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STRIDSFLYGDIVISIONERS GRUPPDYNAMIK 

– MED LIVET SOM INSATS 
 
ABSTRACT: 
Many Swedish fighter pilots over the years have died during air missions. In recent years there 

has not been any breakdown of the JAS 39 Gripen with fatal outcome, although it has been close 

on several occasions. The high risk that it means to carry out daily training missions combined 

with serious missions, makes the role of the group interesting. It raises questions about the 

group dynamics on a fighter squadron. 

The purpose of this thesis was to investigate whether existing group theory used in the 

Understanding Group and Leader training at the Swedish National Defence College can be 

applied to fighter squadrons. Thus it was examined what the fighter squadrons do to achieve and 

maintain a well-functioning team, in order to ultimately deliver high efficiency in air combat 

missions. 

The method used was qualitative interviews. Interviews were conducted with the squadron 

leaders of the fighter squadrons who fly the JAS 39 Gripen in the Swedish Armed Forces. In order 

to produce query data and analyze the interview material, indicators derived from the group 

theory were used. 

The survey result shows that group theory used in courses at the Swedish National Defence 

College can be applied to fighter squadrons. The result also shows aspects of the fighter 

squadrons activities not found in the theory. This is especially the case in aviation activities, 

where the group performs at a high level with short notice, regardless if the group maturation 

generally is lower. The elements that fighter squadrons use to achieve and maintain a well-

functioning group, consist of creating conditions for participation in the goal setting process, an 

open atmosphere to effectively manage conflicts, set occasions with feedback, management of 

experience and teambuilding. 

Nyckelord:  
Stridsflygdivision, prestation, flygverksamhet, grupp och grupputveckling 
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1 Inledning 

Detta kapitel beskriver bakgrund, problemformulering, syfte och frågeställning. Därefter 

presenteras även vissa centrala begrepp, som förekommer mer eller mindre frekvent i 

undersökningen. I slutet återfinns tidigare forskning och en disposition av uppsatsens 

kapitel. 

1.1 Bakgrund 

I Försvarsmaktens nya doktrin från 2016 presenteras krigsföringsförmågan som ett tempel, 

som bärs upp av tre pelare. Varje pelare är en beståndsdel varpå taket och därmed 

krigsföringsförmågan vilar.1  

 

 Figur 1. Krigsföringsförmågan vilar på tre pelare.2 

Vid granskning av pelaren längst till vänster framgår det att fysiska faktorer bl. a. består av 

personal som en beståndsdel för att krigsföringsförmågan skall upprätthållas. Personalen hör 

i sin tur samman med ytterligare en beståndsdel, nämligen den högra pelaren, moraliska 

faktorer. De moraliska faktorerna speglar den mänskliga sidan i vilja, mod, utbildning, 

ledarskap, träning mm. Hur personal fungerar tillsammans i grupp kan således vara 

                                                      
1
 Försvarsmakten. Militärstrategisk doktrin för Sveriges militära försvar (MSD 16). Stockholm: Försvarsmakten, 

2016, 15 
2
 Ibid, 15 
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avgörande för huruvida de moraliska faktorerna kan uppfyllas och därmed hur krig kan 

vinnas.3 

För att en grupp skall fungera bra i både fred och krig, krävs att de stridande fungerar bra 

ihop och har viljan att prestera och utföra sina uppgifter. Det är därför viktigt att förstå 

gruppdynamiken och även vilka faktorer som bidrar positivt för att gruppen skall prestera på 

bästa sätt. I annat fall kommer inte pelarna i figur 1 att stå stadigt och därmed riskerar hela 

krigsförmågan att fallera. Förståelsen för gruppdynamiken och dess faktorer är även relevant 

för en stridsflygdivision,4 som denna undersökning skall handla om.  

Gruppdynamik uppmärksammandes redan efter Koreakriget5 på 1950-talet. Då kunde man 

konstatera att vissa stridande amerikanska grupper presterade bättre än andra. Eftersom 

önskan är att alla grupper, som deltar i strid, skall prestera bra och på högsta nivå, ville man 

undersöka vad som orsakade att grupperna presterade olika. 

Den amerikanske psykologen William Schutz fick efter Koreakriget i uppgift att studera 

varför olika marina grupper presterade olika trots att de hade samma utbildning och samma 

förutsättningar. De forskningar, som Schutz påbörjade 1952, vid Naval Research laboratory i 

Washington, USA, ledde fram till en teori, som fått namnet Fundamental Interpersonal 

Relations Orientation (FIRO).6 7 

Teorin beskriver en lära om interpersonella relationer. Den har länge använts inom 

Försvarshögskolan vid utbildning i gruppteorier och gruppdynamik i samband med 

Utveckling Grupp Ledare (UGL) utbildningar. 2008 började en ny variant på gruppteori 

användas enligt UGL 2008 som bygger på Susan A. Wheelans teorier.8 Därav kommer 

Wheelans teorier att användas i denna undersökning och mer om hennes teorier kommer 

att beskrivas i kommande kapitel.  

                                                      
3
 Försvarsmakten. Militärstrategisk doktrin för Sveriges militära försvar (MSD 16), 16 

4
 Insatsdivision, med JAS 39 Gripen, i Flygvapnet bestående av piloter och stödfunktioner som kallas Mission 

Support Element (MSE). Det finns 3 insatsflottiljer (F 17 Ronneby, F 21 Luleå och F 7 Såtenäs) med två 
insatsdivisioner på respektive flottilj. 
5
 Jöran Palm. Logistikens operativa betydelse under koreakriget, 1950-1953. Stockholm: Försvarshögskolan, 

2002, 5 
6
 William C Schutz. Firo; A three-dimensional theory of interpersonal behavior. New York: Reinehart, 1958, vii 

7
 Ibid, 57 

8
 Josi Lundin; adjunkt i psykologi vid institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap. Försvarshögskolan. 

Telefonintervju 2016-04-19. 
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Det finns ytterligare några gruppteorier och modeller som har varit betydelsefulla för 

gruppdynamiken genom historien. Den engelske psykologianalytikern Wilfred Bion 

presenterade en modell som beskriver omedvetna processer i grupper.9 En annan teori, som 

är en av de mest berömda modellerna, kommer från Bruce Tuckman som studerade grupper 

med kort verksamhetstid. Modellen är relativt generell och bygger på fasindelningar som på 

engelska fått namnen ”forming, storming, norming, performing, 

dorming/mourning/adjourning”.10 Ytterligare en teori som är värd att nämna, är den från 

John M. Levine och Richard L. Moreland. Den har sin gruppteoretiska utgångspunkt i ett 

socialisationsperspektiv och även från de enskilda medlemmarna i gruppen.11  

Stridsflygdivisioner i Sverige påverkas av de fysiska och moraliska faktorerna som beskrivits 

med hjälp av templet ovan. Faktorerna behövs för att det ska finnas en krigsföringsförmåga. 

Gruppen påverkas inte bara av organisationen i sin helhet, utan även i allra högsta grad av 

gruppdynamik och olika grupprelationer för att kunna prestera. En stridsflygdivision är en 

grupp i Försvarsmakten som gör skarpa nationella insatser dagligen med stridsflygplanet JAS 

39 Gripen. Det görs bl. a. inom ramen för incidentberedskapen, som går ut på att värna om 

Sveriges integritet och frihet under alla dygnets timmar. Felsteg eller felaktigheter som 

generellt begås av människor på marken, oavsett om det är enskilt eller i grupp, kan oftast 

hanteras. För en stridpilot kan det tyvärr innebära livet som insats, även under fredsövning. 

En pilot har detta i åtanke under varje planering och inför varje uppdrag som genomförs. 

Det blir därför intressant att undersöka gruppteori relaterat till hur denna grupp med en så 

unik situation ser på grupputveckling och hur de tillämpar sin grupputveckling för att vara 

redo för strid och insatser i luften. Det medför i sin tur bättre förståelse för hur militära 

flygstridsförmågor kan skapas och användas.12 

                                                      
9
 Lars Svedberg.  Gruppsykologi: Om grupper, organisationer och ledarskap. 5. uppl. Lund: Studentlitteratur, 

2012, 64 
10

 Björn Nilsson. Samspel i grupp. 1:11. uppl. Lund: Studentlitteratur, 2013, 119 
11

 Ibid, 123 
12

 Försvarshögskolan. Om ämnet krigsvetenskap. Hämtad 2016-05-27. 
http://www.fhs.se/sv/utbildning/kurser/krigsvetenskap/om-amnet-krigsvetenskap/. 
 

http://www.fhs.se/sv/utbildning/kurser/krigsvetenskap/om-amnet-krigsvetenskap/
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1.2 Problemformulering 

Litteratur och teorier tar utgångspunkt i att man kan tillämpa modellerna om gruppdynamik 

på alla grupper. Efter gedigna sökningar både inom och utanför Anna Lindh biblioteket har 

det inte gått att finna underlag som visar att teorin i fråga prövats på en stridsflygdivision. 

En stridsflygdivision har uppgifter som är svåra att jämföra med det civila samhällets. De 

civila grupperna skall fungera bra för att kunna ge högre produktivitet och därmed också 

bättre avkastning till företag.  

En stridsflygdivision har personal som är utvald och testad efter en specifik profil som 

matchar kravet för yrket stridspilot. Ur ett historiskt perspektiv lever stridsflygdivisionerna 

med arvet att mängder med stridspiloter dött i tjänsten under fredstida övning. T.ex. dog 26 

stridpiloter under fredstida övning året 1963.13 Vid en sökning i Försvarsmaktens 

flygsäkerhetsdatabas kunde 114 stycken haverier konstateras för stridsflygsystemen Draken, 

Viggen och JAS från 1973 fram till dagens datum.14 De senaste åren har inga dödsfall skett i 

JAS 39 Gripen, men ändå har det varit flera kollisionstillbud där det varit ytterst nära 

haveri.15 Stridspiloterna opererar med en hög risk, eftersom de verkar på gränsen till vad 

flygsystemet och människan klarar av i form av t.ex. G-krafter.  

En stridsflygdivision producerar ingen vara, utan producerar en förmåga som i förlängningen 

skall kunna användas i krig och andra pressade situationer - ofta med livet som insats. Denna 

förmåga används ofta tillsammans med flera individer. 

En stridsflygdivision har, som beskrivits ovan, en annorlunda arbetssituation i en annorlunda 

miljö jämfört med många andra grupper. Det finns alltid en risk för haveri med dödlig 

utgång, vilket är en aspekt att ta hänsyn till vid varje flygpass dagligen. Av den anledningen 

vore det önskvärt att undersöka hur och om gruppteorin kan omsättas på denna grupp. Det 

                                                      
13

 Flygvapnet. Haverierna 1963. Flygvapnennytt nr 1. 1964. Hämtad 2016-06-01. 
http://www.aef.se/Flygvapnet/Tidskrifter/FV_Nytt/Flygvapennytt_1964-1.pdf.  
14

 Försvarsmaktens flygsäkerhetsdatabas (system FSD). Ett program där all flygsäkerhetsdata ligger på en egen 
server. Tillgängligt via Försvarsmaktens elektroniska arbetsplats (FMAP). Informationen hämtad 2016-06-01. 
15

 Statens haverikommission. Militär. Hämtad 2016-06-01. 
http://www.havkom.se/utredningar?categoryId=206. 
 
 

http://www.aef.se/Flygvapnet/Tidskrifter/FV_Nytt/Flygvapennytt_1964-1.pdf
http://www.havkom.se/utredningar?categoryId=206


FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2016-06-11 
Robert Krznaric 
SA 16-18 
 

- 9 - 
 

vore även intressant att undersöka vilka åtgärder en stridsflygdivision gör för att bli så 

effektiva som möjligt, samt hur väl det stämmer med teorin.  

1.3 Syfte och frågeställning 

Stridsflygdivisioner utsätts för hög risk under flyguppdrag oavsett om det är övning eller 

skarpa insatser. Det vore därmed intressant att veta vilka faktorer som är väsentliga för att 

en sådan grupp skall fungera bra. Det vore av samma anledning intressant att se om 

generaliserad gruppteori går att användas och tillämpas på stridsflygdivisioner som har livet 

som insats vid varje övningstillfälle. 

Syftet i undersökningen är delat. Dels avses att genomföra en teoriprövande undersökning 

och dels avses att empiriskt utröna hur stridsflygdivisioner gör för att uppnå en väl 

fungerande grupp.  

