en mer kostnadseffektiv myndighet ledde med 

början år 1995 till att Försvarsmakten var tvungna att anpassa sin helikopterverksamhet. För att 

säkerställa att de resurser man hade användes på bästa sätt togs flera beslut vilket bl.a. ledde till 

sammanslagningen av flera helikopterenheter till dagens Helikopterflottilj. Sedan starten på 

förändringsarbetet har såväl helikopterorganisationen som hela myndigheten genomgått flertalet 

organisationsförändringar, där den senaste trädde i kraft 1 januari 2013.79  

Likt 1995 lever myndigheten idag med begränsningar i såväl ekonomin som mängden tillgänglig 

personal. Man har de senaste åren blivit mer eftertraktade både nationellt och internationellt vilket 

lett till ett stort fokus kring Helikopterbataljonens helikopterförmåga. Efterfrågan är så stor att det 

togs beslut att köpa in ytterligare ett helikoptersystem när det ursprungliga inköpet drabbades av 

förseningar. Trots detta klarar man i dagsläget inte av att ställa upp på alla de förfrågningar som 

kommer in till bataljonsstaben.  

Då det i tidigare arbete framkommit att helikopterförmågan mestadels verkar tillsammans med 

armé- och marinstridskrafter och att det kan finnas friktioner i dagens organisation, där man sorterar 

under Flygvapnet, utformades detta arbete för att testa lämpligheten i dagens 

helikopterorganisation. Detta gjordes utifrån tre antaganden hämtade ur Bolman & Deals teori Det 

strukturella perspektivet. Resultatet tyder på att Försvarsmakten, med hänsyn till dess begränsningar 

i resurser, har en lämplig organisationsstruktur för att ta hand om sin helikopterresurs.  

Med större tillgångar, i form av mer pengar, personal och helikoptrar, hade möjligtvis en annan 

struktur passat bättre, t.ex. där armén, marinen och flygvapnet hade haft separata 

helikopterenheter. En organisation med helikopterenheter direkt knutna till varje vapenslag, likt 

Försvarsmaktens struktur innan sammanslagningen, har både fördelar och nackdelar. Exempel på 

fördelar är att enheterna kan bli mer specialiserade på sina uppgifter och har större chans att bli 

samspelta då man övar med ”samma” personer varje gång. Nackdelarna som finns är att man 

riskerar att bli för inriktad på ett fåtal uppgifter och inte klarar av en lika stor bred som man annars 

hade klarat av. Risken finns även att enheternas egna intressen tar över och leder bort från 

försvarsmaktens övergripande mål.  

                                                           
79

 Försvarsmakten, http://www.forsvarsmakten.se/sv/Om-Forsvarsmakten/Arbetsplatsen/Forsvarsmaktens-
omstrukturering/, besökt 20 maj 2013. 
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Resursbristen gör dock att det svenska försvaret måste anpassa sin organisation och prioritera för att 

se till att resurserna inte används felaktigt. Detta har man valt att göra genom en förhållandevis 

hierarkiskt organisation där Högkvarteret och Flygvapnet ger direktiv om prioriterade övningar och 

utbildningar. Sedan är det upp till Helikopterbataljonens planeringssektion att tillsammans med 

respektive skvadron och i dialog med de ansökande förbanden fördela de tillgängliga resurserna 

utefter de uppsatta målen.  

Något förvånande finns ingen försvarsmaktsgemensam databas för uppföljning av de övningar som 

genomförs. En sådan databas hade möjliggjort lättare uppföljning av verksamheten för de chefer 

som planerar organisationens framtid. Enklare kunskapsspridning mellan förbanden hade också varit 

möjlig med hjälp av en sådan databas. 

