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ABSTRACT: 

 

The Swedish Armed Forces had until relatively recently the alignment to act as an international 

peace keeping force by supporting other actors when promoting peace and freedom. Then the focus 

was to strive for military interoperability in that context. Now the alignment has shifted to the focus 

on defense of the national territory. A task that have been given the Swedish Armed Forces is to be 

able to do so together with other military forces including members of the North Atlantic Treaty 

Organization. 

 

This analysis seeks to answer how the military interoperability between the Swedish Armed Forces 

and the North Atlantic Treaty Organization is today in the context of joint multinational operations 

with the purpose to defend the national territory of Sweden. 

 

The result of this analysis shows that the Swedish Armed Forces and the North Atlantic Treaty 

Organization have achieved military interoperability in some respects but there is an absence of this 

in other respects. One of the prime conclusions of this analysis is that more research should be done 

in this area to get a clearer apprehension about how the military interoperability look between these 

actors and how it can be improved in the context of joint multinational operations with the purpose 

to defend the national territory of Sweden.   
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1. Inledning  

1.1 Problemformulering  

Försvarsmakten har tidigare haft inriktningen att bidra till internationella insatser utomlands 

för att främja fred och säkerhet. De krav som då ställdes på Försvarsmakten var att ha opera-

tiv förmåga att genomföra insatser som riksdagen och regeringen kräver. Detta innebar att 

Försvarsmakten behöver utvecklas i samarbete med andra stater i syfte att kunna genomföra 

gemensamma operationer inom mark-, sjö-, luft-, och informationsarenorna.8 

Enligt det militärstrategiska konceptet 2016 har Försvarsmakten nu en annan huvudriktning. 

 

”Tillsammans med övriga totalförsvaret ska det militära försvaret först och främst u 

göra en tröskel för den som vill angripa eller utöva påtryckningar på Sverige. Detta ska 

åstadkommas genom trovärdighet i krigföringsförmågan och vidare förstärkas genom 

tillgänglighet av dugliga krigsförband och vårt nära samarbete tillsammans med andra 

myndigheter, företag, stater och organisationer. Målet är att tydliggöra att angrepp på 

Sverige medför orimliga kostnader för en angripare och därmed verka krigsavhål-

lande.”9 

 

Den nya inriktningen för Försvarsmakten är att fokusera på nationellt försvar och detta ska 

kunna lösas självständigt och tillsammans med andra myndigheter, länder och organisat-

ioner.10 För att kunna försvara Sverige tillsammans med andra länder så behövs det att säker-

ställa ett internationellt samarbete och att ha förmåga att både ge och ta emot militärt stöd.11 

Värdlandsavtalet med NATO är ett samarbete som anses var av stor vikt då detta ger ökade 

förutsättningar för Försvarsmakten att kunna ge och ta emot militärt stöd.12  

 

Genom Sveriges solidaritetsförklaring ställs detta krav då säkerhetspolitiken förutsätter att 

Försvarsmakten har en förmåga att verka gemensamt med andra länder och organisationer. 

Det samarbetet som anses vara av störst vikt är samarbetet med Finland inom vilket militära 

resurser ska kunna användas tillsammans för att försvara respektive lands territoriella integri-

tet. Utöver detta samarbete för nationellt försvar så ska Försvarsmakten fortfarande kunna 

                                                 
8 Proposition 2004/05:5. Vårt framtida försvar. s.33 - 34 
9 Militärstrategisk doktrin: MSD 16, Försvarsmakten, Stockholm, 2016 s.51 
10 Ibid s. 40 - 41 
11 Ibid s.54 
12 Regeringsbeslut. 2017. Inriktning för Försvarsmaktens verksamhet för åren 2018 till och med 2020. s.9 
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delta i internationella insatser tillsammans med bland andra NATO i syfte att fördjupa samar-

betet med organisationen och dess medlemsländer.13 För att utveckla den militära interopera-

biliteten med andra länder och organisationer så ska Försvarsmakten delta i gemensamma öv-

ningar i Sveriges närområde främst tillsammans med de andra nordiska länderna men även 

NATO.14  

 

Denna undersökning kommer att undersöka den svenska Försvarsmaktens militära interopera-

bilitet med NATO då detta är något som har relevant betydelse för att tillsammans med andra 

kunna genomföra ett nationellt territoriellt försvar. 

 

Definitioner av interoperabilitet 

Försvarsmaktens definition av interoperabilitet är följande: 

 

”Förmåga att multinationellt kunna fungera effektivt tillsammans. Ska kunna ske genom 

att tjänster utbytes mellan och utnyttjas av system, militära enheter eller militära styr-

kor. Uppnås genom en internationell standardiseringsprocess.”15 

 

NATO definierar interoperabilitet enligt följande: 

 

“The ability for Allies to act together coherently, effectively and efficiently to achieve 

tactical, operational and strategic objectives. Specifically, it enables forces, units 

and/or systems to operate together and allows them to share common doctrine and pro-

cedures, each others’ infrastructure and bases, and to be able to communicate. Interop-

erability reduces duplication, enables pooling of resources, and produces synergies 

among the 29 Allies, and whenever possible with partner countries.”16 

 

                                                 
13 Regeringsbeslut. 2017. Inriktning för Försvarsmaktens verksamhet för åren 2018 till och med 2020. s.4 - 5 
14 Ibid. s.14 
15 Försvarsmakten. Ordlista. https://www.forsvarsmakten.se/sv/ordlista/#/i&word/interoperabilitet (Hämtad 

2019-04-24) 
16 North Atlantic Treaty Organization. Interoperability: Connecting NATO Forces. 2017.  

https://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_84112.htm (Hämtad 2019-05-07) 

https://www.forsvarsmakten.se/sv/ordlista/#/i&word/interoperabilitet
https://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_84112.htm


Charlie Fornesten 08-05-2019  

OP SA 16 - 19 

 

Sida 6 av 36 

 

1.2 Forskningsöversikt  

Tidigare forskning angående relationen mellan Sverige och NATO fokuserar på frågan om 

medlemskap. Det är en fråga som debatterats mer eller mindre intensivt enda sedan alliansen 

grundades 1949. Efter sökning om information gällande denna debatt har det visat sig att den 

huvudsakligen förts utan vetenskaplig grund där ena sidan talar för att Sverige ska gå med i 

NATO och de fördelar som följer medan andra sidan talar emot och i sin tur de fördelar det 

ger. Vid sökning i Primo har fem vetenskapliga artiklar hittats som framför allt behandlar just 

frågan om medlemskap eller ej och till del den svenska Försvarsmaktens ökade interoperabili-

tet trots att ett medlemskap ej anses vara troligt. Dessa artiklar är publicerade mellan 2001 och 

2016 och anses ge en bild av det aktuella forskningsläget och var fokuset ligger på inom om-

rådet. I några av artiklarna behandlas även Finland jämsides med Sverige då båda länderna är 

i en liknande situation och debatterna i respektive land är relativt lika, Finland kommer däre-

mot inte behandlas i denna undersökning.  

 

Anna Wieslander skriver i sin artikel ”Extended Cooperative Security” in the Baltic Sea Reg-

ion 2016 att Sverige har uppnått en hög grad av interoperabilitet med NATO genom medlem-

skapet i PFF (Partnerskap För Fred) 1994, PARP (The Planning and Review Process) 1995 

och deltagande i flera NATO-ledda missioner i Afghanistan, Libyen, Bosnien och Kosovo. 

Genom ökat samarbete och hög grad av interoperabilitet så har Sverige uppnått guld-status 

som samarbetspartner efter att ha bidragit till NATO så mycket som förväntas av en stat med 

fullt medlemskap. NATO vill utöka den militära interoperabiliteten i Östersjöområdet genom 

EOP (Enhanced Opportunities Partners) där Sverige ingår och detta med syfte att stärka sä-

kerheten i området genom kollektivt försvar. Interoperabiliteten skall ökas inom tre områden 

1) Bygga bättre förmåga att planera och genomföra övningar samt hantera hybrida hot 2) För-

bättrad delning av underrättelse gällande sjö- och luftbevakning 3) Ökad representation av 

Sverige i NATO:s ledningsstruktur genom att tillföra nya positioner i högkvarteret.17 

 

I en annan artikel skriver även Toumas Forsberg och Tapani Vaahtoranta om Sveriges ökade 

interoperabilitet i NATO genom PFF och PARP samt delaktigheten i NATO ledda missioner 

                                                 
17 Wieslander, Anna. ”Extended Cooperative Security" in the Baltic Sea Region. The Polish Quarterly of Inter-

national Affairs. Vol. 25, nr. 1, 2016: 134-VI. http://web.b.ebscohost.com.proxy.annalindhbibliote-

ket.se/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=21f92b1a-3722-4c2a-9132-d90eb840d00e%40sessionmgr120 