Uppsatsens problemformulering är följande: 

Hur gör stridsflygdivisioner för att uppnå och vidmakthålla en väl fungerande grupp för att 

kunna leverera hög effekt i stridsflygets tredimensionella operationsmiljö? 

1.4 Centrala begrepp 

Nedan finns en kort beskrivning på de mest centrala begreppen som används i uppsatsen. 

Grupp: En grupp som består av tre eller flera personer med ett gemensamt mål 

och som integrerar och jobbar tillsammans för att uppnå detta mål.16 

IMGD: Interactive Model of Group Development. Modellen om gruppdynamik 

som Susan A. Wheelans teorier bygger på.17 

Lagutveckling: Formella och informella gruppinterventioner som fokuserar på att 

förbättra sociala relationer och förtydliga roller, samt lösningen av 

uppgifter och interna problem som påverkar gruppens funktion.18 

                                                      
16

 Endre Sjøvold och Sten Andersson. Teamet: Utveckling, effektivitet och förändring i grupper. Malmö: Liber, 
2008, 13-14 
17

 Svedberg.  Gruppsykologi: Om grupper, organisationer och ledarskap, 219 
18

 Cameron Klein et al. Does Team Building Work?.  Small Group Research, vol. 40, no. 2, 2009, pp. 181-222, 183 
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1.5 Tidigare forskning 

Sökningar efter tidigare forskning har gjorts både inom och utanför Försvarshögskolan. Det 

kan konstateras att mycket forskning har gjorts inom området gruppdynamik och interaktion 

inom grupper. Grundliga databassökningar på bl. a. Anna Lindh Biblioteket har inte påvisat 

att någon undersökning om gruppteori gjorts på stridsflygdivisioner i Sverige. Nedan 

presenteras ett litet axplock av tidigare forskning som berör delar av samma ämne, men 

med mer fokus mot ledarskapet och även mot andra grupper än vad som avses i denna 

undersökning. 

Klas Grankvist undersökte 2016 hur variablerna motivation och sammanhållning påverkar 

förbandets effekt vid ledarskapets påverkan. Grankvist gjorde fallstudier på 5 olika fall under 

insats med TP84. Studien visade att motivationen och sammanhållningen skulle öka om en 

utveckling av ledarkapet gjordes. Grankvist undersökte flera faktorer som även skall 

undersökas i denna studie. Skillnaden i hans undersökning är att han studerade ledaskapets 

påverkan, medan denna studie kommer att koncentreras på gruppdynamikens påverkan på 

gruppmedlemmarna.19 

Stefan Rexling gjorde 2014 en undersökning om Galtungs ABC-/konflikttriangel. Den 

behandlade till viss del en av faktorerna som skall studeras i denna undersökning. Rexling 

utgick dock från en annan modell, då hans fokus var på konflikter. Hans studie gjordes på en 

utbildningsdivision för JAS 39 Gripen verksamhet. Avsikten var att se om konflikttriangeln var 

applicerbar även på en militär grupp. Studien tittade på arbetsgruppers inre klimat inom 

områden som uppfattningar, normer och värderingar och hur det i sin tur påverkar konflikter 

inom gruppen. Rexling kom fram till att Galtungs modell även var tillämplig på en militär 

grupp, men att det fanns dimensioner i modellen som behöver utvecklas.20 

Susan A Wheelan och Christian Burchill gjorde en studie som presenterades 1999. Studien 

undersökte hur chefer över skjutsköterskor kan utvärdera och öka lagarbetet. De kom fram 

till fem punkter som rekommenderas för att chefen skall förbättra lagarbetet: att söka stöd 

från högre chefer, utveckla en utvärderingsprocess, implementera utvärderingsprocessen, ta 

                                                      
19

 Klas Grankvist. Att få ut effekt av ett förband: En flerfallstudie av motivation och sammanhållning. Stockholm: 
Försvarshögskolan, 2016. 
20

 Stefan Rexling. En konfliktmodell i militär organisation. Stockholm: Försvarshögskolan, 2014. 
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hand om utvärderingsresultaten och engagera alla gruppmedlemmar i planeringen för att 

kunna öka grupprestationen. Studien är intressant eftersom en del av det som skall studeras 

i denna undersökning på stridsflygdivisioner är hur utvärdering hanteras, vilket enligt teorin 

är en förutsättning för att gruppen skall kunna prestera effektivt.21 

Rovio Esa, Eskola Jari, Kozub Stephen, Duda Joan och Lintunen Taru presenterade en artikel 

2009 i Small Group Research som undersökte om hög social gruppsammanhållning kan vara 

negativt i samband med prestation. I artikeln beskrivs att studien utfördes under en 

hockeysäsong på ett ungdomslag i hockey. Studiens syfte var att undersöka förhållandet 

mellan grupprestation och gruppsammanhållning. Studien visade att en hög social 

sammanhållning ledde till en försämring av gruppens prestation, speciellt under senare 

delen av säsongen. Den sociala sammanhållningen var hög hela tiden. Just den höga sociala 

sammanhållningen var, enligt undersökningen, gruppens problem. Anledningen var att 

behovet av att utvärdera prestationen minskade beroende på ökad press att anpassa sig. 22 

Studien är intressant eftersom paralleller kan dras till Wheelans teorier om att en grupp kan 

fastna vid olika tillfällen under en grupps mognad och dess utvecklingsprocess. 

1.6 Disposition 

Kapitel 2 är en redogörelse för uppsatsens metodval. Här beskrivs också vad valet av 

intervjuobjekt baseras på. Eftersom intervjuobjekten använts och bör skyddas finns även en 

kort redogörelse i forskningsetik från vetenskapsrådet. Senare i kapitlet beskrivs även 

avgränsningar samt en diskussion om validitet och reliabilitet. 

Kapitel 3 presenterar de teorier som kommer att användas som utgångspunkt i uppsatsens 

undersökning. Även undersökningens operationalisering och framtagandet av indikatorer 

beskrivs. 

                                                      
21

 Susan A Wheelan and Christian Burchill. Take teamwork to new heights. Nursing Management, vol. 30, no. 4, 
1999, pp. 28. 
22

 Esa Rovio et al. Can high group cohesion be harmful?: A case study of a junior ice-hockey team. Small Group 
Research, vol. 40, no. 4, 2009, pp. 421-435. 
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Kapitel 4 inleder med en kort presentation av respondenterna. Därefter redovisas resultat 

och analys av respondenternas svar och hur det förhåller sig till teorin i förhållande till 

framtagna indikatorer. 

Kapitel 5 skildrar resultatet i en diskussion samt slutsatserna för undersökningen. Därefter 

kommer förslag på vidare forskning. 

2 Metod 

I detta kapitel redovisas vald metod för uppsatsen. Därefter sker en presentation av urvalet 

följt av forskningsetik. Sedan beskrivs avgränsningar och slutligen presenteras även en 

redovisning om undersökningens validitet och reliabilitet.  

För att kunna besvara frågeställningen och undersöka om befintlig teori kan appliceras på en 

stridsflygdivision kommer grunden för den teoretiska utgångspunkten vara Wheelans 

teorier.  

Wheelands teori återfinns i boken Att skapa effektiva team: En handledning för ledare och 

medlemmar. Eftersom boken är översatt från amerikanska till svenska finns inte det 

amerikanska namnet på den teoretiska modellen med i boken. För att i undersökningen 

kunna återge teorins originalnamn på originalspråket har boken Gruppsykologi av Lars 

Svedberg använts. 

Wheelans bok är som nämnts översatt från amerikanska till svenska. Det innebär att vissa 

begrepp är översatta för att bäst passa den svenska kontexten, vilket kan innebära att vissa 

uttryck inte är helt semantisk korrekta.23 

Wheelans teorier beskriver gruppdynamik, effektiva grupper och används som en del vid 

Försvarshögskolans utbildning UGL. 

                                                      
23

 Susan A Wheelan. Att skapa effektiva team: En handledning för ledare och medlemmar. 2. uppl. Lund: 
Studentlitteratur, 2013, 11-12 
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2.1 Val av metod 

Utgångspunkten i denna undersökning är att göra en operationalisering för att hitta 

indikatorer som kan identifieras med vald frågeställning.24  Indikatorerna skall kunna 

härledas från vald teori om gruppdynamik. Framtagningen av indikatorerna görs för att 

operationalisera frågeställningen och därmed göra den forskningsbar.25  

Därefter kommer surveyundersökningar, i form av kvalitativa intervjuer, att göras. I detta fall 

kommer tre stycken göras öga mot öga och två genom telefonintervjuer. Anledningen till att 

telefonintervjuer används är intervjuobjektens stora geografiska spridning samt för att 

minska tid och kostnader för resor.26 

Intervjuerna, som är semistrukturerade, har hög flexibilitet och kan modifieras under 

intervjuns gång, dvs. frågorna kan både anpassas och fördjupas beroende på vad 

respondenten svarar.27 Efter den första intervjun genomförs vid behov kompletteringar via 

telefon. Kritik till kvalitativa intervjuer finns att läsa under rubriken validitet och reliabilitet.  

Varje intervju kommer att transkriberas och därefter skickas tillbaka till respondenten för en 

kontroll och översyn. Är det flera respondenter som säger samma sak får det större tyngd än 

om bara en respondent uttrycker en enskild åsikt.28  

Sedan görs en analys av meningsinnehållet i datamaterialet med utgångspunkt från de 

semistrukturerade intervjuerna. De framtagna indikatorerna kommer att ligga till grund för 

vilka områden som granskas och syftet är att i analysen hitta meningsfulla mönster, 

samband och processer.  Analysen kommer därefter ligga till grund för resultat och 

slutsatser.29  

2.2 Urval 

Intervjuobjekten har valts genom ett subjektivt val, vilket innebär att de handplockats. 

Anledningen till att de handplockats är att författaren till denna studie är stridspilot och har 

                                                      
24

 Johannessen och Tufte. Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, 44-45 
25

 Ibid, 44-45 
26

 Martyn Denscombe. Forskningshandboken: För småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. 2. 
uppl. Lund: Studentlitteratur, 2009, 28-30 
27

 Ibid, 268 
28

 Ibid, 267 
29

 Johannessen och Tufte. Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, 109-110 
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kännedom om de människor och företeelser som skall undersökas. Mot bakgrund av det har 

stridsflygdivisionschefer i Sverige valts, vilket täcker undersökningsobjektet. Det är sannolikt 

att just de utvalda har mest insyn och därmed bäst förutsättningar att svara på 

intervjufrågorna.30 

Divisionschefer är de som har full insyn i alla områden och alla dokument som kommer till 

respektive stridsflygdivision. De har även längst erfarenhet av den dagliga driften på 

divisionerna och har varit med under flera organisatoriska förändringar som kan ha påverkat 

och utvecklat gruppdynamiken under tidens gång. Divisionscheferna har stora mandat att 

fatta beslut som omfattar beslut om flygning (BOF)31, förändring av divisionens organisation, 

målsättningsframtaganden mm. 

En stridsflygdivision har valts bort från intervjuerna i undersökningen. Det beror på att de 

har en avvikande verksamhetstyp som skiljer sig från övriga stridsflygdivisioner. Totalt 

kommer 5 av 6 stycken divisionschefer att intervjuas. Divisionscheferna är spridda 

geografiskt och tjänstgör på orterna Ronneby, Såtenäs och Luleå.  

2.3 Forskningsetik 

I undersökningen har det svenska vetenskapsrådets fyra huvudkrav gällande de 

forskningsetiska principerna följts. Syftet med att följa kraven är att kunna göra en bra 

avvägning mellan forskningskravet och individskyddskravet. De fyra forskningsetiska 

huvudkraven är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet.32 

Respondenterna har enligt informationskravet muntligen blivit informerande om syftet med 

undersökningen och om deras uppgift i arbetet. De har även upplysts om att deltagandet är 

frivilligt och att de när som helst kan avbryta intervjun utan att det medför negativa följder 

för respondenten.33 

                                                      
30

 Denscombe. Forskningshandboken: För småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, 37 
31

 Docplayer. Flygoperationell Manual för Försvarsmakten Stridsflyg. FOM-A Stridsflyg. Hämtad 2016-05-27. 
http://docplayer.se/7129103-Flygoperationell-manual-for-forsvarsmakten-stridsflyg-fom-a-stridsflyg.html. 
32

 Codex. Forskningsetiska principer inom humanistisk- och samhällsvetenskaplig forskning. Hämtad 2016-05-
12. http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf. 
33

 Codex. Forskningsetiska principer inom humanistisk- och samhällsvetenskaplig forskning 
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Inför samtliga intervjuer har respondenterna gett samtycke till sin medverkan i 

undersökningen. Det innefattar även samtycke till ljudupptagning som gjordes under 

intervjun.34 

Författaren har informerat respondenterna att datamaterialet från bandupptagning och 

transkribering kommer att lagras enbart hos författaren. Transkriberingen kommer att 

återmatas till respondenterna. De är också informerade att deras konfidentialitet inte kan 

garanteras pga. deltagare från en begränsad kategori i deras tjänsteställning, samt att 

åldersuppgifter och år i tjänst registrerades.35 

Nyttjanderättskravet tillgodoses eftersom insamlade uppgifter endast kommer användas 

som data i denna undersökning. All annan användning kräver tillstånd från respektive 

respondent.36 

2.4 Avgränsningar 

I denna undersökning kommer endast svenska stridsflygdivisioner att studeras även om 

liknelser kan finnas med andra grupper. 