Kopplat till Ilars arbete, vilket utgör den tidigare forskningen inom området, så skiljer sig resultaten åt 

på flera punkter. Ilar menar i sitt arbete på att valet av dagens organisation resulterar i brister mellan 

förmågeefterfrågan och resursfördelning,80 något som inte kan urskiljas i detta arbete. En ytterligare 

skillnad är att Ilar i sitt arbete menar att dagens organisation, där helikopterfunktionen förvaltas 

inom Flygvapnet men verkar tillsammans med Armén och Marinen, skulle påverka 

förmågeutvecklingen inom området. I detta arbete finns det dock inget som tyder på att detta skulle 

stämma. Läsaren bör dock vara medveten om att de två författarna har använt olika angreppsätt för 

att undersöka organisationen. Ilar har i sitt arbete bl.a. utgått ifrån den svenska luftstridsdoktrinen 

samt helikopterfunktionens förmågor medan detta arbete använder sig av ett rent 

organisationsteoretiskt perspektiv för att se på myndigheten, varav det är fullt naturligt att 

resultaten kan skilja sig åt.  

Syftet med detta arbete var att påbörja fyllandet av det forskningstomrum som finns kring dagens 

helikopterorganisation. Då det i dagsläget endast finns två arbeten inom området, detta arbete 

inkluderat, samt att den nya organisationen inte har varit i kraft under en längre tid, i skrivande stund 

knappa fem månader, är det för tidigt att dra några generella slutsatser kring dess lämplighet. Utifrån 

de organisationsteoretiska antaganden som legat till grund för arbetet anser dock författaren att 

dagens struktur är lämplig för att sköta helikoptersamövningen mellan Helikopterbataljonen och 

Försvarsmaktens övriga förband. Ytterliggare undersökning krävs dock för att testa organisationen ur 

flera perspektiv och utifrån andra måttstockar.  

 Så här i slutet av arbetet är det lämpligt att författaren ställer sig kritisk till det egna arbetet. I 

efterhand hade bakgrunden till Försvarsmaktens val av dagens organisationsstruktur fått ta mer plats 

                                                           
80 1.Sgt Ilar S. 44. 
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till förmån för den introduktion av Försvarsmakten och Flygvapnet som görs i fjärde kapitlet. En 

intervju med en person inom Helikopterbataljonen som suttit med i arbetet kring den nya 

organisationen var inplanerad men fick tyvärr ställas in p.g.a. att denne hade mer prioriterade 

uppgifter på förbandet. Tyvärr fanns vid denna tidpunkt ingen tid att hitta en ny tid som passade 

bägge parter varav i stort sätt samma intervju fick genomföras med en av de två personerna som 

nämns i arbetet. Dock hade denne person inte lika stor erfarenhet av bakgrundsarbetet varav den 

informationen var tvungen att utgå ifrån arbetet. Ytterliggare kritik mot det egna arbetet är att fler 

intervjuer kunde ha genomförts på de olika hierarkiska nivåer som nämns i arbetet, främst på 

högkvarters- och skvadronsnivå då dessa inte får komma till tals i arbetet. Sist men inte minst bör 

arbetets reliabilitet tas upp. De personer som ställt upp på intervjuer samt de frågor som dessa har 

fått svara på har valts utifrån vad författaren har ansett vara relevant för arbetet. En annan författare 

hade möjligtvis ställt annorlunda frågor till andra personer vilket hade kunnat resultera i ett annat 

resultat. Detta är en av anledningarna till att alltför generella slutsatser inte kan dras utifrån detta 

arbete utan att ytterligare forskning krävs innan något sådant kan göras.  

 

Avslutningsvis kommer här de slutsatser som har dragits i arbetet:  

- Försvarsmakten har idag en relativt hierarkisk helikopterorganisation. Utifrån teorin och med 

hänsyn till de resursbegränsningar som finns i form av antalet besättningar, tekniker och 

helikoptrar anser författaren den vara lämplig för att säkerställa att helikoptrarna används på 

bästa sätt mot myndighetens uppsatta mål. 

- Med mer resurser hade en annan struktur, där varje vapenslag hade en egen 

helikopterenhet, eventuellt passat bättre. 

- Ytterliggare arbete kring dagens organisation krävs för att kunna undersöka myndigheten 

utifrån olika vinklar och utgångspunkter.    

- Det finns idag ingen försvarsmaktsgemensam erfarenhetsdatabas för helikopterövningar 

gjorde mellan Helikopterbataljonen och Försvarsmaktens övriga förband. En sådan databas 

skulle kunna underlätta erfarenhetsspridningen inom myndigheten.  

