Försvarsmakten står inför en radikal, organisatorisk
omdaning. Från att ha bestått aven mängd självstän
diga myndigheter - lokalt, regionalt och centralt 
blir om drygt ett år Försvarsmakten EN enda myn
cf!ghet. Denna myndighet skall ledas av EN chef,
Overbefälhavaren.
Försvarsgrenarna förblir kvar och skall fortsätta
att profilera sig. Däremot kommer de fyra, centrala
staberna att upphöra att existera. Ur askan I!!<t
fågeln Fenix stiger emellertid Högkvarteret, där OB
är chef.
Organisationsförändringarna har sitt ursprung i
ett av regeringen givet rationaliseringsuppdrag, som
går under namnet LEMO - Lednings- och myndighets
organisation för försvaret. Förändringarna innehåller
mycket som är bra och positivt. Men tyvärr även det
som upplevs negativt. Viss arbetsbrist kommer nämli
gen att uppstå. Arbetskamrater kommer att drabbas.
1992 års försvarsbeslut beslutade
riksdagen att Försvarsmakten från
och med den 1 juli 1994 skall vara
ombildad till EN myndighet och ledas
av EN chef, Överbefälhavaren (ÖB). I
dag är t ex varje förband en myndig
het. Denna verklighet blir alltså
historia om drygt ett år.
Dessutom bes lutade riksdagen att
minska antalet militärområden till tre,
att inrätta tre milounderhållsregemen
ten, att minska det personella innehål
let i försvarsområdesstaberna samt att
inrätta tre flygkommandon, vars grän
ser överen sstämmer med militärområ
denas. (Bild 1.)
En rad genomgripande förändringar
i övrigt är beslutade eller är nära
beslut.
C El med stab avvecklas senast
1996, då uppgifterna övertas av flyg
kommandochef och central system
ledning i Högkvarteret (HKV).
De tre flygkommandona får från
den 1 juli 1994 en fristående ställning
i förhållande till dagens sektorflottilj.
Det innebär att F 4 redan 1993 blir
"vanlig" flottilj och att F 10, F 16 och
F 21 får renodlad flottiljstatus den I
juli 1994.
För de s k huvlIdprogram S-myndig
heterna innebär också statsmakternas
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ställ n ingstagande att nuvarande För
svarets Sjukvård sstyrelse, Försvarets
Civi Iförvaltn ing, Fortifikationsförva It
n ingen läggs ner 94-07-01, att För
svarsdata (fr o m den I april 1993)
och Försvarsmedia privatiseras, att
FMV kraftigt minskas (från och med
den 1 juli 1993) och samtidigt omor
ganiseras, att FOA minskas något. Alla
dessa myndigheter och bolag skall
bygga helt på uppdrag från kunder.
Det vill säga huvudkunden Försvars

makten disponerar pengarna och be
ställer genom uppdrag alla de tjänster
som t ex FMV och FOA skall utföra.

Fyra blir EN
Vad beträffar den centrala ledningen i
fred skall ett gemensamt högkvarter
bildas . Det betyder att de fyra centrala
försvarsgrensstaberna avvecklas . En
besparing om cirka 250 arbetstagare
antas möjlig mot bakgrund av denna
åtgärd. (=En cirka 30-procentig ned
skärning.)
Regeringen beslutade strax före
jul att det nyinrättade Högkvar
teret skall indelas i fyra led
ningsenheter:
Operationsledningen (OPL), Armeledningen
(AL), Marinledningen (ML)
och
Flygvapen ledn ingen
(FVL) . Vidare skall det finnas
en enhet för avvägningsfrå
gor
(Ledningsstaben),
en
enhet för lInderrättelse- och
säkerhetstjänst (MUST) och
en enhet för gemensamma
funktioner (Gemensamma sta
ben). Till detta kommer den
nyligen inrättade internrevisio
nen. (Bild 2.)
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Till ÖB knyts en ledningsgrupp
bestående av cheferna för de fyra led
ningarna och de tre militärbefälhavar
na m fl. Chefen för Ledningsstaben
bör vara föredragande i ledningsgrup
pen (= Militärledningen, MIL).

I fred som krig
Högkvarterets grundorganisation skall
utgöra en kader för de ledningsenhe
ter som skall ingå i HKV i krig. Detta
innebär att flertalet av de som kom
mer att arbeta i den nya staben från
den 1 juli 1994 är freds- och krigspla
cerade i samma befattning.
I styrningen av Försvarsmakten skall
krigsförbanden vara i centrum. Det
gäller såväl när de utnyttjas (krig) som
när de produceras (fred) .
Krigsförbanden skall så långt möjligt
användas som styrbegrepp. Härvid
används program som samlingsbe
grepp för lika typer av förband och
den verksamhet som erfordras för att
producera dessa.
ÖB skall såväl under fredskriser
som under kris med angreppshot och i
krig ku nna utöva:

• Operativ ledning
• Produktionsledning
• Ledning av mobilisering

"VI 90-principer"
Ledningssystemet skall bygga på "VI
90" vars principer främst påverkar
produktionsledningen i fred. "Vi 90"
har utformats med utgångspunkt
från uppdragstaktikens principer i
krig.
Principen med UPPDRAGSSTYR
NING inom Försvarsmakten och
mot stödjande organisationer (FMV,
FortV, FOA m fl) av olika slag skall
genomsyra det fortsatta utvecklingsar
betet.
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Arbete med att utforma produk
tionsledningssystem pågår. Följande
struktur förutsätts komma att gälla
för Flygvapnet.
Under ÖB utövas produktionsled
ningen av fyra centrala produk
tionsledare nämligen:
~
~
~
~

Chefen
Chefen
Chefen
Chefen

för
för
för
för

Operationsledningen
Armen 1
Marinen 1
Flygvapnet1
1)

Regeringen har ännu (medio
mars) varken tagit ställning i
namn- eller bemanningsfrå
gan.

Dessa ledningschefer ansvarar för
att krigsförbanden har rätt kvalitet
vid mobilisering och att produktio
nen genomförs till så låg kostnad
som möjligt. Vidare kontrollerar de
hur uppdragen uppfylls. De följer
utvecklingen av produktiviteten vid
förband m m genom inspektioner.
De genomför utredningar och studi
er och lämnar underlag för Försvars
maktens årsredovisning.
Under de centrala produktionsle
darna leder inom Flygvapnet lokal
produktionsledare produktionen vid
förband m m.

Principer

O

Ny myndighet - Försvarsmakten
• 1994-07-01

~

Central ledning - Högkvarteret
• 1994-07-01

~

Tre militärområden
• 1993-07-01

~

Tre flygkommandon
• 1993-07-01

Lokala produktionsledare ansva
rar för genomförandet av produktio
nen. Lokala produktionsledare i
Flygvapnet är normalt flottiljchef
som inom flottiljen delegerar upp
drag ti II krigsförbandschef.
Som princip skall krigsför
bandschefer vara mottagare
av uppdrag för egna krigsför
band .
Av eget i ntresse ser de ti II
att produktionssystemet fun
gerar, eftersom de även
ansvarar för utnyttjandet av
förbandet.

Olika rollspel
Denna rollfördelning skiljer
sig något från motsvarande ~
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Bild 2
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Inriktning avd
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Produktionsavd
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I

Armeledningen

Marinledningen

Flygvapen
ledningen

Produktionsavd
Programavcl
Centralavd

Produktionsavd
Programavd
Centralavd

Produktionsavd
Programavd
Flygsäkerhetsavd
Vädertjänstavd

,I

ledningsprinciper
inom
Armen
respektive Marinen. Där är t ex för
del n ingschef respektive mari nkom
mandochef regionala produktionsle
dare med samordningsansvar och
brigadchef,
ytattackflottiljchef är
lokal
produktionsledare.
För
Flygvapnet har flottiljen sedan lång
tid varit en effektiv och rationell
organisation för produktion. Det
finns goda möjligheter att samordna
olika krigsförbands behov med stöd
krav såsom underhåll, MAL-verk
samhet m m . En samlad central styr
ning mot ett begränsat antal flottiljer
och skolor är också en personal be
sparande modell. Få nivåer, goda
erfarenheter och rimlig byråkrati ger
totalt sett god produktionseffekt.
Trots detta skall Chefen för Flyg
vapnet pröva, inom ramen för "FV
95", om nuvarande flottiljstruktur är
möjlig att förändra, så att kaderorga
niserat krigsförband direkt mot t ex
flygkommandochef kan svara såväl
för produktion som för krigsförbere
delser och därmed skapa ett rollspel
som mera liknar Armens och Mari
nens system.
Intill dess kan lokal och regional
produktionsledares roller i huvudsak

.
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främst Flygvapnets särdrag och riks
omfattande verksamhet.
Produktionsprocessens viktigaste in
slag är att femåriga uppdragsförslag
utarbetas av chefer för kaderorgan ise
rade krigsförband till lokal produk
tionsledare. Dessa förslag skall kunna
härledas i hela kedjan upp till rege
ringen.
Central produktionsledare (Chefen
för Flygvapn et) föreslår till ÖB femåri
ga uppdragsförs'lag hur varje program
skall vidmakthållas. Som underlag för
det behöver central produktionsledare
kännedom om de olika programmens
tänkta utveckling på cirka tio års sikt.
För att det skall vara möjligt att till
'lämpa en långsiktig uppdragsstyrning
med mål angivna på flera års sikt,
behöver uppdragens resursdel kom
pletteras med ett ekonomiskt plane
ringsbemyndigande. Årsvis behöver
därmed central
produktionsledare
främst komplettera de givna uppdra
gen (Produktionsverket/ProdV) med
utbetalningsmedel ("budget").