Det finns forskning och olika synpunkter på antalet individer för att få en optimal 

gruppstorlek. Storleken beror på vilken uppgift som skall utgöras samt vilka resurser som 

finns att tillgå.37 I denna undersökning har ingen generell hänsyn tagits till gruppstorlek även 

om det skulle kunna ha viss effektbetydelse beroende på vilket uppdrag och verksamhet som 

behöver utföras. 

Den teoretiska IMGD modellen består av 5 stadier i grupputvecklingens mognad och 

produktivitet. Stadium 5 handlar om avslut av grupper och dess upplösande. Det kommer 

inte att avhandlas i denna undersökning, eftersom en stridsflygdivision är en permanent 

grupp som kommer att bestå under lång tid. Enligt Wheelan är det inte alla grupper som når 

                                                      
34

 Codex. Forskningsetiska principer inom humanistisk- och samhällsvetenskaplig forskning 
35

 Codex. Forskningsetiska principer inom humanistisk- och samhällsvetenskaplig forskning 
36

 Codex. Forskningsetiska principer inom humanistisk- och samhällsvetenskaplig forskning 
37

 Gerry Larsson och Kjell Kallenberg. Direkt ledarskap. Stockholm: Försvarsmakten, 2003, 107 
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detta stadium. Det gäller speciellt permanenta grupper som består under lång tid som t.ex. 

ett fotbollslag, politiska partier och där även en stridsflygdivision kan räknas in.38 

Det finns olika ledarskapsstilar, där vissa är lämpligare än andra beroende på var gruppen 

befinner sig i sin mognadsutveckling. I denna undersökning skall gruppdynamiken inom 

gruppen undersökas och inte ledarskapet eller ledarskapsstilar. 

2.5 Validitet och reliabilitet 

Validitet i undersökningen innebär att mäta det som skall mätas.39 Eftersom 

surveyundersökningar med kvalitativa intervjuer har valts, finns det vissa faktorer som är 

viktiga att belysa.  

Faktorer som kan påverka validitet negativt är att intervjuaren känner respondenterna och 

även känner till verksamheten som utförs, i detta fall på stridsflygdivisionerna. Det kan 

omedvetet påverka konsistensen och objektiviteten.40 Genom att författaren är medveten 

om detta och reflekterar över det både under intervjuerna och i efterarbetet stärks 

validiteten i detta avseende. Kännedom i verksamheten kan å andra sidan vara en fördel och 

stärka validiteten, genom att intervjuaren har god möjlighet att ställa relevanta följdfrågor 

som ger bättre djup i intervjun. 

Data från intervjuer bygger på vad respondenten säger och inte på vad respondenten gör. 

Det är inte alltid som ord och handling överensstämmer. Detta kallas intervjueffekten och 

informationen kan inte med automatik antas avspegla sanningen.41  

Ytterliggare en validitetsfaktor som bör nämnas är att intervjuerna spelas in, vilket kan ha en 

hämmande faktor vid intervjutillfället.42 Därför kommer intervjuaren att vid intervjutillfället, 

försöka skapa en så lugn, öppen och avslappnad atmosfär som möjligt. De intervjuer som 

görs öga mot öga kommer att göras på respondentens hemmaplan, motsvarande 

tjänstgöringsställe, för att bättre kunna skapa en avslappnad och trygg miljö. 

                                                      
38

 UGL akademin. Wheelans IMGD-modell. Hämtad 2016-05-05. 
http://uglakademin.se/ugl-2008/wheelans-imgd-modell/. 
39

 Lars Torsten Eriksson och Finn Weidersheim-Paul. Att utreda forska och rapportera. 5:2. uppl. Malmö: Liber, 
1997, 38 
40

 Denscombe. Forskningshandboken: För småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, 268 
41

 Denscombe. Forskningshandboken: För småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, 269 
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Alla intervjuer kommer att transkriberas. Respondenterna kommer efter intervjun att ges 

möjligheter att läsa utskriften med intervjuinformationen för att kontrollera riktigheten i 

materialet. De har därmed möjlighet att korrigera felaktigheter och rätta till eventuella 

missvisningar, vilket stärker validiteten.43 

Reliabilitet innebär att en studie som genomförs med ett visst angreppssätt skall kunna 

göras upprepade gånger med samma angreppssätt och ändå få samma resultat.44 För att 

säkerställa reliabiliteten har ljudinspelningar gjorts. Även utskrift av informationen har gjorts 

för att säkerställa reliabiliteten. Undersökningen skulle i framtiden med en förändring av 

kultur, organisation, uppgifter, arbetssätt och andra personer i divisionsledning få något 

annat resultat, men då har också andra parametrar förändrats som ligger utanför denna 

studie. 

Ett reliabilitetsproblem som alltid föreligger vid intervjuer, är att metoden har en tendens att 

inte alltid producera standardiserade svar. Det innebär också att svaren kommer att ge 

utrymme för tolkningar. För att minimera detta, är det viktigt att under intervjun ställa 

följdfrågor och begära förtydliganden vid tillfällen då svaren kan misstolkas.45 

3 Teori 

Teorin som presenteras i följande kapitel utgörs av Wheelans teori om gruppdynamik som 

fått namnet Interactive Model of Group Development (IMGD). Det är en beskrivning av vad 

som utmärker grupper i de olika steg/stadium som grupper kan befinna sig i. Efter 

teoribeskrivningen görs en operationalisering för att kunna härleda indikatorer som gör 

teorin forskningsbar på en stridsflygdivision. 

                                                      
43

 Denscombe. Forskningshandboken: För småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, 266 
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3.1 Teoretiskt underlag gruppteori 

Allt eftersom tekniken går framåt och uppgifter blir mer och mer komplexa ökar behovet av 

grupparbeten. Naturligtvis finns det tillfällen då det lämpar sig väl med enskilda arbeten men 

flertal arbeten behöver utföras av olika slags grupper för att uppgifter skall kunna lösas.46 

Syftet med teorier och modeller gällande gruppdynamik är att förstå hur grupper utvecklas 

och hur man som gruppdeltagare kan bidra till ett effektivare lagarbete. Oftast brukar dessa 

teorier vara generella för att det skall passa så många olika typer av grupper som möjligt. 

Det finns flera modeller på teorier som beskrivits i kapitlet inledning och bakgrund. Det som 

är speciellt med Wheelans teori, är att den bygger på en stor mängd empiri inom olika 

områden under decennier av forskning. Modellen IMGD presenterades 2005.47 Det är 

numera även den teori som är utgångspunkt vid utbildning i gruppteori vid UGL utbildningar 

på Försvarshögskolan.48 

Wheelans gruppteori bygger på 5 olika stadier, enligt figur 2. I detta kapitel kommer en 

helhetsbild presenteras av de 4 första stadierna. Stadium 5 kommer inte att beskrivas 

eftersom undersökningsobjektet, stridsflygdivision, fortfarande är en permanent grupp och 

har därmed inte kommit till något avslut. Därmed har den avgränsats bort för att spara 

utrymme åt övriga stadier. I kommande underkapitel följer en redovisning av de 4 första 

stadierna enligt hur Wheelan presenterar dem. 

  

                                                      
46

 Jon R Katzenbach and Douglas K Smith. The wisdom of teams: creating the high-performing organization. 
New York: HarperBusiness, 1994, 1  
47

 Svedberg.  Gruppsykologi: Om grupper, organisationer och ledarskap, 219 
48

 Josi Lundin; adjunkt i psykologi vid institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap. Försvarshögskolan. 
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Figur 2. Stadier i grupputveckling enligt Susan A. Wheelans teori.
49

  Författarens figur. 

I boken Att skapa effektiva team: en handledning för ledare och medlemmar, där teorin för 

denna undersökning är hämtad beskriver Wheelan hur lagutveckling påverkar grupper. Den 

intervention som påvisar störst positiva effekter på en grupps produktivitet är, enligt 

Wheelan, målformulering och feedback riktat mot gruppens utveckling beroende på 

gruppmedlemmarnas delaktighet. Wheelan menar vidare att gruppinterventioner som avser 

hjälpa grupper med målfokusering och höja effektiviteten endast har måttlig effekt. 

Därutöver menar Wheelan att det inte finns några forskningsbelägg som påvisar att 

interventioner som inte är direkt knutna till arbetet, har någon som helst påverkan på 

gruppers effektivitet och produktivitet.50  

3.1.1 Stadium 1, tillhörighet och trygghet 

Stadiet är det första i grupputvecklingen som präglas av att gruppen är beroende av ledaren. 

Gruppen vill gärna ha direktiv av ledaren och de oroar sig för den personliga tryggheten och 

vill gärna känna tillhörighet. Gruppen anpassar sig till ledaren eller till någon annan stark 

person i gruppen.51  

”medlemmarna är beroende av den utvalda ledaren, de oroar sig för tryggheten och de 

strävar efter att känna tillhörighet”52 

Generellt i detta stadium vågar ingen sticka ut och individerna är försiktiga för att inte 

trampa någon på tårna. Medlemmarna är mer intresserade av att bli accepterade av de 

                                                      
49

 Wheelan. Att skapa effektiva team: En handledning för ledare och medlemmar, 23-28 
50

 Ibid, 152-153 
51

 Ibid, 23-24 
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 Ibid, 23 
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andra gruppmedlemmarna än att fokusera på uppgiften. Det minskar därmed möjliga 

friktioner och konflikter, eftersom alla vill vara till lags. Här råder en brist på gruppstruktur 

och organisation, vilket också innebär att det är ovanligt med subgrupper och koalitioner. 

Rolltilldelningen har en viss tendens att fördela sig efter utseende, yttre status och inledande 

självpresentationer istället för kompetenser som leder mot att lösa uppgiften och nå 

målen.53 

Detta stadium har tre övergripande mål som måste uppfyllas, för att gruppen 

överhuvudtaget skall kunna gå vidare till stadium två. Första målet är att skapa en känsla av 

tillhörighet och ett initialt samverkansmönster. Mål nummer två innebär att 

gruppmedlemmarna utvecklar sin solidaritet mot varandra. Tredje och sista målet är att 

skapa trygg miljö för att inge mod att våga framföra sina förslag och idéer.54 

3.1.2 Stadium 2, opposition och konflikt 

I stadium 2 försöker gruppen frigöra sig från sin bundenhet till ledaren som ger mer ansvar. 

Medlemmarna strider även sinsemellan om gruppens mål, värderingar och procedurer vilket 

medför att konflikter är ofrånkomliga. Genom konflikter som är uppgiftsinriktade i detta 

stadium skapar gruppmedlemmarna en miljö som medger tillit och de vågar därmed uttrycka 

avvikande åsikter.55 

”På det andra stadiet försöker gruppen frigöra sig från sitt beroende av ledaren, och 

medlemmarna strider sinsemellan om gruppens mål och procedurer”56 

Om konflikterna blir personliga tar det längre tid eller kanske till och med hindrar gruppen 

från att passera detta stadium. Det beror på att gruppindividerna tappar tilliten och 

självsäkerheten att våga uttrycka egna ståndpunkter om personliga påhopp kan förväntas. 

