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HUR GEMENSAM ÄR DEN SVENSKA FÖRSVARSMAKTEN?  
 
Sammanfattning: 
I västvärlden är idag krigföring mer eller mindre att likställa med gemensamma operationer 
mellan olika försvarsgrenar. Den grundläggande tanken och vinningen med dessa gemen-
samma operationer är att skapa en handlingsfrihet för egna chefer samtidig som ett dilemma 
uppstår för motståndaren då denne tvingas hantera flera olika hot samtidigt. För att möjlig-
göra genomförandet av gemensamma operationer menar flera forskare att en väl utvecklad 
gemensamhet mellan de egna enheterna är ett måste, för att inte säga en avgörande faktor.  
 
Men hur är det då ställt med gemensamheten inom den svenska Försvarsmakten? Denna 
undersökning söker med hjälp av gemensamhetsmodellen The Four Aspects of Joint identifi-
era den inneboende graden av gemensamhet i Försvarsmakten idag. Syftet med undersök-
ningen är vidare, genom att denna grad av gemensamhet identifieras, även tydliggöra och 
belysa fokusområden för hur denna idag existerande gemensamhet kan förbättras och ökas 
till förmån för kommande operationer.  
 
Resultatet av undersökningen påvisar att många och ofta omfattande förändringar skett 
inom Försvarsmakten de senaste 5-10 åren både gällande inriktning och organisation. De 
förändringar som genomförts kan ofta härledas till en vilja och strävan att öka den innebo-
ende gemensamheten. Dock påvisas samtidigt att bakgrunden till dessa förändringar inte all-
tid varit denna strävan utan snarare kommit som en följd av någon annan mer övergripande 
förändring. 
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1. Inledning  

1.1 Problemformulering 
”If you can knit up the power of the Army on the land and the power of the air in the sky 
then nothing will stand against you and you will never lose a battle.”1 Det inledande cita-
tet uttalades år 1943 av Bernard Montgomery och påvisar att tanken och förståelsen för 
storheten med gemensamma operationer inte är något nytt koncept av idag utan fram-
förallt sjö- och markstridskrafter har historiskt sett en lång tradition av samverkan. Mi-
lan N. Vego menar härvid att denna samverkan härstammar från så långt tillbaka som 
under den Grekisk/Romerska eran då flottstyrkor ofta understödde arméerna under 
större landoperationer.2 Trots att denna typ av samverkan har en lång historisk tradit-
ion kan per definition inte konceptet gemensamma operationer nyttjas förrän 1500-ta-
let då de flesta europeiska stater regelfäste flottan och armén som separata försvarsgre-
nar.3 I västvärlden är krigföring i skrivandets stund mer eller mindre att likställa med 
gemensamma operationer, vilket den amerikanska försvarsledningen påvisade då de år 
1995 uttalade att ”modern krigföring är gemensam krigföring – när vi betraktar krigets 
natur i modern tid finner vi att den är synonym med gemensam krigföring.”4  
 
Vad är det då som krävs för att gemensamma operationer ska fungera?  Jerker Widén och 
Jan Ångström menar härvid att för att uppnå en fungerande gemensamhet måste en 
överbryggning inom framförallt olika kulturer, inbyggda särintressen och skilda led-
ningsstrukturer mellan vapengrenarna ske.5 Distansen till händelserna kopplat till för-
svarsgrenens naturliga arena samt operationstempot är två återkommande problemom-
råden gällande dessa samarbeten.6 Aaron P. Jackson väljer samtidigt att framhålla fyra 
områden där gemensamheten måste vara gällande men som också påvisar till vilken 
grad denna integration har trängt igenom, dessa fyra områden är: Operation, Organisat-
ion, Utbildning samt Doktrin.7 
 
Hur är det då ställt med denna gemensamhet inom den svenska Försvarsmakten? Många 
och stora insatser har genomförts inom Försvarsmakten de senaste åren gällande fram-
förallt organisation, utbildning och doktriner. Men leder dessa insatser till en mer ge-
mensam Försvarsmakt? De flesta studier avseende hur pass integrerad en försvarsmakt 
är fokuserar idag på ett förhållanden gentemot andra länder eller på en integration gäl-
lande högre ledningsnivåer. Dessutom genomförs ofta dessa undersökningar snarast 
som beställningsarbeten i syfte att påvisa vägen mot en ökad integration, vilket i sin tur 
kan leda till att inte helheten tydliggörs och eventuella brister utelämnas. En nivå kopp-
lat till detta resonemang som ofta glöms bort i sammanhanget är den taktiska nivån, 
trots att denna nivå är att se som de som utför arbetet inom ramen för gemensamma op-
erationer. Originaliteten i denna undersökning ligger i att söka sänka analysnivån ett 
steg och se till integrering inom en och samma organisation med en tyngdpunkt på för-
svarsgrensnivå. 