 

5.2. Förslag på vidares forskning 

Ett intressant uppslag att forska vidare på är Försvarsmaktens stöd till det civila samhället med 

helikoptrar. Skiljer sig denna organisation från den ”interna” organisationen, vilka hinder och 

möjligheter finns det m.h.t. gällande lagar och regler. Orsakar denna uppgift friktioner inom 
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nuvarande organisation? De relativt nyliga dåden i Norge, självmordsbombningen i Stockholm och 

det faktum att försvarsministern gett Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB, 

uppgiften att leda utredningen av Försvarsmaktens stöd till Polisen med medeltung 

helikopterförmåga skulle göra en sådan undersökning högst aktuell.  

Hur en försvarsmaktsgemensam erfarenhetsdatabas för helikopterövningar skulle se ut samt hur 

införandet skulle gå till kan vara värt att undersöka.  

Ytterligare förslag på vidare forskning är en jämförelse mellan den svenska helikopterorganisationen 

och organisationen hos en annan försvarsmakt med liknande resurstillgång. Vilka skillnader och 

likheter kan urskiljas i organisationen och användandet av helikoptrarna?  
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Bilagor 

Bilaga 1 – Försvarsmaktens förband, skolor och centrum 201381 

                                                           
81

 Försvarsmakten, http://www.forsvarsmakten.se/upload/Kartor/Forband-skolor-centrum-2013.JPG hämtat 
24 april 2013. 

http://www.forsvarsmakten.se/upload/Kartor/Forband-skolor-centrum-2013.JPG
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Bilaga 2 - Högkvarterets organisation82   
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 Försvarsmakten, http://www.forsvarsmakten.se/upload/Forband/HKV/HKV%20organisation-sv-120101.pdf hämtat 24 april 2013.  

http://www.forsvarsmakten.se/upload/Forband/HKV/HKV%20organisation-sv-120101.pdf
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Bilaga 3. Helikopterbataljonen - uppgifter och typinsatser83 

 (X=skall behärskas o=Behöver ej behärskas ) 

                                                           
83

 Försvarsmakten, PTOEM Helikopterbataljon 2014, S. 35-36. 
84

 HELICAST, innebär att personalen lämnar helikoptern under låg fart och höjd över vatten. 
85

 CASEVAC, Casualty Evacuation, icke-medicinsk evakuering av skadad eller sjuk personal. 
86

 MEDEVAC, Medical Evacuation, medicinsk evakuering av skadad eller sjuk personal. 
87

 FAC-A, Forward Air Controller – Airborne, personal som från helikoptern leder in attackflyg mot mål på 
marken. 

Uppgifter Deluppgifter TI2 TI3 TI4 TI5 TI6 TI7 

BEKÄMPNING 

Punktmålsbekämpning  X X X X X X 

Ytmålsbekämpning X X X o o o 

Bekämpning av undervattens mål X X o o X o 

TRANSPORT 

Persontransport X X X X X X 

Materieltransport X X X X X X 

Vinschning X X X X X X 

Firning/Pick-Up X X X o X o 

Fallskärmsfällning X X X o o o 

HELICAST
84

 o o X o o o 

SJUKTRANSPORT 

CASEVAC
85

 X X X X X X 

MEDEVAC
86

 X X o X X X 

UNDERRÄTTELSE-
INHÄMTNING 

Markmålsspaning X X X X X X 

Sjömålsspaning X X o o X o 

Spaning mot undervattensmål X X o o X o 

Rekognoscering X X X X o X 

Ytövervakning X X X X X X 

LEDNING 

Lätt ledning X X X X X X 

Tung ledning X X o o X o 

Indirekt eldledning X X X X o X 

FAC-A
87

 X X X X o X 
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Bilaga 4. Intervju med C TU HKP 

Vilka förband är specificerade att ha en helikopterförmåga? 

Idag är det enbart HKPBAT med ingående enheter som har helikopterförmåga, d.v.s. förmåga att 

operera helikoptrar. HKPBAT har sedan som uppgift att stödja andra förband med denna förmåga. 

Storleken på förmågan för detta stöd skall enligt H-mål 2011 beskrivas i KFM 

(Krigsförbandsmålsättning). LedS (Ledningsstaben) i HKV ha beslutat att KFM inte skall skrivas f.n. 