Däremot är konflikter som handlar om uppgiften är viktiga och gör så att gruppen utvecklas 

snabbare och så småningom kan gå vidare från detta stadium.57 

                                                      
53
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Under detta stadium utvecklas rollerna och varje individ finner sin plats. Ändå kan missnöje 

med rollerna uppstå beroende på att gruppmedlemmarna börjar känna sig tryggare och 

därmed vågar göra sin röst hörd. Vanligtvis börjar subgrupper bildas i detta stadium även om 

det ännu inte är accepterat.58 

Målsättningen i stadium två är att utveckla en gemensam uppsättning av mål, värderingar 

och arbetssätt, dvs. skapa en gemensam gruppkultur.59 

Under de första två till tre månaderna brukar grupper tidsmässigt befinna sig på stadium ett 

och två.60 Sammanfattningsvis kan man säga att huvudfokus i dessa två stadier brukar vara 

relationsinriktat.61 

3.1.3 Stadium 3, tillit och struktur 

I detta stadium ökar individernas engagemang i gruppen och viljan att samarbeta blir 

tydligare. Detta under förutsättning att gruppen klarar av att passera de svårigheter med 

oundvikliga konflikter som återfinns i stadium 2. Det bygger på att medlemmarna känner 

tillit och engagemang för varandra och uppgiften som skall lösas. I och med att tilliten ökar 

förbättras också sammanhållningen vilket ökar tillfredsställelsen hos individerna.62  

”Under det tredje stadiet är medlemmarna i högre grad fokuserade på uppgiften och mindre 

upptagna av frågor som rör status, makt och inflytande”63 

Kommunikationen blir mer öppen, flexibel och mer inriktad på lösandet av uppgifter. 

Konflikter finns fortfarande, men hanteras mer effektivt och medlemmarna jobbar för att 

förstärka och förbättra relationerna inom gruppen. I detta stadium ökar toleransen för 

bildandet av subgrupper och andra mindre konstellationsbildningar inom gruppen. 64 

Ledaren har inte behov av att vara lika styrande. Förståelsen och tydligheten gällande målen 

ökar och medlemmarna har samsyn. Rollfördelningen inom arbetet ökar och naturligare 
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arbetsfördelning sker. Uppgifter och dess fördelning anpassas för att målsättningen skall 

uppnås.65 Vanligtvis övergår gruppen till det tredje stadiet efter 4-5månader66 

”Du vet att du ingår i en stadium 3-grupp när gruppmedlemmar som tidigare gjorde dig 

vansinnig börjar få dig att le.”67 

För att stadium tre, där gruppdynamiken fungerar bra och gruppen levererar uppgifter som 

bär mot målen, krävs att tre mål skall vara uppfyllda. Det första är att förstärka positiva 

relationer mellan individerna. Det andra som krävs är att gruppen har utvecklat bättre 

diskussioner om roller och organisatoriska tillvägagångssätt. Sist men inte minst måste 

gruppmedlemmarna koncentrera sig mer på uppgiften och mindre på frågor som handlar om 

makt, status och inflytande.68 

3.1.4 Stadium 4, arbete och produktivitet 

Under detta stadium blir gruppen högpresterande och produktiviteten och effektiviteten är 

intensiv. I detta stadium har gruppen kommit så långt att mycket fokus kan läggas på 

måluppfyllelse. Även individerna i gruppen är med och påverkar målen vilket, bidrar till att 

de är medvetna om och förstår målen. Det medför att arbetet och uppgifterna utmärker sig 

med kvantitet och kvalitet jämfört med tidigare stadier. Delegerande ledarstilar är vanligt i 

detta stadium.69 

”På detta fjärde stadium blir gruppen ett högpresterande team”70 

Kommunikationen i gruppen är öppen där alla är samarbetsvilliga, deltar och får komma till 

tals. Det sätt som gruppen kommunicerar på är i linje med uppgifternas krav. Gruppen tar 

mycket tid för att planera, diskutera och utvärdera uppgifter, beslut och andra utmaningar 

som behöver lösas. Subgrupper som är uppgiftsfokuserade accepteras och uppmuntras. De 
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är införlivade i grupperna som helhet och belönas av resterande gruppen. Gruppen i sin 

helhet brukar kännetecknas av en stark sammanhållning.71  

Uppgifts- och målrelaterade konflikter uppstår ofta och är kortvariga. Gruppen har bra 

metoder för att lösa uppkomna konflikter. Personliga konflikter kan dock vara förödande och 

kan bryta ner högpresterande grupper. Ofta kan en personlig konflikt bottna i andra faktorer 

som oklarheter kring mål, uppgifter roller mm. Därför är det viktigt att identifiera orsaken 

och därefter hantera den.72 

Rollerna är väl identifierade och accepterade och är anpassade efter individens förmågor. 

Medlemmarna har även accepterat deras egen status i gruppen.73 För stadium 4 är positiva 

relationer en självklarhet och där gruppen har en stark sammanhållning. Gruppen både ger 

och tar feedback, som är inriktad på effektivitet och produktivitet. De avsätter tid och 

evaluerar kontinuerligt sitt arbete med inriktning på prestation genom regelbundna 

kontroller.74 Fjärde stadiet brukar inte uppnås förrän efter 7-8 månader. Det kan dock både 

gå snabbare och ta längre tid beroende på utvecklingen i de andra faserna.75 

”Du vet att du ingår i en stadie 4-grupp när du längtar till teammötet därför att det är 

uppmuntrande, roligt, viktigt och får dig att känna dig vuxen”76 

Detta stadium har fyra mål varav det första är att få arbetet välgjort där både kvantitet och 

kvalitet utmärker sig i arbetsprestationen. Det andra målet är att fatta informerade och 

välgrundade beslut. Tredje målet innebär att uppgiftsrelaterade konflikter uppmuntras 

samtidigt som sammanhållningen bibehålls. Slutligen går det fjärde målet ut på att fortsätta 

vara högpresterande med målsättningen att vara det under längre tid.77 

3.2 Operationalisering 

Syftet med operationaliseringen är att göra en analys av teorin och hitta viktiga samband 

mellan de olika stadierna i en grupps utveckling. Sambanden kommer därefter att ligga till 

                                                      
71

 Wheelan. Att skapa effektiva team: En handledning för ledare och medlemmar, 28-33 
72

 Ibid, 28-33 
73

 Ibid, 28-31 
74

 Ibid, 74-76 
75

 Ibid, 28-31 
76

 Ibid, 29 
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 Ibid, 28 
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grund som gemensamma nämnare för att identifiera indikatorer. De kommer därefter 

användas för att granska empirin med målet att söka efter indikatorer.  

Genom att studera teorin kan indikatorerna mål, samverkan, kommunikation och 

rollfördelning, i tabell 1, identifieras beroende på att de: 

1. återkommer frekvent i teorin 

2. återkommer i varje stadium 

3. påvisar vilken produktivitet gruppen har 

Varje indikator kan inte enskilt påvisa var en grupp återfinns i grupputvecklingen men av 

indikatorerna fås ett samband som gör det möjligt att identifiera en grupps totala 

utvecklingsmognad. 

I tabellen visas att indikatorerna uppkommer i varje stadium i grupputvecklingen. Efter 

tabellen beskrivs respektive indikator och dess innehåll ytterligare för att ge en ännu 

tydligare bild. 

Indikatorer 

Stadium 1: 

Tillhörighet och 

trygghet 

Stadium 2: 

Opposition och 

konflikt 

Stadium 3:  

Tillit och trygghet 

Stadium 4: 

Arbete och 

produktivitet 

Mål Ledaren eller någon 

annan stark person i 

gruppen dikterar mål 

och villkor 

 

Stridigheter i gruppen 

om gruppens mål.  

Förståelse och tydlighet 

för mål. Medlemmarna 

har samsyn. 

Bättre förståelse för mål 

eftersom individerna är 

med och utformar 

målen. 

Samverkan Medlemmarna är mest 

intresserade av att bli 

accepterade. Mindre 

uppgiftsfokusering 

Maktkamp. 

Medlemmarna 

producerar inte bra mot 

mål och uppgifter som 

ifrågasätts. 

 

Viljan att sammarbeta 

ökar. Fokusering på 

uppgiften. 

Högpresterande, 

sammarbetsvilliga och 

uppgiftsfokuserade. 

Kommunikation Vågar inte säga ifrån.  Stridigheter uppstå. 

Personliga påhopp kan 

förväntas. Maktkamp. 

 

Innehållet i 

kommunikationen blir 

mer uppgiftsfokuserad. 

Öppen kommunikation 

där alla är 

sammarbetsvilliga. 

Rollfördelning Roller fördelar sig på 

yttre faktorer som 

utseende mm. 

Missnöje kan uppstå då 

rollerna håller på att 

besättas.  

Rollfördelningen inom 

arbetet ökar. Samsyn. 

Rollerna är väl 

förankrade och 

anpassade efter 

individens förmåga. 

Tabell 1: Gemensamma nämnare från teorin som bildar indikatorer. Författarens figur. 
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Mål 

För att kunna kategorisera gruppen i de olika stegen är det nödvändigt att undersöka hur 

målsättningsarbetet går tillväga. Är det toppstyrda målsättningar från organisationen, sätts 

de av chefen eller görs det gemensamt inom gruppen? För att bli en effektivare grupp är 

delaktighet ett ledord. 

Samverkan 

Här undersöks hur gruppmedlemmarna arbetar tillsammans och hur effektiva de är då de 

samverkar. Acceptansen för varandra och olika spontana gruppkonstellationer påverkar 

också gruppens utveckling. Konflikter och konflikthantering är också en faktor som påverkar 

gruppens mognad och arbetssätt. Hur gör gruppen för att bibehålla en gott förhållande med 

en god prestation? 

Kommunikation 

Denna indikator är likartad med samverkan men här avses hur kommunikationen dvs. 

samtalen mellan gruppmedlemmarna ter sig. Feedback är ett exempel som dessutom kan 

ges på många olika sätt. Det kan vara både personbundet och uppgiftsrelaterat. I feedback 

innefattas även kunskapsöverföring och erfarenhetsspridning av prestationsförmågan som 

påvisar hur effektiv en grupp är.  

Rollfördelning 

Varje gruppmedlem har en roll. Den rollen utvecklas i och med att gruppen utvecklas. Här 

uppstår frågor om hur organisationen/gruppen är organiserad. Hur fördelas uppgifter? Hur 

delaktiga är gruppmedlemmarna vid arbetsfördelning? Hur ser gruppen på fördelningen? 

4 Resultat och analys 

I detta kapitel introduceras respondenterna kort. Därefter kommer de fyra framtagna 

indikatorernas resultat att analyseras. Slutligen avslutas kapitlet med en sammanfattning. 
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4.1 Respondenter 

I undersökningen intervjuades fem stridspiloter, fördelade över hela landet, från fem olika 

stridsflygdivisioner i svenska Flygvapnet. Samtliga är divisionschefer och har lång erfarenhet 

av flygning och har varit med om flera olika gruppkonstellationer i sina karriärer. De har även 

bra inblick i bl.a. målsättningsarbetet och rollfördelningen på division, vilket är några av 

anledningarna till att just de valdes ut. Nedan beskrivs respondenterna kort: 

 Respondent 1 

 Ålder: 47 

 Antal år i flygtjänst: 26 

 Antal år på stridsflygdivision/insatsdivision: 16 

 Respondent 2 

 Ålder: 42 

 Antal år i flygtjänst: 20 

 Antal år på stridsflygdivision/insatsdivision: 18 

 Respondent 3 

 Ålder: 44 

 Antal år i flygtjänst: 24 

 Antal år på stridsflygdivision/insatsdivision: 22 

 Respondent 4 

 Ålder: 44 

 Antal år i flygtjänst: 23 

 Antal år på stridsflygdivision/insatsdivision: 20 

 Respondent 5 

 Ålder: 46 

 Antal år i flygtjänst: 24 

 Antal år på stridsflygdivision/insatsdivision: 20 

4.2 Målsättning 

Respondenterna redovisade en klar och gemensam bild över hur de överordnade 

målsättningarna når Försvarsmakten genom regeringens regleringsbrev. Därefter bearbetas 
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och omvandlas Regeringens målsättningar i olika led i Försvarsmakten. Därpå når 

målsättningarna, efter flera omvandlingar, ner till stridsflygdivisionerna i form av hemliga78 

dokument med stridstekniska målsättningar som kallas krigsförbandsspecifikation (KFS) och 

verksamhetsunderlag (VU). De dokumenten styr vad en stridsflygdivision skall klara av och 

vad de skall ha för mål. 

Respondent 5 berättar vidare att utöver KFS och VU måste man även ta hänsyn till 

Grundoperationer (GROP), krigsförbandsplaner, tilläggsuppdrag och andra underförstådda 

krav som t.ex. fysiska mål, arbetsmiljömål mm.  