(Hämtad 2019-05-07) 

http://web.b.ebscohost.com.proxy.annalindhbiblioteket.se/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=21f92b1a-3722-4c2a-9132-d90eb840d00e%40sessionmgr120
http://web.b.ebscohost.com.proxy.annalindhbiblioteket.se/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=21f92b1a-3722-4c2a-9132-d90eb840d00e%40sessionmgr120
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som genomförts innan artikeln skrevs 2001. Sverige har gått ut med att NATO spelar en vik-

tig roll för att främja det säkerhetspolitiska läget i Europa och vill därför utöka samarbetet, 

dock utan ett fullt medlemskap och den säkerhetsgaranti som artikel 5 medför. Medlemskapet 

i PFF är den väg Sverige går för att höja interoperabiliteten och detta bör ej ses som ett vänt-

rum till fullt medlemskap utan som en möjlighet att utöka och förbättra samarbetet för en utö-

kad förmåga gällande krishantering. Artikeln lyfter även upp de delade åsikterna om ett 

svenskt medlemskap i NATO. Ena sidan anser att Sverige redan är beroende av NATO vid en 

väpnad konflikt och att stå utanför som militärt alliansfri gör att Sverige inte har möjlighet att 

påverka vilken typ av hjälp Sverige kan få vid behov. Medan andra sidan anser att Sveriges 

säkerhet gynnas mest av att fortsätta vara militärt alliansfria och att Europa tillsammans bör 

klara sig utan att få stöd av USA.18 

 

Även Charlotte Wagnsson skriver i en artikel som publicerades 2011 angående utvecklingen 

av Sveriges relation till NATO till följd av delaktigheten i de NATO ledda missionerna i Af-

ghanistan och Libyen och skriver att Sverige visat sådant stort intresse för gemensamma öv-

ningar och övrigt utökat arbete till exempel genom PFF att Sverige redan är mer med i NATO 

än utanför. I artikeln genomför Wagnsson en undersökning som identifierar drivkrafter bakom 

Sveriges och NATO:s agerande utifrån teorierna realism och idealism. Slutsatsen är att 

NATO:s drivkrafter främst kan identifieras som realism och Sveriges som idealism. Trots 

detta så visar Sverige intresse av att vara delaktig i NATO-ledda missioner. Wagnssons för-

klaring till detta är att Sverige deltagit i dessa på grund av att NATO angett humanitärt stöd 

som anledning till missionerna, vilket är fallen vid insatserna i Afghanistan och Libyen. 

Skulle detta bli en vanligare anledning som NATO nyttjar sig av så skulle det vara mer troligt 

att Sverige sökte ett fullt medlemskap i NATO.19 

 

Ulrika Möller och Ulf Bjereld genomför i sin artikel publicerad 2010 en jämförande analys 

som behandlar både Sverige och Finland vilken syftar bland annat till att svara på frågan om 

varför Sverige fortfarande är militärt alliansfria trots ökat samarbete. Även denna artikel tar 

upp PFF och anser att Sverige har fått ett nära och gemensamt samarbete med NATO genom 

detta partnerskap. Angående PFF så anser Sverige att det är ett samarbete som möjliggör till 

                                                 
18 Forsberg, Tuomas, and Tapani Vaahtoranta. Inside the EU, outside NATO: Paradoxes of Finland's and Swe-

den's Post‐neutrality. European Security Vol. 10, nr. 1, 2001: 68-93. DOI: 10.1080/09662830108407483. 
19 Wagnsson, Charlotte. A Security Community in the Making? Sweden and NATO Post-Libya. European Secu-

rity. Vol. 20, nr. 4, 2011: 585-603. DOI: 10.1080/09662839.2011.633514. 
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eget deltagagande för att främja säkerheten för hela Europa. Anledningarna till att Sverige 

inte ansökt om ett fullt medlemskap i NATO anses bero på brist på stöd inom befolkningen, 

minskad risk för ett väpnat angrep riktat mot Sverige och att Sveriges nya inriktning är att 

hjälpa andra länder genom humanitära insatser utomlands.20 Denna artikel genomför en 

undersökning som var relevant då den publicerades, sedan dess har situationen utvecklats och 

Sverige har bland annat skiftat fokus från att primärt använda Försvarsmakten i internationella 

insatser i krisdrabbade områden till att huvudsakligen bedriva ett nationellt försvar. 

 

Till skillnad från Möller och Bjereld så skriver Mike Winnerstig i sin artikel publicerad 2014 

och därför bara fyra år senare att Sverige anser att det säkerhetspolitiska läget har försämrats 

och att det finns en ökad uppfattning om externa hot. Med anledning av detta strävar Sverige 

efter att utöka sitt samarbete med NATO för sin egen säkerhet men fortfarande utan fullt med-

lemskap. Dock skriver Winnerstig att befolkningens inställning till ett medlemskap inte 

längre är lika negativt och detsamma gäller riksdagen. Därför anses en ansökan om medlem-

skap mer aktuellt än vad det någonsin varit innan. En anledning till att Sverige närmar sig 

NATO beskrivs vara brist på en gemensam försvarspolicy inom NB8 (Nordic-Baltic Eight) då 

medlemsländerna har en blandning av medlemskap och icke medlemskap i NATO och EU 

och utgör därför inte en sann säkerhetsgemenskap där rutiner finns för att underlätta planering 

och genomförande av militära aktioner, därav ökad interoperabilitet med NATO.21        

 

Sammanfattning 

Forskningsöversikten visar att Sveriges riktning gällande frågan om medlemskap i NATO 

ändras genom åren och det är en debatt som troligtvis aldrig kommer att upphöra helt. Även 

om Sverige inte är medlem i NATO så bedrivs ett allt mer utökande arbete med att förbättra 

relationen och den militära interoperabiliteten med alliansen. Tidigare har detta varit i syfte att 

kunna verka tillsammans med bland andra NATO i internationella insatser utomlands. Nu har 

inriktningen ändrats till att Försvarsmakten huvudsakligen ska bedriva ett nationellt territori-

ellt försvar och detta ska kunna ske med hjälp från andra länder. För att detta ska kunna ge-

                                                 
20 Möller, Ulrika, and Ulf Bjereld. From Nordic Neutrals to Post-neutral Europeans: Differences in Finnish and 

Swedish Policy Transformation. Cooperation and Conflict. Vol. 45, nr. 4, 2010: 363-86. DOI: 

10.1177/0010836710386870. 
21 Winnerstig, Mike. Security Policy at Road’s End? The Roles of Sweden and Finland in the Nordic-Baltic De-

fence Cooperation Process. Lithuanian Annual Strategic Review. Vol. 12, nr. 1, 2014: 151-72. DOI: 

10.2478/lasr-2014-0007 



Charlie Fornesten 08-05-2019  

OP SA 16 - 19 

 

Sida 9 av 36 

 

nomföras så effektivt som möjligt krävs det militär interoperabilitet mellan de militära styr-

korna. I forskningsöversikten framgår det faktum att arbetet pågår med att öka Sveriges mili-

tära interoperabilitet med NATO och den är bevisligen tillräcklig för att kunna delta i kontex-

ten internationella insatser utomlands. Däremot är Sveriges militära interoperabilitet med 

bland annat NATO i kontexten territoriellt försvar något som inte undersökts i lika stor ut-

sträckning. 

1.3 Syfte  

Detta arbete undersöker Sveriges och NATO:s militära interoperabilitet i syfte att ta reda på 

hur den ser ut idag gällande planering och genomförande av gemensamma operationer på 

operativ nivå i kontexten territoriellt försvar då det är något som den svenska Försvarsmakten 

har i uppgift att kunna genomföra tillsammans med bland andra NATO. 

1.4 Frågeställning/forskningsfrågor  

 

• Hur ser den militära interoperabiliteten ut mellan Sverige och NATO på operativ nivå 

gällande planering och genomförande av gemensamma operationer i kontexten försvar 

av svenskt territorium? 

1.5 Avgränsningar  

Denna undersökning kommer att undersöka militär interoperabilitet mellan Sverige och 

NATO på operativ nivå och i kontexten gemensam operation med flera länders militära styr-

kor för territoriellt försvar.  

1.6 Disposition 

I det andra kapitlet motiveras först valet till den teori som undersökningen använder sig av 

vilket följs av en beskrivning av en beskrivning av den. I det tredje kapitlet diskuteras valet av 

metoden som används för att genomföra undersökningen samt det material som nyttjas. Där-

efter operationaliseras teorin och analysverktyget redovisas. I det fjärde kapitlet används ana-

lysverktyget för att analysera empirin i syfte att komma fram till forskningsfrågans svar. I det 

femte och undersökningens avslutande kapitel redovisas svaret på frågeställningen och det ge-

nomförs en diskussion av resultatet.     
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2. Teori 

2.1 Michael Codner: Hanging Together 

Undersökningen syftar till att undersöka militär interoperabilitet mellan Sverige och NATO 

och därför har en modell valts som beskriver olika dimensioner och faktorer som påverkar mi-

litär interoperabilitet. Modellen används som grund vid operationaliseringen för att ta fram ett 

analysverktyg. Analysverktyget används i syfte att göra det möjligt att identifiera faktorer 

som har inverkan på militär interoperabilitet i empirin. Därefter jämförs de mot varandra för 

att få ett svar på hur analysenheterna skiljer sig åt.  

2.2 Teoridiskussion 

Vid sökande efter en teori som skulle lämpa sig att användas som teoribas i denna undersök-

ning så hittades en modell framtagen av Michael Codner och en teori som är framtagen av 

Ingvar Sjöblom.  