(antagligen pga. ominriktining från internationellt fokus mot ett stort nationellt fokus min egen 

reflektion). Eftersom HKPBAT är inne i en mycket omfattande utveckling så krävdes en tillfällig lösning 

för att täcka bristen på KFM, därför har KFA HKPBAT det sista TOEM för HKPBAT som substitut för at 

beskriva långsiktig utveckling och kunna göra materielbeställningar. 

Hur ser förbandens helikopterförmåga/krav ut idag, vad ska man klara av enligt KFS:en?  

Jag skulle vilja vända på frågan och istället definiera vad HKPBAT har för förmåga att lämna stöd till 

andra förbands strid/ uppgifter. Denna förmåga grundar sig på vad HKV LedS har ställt för krav på 

HKPBAT stöd till övriga förband. Dessa förmågor beskrivs i typinsatser, dessa och hur många 

typinsatser som skall kunna lösas samtidigt beskrivs i TOEM och KFS. KFS är dock en beskrivning av 

verklig förmåga vid en viss tidpunkt och TOEM är slutmålet. Jag föreslår att du läser i bifogade 

tvättade TOEM som är öppet och Förbands reglemente HKPBAT. 

Hur ligger man till i dagsläget gällande denna förmåga? 

Eftersom tre nya helikoptersystem införs och HKP10 avvecklas under 2013-2017 så är all verksamhet 

inriktad mot att i första han genomföra insats ISAF och ME03 därefter kommer införande av nya HKP-

system och utbildning av personal. Förmågorna kopplade till insatser är väl tillgodosedda övriga 

förmågor är under utveckling kan tyvärr inte återge mer än så då det är beskrivet i KFS14 som är 

hemlig så jag hänvisar till KFA HKPBAT. 

Hur ser målsättning ut på förbanden, hur ofta kommer ansökningar om helikopterdeltagande in och 

hur stor del av dessa resulterar i ett deltagande?  

Får hänvisa denna fråga till HKPBAT eftersom de hanterar förbandens önskemål. 

I motsats till ovanstående fråga, hur ofta är det helikopterbataljonen som söker upp förbanden för 

att samöva?  

Samma som ovan, men om det finns ett förband som skall understödjas i en insats t.ex. Carlskrona 

under ME03 så är det prioriterat. 

Kopplat mot specifikationen, vilka förmågor övar man på?  

Förmågor som är kopplade mot pågående insats alternativt beredskapsuppgifter 

Hur ”beställer” man en helikopter, finns det ett framtaget officiellt sätt att använda sig av? Använder 

man sig av en hemställan i PRIO eller av personalens egna kontaktnät för att få tag i helikoptrar, hur 

fungerar det?  



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 
OP 10-13 2013-06-20  

48 
 

Man skickar en HELIBEG (Helikopterbegäran) till HKPBAT, om VU till HKPBAT och det aktuella 

förbandet stödjer att uppgiften skall lösas är den prioriterad. Strävan är att ha långsiktig planering 

men eftersom det är ont om HKP i FM förnärvarande så blir det ibland omplanering i ett sent skede. 

Egna kontakter har mindre betydelse. 

Finns ovanstående tillvägagångssätt lätt tillgängligt för förbanden om de skulle vilja beställa. 

Exempelvis i Emil?  

Hänvisar till HKPBAT 

Går beställningarna direkt till bataljonen eller går de via FTS? På vilken nivå tas beslut om deltagande, 

varierar denna nivå beroende på storleken på övning? 

Oftast direkt till HKPBAT men övningar skall läggas in i VU året innan om de är kända. Övningar som 

gynnar förmågor kopplade mot insats eller beredskap är prioriterade. 

Konflikter hanteras vid insats men övningar är Prod Flyg ansvariga för. 
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Bilaga 5. Intervju med samverkansofficer på Helikopterbataljonen 

Hur ser bataljonens kontakt med förbanden ut, finns det ett nätverk av utsedda POC på respektive 

förband som sköter samverkan gentemot helikopterbataljonen? Har man några möten för att 

”synka” verksamheterna så att man kan dra nytta av varandras övningar?  