Samtliga respondenter tycker att de nämnda dokument som kommer till stridsflygdivisionen, 

inte är tillräckligt tydliga och specificerade. Det innebär att utifrån beskrivna dokument, där 

flertalet är hemliga, tar divisionscheferna fram mätbara och mer konkreta men fortfarande 

övergripande mål för divisionens verksamhet.  

Därefter tar en grupp på divisionen, som kallas för Operations (OP),79 över 

målsättningsarbetet och gör målen ännu mer konkreta relaterat till divisionschefens 

övergripande mål. Med hänsyn till detta delas året upp i perioder där olika målsättningar 

skall uppfyllas varje period, för att slutligen uppfylla divisionschefens övergripande mål.  

Varje period delas därpå in i olika veckor där det utses en flygtjänstledare80. 

Flygtjänstledaren tar inför sin vecka eller period fram målsättningar som skall harmoniseras 

med periodens mål. Konkret innebär det konstruerande av flygpass, fördelning av personal, 

mm. Innan flygtjänstledarens period börjar skall dennes verksamhetsplanering inklusive 

målsättningar granskas och godkännas av den som har flygsäkerhetsansvaret, nämligen 

divisionschefen. Det blir också divisionschefens möjlighet att följa upp så att den röda tråden 

i målsättningarna följs. 

                                                      
78

 Hemliga dokument benämns endast med namn och behandlas inte mer i denna uppsats beroende på 
innehållets art. 
79

 Enligt respondenterna består Operations av ställföreträdande divisionschefen, två flygstyrkechefer och 
chefen för mission support element, MSE. Vid vissa divisioner är även divisionschefen med. 
80

 Flygtjänstledare är en pilot som planerar, fördelar och driver divisionens verksamhet under en vecka eller en 
period.  
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Respondent 4 informerar även att under grundläggande utbildning för nya piloter, som 

periodvis sker på stridsflygdivision, följer de ett utbildningsreglemente där målen är 

fastställda för varje flygpass. Vid sådan utbildning är det de målsättningarna som 

flygtjänstledaren förhåller sig till. Respondent 3 berättar att de som är elever i den 

grundläggande utbildningen inte är med i framtagandet av målsättningsarbetet, eftersom de 

skall ges möjligheten att träna och bli duktiga på stridsuppgiften. Respondent 3 belyser att 

kreativiteten hos individerna är högre då det inte sker någon utbildning av yngre piloter, 

eftersom utbildningsreglementet är uppstyrt och måste följas och där endast små justeringar 

är tillåtna. 

Efter varje flygpass utvärderas prestationen och här sker en återkoppling till passets 

målsättningar. Det inkluderar även en stridteknisk utvärdering i en datoriserad miljö där alla 

flygvägar och taktiska val presenteras. Utvärderingen i den datoriserade miljön sker i princip 

alltid med elever, men inte alltid lika ofta med erfarna piloter på grund av tidsbrist. Efter 

varje period med respektive flygtjänstledare sker även en utvärdering för att se så att 

periodens målsättningar är uppfyllda. Skulle de inte vara uppfyllda tas det om hand och 

genomförs under kommande perioder. För att kontrollera så att målsättningarna går mot de 

övergripande målen genomförs två halvårsgenomgångar varje år.  

Vid återkoppling till teorin visar stridsflygdivisionerna att medarbetarna har ett aktivt 

deltagande vid framtagning av målsättningar. Det medför att gruppen känner sig engagerad 

och målen blir tydliga och lättförståeliga. Samtliga intervjuade stridsflygdivisioner verkar 

lägga mycket fokus på utvärdering mot målsättning, något som sker vid flera tillfällen (efter 

flygpass, efter dag och efter period) och involverar större delen av divisionen. Det följer 

också teorin om att vid högre gruppmognad, skall mycket fokus skall läggas på 

måluppfyllelse för att kunna uppnå produktivitet. Totalt sett gällande målsättningsarbetet 

finns indikationer på att stridsflygdivisionerna inom målsättningsarbetet har en 

gruppmognad som ligger i stadium 4, arbete och produktivitet.81 

                                                      
81

 Wheelan. Att skapa effektiva team: En handledning för ledare och medlemmar, 28-33 
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4.3 Samverkan 

Ingen av respondenterna upplever att det finns några nämnvärda konflikter på 

stridsflygdivisionen, även om det kan dyka upp sådana. Vid konflikter brukar individerna 

själva lösa dem och i vissa enstaka fall har divisionschefer fått göra någon avdömning, men 

det är ytterst sällsynt. De få konflikter som dyker upp är kortvariga.  Det finns flera möjliga 

forum för att hantera konflikter eller meningsskiljaktigheter som kan vara både 

interpersonella och uppgiftsrelaterade. Allt från att personer löser det själva utan att det 

syns för övriga, till att det tas upp på avgenomgångar efter flygning som hålls i princip varje 

dag.  

Respondent 2 brukar vara extra uppmärksam under perioder med mycket stress och press 

och tar upp ämnet mjuka frågor på de dagliga avgenomgångarna82. Det görs för att 

preventivt förebygga konflikter och göra gruppen medveten om att det är lättare att irritera 

sig på varandra eller på uppgiften vid sådana tillfällen. Gruppen försöker också uppmuntra 

att lyfta frågor som behöver ventileras av personalen. Respondent 4 bekräftar att det är 

extremt få öppna konflikter då divisionerna strävar efter att ha högt i tak, dvs. ett öppet 

klimat. Hans syn är att gruppen reder ut det mesta direkt när det inträffar. Samtidigt 

utmanar han sitt eget påstående och säger att man aldrig kan vara säker på om det är högt i 

tak även om de anser att det är så.  

Enligt Wheelans teori visar det att gruppen inte söker konflikter för att hävda sin makt som 

är brukligt i stadium 2. Divisionerna upplever att de är en homogen grupp och att de känner 

tillit för varandra, vilket i teorin pekar mot en mogen grupp med goda möjligheter att lösa 

uppgifter som bär mot målet.83 

Respondenterna betonar vikten av att gruppen måste fungera för att de skall kunna prestera 

de uppgifter som krävs vid stridssituationer i luften. För att belysa vikten av att gruppen 

måste fungera säger respondent 1 att: ”Det finns ingen individ som vinner ett slag. Det gör 

man tillsammans.”  

                                                      
82

 Samling som hålls i slutet av dagen där bl. a erfarenheter, feedback och annan information från dagen delges 
och sprids. 
83

 Wheelan. Att skapa effektiva team: En handledning för ledare och medlemmar, 26-27 
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Gruppens effektivitet vid arbete och uppgiftlösande har vid vissa tillfällen olika grad på 

effektivitet beroende på uppgifter. Samtliga respondenter anser att divisionen jobbar på ett 

annat mer effektivt och fokuserat sätt då det gäller uppdragsplanering inför 

flygpass/flyguppdrag, även om gruppen kan vara väldigt fokuserad och målfokuserad även 

vid andra uppgifter. Uppdragsplanering inför flygpass präglas av koncentration och 

fokusering. Alla har målsättningen klar för sig och uppgiften är i fokus. Piloterna vet vad som 

krävs och alla vet vad de skall göra. Det finns en utsedd arbetsordning, till skillnad från vid 

vanligt grupparbete. En stor skillnad är även att alla vet att under uppdragsplanering är det 

ofta tidspress och störande moment ges inte utrymme. De blir då väldigt 

prestationsinriktade. Respondent 3 beskrev uppfattningen med uttrycket: ”Alla vet vad man 

skall göra. Vi är ett trimmat team och det är detta vi tränar för.” De samlade kollektivet 

brinner för flygning och vill genomföra varje uppdrag väldigt bra. Även under vanliga 

grupparbeten känner respondent 1 att kreativiteten ibland måste begränsas eftersom 

personalen är väldigt kreativ och vill väldigt mycket. Begränsningar måste då göras för att 

inte personalen skall bli för överbelastad. 

Ytterligare en orsak som gör gruppen så effektiv vid flyguppdragplanering är den höga 

risken, vilket leder till ett ömsesidigt beroende. Genomförs ett uppdrag i luften bra, innebär 

det också en större chans till överlevnad i en krigssituation. Redan där finns en 

motivationshöjare. Görs det säkert ökar också sannolikheten för överlevnad, oavsett om det 

är krig eller en fredsövning i luften. Planering med livet som insats under en vanlig dag gör så 

att gruppen blir mer koncentrerad och vill prestera bra resultat. Respondent 2 säger att: 

”Konsekvensen blir inte lika stor om en gruppuppgift på marken löses sämre, men en dålig 

flyguppdragsplanering kan få mycket större konsekvenser.” Respondent 5 menar också att 

alla piloter är välmotiverade då det gäller flygning och de brinner för flygtjänsten. 

Enligt teorin påvisar gruppen stridspiloter att de är en höpresterande grupp i stadium 4, 

arbete och produktivitet, vid genomförandet av flyguppdragsplaneringar.  Wheelans teorier 

påvisar att högpresterande grupper skall ha målfokusering, uppgiftsfokusering och att 

gruppen arbetar väldigt bra ihop utan personella konflikter som störande moment.84 

Stridsflygdivisionerna visar också på att kvantitet och kvalitet utmärker sig i 
                                                      
84

 Wheelan. Att skapa effektiva team: En handledning för ledare och medlemmar, 28 
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arbetsprestationen gällande flyguppdragen, vilket går i linje med teorin. Beslutsfattandet vid 

en högpresterande grupp skall även vara informerade och välgrundade. Detta är viktigt för 

piloterna eftersom de genomför farliga uppdrag som kan få stora konsekvenser vid felaktiga 

beslut, oavsett om det är i planeringen eller i utförandet i luften. Det finns dock ingenting i 

teorin som stöder att en grupp kan pendla mellan en vanlig produktiv grupp i stadium 3, tillit 

och struktur, till att med kort varsel och återkommande bli högproduktiv enligt stadium 4, 

arbete och produktivitet. Stadium 3 brukar infalla tidigast efter ca 4-5 månader efter en 

grupps bildande och stadium 4 efter 7-8 månader där alla grupper dessutom inte når 

stadium 4.85 På en stridsflygdivision kan de olika gruppmognadsnivåerna 3 och 4 förändras 

under en och samma dag. 

En annan faktor som samtliga respondenter nämner är att stridsflygdivisioner kräver väldigt 

hög tillit till varandra. Anledningen är att de är beroende av varandra i luften där de lägger 

sitt liv i varandras händer. Respondent 4 berättar att om en pilot som leder ett flyguppdrag i 

moln och flyger i marken, så finns risk att en formationskollega också flyger ihjäl sig. Görs ett 

fel vid fel tillfälle kan det innebära ödesdigra konsekvenser där både liv och dyra flygplan 

äventyras. Stridsflygdivisioner jobbar aktivt med att sprida en gruppkultur som präglas av 

tillit och samarbete. Respondent 3 sammanfattade det med deras ledord: ”laget före jaget.”  

Samtliga respondenter jobbar aktivt med lagutvecklande åtgärder för att hela tiden lära 

känna varandra i situationer, både på jobbet och under icke arbetsrelaterade former. Det 

innebär dels åtgärder med inriktning mot jobbet där målsättningsarbeten och framtida 

verksamheter lyfts fram, men också helt andra sysselsättningar och aktiviteter som är helt 

bortkopplade från jobbet. Respondenterna menar att det är viktigt att även göra saker som 

inte är arbetsrelaterade, eftersom det krävs att divisionskamrater känner varandra på alla 

plan för att veta hur de i förlängningen fungerar och reagerar i luften. Respondenterna anser 

att det ökar tilliten och förtroendet på en stridsflygdivision, vilket de värdesätter högt. 

Respondent 1 utrycker sig enligt följande: ”Jag anser att det är absolut nödvändigt med 

lagutveckling, då vi jobbar så tight som vi gör och behöver kunna lita på varandra fullt ut”. 