 

Sjöbloms teori är en vidareutveckling av Codners modell som används i rapporten Interope-

rabilitet i multinationella operationer som Sjöblom själv skrivit. Codner och Sjöblom är över-

ens om att militär interoperabilitet mellan flera länder kan delas in i flera dimensioner som 

alla har olika betydelser för den militära interoperabiliteten på krigsföringens olika nivåer.22 

Sjöblom har däremot utvecklat Codners modell genom att tillföra begreppen samverkan och 

samordning då han anser att Codner främst fokuserar på de tekniska förutsättningarna för att 

uppnå militär interoperabilitet.23 Syftet med Sjöbloms vidareutveckling av Codners modell är 

att undersöka Sveriges militära interoperabilitet i gemensamma operationer med andra länders 

militära styrkor vid insatser där svenska enheter främst är underställda då operationen leds av 

en annan aktör. Anledningen till detta är att Försvarsmaktens inriktning var att kunna skicka 

snabba insatsförband utomlands för att bidra till en fredsbevarande eller fredsframtvingande 

styrka bestående av militära enheter från olika länder.24 

 

Av Codners modell och Sjöbloms vidareutveckling så har Codners modell valts att utgöra 

undersökningens teoribas. Motiveringen till detta är att Sjöbloms vidareutveckling är gjord i 

                                                 
22 Sjöblom, Ingvar, Interoperabilitet i multinationella operationer: fallstudie Liberia (LA01) och tankar inför 

framtiden, Krigsvetenskapliga institutionen, Försvarshögskolan, Stockholm, 2005 s.53 
23 Ibid s.47 - 48 
24 Ibid s.3 - 5 
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syftet att undersöka militär interoperabilitet mellan Sverige och andra länders militära styrkor 

i kontexten insatser utomlands där Försvarsmaktens enheter underställs andra militära enheter 

och operationen ägs av en annan aktör. Eftersom denna undersökningens syfte är att under-

söka militär interoperabilitet mellan Sverige och NATO i kontexten gemensam operation med 

flera länders militära styrkor för territoriellt försvar så anses Codners modell vara ett mer pas-

sande val. 

2.3 Beskrivning av Codners modell 

Michael Codners modell är publicerad i boken Hanging Together: Military Interoperability in 

an Era of Technological Innovation.25 Den beskriver fyra dimensioner av interoperabilitet 

vilka är Organizational, Behavioural, Logistic och Technical.26 Varje dimension beskrivs för 

att ge en övergripande bild och förklara innebörden. Inom dimensionerna återfinns krigsfö-

ringens nivåer samt faktorer som påverkar den militära interoperabiliteten. 

2.3.1 Organisatorisk interoperabilitet (Organizational interoperability) 

Denna dimension beskriver interoperabilitet på olika nivåer inom militära organisationer. I 

syfte att ensa bilden på hur de olika nivåerna särskiljs så delas dessa in liknande krigsföring-

ens nivåer vilka är lämpliga att använda sig av när militära organisationer behandlas och är 

även en indelning som är vedertagen inom NATO. Dessa nivåer är politisk strategi (Grand 

Strategic), militärstrategisk (Military Strategic), operativ (Operational), taktisk (Tactical) och 

stridsteknisk (Procedural).27 

 

Politisk strategi (Grand Strategic) 

Denna nivå utgörs av staters högsta ledning det vill säga politikerna som tar beslut gällande 

användning av militära, diplomatiska och ekonomiska medel. Inom denna nivå är interopera-

bilitet inget som vanligtvis mäts då det bland annat handlar om politiska gemensamma mål, 

säkerhetspolitik, delning av underrättelser och överenskommelser angående gemensamma la-

gar. Det är dock är det på denna nivå beslut fattas som ligger till grund för och påverkar den 

militära interoperabiliteten.28 

 

                                                 
25 Codner, Michael, Hanging together: military interoperability in an era of technological innovation, Royal 

United Services Institute for Defence Studies, London, 2003 s.4 
26 Ibid s.30 - 31 
27 Ibid s.35 - 38 
28 Ibid s.35 - 36 



Charlie Fornesten 08-05-2019  

OP SA 16 - 19 

 

Sida 12 av 36 

 

Militärstrategi (Military Strategic) 

Inom denna nivå arbetar staters högsta militära staber. Militär interoperabilitet på denna nivå 

utgörs av överenskomna strategier och doktriner som medför att staters militära medel an-

vänds i syfte att uppå gemensamma mål. På denna nivå är utmaningen större att uppnå intero-

perabilitet än på Grand Strategic då kompatibilitet inom tekniska system är av stor vikt för 

att staters militära staber bland annat ska kunna samverka genom ledningssystem och dela 

underrättelser.29  

 

Operativ (Operational) 

På denna nivå ligger den högsta ledningen inom ett operationsområde bestående av militära 

styrkor från flera olika stater som är delaktiga i en operation. För att uppnå interoperabilitet 

mellan de delaktiga militära styrkorna ställs ännu högre krav på överenskommelser gällande 

följande av gemensamma doktriner. De operativa doktrinernas utformande påverkas av nat-

ionernas politik, militärstrategiska mål och kultur. Teknisk interoperabilitet på operativ nivå 

innebär att de tekniska system som nyttjas inom en operation ska kunna fungera tillsammans i 

syfte att bland annat dela information i form av underrättelser gällande fiender och egna posit-

ioner samt planering av uppdrag och stridsledning.30 Genom gemensamma övningar finns det 

goda förutsättningar för att öka interoperabiliteten mellan nationers militära styrkor vilket kan 

öka förmågan att gemensamma förflyttningar inom ett operationsområde samt förståelse för 

förfaranden och kompatibilitet mellan tekniska system.31    

 

Taktisk (Tactical) 

Denna nivå karakteriseras av ledning av enheter på taktisk nivå inom ett insatsområde. Exem-

pel på detta är NATO:s stående marina styrkor som består av fartyg från flera olika stater. 

Teknisk kompatibilitet samt överenskommelser angående gemensamma tillvägagångssätt och 

doktriner på taktisk nivå är framgångsfaktorer för att uppnå interoperabilitet mellan olika sta-

ters militära styrkor.32 

 

 

 

                                                 
29 Codner, Michael, Hanging together: military interoperability in an era of technological innovation, Royal 

United Services Institute for Defence Studies, London, 2003 s.36 - 37 
30 Ibid s.37 
31 Ibid s.30 
32 Ibid s.37 



Charlie Fornesten 08-05-2019  

OP SA 16 - 19 

 

Sida 13 av 36 

 

Stridsteknisk (Procedural) 

Inom denna nivå har personlig utrustning, teknisk materiel samt utbildning för ett korrekt 

handhavande betydelse. Vanligtvis associeras denna nivå inte med interoperabilitet mellan 

stater då det sällan blandas soldater från olika nationer i till exempel en stridsvagnsbesättning 

eller skyttesoldater inom en enhet. Däremot kan till exempel en utlånad officer från en stat 

stöta på problem angående interoperabilitet då denne hamnar i en stab tillhörande ett annat 

land eftersom officeraren kan sakna utbildning i de ledningsstödsystem som används och kän-

nedom om de rutiner som finns.33         

2.3.2 Beteendemässig interoperabilitet (Behavioural interoperability) 

Inom denna dimension av interoperabilitet behandlas allt som styr agerandet av individer och 

grupper. I en militär kontext är det således policys, militära strategier samt doktriner som på-

verkar hur militär personal agerar. I denna dimension redovisas även faktorer som påverkar så 

som seder, kultur och religion.34  

 

Doktrinär interoperabilitet 

Doktriner har stor inverkan på hur militära enheter agerar vid lösandet av givna uppgifter. 

Dessa är principer och riktlinjer som skall tas i beaktande vid användning för att skapa intero-

perabilitet inom ett lands militära styrkor. På militärstrategisk nivå finns de största förutsätt-

ningarna att uppnå doktrinär interoperabilitet mellan flera staters militära styrkor genom ge-

mensamma militärstrategiska mål. Däremot är det inte så vanligt att de militärstrategiska må-

len är lika mellan stater då det är de övergripande politiska målen som styr hur en nations mi-

litärstrategiska mål utformas. Det är de militärstrategiska målen som formar den operativa 

doktrinen då det är genom den och dess utformning som de strategiska målen kan uppfyllas.35 

 

Olika nationers militära styrkor gynnas av att genomföra övningar och gemensamma operat-

ioner tillsammans då det är genom detta som de får möjlighet att öka förståelsen för varandras 

tillvägagångssätt och doktriner. Detta kan bidra till att överenskommelser görs gällande änd-

ringar i doktrinerna i syfte att öka interoperabiliteten. Då doktriner fungerar som riktlinjer 

som kräver omdöme vid applicering finns ett uttryck som bidrar till att applicera doktriner 

praktiskt som är: Taktik (tactics), tekniker (techniques) och förfaranden (procedures) förkortat 

                                                 
33 Codner, Michael, Hanging together: military interoperability in an era of technological innovation, Royal 

United Services Institute for Defence Studies, London, 2003 s.38 
34 Ibid s.51 
35 Ibid s. 65 
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TTP. TTP medför regelbundenhet vid appliceringen av doktriner och är av störst betydelse på 

taktisk nivå då det på denna nivå det finns mindre utrymme för fri tolkning av doktrinerna.36 

2.3.3 Logistisk interoperabilitet (Logistic interoperability) 

Denna dimension berörs av försörjning av förnödenheter och förmåga till transporter. För att 

uppnå interoperabilitet mellan olika staters militära styrkor så är standardisering av förnöden-

heter och kompatibilitet vad gäller återfyllning av förband ett tillvägagångssätt. Även tillväga-

gångssätt gällande hur logistiktjänsten ska gå till genom procedurer som beskrivs i doktriner 

bör ensas i syfte att uppnå så hög interoperabilitet som möjligt.37 Tre kategorier beskrivs som 

de övergripande genom vilka militär interoperabilitet inom logistik kan beskrivas.  