Det finns formella och informella kontaktnät. Varje förband har en stab som är indelad i olika 

sektioner med olika ansvar, t.ex. S3 som har hand om planering, både mer kortsiktigt, ”current”, och 

S5, långsiktigt, ”plans”. När ett förband vill ta kontakt med helikopterbataljonen angående 

helikoptersamövning så sker det via dessa stabsfunktioner.  

Personerna, om dessa nu finns, som är utsedda att sköta helikoptersamordningen inom 

myndigheten, vilken kompetens har dessa och hur stor del av deras roll upptas av denna uppgift.  

Det finns uppsatta krav på respektive uppgift inom organisationen. På bataljonens A3/5/8 sektion 

gäller det generellt att man har en god och bred kunskap inom de aktuella områdena och gärna har 

tidigare erfarenhet av liknande uppgifter på ”lägre” nivå. Ett brett kontaktnät underlättar även 

arbetet. I nuvarande organisation skall det vara en kapten och tre majorer som sitter på dessa platser 

varav vissa ska ha bakgrund som besättningsmedlem ombord på helikopter.  

Hur ”beställer” man en helikopter, finns det ett framtaget officiellt sätt att använda sig av? Finns ett 

eventuellt sådant tillvägagångssätt lätt tillgängligt för förbanden om de skulle vilja använda sig av 

helikoptrar?  

Det finns lite olika sätt att beställa.  

Alt.1 Förbandsproduktion:  

Det finns direktiv och uppdragsplaner, DUP, från högkvartet som talar om vad HKPBAT ska göra, vilka 

förband som ska stöttas, vilka övningar som man ska delta i samt vilka förmågor som ska utvecklas. 

Dessa direktiv ges ut årligen och talar i stora drag om vad som ska göras under de tre kommande 

åren. 

Alt.2 Helikopterbegäran – HELIBEG: 

Ett andra alternativ är att skicka in s.k. helikopterbegäran, även känd som HELIBEG. Denna skickas till 

bataljonens A3/5 funktion som med hjälp av den taktiska operationscentralen, TOC, handlägger 

ärendet. Är ansökan en del av en tidigare känd och planerad övning så kan de ta beslut om ett 

deltagande.  

Alt.3 VIP-transporter eller flygningar inom ramen för WD 11 

WD11 – Wiendokumentet, överenskommelse mellan stater där länder med några dagars förvarning 

kan komma och inspektera varandras verksamhet. En sådan förvarning sker via mail eller telefon och 

är inget man kan tacka nej till utan då får man ev. ställa annan verksamhet till förmån för besöket.  

När ministrar eller annan uppsatt person behöver helikoptertransport kan det komma ett 

telefonsamtal till bataljons- eller stabschefen som får lösa uppgiften. 

För förbanden går det dock inte att bara ringa in och önska en helikopter.  
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Detta är tillvägagångssättet för den stora planeringen, mer övningsspecifika detaljer löser man via 

mail och telefon 

I motsats till ovanstående fråga, hur ofta är det helikopterbataljonen som söker upp andra förband 

för att öva något ni behöver ”extern” personal till, d.v.s. personal som den egna bataljonen inte har 

att tillgå, t.ex. fartyg för övning av vinschning, eller motsvarande?  

Det går till på ungefär samma sätt som ovan, man utgår ifrån en plan som finns och sedan planerar 

man utifrån den. Samverkan sker mellan förbandens respektive S3 funktion som pratar och bokar 

själva flygningarna. Möjlighet finns för helikopterskvadronerna att ta direktkontakt med ett förband 

om de ”kommer på” att de behöver öva ett specifikt moment som kräver samverkan med annat 

förband, ex. vinschning.   

Hur lång tid i förväg behöver en sådan beställning skickas in?  

En HELIBEG som kommer till TOC:en på morgonen kan besvaras vi lunchtid, lite beroende på vad 

vilken övning det är.  

Hur många förfrågningar om deltagande med helikoptrar till övningar (d.v.s. ej rena 

personaltransporter) får ni in per år, hur många av dessa resulterar i ett deltagande från er sida?  