Stridsflygdivisionerna uppvisar en stark sammanhållning som är ett krav för att en grupp 
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skall kunna vara högpresterande, dvs. befinna sig i stadium 4, arbete och produktivitet.86 

Divisionernas lagutveckling med målformulering och feedback stämmer väl överens enligt 

Wheelan, men den lagutveckling som bedrivs och som inte är arbetsrelaterad anser Wheelan 

inte har någon effekt.87 

Samtliga respondenter är överens om att det är tillåtet med subgrupper på en 

stridsflygdivision. Det är något som de uppmuntrar och som de ser fördelar i. Då det bildas 

subgrupper inom gruppen visar det på att arbetstagarna tycker det är kul och har 

stimulerande uppgifter. De är dock väldigt noggranna med att belysa att ingen får känna sig 

utesluten, för då är det inte längre acceptabelt med en sådan subgrupp. Det har tidigare 

funnits tillfällen då divisionernas stödfunktion, Mission Support Element (MSE), har varit en 

egen subgrupp där det på division gjorts skillnad mellan piloter och stödgruppen. Det har 

jobbats hårt för att ta bort den subgruppen och det är något samtliga respondenter har med 

sig som erfarenhet. De jobbar också aktivt med samhörighet som beskrivits ovan. Wheelans 

teori beskriver att subgrupper i en högt presterande grupp tillåter subgrupper. Subgrupper 

som är uppgiftsfokuserade skall vara accepterade och uppmuntras enligt teorin.88  

4.4 Kommunikation 

Enligt respondenterna ger en stridsflygdivision feedback på flera olika sätt. En typ av 

feedback är i samband med utvärdering och diskussioner efter flygpass. Det är ett tillfälle då 

alla förväntar sig att ge och ta emot feedback.  Även ett datorhjälpmedel som kallas mission 

support system (MSS89) används efter flygpassen för att kunna ge feedback på prestation 

som utförts i luften. Wheelan beskriver i sin teori att det är viktigt med utvärdering och 

regelbundna kontroller av hur gruppen fungerar. Genom den datoriserade MSS:n på 

stridsflygdivisionen finns även ett verktyg för utvärdering och kontroll av prestation. 

                                                      
86

 Wheelan. Att skapa effektiva team: En handledning för ledare och medlemmar, 29 
87

 Ibid, 152-153 
88

 Ibid, 29 
89

 Mission Support System, MSS, används bland annat för utvärdering av flygpass. Mjukvaran i datorerna är 
hemlig. I MSS finns möjlighet att utvärdera många flygplan samtidigt. Alla knappval i form av vapenhantering, 
radarhantering mm registreras och kan utvärderas. SAAB. Mission support systems. Hämtad 2016-05-19. 
http://saab.com/air/mission-support-systems/. 
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På avgenomgångarna som hålls i plenum är hela divisionen samlad. Det är ytterligare en 

variant av feedback och hålls generellt varje dag, i slutet på dagen. Där förmedlas också 

information i form av feedback samt andra tips och råd. Respondent 4:s uttryck om feedback 

på avgenomgångar är: ”Gränsen mellan feedback och allmänna tips och råd kan vara svår att 

dra ibland. Men det är också en form av feedback.” Denna typ av feedback används för att 

utveckla divisionen och utbilda varandra. Förhoppningen är att framtida risker och 

potentiella misstag skall undvikas om alla delger sina erfarenheter och hjälps åt med 

feedback. Även vid morgonsamlingar som hålls varje dag, finns utrymme för feedback och 

annan informationsspridning. Respondent 2 berättade att de har veckovisa 

divisionssamlingar utöver de som nämnts. Vid den samlingen delger divisionschefen 

information. Det kan vara snabba samlingar på 5 minuter, men också längre på två timmar 

då t.ex. målsättningar repeteras eller diskuteras. 

Respondent 3 redogör för hur ny kunskap omhändertas under t.ex. avgenomgångar. Där 

diskuteras hur de kan vidareutveckla den nytillkomna erfarenheten. Därefter kan det leda till 

förslag och taktikutveckling tillsammans med Flygvapnets division som bedriver taktisk 

utveckling. Respondent 3:s uttalande påminner mycket om teorin för högpresterande 

grupper i stadium 4 där gruppen tar mycket tid för att diskutera och utvärdera uppgifter och 

andra utmaningar som behöver lösas.90 

Den allmänna synpunkten bland respondenterna är att de är öppna i sin feedback på 

divisionerna. Oftast utkräver gruppmedlemmarna feedback efter prestationer. 

Respondenterna poängterar dock att det är väldigt individuellt och att de är beroende av 

varandra, vilket kan göra att feedbacken blir något försiktigare för att inte stöta sig med 

någon och för att bibehålla goda relationer. Respondent 2 uttrycker sig dock enligt följande: 

”Generellt i min tid i Flygvapnet är vi lite för dåliga på att ge feedback. Framförallt negativ 

feedback.”  Stridsflygdivisionerna visar här på en gruppmognad i stadium tre där feedback 

ges, men man värnar om sammanhållningen, vilket inte är fallet i stadium två.91  

Andra varianter av feedback sker under arbetsplatsträffar, som skall genomföras flera 

gånger årligen. Det är ett forum för att utveckla jobbet och öka kvaliteten. 
                                                      
90

 Wheelan. Att skapa effektiva team: En handledning för ledare och medlemmar, 29 
91

 Ibid, 60 
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Gruppmedlemmarna har möjlighet att påverka sin situation genom att komma med förslag 

på förbättringar av verksamhet, arbetsordning mm. 

Mer formaliserade typer av feedback ges en gång per år i samband med divisionschefens 

samtal med arbetstagarna i form av medarbetarsamtal, prestationssamtal och lönesamtal. 

Vid detta tillfälle får medarbetaren feedback från chefen. Där framkommer vad chefen anser 

om personen och dess arbetsprestation. Det är även dubbelriktat eftersom medarbetaren 

har möjlighet att lämna sina synpunkter på chefen, arbetsformer, arbetssituation, 

arbetsmiljö mm.  

Stridsflygdivisionen har flera olika tillfällen och möjligheter att ge feedback enligt ovan 

beskrivning. Teorin beskriver att en högpresterande grupp både ger och tar feedback 

inriktad på effektivitet och produktivitet. Divisionerna har påvisat att de både ger, tar och 

efterfrågar feedback gällande effektivitet och produktivitet, speciellt i samband med flygpass 

där det finns fastställda tillfällen och rutiner för feedback. Teorin beskriver också att det är 

av vikt att utvärdera arbetssätt och prestation.92 Det måste också finnas utrymme och 

tillfälle för detta. Stridsflygdivisioner har utöver informella tillfällen flera utpekade tillfällen 

för feedback. Några av nämnda tillfällen är efter flygpass, avgenomgång, morgonsamlingar, 

arbetsplatsträff mm. 

4.5 Rollfördelning 

Stridsflygdivisionerna består, enligt respondenterna, av en divisionsledning bestående av 

divisionschef och ställföreträdande divisionschef. Därefter finns två flygstyrkechefer 

fördelade på två flygstyrkor där resterande del av personalen är fördelad. Enligt respondent 

5 är flygstyrkechefernas uppgift att vara en resurs vid skiftesplanering vid övning eller vid 

händelse av krig då divisionen behöver delas och operera från två olika ställen. Vid eventuell 

uppdelning fördelas de två flygstyrkorna efter divisionschefen som leder den ena flygstyrkan, 

och ställföreträdande divisionschefen som leder den andra. 

Utöver beskriven organisation finns olika arbetsgrupper där Air to Air gruppen (A/A-

gruppen)93, Air to Ground gruppen (A/G-gruppen)94 och MSE är de största och finns på 

                                                      
92

 Wheelan. Att skapa effektiva team: En handledning för ledare och medlemmar, 29 
93

 Air to Air gruppen handhar frågor som gäller jaktstrid, jaktvapen och dess taktik. 
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samtliga stridsflygdivisioner. Utöver nämnda, finns på vissa divisioner ytterligare några 

grupper. Varje arbetsgrupp har en chef som dels kan vara flygstyrkechefen alternativt någon 

annan på division. Resterande del av personalen är fördelad på grupperna där de även har 

egna ansvarsområden. 

Uppdelningen i de olika rollerna görs av divisionschefen med stöd av OP-gruppen. Enligt 

respondent 3 tas hänsyn till vilket intresse individen har och var de passar bäst vid 

uppdelning i de enskilda arbestgrupperna.  

Fördelning av externa inkomna uppgifter, men även verksamhet som behöver genomföras, 

görs genom divisionschefen till OP-gruppen som därefter fördelar uppgifter. Vid personliga 

ansvarsområden med tillhörande uppgifter fördelas det antingen direkt till individen från 

divisionschefen, alternativt via OP-gruppen eller via arbetsgruppchefen. Interna uppgifter 

och informationsbehov fördelas genom arbetsgruppcheferna alternativt direkt från 

funktionsansvarig inom arbetsgruppen. 

Arbetsfördelningen visar enligt teorin på en mogen grupp som rollfördelar efter kunskap och 

intresse hos individen. Det är divisionschefen som i slutändan bestämmer rollfördelningen 

med visst stöd från andra inblandade grupper inom divisionen. Uppgiftsfördelning inom 

divisonen påvisar, enligt teorin, en naturligare arbetsfördelning än i tidigare teoretiska 

stadier vilket innebär att åtminstone gruppstadium 3 gällande mognad inom rollfördelning är 

uppfylld.95 

Vid tillfällen då en grupp i gruppen skall väljas ut för att utföra specifika, ovanliga uppdrag 

eller uppgifter, är samtliga respondenter överens om att det hos individerna krävs formella 

uppfyllda krav, mognad, pålitlighet, kunskap och kompetens. Därefter säger respondent 1 att 

individer hade valts ut efter samarbetskriterier, vilket innebär att de skall kunna jobba bra 

tillsammans. Respondent 2 menar att det även bygger på en mognad, tillförlitlighet och 

personkännedom om vad divisionschefen tror att individen kommer kunna leverera. Det 

bygger på att individerna är hängivna och dedikerade. Respondent 4 tillägger att de försöker 

                                                                                                                                                                      
94

 Air to Ground gruppen handhar frågor som gäller markstrid från luften, vapen avsedda mot marken samt 
tillhörande taktik. 
95

 Wheelan. Att skapa effektiva team: En handledning för ledare och medlemmar, 26-27 
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blanda erfarna och mindre erfarna för att sprida erfarenheten vidare för framtiden. 

Respondent 5 säger följande med hänsyn till blandning av erfarna och oerfarna under 

förutsättning att de innehar kompetensen: ”Men jag försöker nog också alltid få med någon 

yngre. För vartenda uppdrag som vi genomför är inte bara ett uppdrag. Det är en skolbänk 

också.” 

De som väljer ut vilka som får delta i speciella uppdrag, motsvarande utlandsmissioner, är 

divisionschefen med stöd av ställföreträdande divisionschefen och vid vissa tillfällen även av 

flygstyrkecheferna. Vid vanliga uppdrag under normal verksamhet är det flygtjänstledaren 

med ansvar för innevarande vecka som väljer vad och vem som genomför beordrad 

verksamhet. 

Personalen på en stridsflygdivision har en bra acceptans för urvalet vid specifika och ovanliga 

uppdrag. Det underlättar förståelsen att det presenteras med en bra motivering. 

Respondent 3 belyser att det handlar om raka rör och öppna kort och belyser återigen 

följande: ”Laget går före jaget på en division och det har vi pratat om mycket. Det ingår i den 

här andan”. Respondent 5 sammanfatattar förståelsen hos individerna med påståendet: 

”Alla vet att nästa gång är det min tur.” 

Vid återkoppling till Wheelans gruppteori, i stadium 4, skall rollerna vara väl identifierade 

och godtagna men även inordnade efter individens förmågor. Det stämmer väl överens med 

synen från respondenterna, som beskriver att uppdragstyperna är anpassade efter 

individens kompetens och erfarenhet. Medlemmarna i gruppen har också funnit sig i 

rollfördelningen och accepterat sin egen status i gruppen, vilket också överensstämmer med 

teorin i stadium 4.96 

Respondent 4 återger även att divisionschefen tillfälligt kan lämna sitt direkta chefskap och 

ingå som underenhet för någon annan gruppmedlem på stridsflygdivisionen vid planering 

och utförande av flyguppdrag. Den andra gruppmedlemmen leder och planerar arbetet inför 

flyguppdragets genomförande, oavsett om individen har lägre militär grad, mindre 

erfarenhet eller mindre tid i tjänst. Är individen utsedd uppdragsledare är det den som 

bestämmer och ger order, oavsett om andra uppdragsmedlemmar är divisionschef eller 
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någon annan med högre grad. Under genomförandet i luften är det även den styrande 

guppmedlemmen av uppdraget som har beslutanderätten, så länge flygsäkerheten följs. Det 

finns ingen direkt koppling i teorin som beskriver liknande rollfördelning, där chefskap och 

hierarki inte har någon betydelse vid genomförande av viss verksamhet. 