 

Den första är kulturella skillnader när det gäller försörjning av mat och tillvägagångssätt inom 

sjukvård. Denna kategori beskrivs dock ha marginell betydelse för att en operation ska lyckas 

eller misslyckas på grund av militär interoperabilitet.38 

 

Den andra kategorin gäller standardisering av bland annat ammunitionstyper, drivmedelstyper 

och reservdelar. Ju fler stater inom en allians som följer en standardisering desto högre militär 

interoperabilitet skapas i den logistiska dimensionen.39 

 

Den tredje kategorin innefattar förmåga att dela med sig av resurser i form av transportmedel. 

Denna kategori anses ha viktigast betydelse för rörlighet på strategisk och operativ nivå på 

grund av den problematik som uppstår om en stats militära styrkor inte har förmåga att trans-

porteras till ett operationsområde och på så sätt inte kan bidra i tid.40   

2.3.4 Teknisk interoperabilitet (Technical interoperability) 

Teknisk interoperabilitet innefattar kompatibilitet mellan kommunikations- och ledningsstöd-

system. Denna nivå existerar i både de högre och lägre graderna inom krigsföringens nivåer 

och ju lägre ner av de nivåerna desto svårare är det att uppnå interoperabilitet. Ett problem 

inom teknisk interoperabilitet är att nya och gamla system inte fungerar med varandra.41 

                                                 
36 Codner, Michael, Hanging together: military interoperability in an era of technological innovation, Royal 

United Services Institute for Defence Studies, London, 2003 s.65 - 66 
37 Ibid s.69 
38 Ibid s.70 
39 Ibid s.70 - 71 
40 Ibid s.71 
41 Ibid s.73 
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Endast överföring av information är inte själv tillräckligt för att uppnå full interoperabilitet. 

Behovet finns att samla information från olika källor och system för att sedan sammanfogas i 

syfte att skapa en lägesbild som i sin tur ska kunna delas mellan stater och ligga till grund för 

militära bedömningar. I den militära kontexten finns det särskilda krav när det gäller data, in-

formation och lägesbilder som delas så som att den kan levereras, överförs via säkra kanaler, 

att säkerhetsklassningen hålls och att informationen är tillförlitlig.42 

 

Vid militärt samarbete mellan olika stater finns alltid en grundnivå av interoperabilitet som 

bör uppnås för att till exempel en utlandsmission ska kunna genomföras även om staternas 

militära styrkor inte kommer att vara verksamma inom samma geografiska område och såle-

des inte behöver interagera direkt med varandra. Det som behövs för att genomföra ett sådant 

samarbete är ett gemensamt syfte om vad som ska åstadkommas, delning av planer och insats-

regler. Ska de militära styrkorna däremot kunna lösa uppgifter med varandra i samma geogra-

fiska område så ställs det högre krav på interoperabiliteten då militära enheter från olika stater 

ska kunna förmedla information till varandra för att skapa en gemensam lägesbild både på 

operativ och taktisk nivå vilken också ska kunna vara tillgänglig för alla nationer. För att 

uppnå hög nivå av teknisk interoperabilitet så krävs det att de vapen och sensorer som nyttjas 

av militära enheter är kompatibla med varandra.43  

                                                 
42 Codner, Michael, Hanging together: military interoperability in an era of technological innovation, Royal 

United Services Institute for Defence Studies, London, 2003 s.74 
43 Ibid s.75 
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3. Metod 

3.1 Forskningsdesign  

Undersökningen genomförs i form av en jämförande kvalitativ textanalys eftersom det är ett 

lämpligt tillvägagångssätt för att identifiera skillnader i texter som jämförs mot varandra.44 En 

kvalitativ ansats har valts eftersom undersökningen har en frågeställning som ska svara på ett 

hur. Detta innebär att det är mjuka data som ska tolkas och analyseras under tiden som datain-

samlingen sker.45 Med denna forskningsdesign blir det möjligt att hitta skillnaderna i de doku-

ment som undersöks kan jämföras med varandra i syfte att svara på frågeställningen.   

 

Eftersom denna undersökning syftar till att undersöka hur Försvarsmaktens och NATO:s mili-

tära interoperabilitet ser ut har den i huvudsak en beskrivande ambition. Den syftar därför inte 

till att undersöka varför den militära interoperabiliteten ser ut som den gör, utan hur den ser 

ut. Därför jämförs dess två i syfte att ge ett svar på hur den ser ut utifrån valda dokument. 46 

 

Det finns flera fördelar med att basera undersökningen på dokument. Dokument är överlag 

lättillgängliga och de har förutsättningar för att innehålla mycket information vilket ökar för-

utsättningarna för att kunna ge svar på undersökningen. Dokument är även utöver lättillgäng-

liga för en undersökning även tillgängliga för att kontrolleras av andra eller granskas offent-

ligt. En nackdel som kan följa av att grunda undersökningen på dokument är att dokumenten 

brister i trovärdighet och att informationen är sekundär. En annan nackdel med detta kan vara 

att dokumenten bygger på tolkningar av utgivaren och inte är objektiva.47 För att undvika 

nackdelarna med att grunda undersökningen på dokument så kommer de som väljs ut att ana-

lyseras i undersökningen granskas enligt de fyra principerna för källkritik.48 

                                                 
44 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik, Towns, Ann E. & Wängnerud, Lena, Metodpraktikan: 

konsten att studera samhälle, individ och marknad, Femte upplagan, Wolters Kluwer, Stockholm, 2017 s. 211 - 

212 
45 Johannessen, Asbjørn & Tufte, Per Arne, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, 1. uppl., Liber, 

Malmö, 2003 s.59 - 60 
46 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik, Towns, Ann E. & Wängnerud, Lena, Metodpraktikan: 

konsten att studera samhälle, individ och marknad, Femte upplagan, Wolters Kluwer, Stockholm, 2017 s.69 - 70 
47 Denscombe, Martyn, Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, 2. 

uppl., Studentlitteratur, Lund, 2009 s.316 - 317 
48 Thurén, Torsten, Källkritik, 3., [rev. och omarb.] uppl., Liber, Stockholm, 2013 s.7 - 8 
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3.2 Forskningsetiska överväganden 

Eftersom datainsamlingen för undersökningen inte skett genom observationer, intervjuer eller 

experiment och inga personliga uppgifter eller data har hanterats har inga forskningsetiska 

överväganden varit nödvändiga i det avseendet.49 Däremot har forskningsetiska överväganden 

gjorts i avseendet att den data som undersöks skall vara tillförlitlig och undersökningen ge-

nomförs utan att i förväg ha ett förutbestämt resultat vilket är förutsättningar för en hederlig 

undersökning.50 Det finns även krav på att undersökningens ska vara transparent bland annat 

genom riktig redovisning av källor och analysredskap då detta möjliggör att undersökningen 

kan granskas och andra forskare har möjlighet att få tillgång till materialet i syfte att forska 

vidare eller pröva undersökningen med ett annat tillvägagångssätt.51 NATO:s doktriner är på 

engelska vilket betyder att missförstånd till följd av översättning kan ske då den undersökts. 

Därför har engelsk-svenska ordböcker använts för att minimera risken för felaktiga översätt-

ningar. 

3.3 Material och källkritik  

Den militära interoperabiliteten mellan Sverige och NATO på operativ nivå kommer att un-

dersökas genom doktriner och det samförståndsavtal som Sverige och NATO har ingått. 

Doktrinerna har valts för att det är dessa som påverkar de militära styrkornas beteende vid en 

gemensam operation med flera olika länder. Samförståndsavtalet har valts ut eftersom under-

sökningen genomförs i kontexten territoriellt försvar och har gjorts för att NATO ska ha för-

utsättningar för att hjälpa Försvarsmakten i händelse av ett väpnat angrepp som svenskt terri-

torium. För att undersöka den militära interoperabiliteten på operativ nivå har därför följande 

fem dokument valts ut:  

• Samförståndsavtal med NATO om värdlandsstöd52 

• Operativ doktrin 201453 

• Doktrinbilaga försvarslogistik54 

• AJP-3 Allied Joint Doctrine for the conduct of operations55 

                                                 
49 Johannessen, Asbjørn & Tufte, Per Arne, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, 1. uppl., Liber, 

Malmö, 2003 s.59 - 60 
50 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik, Towns, Ann E. & Wängnerud, Lena, Metodpraktikan: 

konsten att studera samhälle, individ och marknad, Femte upplagan, Wolters Kluwer, Stockholm, 2017 s.24 - 25 
51 Ibid s.25 - 27 
52 Ds 2015:39. Samförståndsavtal med Nato om värdlandsstöd. 
53 Operativ doktrin 2014: OPD, Försvarsmakten, Stockholm, 2014 
54 Doktrinbilaga försvarslogistik: DB FLOG, Försvarsmakten, Stockholm, 2015 
55 Allied Joint Doctrine for the Conduct of Operations (AJP-3(C)), NATO Standardization Office (NSO), 2019 
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• AJP-4.4 Allied Joint Movement and Transportation Doctrine56 

 

Samförståndsavtal med Nato om värdlandsstöd kommer att analyseras då det i detta doku-

ment går att finna de överenskommelser gällande lagar och förordningar som gör det möjligt 

för Sverige att ta emot stöd från NATO medlemsländer i form av militära styrkor.57  

 

Operativ doktrin 2014 är ett inriktande dokument som används vid planering och genomfö-

rande av operationer som bedrivs av Försvarmkaten. Doktrinen syftar även till att ensa språk-

bruket genom att bidra med definition av uttryck och begrepp som används vid bland annat 

utbildning, övning, planering och genomförande av operationer.58 Försvarsmaktens operativa 

doktrin är utgiven 2014 och det är möjligt att den inte stämmer helt överens med den nya in-

riktning som Försvarsmakten har fått. Det är däremot den doktrin som är aktuell vad gäller 

Försvarsmaktens agerande på operativ nivå. Doktrinen är en förstahandskälla vilket betyder 

att den inte har kunnat förvrängas på något vis.  