Flygvapnet har en långsiktig övningsplan gjord av högkvarteret där man skriver bl.a. vilka övningar 

som Hkpflj/Hkpbat ska delta i. I denna planering är det ungefär 15 övningar årligen som bataljonen 

ska deltaga i, detta kan även vara stabsövningar där inte helikoptrar deltager. Till detta kommer 

deltagande under utbildningar, exempelvis SERE88-utbildning tillsammans med K3 i Karlsborg eller 

FAC89-utbildning med A9. Här sker planering hos respektive skvadron kring vilken omfattning man kan 

delta.  

Sedan har varje skvadron egna övningar. Exempelvis behöver 2:a skvadron, som han ansvaret för 

Blackhawkarna i Afghanistan, genomföra förbands- och funktionsövningar innan nedrotation. Detta 

planerar skvadronens egen stabsfunktion tillsammans med stabsfunktionerna hos det förband som 

har ansvaret för själva insatsen på marken.  

Totalt sett är det ungefär 10-15 centrala övningar som planeras in och sen tillkommer det ungefär 5-

10 stycken för utbildningar som SERE och FAC. Antalet förbands- och funktionsövningar är runt 10 

stycken per år.  

Till detta tillkommer även OMF (Organisations och Metod Försök) i LSS regi samt OPEVAL med nya 

helikoptersystem. 

Det skvadronerna gör sedan är att se hur många övningar de mäktar med och tillsammans med 

bataljonen värderar man hur många helikoptrar och vilka helikoptersystem man kan deltaga med. En 

av de faktorer som vägs in är hur övningen kopplas mot den planerade förmågeutvecklingen.  

                                                           
88

 Survival, Evasion, Resistance, Escape. Utbildning för att ta sig tillbaka till eget förband efter att ha blivit skild 
från detta under en militär operation.    
89

 Forward Air Controller, person som leder in attackflyg mot mål på marken. 
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Innan det sker så har armén och marinen gjort en egen värdering på vilka ingående enheter som är 

prioriterade. Detta tillsammans med ovanstående värdering ligger till grund för vilka övningar 

bataljonen deltager i och med vilka resurser man gör det.  

I dagsläget är bataljonen så efterfrågad att man inte har resurserna att deltaga på alla förfrågningar. 

Finns det någon ”minsta” storlek på en övning som måste uppfyllas för att det ska bli aktuellt/ 

försvarbart att ställa upp med helikopter? 

Så länge övningen kopplar mot bataljonens förmågeutveckling och/eller samverkande förbands 

förmågeutveckling samt att det finns resurser tillgängliga så finns det ingen övning som är för liten. 

Hur sker uppföljningen av övningarna ut, sker utvärdering tillsammans med de övade förbanden eller 

är det något som görs på respektive förband efteråt?  

Direkt efter övningen sker en ”First impression report”, FIR, med omedelbara lärdomar som har 

dragits. Sedan sker även utvärderingar under övningarnas gång om det är saker man märker som 

varit bra eller dåliga. Efter övningarna eller nära inpå avslutad övning har man ofta en 

övningsgenomgång där man går igenom dragna erfarenheter från respektive deltagande enhet som 

sedan sammanställs.  

Tyvärr finns i dagsläget ingen sammanställd databank innehållandes alla dessa erfarenheter.  

Finns det delar i förbandens utbildning mot att öva med helikopter som de kan öva utan att ha en 

faktisk helikopter på plats, t.ex. simulatorer/ mock-up:er: er för att öva i- och urlastning då helikopter 

inte finns att tillgå? Om det finns sådana delar, finns det färdiga övningsplaner att utgå ifrån för 

förbanden? 

Mig veterligen finns det inte det. Det man kan göra är att ställa upp med en ”statisk” helikopter och 

ger förbandet en säkerhetsinstruktion hur man beter sig runt omkring och inuti helikoptern och sedan 

låter de öva ”torrt” på en stillastående helikopter.  

Finns det några tydliga friktioner kring själva strukturen på dagens organisation när det gäller just 

samverkan med andra förband och beslut om ett eventuellt deltagande med helikopter?  

Eftersom bataljonen egentligen varit organiserad i sin nuvarande form sedan 2013-01-01 är det för 

tidigt att svara på denna fråga. Utvärdering av strukturerna kommer att göras och görs fortlöpande. 

I dagsläget kan man inte identifiera några större avgörande friktioner. 

 

 

 