4.6 Sammanfattning 

Respondenterna beskrev hur toppstyrda målsättningar från organisationen når 

divisionschefen på en stridsflygdivision. Därefter bearbetar divisionschefen de 

organisatoriska målen till mer konkreta övergripande mål. Därpå konkretiseras målen i flera 

led, av flera olika gruppmedlemmar, för att slutligen ha en målsättning för varje enskilt 

flygpass som genomförs. Sedan följs målen upp direkt efter flygpass och därefter i flera steg 

mot de övergripande målen. Målsättningsarbetet visar på stor delaktighet på en 

stridsflygdivision och det stämmer väl överens med teorin för väl fungerande grupper. 

På stridsflygdivisionerna uppstår inga nämnvärda konflikter och vid tillfällen då de uppstår är 

de kortvariga. Möjligheten att hantera konflikter finns vid flera olika sorters forum i form av 

samlingar, där det också stimuleras att sådant tas upp. Även detta stöds av gruppteorin för 

väl fungerande grupper. 

Gruppens arbete vid planering och utförande av flyguppdrag är väldigt effektiv och 

målfokuserad. Alla som deltar i flyguppdraget har klara och tydliga roller och uppgifter. Det 

blir en effektiv grupp som är väldigt uppgiftsfokuserad. Bidragande faktorer till fokuseringen 

är att alla brinner för flygning samt risken för livet, som är en aspekt som finns med i varje 

uppdrag oavsett om det är övning eller skarpa uppdrag. Även detta finner stöd i teorin för 

väl fungerande grupper, men tidsintervallet med snabba tempoväxlingar mellan 

verksamheter på daglig basis återfinns inte i teorin.  

Samtliga respondenter menar att de är beroende av varandra under flyguppdrag. De lägger 

vid vissa tillfällen sina egna liv i händerna på kolleger, vilket innebär att de kräver en hög 

grad av tillit till varandra. Det uppnår de genom att genomföra olika aktiviteter tillsammans, 

både arbetsrelaterade och aktiviteter som är helt bortkopplade från tjänsten. 
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Subgrupper är en naturlig del av verksamheten och är allmänt accepterat. Dock tillåts inte 

subgrupper då någon utesluts. 

Feedback genomförs på stridsflygdivision dagligen speciellt i samband med flyguppdrag där 

alla förväntar sig att delge synpunkter. Feedback ges efter flyguppdrag och i storforum i form 

av avgenomgång efter en flygdag eller en flygperiod. Därefter omhändertas ny information 

för att om möjligt vidareutveckla den till ny stridsteknik. Även formaliserad feedback ges av 

divisionschefen årligen i form av medarbetarsamtal och prestationssamtal. Även detta följer 

teorin för väl fungerande grupper, där det är av vikt att kunna ge feedback speciellt med 

fokus på produktivitet. 

Samtliga stridsflygdivisioner har likartad organisatorisk uppbyggnad. Rollerna är uppdelade 

på olika områden, där strävan är att gruppmedlemmarna uppdelas efter kunskap och 

intresse hos individen. Även detta överensstämmer med teorin där rollerna för en 

fungerande grupp skall var väl identifierade och godtagna. 

Vid urval av grupper inom gruppen som skall genomföra flyguppdrag är det allmänt 

accepterat bland medlemmarna. De försöker ofta para ihop erfaren person med mindre 

erfaren person för att på så sätt sprida erfarenhet. Acceptansen av urvalet stöds också av 

teorin. 

Vid flygning då en gruppmedlem är utsedd att vara chef är det den som planerar, samordnar, 

genomför och bestämmer under hela denna process. Det har ingen betydelse om högre 

chef, motsvarande divisionschef, eller högre militär grad deltar som underenhet. De 

underkastar sig den som är planeringsansvarig och intar sin roll i uppdragslösandet under 

förutsättning att flygsäkerheten följs. I teorin kan inte något liknande samband återfinnas. 

5 Diskussion och slutsatser 

I detta kapitel kommer huvudresultatet och förklaringar till resultatet att presenteras i en 

diskussion. Därefter redovisas en slutsats av undersökningen. Sist i kapitlet redogörs förslag 

på framtida forskning. 
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5.1 Diskussion  

Syftet med studien var delat. Dels avsåg undersökningen att genomföra en teoriprövande 

undersökning för att studera om befintlig teori enligt Wheelans gruppteorier för 

gruppdynamik kan tillämpas på en stridsflygdivision. Dels avsåg undersökningen att utröna 

hur stridsflygdivisioner gör för att uppnå en väl fungerande grupp. 

Undersökningen avsåg att besvara frågeställningen: hur gör stridsflygdivisioner för att uppnå 

och vidmakthålla en väl fungerande grupp för att kunna leverera hög effekt i stridsflygets 

tredimensionella operationsmiljö? 

Metodvalet i undersökningen bestod av surveyundersökningar i form av kvalitativa 

intervjuer, som användes för att inhämta information från stridsflygdivisionerna som flyger 

JAS 39 Gripen. Intervjuerna gjordes med 5 av 6 divisionschefer fördelade över hela landet. 

Anledningen till att en division avgränsades bort, beror på att de har en annan skild 

verksamhet från övriga divisioner. Intervjuobjekten divisionschefer valdes för att de är de 

enda som har full insyn i alla områden och alla dokument som kommer till divisionen. De har 

lång erfarenhet av livet på en stridsflygdivision och har upplevt olika inriktningar som 

Försvarsmakten haft på sin verksamhet och organisation. Fördelen är också att de kommer 

från olika divisioner och är geografiskt spridda på samtliga insatsflottiljerna Ronneby, 

Såtenäs och Luleå, där det kan finnas olikheter som täcks in i undersökningen.  

Det var flera stridsflygdivisioner som deltog i undersökningen och alla divisioner är troligtvis 

inte lika effektiva vid alla tidpunkter. De olika divisionerna som är fördelade över landet 

kommer att ha varierande arbetssätt eller åtminstone nyansskillnader även om de har 

likartade uppgifter. Detta har dock egentligen inte så stor betydelse, eftersom avsikten är att 

undersöka hur de gör för att uppnå och vidmakthålla en fungerande grupp.  

Huvudresultatet av undersökningen visar att det finns många likheter mellan gruppdynamik 

på stridsflygdivisioner och Wheelans teori om gruppdynamik. Många faktorer från 

verksamheten och dess gruppsammansättning återfinns i teorin där stridsflygdivisioner till 

viss del skulle kunna kategoriseras in i dess olika stadier. Det finns dock vissa faktorer som 

upptäcktes och som inte återfinner en förklaring i teorin. 
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Ett av resultaten som visar hur stridsflygdivisionerna gör för att uppnå och vidmakthålla en 

fungerande grupp är genom deras målsättningsarbete. De sätter stor vikt vid att personalen 

är delaktiga vid målsättningsarbetet, vilket leder till bättre förståelse för verksamheten. Det 

överensstämmer med teorin för en grupp som fungerar väl. Trots det granskar och 

godkänner divisionschefen varje veckas verksamhet och målsättning som en arbetstagare 

arbetat fram. Det skulle kunna uppfattas som brist på förtroende för arbetstagaren. Ändå är 

det allmänt accepterat och helt naturligt för gruppen. Orsaken är att divisionschefen är den 

som har det yttersta flygsäkerhetsansvaret. Arbetstagaren som förbereder en vecka gör det i 

divisionschefens anda och förbereder ett underlag som kommer ligga till grund för den 

veckans beslut om flygning. Det är formellt bara divisionschefen som kan ge beslut om 

flygning, vilket beror på den höga risken i varje flyguppdrag som genomförs. Det är just den 

höga risken i varje flyguppdrag som genomförs, som skiljer denna grupp från övriga. För att 

en arbetstagare skall kunna delge beslut om flygning till resterande division, behövs 

godkännande från divisionschefen, vilket är allmänt accepterat och naturligt på en 

stridsflygdivision. 

Ytterligare ett resultat som visar hur en stridsflygdivision uppnår och vidmakthåller en 

fungerande grupp är genom positiv samverkan, vilket också överensstämmer med 

gruppteorin. Det finns inga nämnvärda konflikter som nämnts under intervjuerna och som 

hindrar arbetet och därmed uppgiftslösandet. Här måste det dock poängteras att det kan 

vara svårt som chef att upptäcka och ha insyn i alla konflikter. Å andra sidan kan det antas 

att det borde märkas på arbetsprestationen och lösandet av uppgifter. Här kan man också 

fråga sig om det finns konflikter under ytan som individerna aktivt väljer att inte ta upp för 

att inte stöta sig med varandra. Oavsett vilket så påvisar det att gruppen har kommit långt i 

grupputvecklingen och som löser sina uppgifter. Hade gruppen däremot valt konflikter med 

avsikt att markera makt och visa status, hade det varit negativt för gruppen. Det finns inga 

belägg för det utifrån intervjuerna. 

Kommunikation med betoning på feedback och erfarenhetshantering är också ett resultat 

som påvisar att stridsflygdivisionerna har planerade och färdigutvecklade arbetssätt. Det i 

sin tur visar hur gruppen uppnår och vidmakthåller en väl fungerande grupp. De har 

strukturerade utvärderingar och feedback efter varje flygpass, som därefter följs upp med 
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avgenomgångar där erfarenheter delges till övriga. Vissa större erfarenheter som kan 

påverka taktiken återmatas i organisationen och kommer därefter ut som taktiska 

instruktioner. Det som inte framkommit på ett övertygande sätt, är hur andra muntliga 

erfarenheter som diskuteras dagligen, dokumenteras och delges till personal som inte är 

närvarande aktuell dag eller vecka. Naturligtvis är det bra att utvärdera vilket kommer berika 

de närvarande, men det vore även bra att ha system eller metoder för att kvalitetssäkra 

information också till de som inte är närvarande. Studien har inte kunnat klarlägga om och 

hur alla muntliga erfarenheter dokumenteras och sprids. 

Diskussionen angående stridsflygdivisionernas erfarenhetshantering stämmer även överens 

med slutsatserna i Wheelan och Burchills forskning som redan beskrivits. Deras 

undersökning på sjuksköterskor påvisade att lagarbete kan förbättras om följande punkter 

förbättrades: söka stöd från högre chefer, utveckla en utvärderingsprocess, implementera 

utvärderingsprocessen, ta hand om utvärderingsresultaten och engagera alla 

gruppmedlemmar i planeringen för att kunna öka grupp prestationen. Samtliga 

stridsflygdivisionerna uppfyller generellt sett alla punkter vilket innebär att de har goda 

förutsättningar att vara en bra grupp med bra lagarbete.  

Ännu ett resultat om hur stridsflygdivisioner uppnår och vidmakthåller en väl fungerande 

grupp är att rollfördelningen är klar och tydlig där hänsyn tas till individernas intresse och 

kunskaper. Det som skulle kunna diskuteras är hur mycket personalen själva väljer 

arbetsområden. Divisionschefen, med stöd av andra ledande befattningar, placerar in 

gruppens individer i olika arbetsgrupper och arbetsområden som baseras på deras syn på 

personalens intresse och kunskap. Det har inte framkommit hur mycket individen själv 

påverkar rollfördelningen. Det bör å andra sidan finnas påverkansmöjligheter eftersom 

stridsflygdivisionerna påvisar ett öppet klimat, där individerna bör känna sig tillräckligt 

trygga för att våga uttrycka sin åsikt och därmed påverka. 

Ovan beskrivna diskussioner av resultat återfinns och överensstämmer med Wheelans 

gruppteori. Nedan kommer diskussion som inte återfinns i teorin, men uppvisar stor 

betydelse för stridsflygdivisioner för att de skall uppnå och vidmakthålla en väl fungerande 

grupp. 
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Det är svårt att exakt definiera i vilket mognadsstadium stridsflygdivisionerna befinner sig i. 

Det går dock att konstatera att deras gruppmognad tillhör antingen stadium 3 (tillit och 

struktur) eller stadium 4 (arbete och produktivitet). Båda stadierna visar på väl fungerande 

grupper där stadium 4 är en högpresterande grupp.  Det som är speciellt med 

stridsflygdivisioner och som inte har en förklaring i teorin är deras flygverksamhet. Samtliga 

stridsflygdivisioner har uppvisat en hög effektivitet och uppgiftsfokusering vid planering och 

genomförande av flygverksamhet. Oavsett i vilket stadium de tillhör verkar de befinna sig i 

stadium 4 och bli högpresterande så fort de påbörjar planering för flygverksamhet. Enligt 

teorin tar det 3-4 månader att nå stadium 4 från stadium 3.  