 

Doktrinbilaga försvarslogistik är ett inriktande dokument som behandlar området militärstra-

tegisk logistik och försvarslogistik vid operationer. Doktrinbilagan är ett komplement till 

Operativ doktrin 2014 och dessa är ämnande att användas tillsammans vid planering, genom-

förande och avveckling av en operation.59 Doktrinbilagan likt den operativa doktrinen även 

den en förstahandskälla.  

 

AJP-3 Allied Joint Doctrine for the conduct of operations är den doktrin som NATO:s med-

lemsländerna använder sig av vid planering, genomförande och avslutning av gemensamma 

operationer. Doktrinen fungerar som riktlinjer för befälhavare och deras personal och används 

både vid gemensamma operationer då endast NATO medlemmar är inblandade och gemen-

samma operationer där både NATO medlemmar, icke medlemmar och samarbetspartners är 

inblandade.60 Denna doktrin är utgiven 2019 vilket betyder att den bör vara uppdaterad vad 

gäller NATO:s inriktning vad gäller den operativa nivån. 

                                                 
56 Allied Joint Movement and Transportation Doctrine (AJP-4.4(B)), NATO Standardization Agency (NSA), 

2013 
57 Ds 2015:39. Samförståndsavtal med Nato om värdlandsstöd. s.5 
58 Operativ doktrin 2014: OPD, Försvarsmakten, Stockholm, 2014 s.5 
59 Doktrinbilaga försvarslogistik: DB FLOG, Försvarsmakten, Stockholm, 2015 s.4 
60 Allied Joint Doctrine for the Conduct of Operations (AJP-3(C)), NATO Standardization Office (NSO), 2019 

s.(xi) 



Charlie Fornesten 08-05-2019  

OP SA 16 - 19 

 

Sida 19 av 36 

 

AJP-4.4 Allied Joint Movement and Transportation Doctrine är den doktrin som används av 

NATO medlemsländer vid planering och genomförande av förflyttning av militära enheter 

och logistiktransporter både på strategisk nivå och operativ nivå.61 Doktrinen tillhör den över-

gripande logistikdoktrinen AJP-4 Allied Joint Doctrine for Logistics62 och behandlar förflytt-

ningar och transporter mer ingående. Motivet till att använda den mer ingående doktrinen 

istället för den övergripande logistikdoktrinen som bättre motsvarar Försvarsmaktens doktrin-

bilaga är just för att den på ett mer ingående sätt förklarar det tillvägagångssätt som NATO 

medlemmar använder sig av vid förflyttning av militära enheter och logistiktransporter. Dokt-

rinbilaga försvarslogistik är dock det inriktande dokumentet som Försvarsmakten använder 

sig av vid motsvarande verksamhet och ingen mer inriktad doktrin finns. AJP-4.4 är den dokt-

rin är den senaste utgåvan och det är således den som militära styrkor i NATO:s medlemslän-

der använder sig av vid förflyttning av militära enheter och logistiktransporter. 

 

Utifrån de fyra källkritiska principerna så är de utvalda doktrinerna tillförlitliga. Försvarsmak-

tens doktriner är utgivna av Försvarsmakten och därför uppfylls kriteriet äkthet. Kriteriet 

tidsamband kan kopplas till hur länge sedan det var doktrinerna blev utgivna. Trots att det kan 

ha gått flera år sedan de gavs ut så anses de uppfylla kriteriet på grund av att det är de doktri-

nerna som är aktuella. De uppfyller även kriteriet oberoende då det är de utgivna doktrinerna 

som används och inte eventuella citat eller avskrifter. Doktrinerna anses även vara tendensfria 

då det är dessa som nyttjas av hela Försvarsmakten i dess verksamhet.63  

 

NATO:s doktriner är utgivna av NATO Standardization Agency och NATO Standardization 

Office. Anledningen till att det kan uppfattas som att det är olika utgivare av doktrinerna är att 

NATO Standardization Agency bytte namn till NATO Standardization Office 2014 men har 

fortfarande samma uppgifter som innan namnbytet.64 Likt Försvarsmaktens doktriner så upp-

fyller även NATO:s doktriner de fyra källkritiska principerna och i avseendet tendensfrihet så 

uppfylls det genom att doktrinerna nyttjas av alla NATO medlemsländers militära styrkor.65 

                                                 
61 Allied Joint Movement and Transportation Doctrine (AJP-4.4(B)), NATO Standardization Agency (NSA), 

2013 s. (1-1) 
62 Allied Joint Doctrine for Logistics (AJP-4(B)), NATO Standardization Office (NSO), 2018 
63 Thurén, Torsten, Källkritik, 3., [rev. och omarb.] uppl., Liber, Stockholm, 2013 s.7 - 8 
64 NATO Standardization Office. NATO Standardization Office. https://nso.nato.int/nso/nso_background.html 

(Hämtad 2019-05-08) 
65 Thurén, Torsten, Källkritik, 3., [rev. och omarb.] uppl., Liber, Stockholm, 2013 s.7 - 8 

https://nso.nato.int/nso/nso_background.html
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Utöver att doktrinerna uppfyller de fyra källkritiska principerna så anses även samförstånds-

avtalet mellan Sverige och NATO uppfylla dessa då dokumentet är utgivet av regerings-

kansliet.66 

3.4 Operationalisering  

För att kunna undersöka den militära interoperabiliteten mellan Försvarsmakten och NATO 

med Codners modell så behöver den operationaliseras i syfte att ta fram relevanta indikatorer. 

Med indikatorerna blir det möjligt att skapa ett analysverktyg vilket i sin tur används för att 

systematiskt kunna undersöka de dokument som utgör empirin.67 Då det är militär interopera-

bilitet på den operativa nivån som undersöks så tas indikatorer fram utifrån vad Codners mo-

dell beskriver vara av betydelse i dimensionerna organisatorisk, beteendemässig, teknisk och 

logistisk för den operativa nivån.  

3.4.1 Organisatoriska dimensionen 

Inom denna dimension anser Codner att den militära interoperabiliteten mellan länder på ope-

rativ nivå är högre om doktrinerna överensstämmer med varandra.68 Ingen indikator tas fram 

enbart utifrån detta. Däremot tas indikatorer fram från de andra dimensionerna på de punkter 

doktrinens roll anses relevant för den operativa nivån. 

3.4.2 Beteendemässiga dimensionen 

Enligt Codners modell finns bättre förutsättningar för militär interoperabilitet mellan länder 

om det är troligt att de militära styrkorna agerar på liknande sätt i militära situationer. Det 

som enligt Codner påverkar den beteendemässiga dimensionen på den operativa nivån är in-

satsregler, rättsliga förutsättningar som möjliggör delning av underrättelser och hemlig in-

formation, överensstämmelser i doktriner och I vilken utsträckning operativ planering genom-

förs tillsammans med andra aktörer. 69  

 

                                                 
66 Thurén, Torsten, Källkritik, 3., [rev. och omarb.] uppl., Liber, Stockholm, 2013 s.7 - 8 
67 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik, Towns, Ann E. & Wängnerud, Lena, Metodpraktikan: 

konsten att studera samhälle, individ och marknad, Femte upplagan, Wolters Kluwer, Stockholm, 2017 s.55 - 57 
68 Codner, Michael, Hanging together: military interoperability in an era of technological innovation, Royal 

United Services Institute for Defence Studies, London, 2003 s.37 
69 Ibid s.51-54 
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Insatsreglerna kan skilja sig åt mellan länders militära styrkor som deltar i en operation. En 

överenskommelse bör göras för att fastställa insatsregler som ska gälla alla deltagande mili-

tära styrkor för att ge bättre förutsättningar för att de ska agera lika.70 Därför har denna indi-

kator tagits fram:  

• Säger doktrinen att en överenskommelse ska göras gällande gemensamma insats-

regler?    

 

För att det ska vara möjligt att dela underrättelser och hemlig information mellan länders mili-

tära styrkor så krävs det bland annat rättsliga förutsättningar för att öka den militära interope-

rabiliteten inom den beteendemässiga dimensionen.71 Därför har denna indikator tagits fram: 

• Finns det rättsliga förutsättningar för utbyte av hemlig information? 