FVL i nya HKV

vara densamma för flottilj- och skol
chef.
Av fredsrationel'la skäl är det inte
möj'ligt att helt nå ett idealt upp
dragssystem vid övergången till myn
digheten Försvarsmakten. Det med
för att en hel del verksamhet även
fortsättningsvis måste samordnas av
de centrala produktionsledarna (i
Flygvapnets falll Flygvapenledning
en/ FYLl. Anl'edningen härtill är

Ledningen av produktionen vid Flyg
vapnets förband, staber, skolor m m
sker från FVL.
Chefen s för Flygvapnet uppgifter
fördelas på avdelningar enligt nedan
och bild 3.
~ Produktionsavdelning
~ Programavdelning
~ Flygsäkerhetsavdelning

~ Vädertjänstavdelning

Ch eferna för flygsäkerhets- och
vädertjänstavdelningarna har i stort
sett samma uppgifter i HKV som i den
nuvarande organisationen. Vissa upp
gi fter har p g a de snävt ti Iltagna person airamarna i HKV överlämnats
till regionala produktionsledare.
Samlingsbegreppet program
ska II användas för Iika typer av
krigsförband och den verk
samhet som erfordras för att
producera dessa .
Chefen
för
Flygvapn et
beslutar, ,i nom ramen för giv
na uppdrag, i frågor rörande
flygvapenstridskrafterna för
delade på följande program :
• jaktflygförband
• JAS 39-förband
• AjS 37-förband
• Lätta attackflygförband
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Flygvapenlednlngen i Högkvarteret

Stf C ProdA

'- - -__--' B '- - -__- '
• f/ygvapen/edningen totalt: 112
• VIssa aspirant-/utbi/dningsbefaHningar tillkommer

Bild 3

Organ;saf;onsförklarn;ngar:

FVL/LED - Ledningssektionen
FVL!BAS - Basse ktionen

FVL - Flygvapenlednin gen
FVL/PROVAVD - Flygpvapenledningens produ ktionsavdelning
FVL/SAM - Sa mordningsse kt ion
FVL!PROD - Produ ktionssekti on
FVL!CENT - Centralsekti on
FVL!PROGAVD - Fl ygvapenledningens programavdelning
FVL/FLYG - Fl ygsekti onen

FL YGS~K - Flygsäkerhetsavdelnin gen
FLYGSAKS - Flygsäkerhetssektion en
LUFTfartS - Luftfartssektionen
FLYGMED - Flygmedicinsektionen
V~D - Vädertjän stavdelnin gen
V1DPLAN - Vädertjänstplaneringssektionen
VADPROD - Vädertjänstproduktionssektionen

nya flygvapen ledn i ngen att verkställas
Flygvapenlednin gen i det nya Hög
• Transport- och helikopterförband
genom produktionsavdelningen, som
kvarteret sk all bestå av 112 medarbe
• Stridslednings- och luftbevaknings 
alltså har ett renodlat avvägnings- och
tare fördel ade på fyra avdelningar och
förb and
u ppd ragsa rbete .
elva sektioner. Av totalantalet beräk
• Lednings- och sambandsförband
Samtl iga uppdrag från central pro
nas cirka 25 tjänster inte kräva "militär
• Bas- och flygverkstadsförband
duktionsledare (Chefen för Flygvap
kompetens".
net) kommer att styras genom produk
Ovan redovisade program är för
Bantningen möjliggörs genom sam
tionssektionen
produktionsavdel
närvarande dagens del program . Inom
ordni ng av funktioner i gemensamm a
ningen.
kort kommer regeringen att ge direktiv
stabsenheter, höjning av nivån på be
om hur programmen skall sammansät
fattningsh avare och genom nya ar
tas. Ändringar kan därför bli aktuell a
betsformer.
när tillämpning sker från den 1 juli
1994.
• • Det torde stå klart för alla
Ledningar och staber indelas i
arbetstagare, att dessa föränd
avdelningar i HKV Avdelninga r inde
rin gar efterhand kommer att
I'as i sektioner som är lägsta formella
beröra alla . Inledningsvis är
ind elning.
det i huvudsak de centrala
Programavdelningens huvudansvar
och regionala nivåerna som
i uppdragskedjan blir ett renodlat pro
måste ändra arbetsformer
gra m/systema rbete.
och roller. Men synsättet i
Respektive programansvarig får allt
produktionsledning innefat
så i framtiden det totala ansvaret för
tar i betyd ande utsträcknin g
hela programmet. D v s de ansvarar
att krigsförbandsc hef får allt
för målsättningar, systemplaner, pro
starkare ställning. Ansvaret
gramutvecki i ngsplaner,
personalbe
som skall kunna utkrävas blir
hov, utbildningsbehov m m .
starkt för skjutet ned åt i organi
sationen.
•
I produktionsavdelningen finns tre
C FS/Prod L
sektioner. Alla uppdrag kommer i den

F/ygvapenNyll nr 1/93

7