Det finns flera möjliga anledningar till att de blir så produktiva vid just flygverksamhet. Det 

skulle kunna bero på att alla är uttagna och att kärnverksamheten är flygning vilket alla 

verkar brinna för. Ytterliggare en faktor som verkar vara talande och som avviker från andra 

grupper, är den höga risken. Den finns med under hela planeringsprocessen vid varje 

övningstillfälle. Samtliga deltagare vet att vid bristande fokusering och vid minsta misstag vid 

fel tillfälle kan medföra haveri med livet som insats. Det framgår också i intervjuerna att 

stridsflygdivisioner bygger på att personalen har hög tillit och förtroende för varandra. Det 

behövs beroende på att piloterna i luften vid flertal tillfällen lägger sina liv i händerna på 

varandra. 

För att uppnå den höga tilliten och förtroendet för varandra, menar respondenterna att det 

är väldigt viktigt med lagutveckling. Även sådan lagutveckling som inte har med själva 

arbetet att göra är enligt respondenterna viktig. Det som är anmärkningsvärt är att det inte 

finns något forskningsstöd, enligt Wheelan, på att lagutveckling som inte är arbetsrelaterat 

påverkar gruppers arbetseffektivitet och produktivitet positivt. Stridsflygdivisionerna 

använder således viss lagutveckling för att uppnå och vidmakthålla en väl fungerande grupp 

utan att det finns forskningsbelägg för detta.  

Under undersökningen framkom ett intressant resultat som inte direkt har med själva 

forskningsfrågan att göra, men som är värd att nämnas. Det var att chef eller annan officer 

av högre rang underordnar sig den som är ansvarig för planeringen av flyguppdrag oavsett 

om de har lägre grad. De militära graderna och chefskap verkar vid flygplanering och 
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genomförande av flygning inte ha någon betydelse. Det är den som är flygplaneringsansvarig 

som leder respektive flyguppdrag oavsett vilken grad den personen innehar. Det kan tyckas 

konstigt i en hierarkisk organisation att inte bry sig om grader och chefskap men verkar vara 

självklar på en stridsflygdivision. Stridsflygdivisionerna har påvisat att de har ett öppet klimat 

och att de har behov av hög tillit till varandra. 

5.2 Slutsatser 

I undersökningen studerades de fyra identifierade indikatorerna målsättning, samverkan, 

kommunikation och rollfördelning som härleddes ur teorin. Med stöd av indikatorerna 

analyserades om Wheelans teori för gruppdynamik kan appliceras på stridsflygdivisioner. Ur 

analysen kunde därefter svar återfinnas på hur stridsflygdivisioner gör för att uppnå och 

vidmakthålla en väl fungerande grupp, för att kunna leverera hög effekt i stridsflygets 

tredimensionella operationsmiljö. 

Respondenterna i undersökningen visade att Wheelans gruppteori till stora delar kan 

appliceras på en stridsflygdivision. Det finns dock vissa faktorer som inte återfinns i 

Wheelans teori, men som är tydlig vid flygverksamhet och skulle behöva tillföras. Det gäller 

stridsflygdivisionernas snabba växlingar i gruppmognad i samband med flygning och 

presenteras nedan under indikatorn samverkan. 

Stridsflygdivisionerna påvisade att första indikatorn, målsättning, används för att uppnå och 

vidmakthålla en väl fungerande grupp, för att kunna leverera hög effekt i stridsflygets 

tredimensionella operationsmiljö. De gör de genom att ha stor delaktighet vid framtagandet 

av de konkreta målsättningarna. Det medför att alla är medvetna om gruppens mål. 

Utvärdering av målsättningarna är också en viktig del för att veta om målsättningarna är 

uppfyllda och verksamheten därmed kan fortskrida. Detta är överensstämmande med 

Wheelans teori.97 

Den andra indikatorn samverkan innefattar konflikter, vilket påverkar gruppen positivt. Det 

finns inga uttalade konflikter och de konflikter som uppstår är kortvariga och 

uppgiftsfokuserade. Även detta stämmer med Wheelans teori för väl presterande grupper. 

                                                      
97

 Wheelan. Att skapa effektiva team: En handledning för ledare och medlemmar, 28-29, 86 
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Stridsflygdivisioner har samlingar där de lyfter frågor och potentiella konflikter för att uppnå 

och vidmakthålla en väl fungerande grupp.98 

Under indikatorn samverkan framkom det också att stridsflygdivisionerna blir mer effektiva 

och uppgiftsfokuserade vid flygverksamhet. Under dessa förutsättningar och tillfällen påvisar 

stridsflygdivisionen att de är högpresterande, stadium 4, oavsett vilken gruppmognad de har 

i övrigt. Det som inte återfinns i Wheelans teori och skulle behöva tillföras är att 

stridsflygdivisioner verkar kunna växla mellan olika mognadsstadier dagligen. Detta gäller vid 

flygverksamhet då gruppen blir en högpresterande grupp. Enligt Wheelans teori tar det 3-4 

månader att nå stadium 4 från stadium 3.99 För en stridsflygdivision verkar det ske på kortare 

tid än en dag, om de inte redan befinner sig på stadium 4. Efter flygverksamhetens 

genomförande verkar gruppen återgå till den gruppmognad de hade före flygverksamhetens 

påbörjan. 

Kommunikation är den tredje indikatorn. För att stridsflygdivisionerna skall uppnå och 

vidmakthålla en väl fungerande grupp finns flera uppstyrda tillfällen för feedback och 

erfarenhetshantering. De etablerar även ytterligare tid för feedback och utvärdering om det 

finns uppkomna behov. Även detta överensstämmer med Wheelans teori för en väl 

fungerande grupp.100 

Sista och fjärde indikatorn rollfördelning visar att stridsflygdivisionen om möjligt väljer roller 

efter individernas intresse och kunskap. Därmed kan gruppen uppnå och vidmakthålla en väl 

fungerande grupp. Samtliga stridsflygdivisioner har en tydlig organisation och rollfördelning. 

Detta stämmer med Wheelans teorier.101 

Resultatet visar att ytterligare åtgärder som stridsflygdivisionerna gör för att uppnå och 

vidmakthålla en väl fungerande grupp, för att kunna leverera hög effekt i stridsflygets 

tredimensionella operationsmiljö, är lagutveckling. I deras arbete gällande flygning 

värdesätts tillit, förtroende och att de känner varandra väl på alla plan. Öppenhet och 

sammanhållning är också viktiga faktorer vid bedrivande av flygverksamhet, där risken för 

                                                      
98

 Wheelan. Att skapa effektiva team: En handledning för ledare och medlemmar, 32-33 
99

 Ibid, 31 
100
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livet finns med vid planeringen av varje flygpass. Stridsflygdivisioner anser att de får alla 

dessa faktorer genom lagutveckling som både är arbetsrelaterad och inte arbetsrelaterade.  

Det som undersökningen har påvisat är att stridsflygdivisoner är väl fungerande grupper. 

Ovan har det redovisats hur de gör för att uppnå och vidmakthålla en väl fungerande grupp 

för att kunna leverera hög effekt i stridsflygets tredimensionella operationsmiljö.  

Det kan vara svårt att klassificera in stridsflygdivisionerna i olika stadium. Undersökningen 

visar dock att de tillhör stadium 3 (tillit och struktur) alternativt stadium 4 (arbete och 

produktivitet). Det kan vara svårt att exakt utröna i vilket mognadsstadium 

stridsflygdivisionerna befinner sig i av de två. Undersökningen påvisar emellertid att under 

den tiden som personalen går in i flygfokus övergår de till att bli en högpresterande grupp, 

dvs. stadium 4. 

En intressant sak framkom i undersökningen, som inte direkt har bärighet i frågeställningen. 

Det var att den som leder och är planeringsansvarig inför ett flyguppdrag får förtroendet och 

ansvaret att leda oavsett om chef eller annan med högre rang deltar i flyguppdraget. Det är 

den som leder flyguppdraget, som har företrädesrätt på beslut, både under planering och i 

luften, så länge inte flygsäkerheten äventyras. Även de andra i gruppen deltar utan att ta 

hänsyn till militär rang och ordinarie chefskap. 

5.3 Förslag på vidare forskning 

I diskussionen framgick det att stridsflygdivisionernas effektivitet kan växla mellan olika 

mognadsnivåer i gruppdynamiken mellan vanlig verksamhet kontra flygverksamhet. Det vore 

därmed intressant att studera orsakerna mer ingående dvs. om det t.ex. är den höga risken i 

uppdragen med livet som insats eller om det är flygningen i sig som påverkar deltagarna att 

bli mer effektiva och prestera mer vid flygverksamhet. 

Undersökningen visade att vissa faktorer behöver tillföras för att Wheelans teori helt och 

hållet skall kunna tillämpas på en stridsflygdivision. Utifrån resultatet vore det intressant att 

genomföra fler undersökningar även på andra grupper med annorlunda verksamhet för att 

se om även de kan växla mellan olika stadier med korta tidsförhållanden. 
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Stridsflygdivisionerna använder lagutveckling som en metod för att uppnå och vidmakthålla 

en väl fungerande grupp. De anser att lagutveckling som inte är arbetsrelaterad är väldigt 

viktig, även om det inte finns några forskningsbelägg för detta enligt Wheelan.102 

Stridsflygdivisionerna menar att den höga risken kring stridsflygning gör att det är väldigt 

viktigt med tillit, förtroende och att individerna känner varandra på alla plan. De anser att de 

uppfyller de målen delvis genom lagutveckling som inte är arbetsrelaterad. Eftersom det inte 

finns forskningsbelägg för detta vore det intressant att undersöka om lagutveckling som inte 

är arbetsrelaterad, faktiskt skulle kunna vara effektiv för just denna grupp.  

  

                                                      
102
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Intervjumall 

1  Admin 

 Samtyckesförklaring 

 Konfidentiellt 

 Återmatning 

 Kontrollfrågor 

2  Bakgrund 

Intervjuperson: 

Befattning/tjänsteställe:  

Ålder:  

Antal år i flygtjänst:   

Antal år på stridsflygdivision/insatsdiv: 

Antal skarpa insatser utomlands: 

3  Frågor 

3.1  Målsättning och målfokusering  

1. Hur tas målsättningen fram?  

a. Hur delaktig är gruppen i målsättningsarbetet? 

2. Hur ser du på om ni får jobbet väl utfört? 

3. Hur uppmuntrar (tar hand om) ni innovationer/förslag? 

3.2  Samverkan-Sammanhållning 

1. Vad krävs för att en stridsflygdivision skall fungera bra? 

a. Hur gör ni för att uppnå det? 
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b. Hur vidmakthåller ni det? 

c. Vad krävs av de enskilda divisionsmedlemmarna? 

2. Hur hanteras konflikter (inkluderat personella och uppgiftsinriktade)? 

a. Långvariga eller kortvariga? 

3. Hur accepteras subgrupper och hur artar de sig? 

4. Vad är skillnaden vid specifika uppdragsplaneringar och vanligt grupparbete på 

division? 

3.3  Kommunikation 

1. Hur ger ni feedback (feedback på effektivitet och produktivitet)? 

2. Hur öppna och ärliga är ni vid feedback? 

3. Hur hanterar ni erfarenheter? 

a. Varför, vad ger det, vad gör ni (beslutsfattande respektive avdömningar)? 

b. Hur ofta? 

c. Vad har ni för typer av samlingar och vad behandlas på respektive samling? 

d. Hur ofta skulle ni vilja samla er och vad skulle ni önska diskutera utöver det 

som diskuteras idag? 

4. Hur utvärderar ni prestationsförmågan? 

a. Hur ofta? 

3.4  Rollfördelning/organisation 

1. Hur är ni organiserade? 

2. Hur fördelas uppgifter? 

a. Delaktighet? 

3. Hur väljs flygförare ut för specifika skarpa uppdrag (erfarenhet, bästa flygföraren, år i 

tjänst, bästa gruppdynamiken)?  

a. Hur ser resterande divisionen på urvalet? 

4. I extrema situationer (krigsliknande) vem kämpar ni för i första hand (Gud, landet, 

Försvarsmakten, gruppen, divisionen, individen)? 

5. Hur funkar division då divisionschef inte är närvarande? 