 

När doktrinerna överensstämmer med varandra så bidrar detta till den militära interoperabili-

teten genom att ländernas militära styrkor förväntas agera på liknande sätt.72 Enligt Codner 

uttrycks doktriner i form av taktiker, tekniker och förfaranden vilket bidrar till applicering av 

doktrinen i praktiken. Dessa tre punkter har större relevans för doktriner från den taktiska ni-

vån och lägre.73 Därför tas inga indikatorer fram eftersom det är den operativa nivån som un-

dersöks. 

 

Gemensam planering är en viktig del som ger förutsättningar för att alla delaktiga länders mi-

litära styrkor effektivt ska kunna arbeta med varandra och bidrar till den militära interoperabi-

liteten.74 Vid planering av gemensamma operationer med flera länder så kan problem uppstå 

då de ansvariga för planeringen känner att de har en plikt att representera sina kulturella skill-

nader och kräver att dessa skall övervägas vid planeringen.75 Därför har följande indikator ta-

gits fram:  

• Finns en doktrinär inriktning att anpassa sig efter andra länder vid planering av 

operationer? 

                                                 
70 Codner, Michael, Hanging together: military interoperability in an era of technological innovation, Royal 

United Services Institute for Defence Studies, London, 2003 s.52 
71 Ibid s.52 
72 Ibid s.65 
73 Ibid s.65 - 66 
74 Ibid s.53 
75 Ibid s.66 
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3.4.3 Tekniska dimensionen 

För att uppnå så hög militär interoperabilitet som möjligt på den operativa nivån i den tek-

niska dimensionen så behöver det inte bara finnas överensstämmelser i doktrinerna som ger 

förutsättningar för att dela information, de tekniska systemen måste vara kompatibla så att in-

formation kan skickas och ta emot.76 Om militära styrkor från olika länder ska lösa uppgifter 

inom samma operationsområde så behöver de tekniska systemen klara av att ta emot inform-

ation från de olika ländernas militära styrkor som sedan bildar en gemensam lägesbild på op-

erationsområdet som sedan ska kunna delas mellan delaktiga länders militära styrkor.77 Att 

ländernas militära styrkor använder samma system bör därför prioriteras eftersom att det ger 

bäst förutsättningar för interoperabilitet på operativ nivå.78 Därför har följande indikator tagits 

fram:  

• Använder ländernas militära styrkor ett ledningsstödsystem som kan dela en 

operativ lägesbild med varandra? 

3.4.4 Logistiska dimensionen 

Codner beskriver i sin modell tre kategorier inom logistisk interoperabilitet där problem kan 

uppstå om länders militära styrkor inte har likheter med varandra. Dessa kategorier är pro-

blem till följd av kulturella skillnader, problem till följd av bristande standardisering av för-

brukningsmateriel och problem till följd av oförmåga att dela nationella tillgångar.79 

 

De kulturella problemen som kan uppstå inom den logistiska dimensionen har att göra med 

vilken typ av mat ett lands militära styrkor äter och skillnader i hur sjukvård utövas samt hur 

bra den sjukvården är. De kulturella problemen inom logistik som kan uppstå anses av Codner 

ha marginell betydelse för en operations framgång.80 Därför har ingen indikator tagits fram 

som undersöker detta. 

 

Problem till följd av bristande standardisering kan uppstå när de militära styrkorna ska försör-

jas med ammunition, drivmedel, smörjmedel, reservdelar och reparationer. För att uppnå hög 

                                                 
76 Codner, Michael, Hanging together: military interoperability in an era of technological innovation, Royal 

United Services Institute for Defence Studies, London, 2003 s.73 - 74 
77 Ibid s.75 
78 Ibid s.76 
79 Ibid s.70 - 71 
80 Ibid s.70 



Charlie Fornesten 08-05-2019  

OP SA 16 - 19 

 

Sida 23 av 36 

 

interoperabilitet inom denna kategori så behöver ländernas militära styrkor använda sig av 

samma typer av dessa förnödenheter.81 Därför har följande indikatorer tagits fram: 

• Används samma typ av ammunition? 

• Används samma typ av drivmedel? 

• Används samma typ av smörjmedel? 

• Används samma typ av reservdelar? 

 

Problem till följd av oförmåga att dela nationella resurser beskrivs som den viktigaste och in-

nebär förmågan att transportera alla deltagande länders militära enheter inom operationsområ-

det. Det innebär att länders egna militära styrkor ska inte bara kunna transportera sina egna 

enheter utan ska även kunna transportera andra länders militära enheter. Det som anses viktig-

ast i denna kategori är en utryckt vilja att dela med sig av sina transportresurser.82 Därför har 

följande indikator tagits fram: 

• Finns en uttryckt vilja att dela med sig av resurser i form av transporter av mili-

tära enheter? 

3.5 Analysverktyg 

De indikatorer som tagits fram utifrån Codners modell används för att göra ett analysverktyg 

med vilket empirin kommer att undersökas. Vid analysen så används ”ja”, ”nej” och ”kan ej 

bedömas utifrån empirin” för att svara på indikatorerna. Om svaret på indikatorn är ”ja” i ko-

lumnerna för Försvarsmakten och NATO så blir resultatet ”lika” på indikatorn. Om svaret är 

olika i kolumnerna för Försvarsmakten och NATO så blir resultatet ”olika” för indikatorn. 

Om svaret i någon av kolumnerna för Försvarsmakten och NATO blir ”kan ej bedömas uti-

från empirin” så blir resultatet ”kan ej bedömas”. 

 

• Resultatet ”lika” innebär att indikatorn stämmer överens med både Försvarsmakten 

och NATO vilket innebär högre militär interoperabilitet. 

• Resultatet ”olika” innebär att indikatorn skiljer sig mellan Försvarsmakten och NATO 

vilket innebär lägre militär interoperabilitet. 

• Resultatet ”kan ej bedömas utifrån empirin” innebär att inte tillräckligt med informat-

ion identifierats så att en bedömning kan genomföras.     

                                                 
81 Codner, Michael, Hanging together: military interoperability in an era of technological innovation, Royal 

United Services Institute for Defence Studies, London, 2003 s.70 - 71 
82 Ibid s.70 - 71 
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Analysverktyget: 

Indikator Försvarsmakten NATO Resultat 

Beteendemässiga 

dimensionen 

   

Antyder doktrinen att 

en överenskommelse 

ska göras gällande 

gemensamma insats-

regler?    

Ja/Nej/Kan ej bedömas 

utifrån empirin 

Ja/Nej/Kan ej bedömas 

utifrån empirin 

Lika/Olika/Kan ej be-

dömas 

Finns det rättsliga 

förutsättningar för ut-

byte av hemlig in-

formation? 

Ja/Nej/Kan ej bedömas 

utifrån empirin 

Ja/Nej/Kan ej bedömas 

utifrån empirin 

Lika/Olika/Kan ej be-

dömas 

Finns en doktrinär in-

riktning att anpassa 

sig efter andra länder 

vid planering av op-

erationer? 

Ja/Nej/Kan ej bedömas 

utifrån empirin 

Ja/Nej/Kan ej bedömas 

utifrån empirin 

Lika/Olika/Kan ej be-

dömas 

Tekniska  

dimensionen 

   

Använder ländernas 

militära styrkor ett 

ledningsstödsystem 

som kan dela en ope-

rativ lägesbild med 

varandra? 

Ja/Nej/Kan ej bedömas 

utifrån empirin 

Ja/Nej/Kan ej bedömas 

utifrån empirin 

Lika/Olika/Kan ej be-

dömas 

Logistiska  

dimensionen 

   

Används samma typ 

av ammunition? 

Ja/Nej/Kan ej bedömas 

utifrån empirin 

Ja/Nej/Kan ej bedömas 

utifrån empirin 

Lika/Olika/Kan ej be-

dömas 

Används samma typ 

av drivmedel? 

Ja/Nej/Kan ej bedömas 

utifrån empirin 

Ja/Nej/Kan ej bedömas 

utifrån empirin 

Lika/Olika/Kan ej be-

dömas 

Används samma typ 

av smörjmedel? 

Ja/Nej/Kan ej bedömas 

utifrån empirin 

Ja/Nej/Kan ej bedömas 

utifrån empirin 

Lika/Olika/Kan ej be-

dömas 

Används samma typ 

av reservdelar? 

Ja/Nej/Kan ej bedömas 

utifrån empirin 

Ja/Nej/Kan ej bedömas 

utifrån empirin 

Lika/Olika/Kan ej be-

dömas 

Finns en uttryckt 

vilja att dela med sig 

av resurser i form av 

transporter av mili-

tära enheter? 

Ja/Nej/Kan ej bedömas 

utifrån empirin 

Ja/Nej/Kan ej bedömas 

utifrån empirin 

Lika/Olika/Kan ej be-

dömas 
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4. Analys 

4.1 Beteendemässiga dimensionen 

Indikator Försvarsmakten NATO Resultat 

Antyder doktrinen att 

en överenskommelse 

ska göras gällande ge-

mensamma insatsreg-

ler?    

Nej Ja Olika 

 

I Försvarsmaktens operativa doktrin går det inte att finna någon antydning till att insatsreg-

lerna ska tas fram eller justeras med samråd med ett annat lands militära styrkor vid en operat-

ion. Insatsregler behandlas endast på ett ställe i doktrinen gällande användning av offensiva 

mineringar till sjöss och har ingen antydan på att gemensamma insatsregler ska tas fram.83 

 

Enligt NATO:s operativa doktriner anses insatsregler vara en punkt som utgör en utmaning i 

gemensamma operationer med flera länder. Insatsreglerna bestäms vid planeringen av operat-

ionen så att dessa kan följas från operationens start. Befälhavaren ska dock kontinuerligt 

överse de initiala insatsreglerna då det kan uppstå behov att anpassa dessa vid ankomst till op-

erationsområdet. 84 Vid gemensamma operationer med flera länder som inte är medlemmar i 

NATO så har dessa troligtvis insatsregler som skiljer sig från NATO-styrkornas. Planerings-

gruppen för operationen bör ta eventuella skillnader i beaktande och mildra dessa.85    

 

Indikator Försvarsmakten NATO Resultat 

Finns det förutsätt-

ningar för utbyte av 

hemlig information? 

Ja Ja Lika 

 

I samförståndsavtalet mellan Sverige och NATO finns tydliga bestämmelser vad gäller del-

ning och hantering av hemlig information. Den hemliga information som förvaras, hanteras, 

skapas, överförs eller utbyts då samförståndsavtalet tillämpas, till exempel om Försvarsmak-

ten ska försvara Sverige tillsammans med NATO, ska behandlas enligt NATO:s dokument86 

                                                 
83 Operativ doktrin 2014: OPD, Försvarsmakten, Stockholm, 2014 s.53 
84 Allied Joint Doctrine for the Conduct of Operations (AJP-3(C)), NATO Standardization Office (NSO), 2019 s. 

(2-6) 
85 Ibid s. (2-7) 
86 Ds 2015:39. Samförståndsavtal med Nato om värdlandsstöd. s.204 - 205 
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C-M (2002) 49 "Security within the North Atlantic Treaty Organisation".87 Genom att både 

Sverige och NATO:s medlemsländer använder sig av samma bestämmelser minskas risken att 

den hemliga informationen hanteras annorlunda av delaktiga parter. 

 

Indikator Försvarsmakten NATO Resultat 

Finns en doktrinär in-

riktning att anpassa 

sig efter andra länder 

vid planering av op-

erationer? 

Ja Ja Lika 

 

Operativ doktrin 14 uttrycker ingen klar inriktning att anpassa sig till andra länder vid plane-

ring av gemensamma operationer utöver i avseendet specialförband. Vid planering av gemen-

samma operationer med andra specialförband inom NATO så är det NATO:s doktriner som är 

styrande.88 Dock så står NATO:s planeringsmetod COPD (Comprehensive Operations Plan-

ning Directive) med i doktrinen och anses vara en metod som kan användas vid planering på 

operativ nivå.89 Därav visar doktrinen en viss inriktning till att anpassa sig efter andra länder 

vid planering av operationer då en planeringsmetod som används av NATO medlemmar kan 

användas.   

 

NATO beskriver att multinationalitet ska tas i beaktande vid planering av operationer tillsam-

mans med andra länder utanför alliansen.90 NATO befälhavare ska använda sig av ett internat-

ionellt perspektiv i syfte att förstå dessa länders perspektiv och på så sätt kan arbeta mot att 

gemensamt mål.91 En gemensam operationsplan som tar hänsyn till skillnader mellan delta-

gande länder ger större förutsättningar till att operationens effektivitet.92   

 

 

                                                 
87 North Atlantic Council. Security within the North Atlantic Treaty Organization (C-M(2002)49-COR12). 2015. 

http://www.dksi.bg/NR/rdonlyres/89847738-5EA5-4B7D-A621-758204EA7339/0/CM200249COR12.pdf 

(Hämtad 2019-05-01) 
88 Operativ doktrin 2014: OPD, Försvarsmakten, Stockholm, 2014 s. 57 
89 Ibid s.72 
90 Allied Joint Doctrine for the Conduct of Operations (AJP-3(C)), NATO Standardization Office (NSO), 2019 s. 

(1-10) – (1-11) 
91 Ibid s. (1-16) 
92 Ibid s. (3-1) 

http://www.dksi.bg/NR/rdonlyres/89847738-5EA5-4B7D-A621-758204EA7339/0/CM200249COR12.pdf
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4.2 Tekniska dimensionen 

Indikator Försvarsmakten NATO Resultat 

Använder ländernas 

militära styrkor ett 

ledningsstödsystem 

som kan dela en ope-

rativ lägesbild med 

varandra? 

Kan ej bedömas utifrån 

empirin 

Kan ej bedömas utifrån 

empirin 

Kan ej bedömas 

 

Utifrån det undersökta materialet så har inget svar på denna indikator funnits. 

4.3 Logistiska dimensionen 

Indikator Försvarsmakten NATO Resultat 

Används samma typ 

av ammunition? 

Kan ej bedömas uti-

från empirin 

Kan ej bedömas uti-

från empirin 

Kan ej bedömas 

 

Utifrån det undersökta materialet så har inget svar på denna indikator funnits. 

 

Indikator Försvarsmakten NATO Resultat 

Används samma typ 

av drivmedel? 

Kan ej bedömas uti-

från empirin 

Kan ej bedömas uti-

från empirin 

Kan ej bedömas 

 

Utifrån det undersökta materialet så har inget svar på denna indikator funnits. 

 

Indikator Försvarsmakten NATO Resultat 

Används samma typ 

av smörjmedel? 

Kan ej bedömas uti-

från empirin 

Kan ej bedömas uti-

från empirin 

Kan ej bedömas 

 

Utifrån det undersökta materialet så har inget svar på denna indikator funnits. 

 

Indikator Försvarsmakten NATO Resultat 

Används samma typ 

av reservdelar? 

Kan ej bedömas uti-

från empirin 

Kan ej bedömas uti-

från empirin 

Kan ej bedömas 

 

Utifrån det undersökta materialet så har inget svar på denna indikator funnits. 
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Indikator Försvarsmakten NATO Resultat 

Finns en uttryckt vilja 

att dela med sig av re-

surser i form av trans-

porter av militära en-

heter? 

Ja Ja Lika 

 

Försvarsmaktens Doktrinbilaga Försvarslogistik har tagits fram med krav att förhålla sig till 

NATO:s logistikdoktrin men säger att avvikelser finns som beror på ett nationellt perspek-

tiv.93 Försvarsmakten ska vid planering och genomförande av operationer med andra länder 

sträva efter att gemensamt komma fram till logistiklösningar som gynnar alla delaktiga parter. 

Detta betyder att ett delat ansvar skall tillämpas och tillgängliga resurser som finns till förfo-

gande ska kunna användas gemensamt av ländernas militära styrkor.94 Det ska eftersträvas att 

använda transportresurserna gemensamt med andra genom att ta fram transportlösningar till-

sammans med andra länders militära styrkor.95  

 

AJP-4.4 är NATO:s doktrin som behandlar transporter av militära enheter. I doktrinen besk-

rivs en grundläggande princip inom logistik vara samarbete mellan NATO länder och andra 

statliga aktörer. 96 Planering av transporter vid en gemensam operation ska genomföras till-

sammans med andra länder då hänsyn ska tas till alla delaktiga länders behov av transport av 

militära enheter.97 Flera olika metoder för transport av dessa enheter är något som skall tas i 

beaktande då det tillsammans med den gemensamma planeringen ger förutsättningar för att 

dela transportresurser mellan länder och genomföra transporter av militär personal gemen-

samt.98  

 

 

 

                                                 
93 Doktrinbilaga försvarslogistik: DB FLOG, Försvarsmakten, Stockholm, 2015 s.6 
94 Ibid s.15 - 17 
95 Ibid s.30 
96 Allied Joint Movement and Transportation Doctrine (AJP-4.4(B)), NATO Standardization Agency (NSA), 

2013 s. (1-2) 
97 Ibid s. (4-1) 
98 Ibid s. (3-1) 
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4.4 Resultat av analys 

Analysens övergripande resultat presenteras i tabellen som utgör analysverktyget. Därefter 

presenteras resultatet av varje dimension i löpande text. 

Indikator Försvarsmakten NATO Resultat 

Beteendemässiga 

dimensionen 

   

Antyder doktrinen att 

en överenskommelse 

ska göras gällande 

gemensamma insats-

regler?    

Nej Ja Olika 

Finns det rättsliga 

förutsättningar för ut-

byte av hemlig in-

formation? 

Ja Ja Lika 

Finns en doktrinär in-

riktning att anpassa 

sig efter andra länder 

vid planering av op-

erationer? 

Ja Ja Lika 

Tekniska  

dimensionen 

   

Använder ländernas 

militära styrkor ett 

ledningsstödsystem 

som kan dela en ope-

rativ lägesbild med 

varandra? 

Kan ej bedömas utifrån 

empirin 

Kan ej bedömas utifrån 

empirin 

Kan ej bedömas 

Logistiska  

dimensionen 

   

Används samma typ 

av ammunition? 

Kan ej bedömas utifrån 

empirin 

Kan ej bedömas utifrån 

empirin 

Kan ej bedömas 

Används samma typ 

av drivmedel? 

Kan ej bedömas utifrån 

empirin 

Kan ej bedömas utifrån 

empirin 

Kan ej bedömas 

Används samma typ 

av smörjmedel? 

Kan ej bedömas utifrån 

empirin 

Kan ej bedömas utifrån 

empirin 

Kan ej bedömas 

Används samma typ 

av reservdelar? 

Kan ej bedömas utifrån 

empirin 

Kan ej bedömas utifrån 

empirin 

Kan ej bedömas 

Finns en uttryckt 

vilja att dela med sig 

av resurser i form av 

transporter av mili-

tära enheter? 

Ja Ja Lika 
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4.4.1 Beteendemässiga dimensionen 

I den beteendemässiga dimensionen har det visat sig att det finns rättsliga förutsättningar för 

utbyte av hemlig information mellan Sverige och NATO vilket gynnar den militära interope-

rabiliteten positivt. Det finns även en viss doktrinär inriktning att anpassa sig efter varandra 

vid planering av en gemensam operation med flera länders militära styrkor. Därför blir svaret 

på dessa två indikatorer att de är lika. Däremot finns det ingen antydan i Försvarsmaktens 

doktrin att en överenskommelse ska göras gällande gemensamma insatsregler. Till skillnad 

från Försvarsmaktens operativa doktrin så finns en större antydan i NATO:s operativa doktrin 

att överenskommelser gällande gemensamma insatsregler ska eftersträvas. Därför blir resulta-

tet att de är olika.    

4.4.2 Tekniska dimensionen 

Gällande den tekniska dimensionen så kunde ingen information hittas i empirin för att svara 

på indikatorn: Använder ländernas militära styrkor ett ledningsstödsystem som kan dela en 

operativ lägesbild med varandra? Detta betyder att resultatet på den tekniska dimensionen 

blir att den inte kan bedömas.  

4.4.3 Logistiska dimensionen 

I den logistiska dimensionen kunde ingen information hittas i empirin gällande användning av 

samma ammunition, drivmedel, smörjmedel eller reservdelar och resultatet på detta blir att det 

ej kan bedömas. Däremot finns det en uttryckt vilja att dela med sig av resurser i form av 

transporter av militära enheter för att kunna genomföra gemensamma operativa förflyttningar. 

På den indikatorn blir svaret därför att de är lika.  

5. Avslutning 

5.1 Återkoppling till frågeställning 

Undersökningens syfte var att undersöka den militära interoperabiliteten mellan Sverige och 

NATO på operativ nivå i kontexten gemensam operation vid nationellt territoriellt försvar för 

att ta reda på hur den ser ut idag. Anledningen till detta är för att Försvarsmakten har i uppgift 

att kunna försvara svenskt territorium tillsammans med andra aktörer bland andra NATO. För 

att så effektivt som möjligt kunna genomföra gemensamma operationer där andra länders mi-
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litära styrkor är delaktiga så behövs en militär interoperabilitet som förbättrar förutsättning-

arna för att detta ska kunna genomföras. Den forskningsfråga som undersökningen använde 

sig av löd: 

 

• Hur ser den militära interoperabiliteten ut mellan Sverige och NATO på operativ nivå 

gällande planering och genomförande av gemensamma operationer i kontexten försvar 

av svenskt territorium? 

 

Resultatet har visat att det finns vissa punkter där militär interoperabilitet mellan Sverige och 

NATO finns i avseendena doktrinära likheter. I övrigt kunde inget tydligt svar ges då svaret 

på flera av indikatorerna var att ingen bedömning kunde ske till följd av att inte tillräckligt 

med information kunde hittas i empirin. 

5.2 Diskussion 

5.2.1 Teori 

Codners modell gav förutsättningar till att ta fram indikatorer med betydelse för militär inte-

roperabilitet i kontexten gemensamma operationer med militära styrkor från flera länder. Fak-

torerna som påverkar militär interoperabilitet beskrivs i fyra dimensioner. Inom dessa dimens-

ioner beskrivs faktorernas olika betydelse för krigsföringens nivåer. Detta gjorde det tydligt 

att finna de faktorer som har betydelse för militär interoperabilitet på operativ nivå och ut-

gjorde grunden för att ta fram indikatorer för att skapa analysverktyget som användes vid ana-

lys av empirin. Trots att indikatorerna som togs fram utifrån modellen var tydliga så kunde 

inte alla svar finnas på grund av valet av empiri och metod. Nackdelen med Codners modell i 

denna undersökning var att inte flera faktorer kunde identifieras som påverkar militär intero-

perabilitet på operativ nivå i doktriner. Detta blev problematiskt då den empiri som analysera-

des främst bestod av just doktriner.   

5.2.2 Metod 

Undersökningen genomfördes i form av en jämförande textanalys med kvalitativ metod. 

Denna forskningsstrategi ansågs lämpa sig väl i syfte att undersöka skillnader i Försvarsmak-

tens och NATO:s doktriner samt samförståndsavtalet mellan Sverige och NATO om värd-

landsstöd. Däremot visade sig forskningsstrategin fungera sämre för att finna svar på indika-

torerna som berörde den tekniska dimensionen och den logistiska dimensionen. Till följd av 
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detta så kunde ingen av dessa indikatorer besvaras med att de var lika eller olika. Om indika-

torerna hade kunnat besvarats på det viset så hade undersökningen bidragit med ett mer gi-

vande resultat. 

Till skillnad från en jämförande textanalys med kvalitativ metod så skulle undersökningen 

gynnats bättre av att genomföras med en forskningsstrategi i form av en fallstudie med kvali-

tativ metod. En sådan forskningsstrategi hade troligtvis gett bättre förutsättningar för att ana-

lysera militär interoperabilitet med det analysverktyget som togs fram då det skulle kunna an-

vändas för att inte enbart jämföra utvalda textdokument mot varandra utan även för att analy-

sera andra former av empiri till exempel intervjuer och en större mängd och flera olika typer 

av texter. Alternativt så hade undersökningen haft möjlighet att besvara indikatorerna om fler 

texter valts ut. De texterna skulle i det fallet behöva beskriva Försvarsmaktens och NATO-

standardens ledningsstödsystem, ammunition, drivmedel, smörjmedel och reservdelar och var 

motsvarande varandra för att en jämförelse skulle kunna genomföras. Några sådana dokument 

kunde inte finnas och summan av det visas i undersökningens resultat.  

5.2.3 Undersökningens roll för yrkesutövningen 

Undersökningens resultat visar att det finns doktrinära och rättsliga förutsättningar för militär 

interoperabilitet på operativ nivå mellan Sverige och NATO. Resultatet efter analys av doktri-

nerna visar att det finns styrningar för att planera gemensamma operationer tillsammans och 

dela med sig av transportresurser för att kunna genomföra gemensamma förflyttningar av mi-

litära enheter inom ett operationsområde. Resultatet visar även att Försvarsmaktens operativa 

doktrin saknar antydan till att komma överens om gemensamma insatsregler vid planering av 

en operation tillsammans med andra aktörer till skillnad från NATO:s doktrinära motsvarig-

het. Det är något att ta i beaktande för att uppnå så hög militär interoperabilitet som möjligt 

vid en gemensam operation. Skulle ett lands militära styrkor ha mer offensiva insatsregler och 

ett annat lands militära styrkor ha mer defensiva insatsregler så skulle förutsättningarna för att 

kunna agera interoperabelt med varandra minska. Detta på grund av att insatsreglerna påver-

kar de militära styrkornas agerande och genom att komma fram till gemensamma insatsregler 

under en operation så kan de militära styrkorna få bättre förutsättningar för att öka förståelsen 

för varandras agerande då de förväntas agera efter samma regler.  
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5.3 Förslag till vidare forskning 

Förslag på vidare forskning är att undersöka hur en överenskommelse gällande insatsregler 

skulle ske mellan Försvarsmakten och NATO:s medlemsländer i kontexten gemensam operat-

ion för territoriellt försvar av Sverige. Det kan även vara så att det finns andra dokument som 

styr överenskommelser gällande gemensamma insatsregler än doktriner. I det fallet så skulle 

en annan modell än Codners användas då den anser att det är de doktrinära likheterna som på-

verkar militär interoperabilitet gällande insatsregler. En sådan undersökning skulle kunna vara 

intressant för Försvarsmakten om det visar sig att det inte finns några tydliga inriktningar att 

ta fram gemensamma insatsregler vid en gemensam operation med NATO. En sådan operat-

ion med syfte att försvara svenskt territorium är något som Försvarsmakten fått i uppgift att 

kunna klara av och förutsättningarna för att lyckas skulle troligtvis öka med högre militär in-

teroperabilitet.     

 

Andra förslag till vidare forskning som skulle vara intressant för krigsvetenskapen är att ge-

nomföra samma undersökning med annan teori för att analysera texterna med andra indikato-

rer som kan ge ett tydligare svar. En fallstudie skulle även kunna genomföras i samma kon-

text som denna undersökning. Fallstudien skulle troligtvis ge ett annorlunda resultat då förut-

sättningarna att svara på alla indikatorer ökar. Det skulle bero på att flera olika typer av em-

piri kan analyseras och ett bredare utbud av empiri bidrar till högre sannolikhet att besvara in-

dikatorerna. 
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