                                                        
1 John Andreas Olsen, Routledge Handbook of Air Power (Abingdon, Oxon: Routledge, 2018), 165. 
2 Milan Vego, Joint Operational Warfare : Theory and Practice (Stockholm: National Defence College, 2008), V–128. 
3 Jan Angstrom and Jerker Widén, Contemporary Military Theory : The Dynamics of War, 2015, 93. 
4 Jerker Widén and Jan Ångström, Militärteorins Grunder (Stockholm: Försvarsmakten, 2005), 147. 
5 Ibid. 
6 Roger A Beaumont, Joint Military Operations : A Short History (Westport: Greenwood P, 1993), 191. 
7 Aaron P Jackson, “The Four Aspects of Joint A Model for Comparatively Evaluating the Extent of Jointness in Armed Forces Joint 
Studies Paper Series No. 2,” no. 2 (n.d.): 22, 
http://www.defence.gov.au/ADC/publications/documents/joint_studies/JSPS_2_The_Four_Aspects_Of_Joint.pdf. 
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1.2 Syfte och frågeställning  
Syftet med denna undersökning är att söka identifiera i skrivandets stund existerande 
mått av gemensamhet inom den svenska Försvarsmakten med fokus på försvarsgre-
narna (flyg, marin och armé). Genom att identifiera denna gemensamhetsnivå söker 
undersökningen tydliggöra och belysa fokusområden för hur denna gemensamhet kan 
förbättras och ökas på försvarsmaktsnivå, till förmån för framtida gemensamma operat-
ioner. Fokus för denna undersökning ligger på samarbete och relationer mellan den 
svenska Försvarsmaktens försvarsgrenar i en nationell kontext inom ramen för begrep-
pet gemensamma operationer. Undersökningen är ett fall av grad av gemensamhetsinte-
grering och söker kopplat till detta svar på frågan: Hur gemensam är den svenska För-
svarsmakten?  

1.3 Tidigare forskning 
I syfte att skapa en uppfattning av det aktuella forskningsläget i linje med denna under-
sökning har flertalet sökningar genomförts i akademiska databaser, såsom Google scho-
lar8 samt Web of Science9. Vid dessa sökningar har nyckelord nyttjats kopplat till under-
sökningens forskningsfråga samt värdeord utifrån Jacksons, ovan nämnda, fyra områden 
för gemensamhet. Exempel på nyckelord som i och med detta resonemang nyttjas är: 
Gemensamhet, Joint, Joint operations, Operation, Organisation, Utbildning samt Doktrin. 
Utefter dessa nyckelord påträffades härvid ett antal intressanta artiklar och undersök-
ningar som både stärker Jacksons teoretiska resonemang men också tillför ytterligare 
dimensioner till begreppen, nedan redovisas ett urval av verk kopplade till Jacksons fyra 
gemensamhetsområden.  
 
Avseende områdena Operation och Organisation utgår Uzi Ben-Shalomas och Yuval 
Tsurbs undersökning10 från förhållanden kring dessa värdeord på en taktisk nivå inom 
den Israeliska Försvarsmakten genom att se till samarbetet mellan Israeli Ground For-
ces (IGF) och Israeli Air Force (IAF). Ben-Scaloma och Tsurb menar härvid att vitalt för 
en ökad gemensamhet, och genom detta en ökad framgång i gemensamma operationer, 
är en överbryggning av inneboende kulturella skillnader, normer och organisatoriska 
procedurer mellan försvarsgrenar. Dessa reflektioner får stöd i Arpi Dilanian och Matt-
hew Howard artikel11, i intervjun på vilken denna artikel vilar menar även Lt. Gen. 
Kathleen Gainey att för att uppnå en öka gemensamheten krävs en ökad förståelse mel-
lan försvarsgrenarna gällande framförallt kulturella skillnader, organisationer och pro-
cedurer. Likheterna mellan dessa två resonemang är slående men det föreligger dock en 
vital skillnad mellan dessa båda verk avseende inom vilken kontext slutsatserna dras. 
Ben-Scaloma och Tsurb väljer att se gemensamhetsintegreringen mellan försvarsgre-
narna ur ett organisatoriskt perspektiv, samtidigt som Gainey snarast menar att denna 
integrering bör ske på individnivå och är således någonting som är upp till enskilda indi-
vider att anamma.  
 

                                                        
8 Google Scholar, https://scholar.google.se/schhp?hl=sv&as_sdt=0,5(Genomförd 19-08-27) 
9 Web of Science, http://apps.webofknowledge.com.proxy.annalindhbiblioteket.se/ WOS_GeneralSearch_input.do? prod-
uct=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=E2QZEIk35s3ay8GadAE&preferencesSaved=(Genomförd 19-08-27) 
10 Uzi Ben-Shalom and Yuval Tsur, “Scripts of Service Culture and Joint Operations of Air and Ground Forces: An IDF Case Study,” 
Israel Affairs 24, no. 1 (2018): 84–98, http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13537121.2017.1398451. 
11 Arpi Dilanian and Matthew Howard, “Simple Is Better in Joint Operations: Perspectives from Retired Lt. Gen. Kathleen 
Gainey.(Interview),” Army Sustainment 49, no. 4 (2017): 46. 
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I Don M Sniders artikel12 gällande gemensamhetsutveckling inom den Amerikanska För-
svarsmakten konstaterar denne att det härvid föreligger ett utvecklingsbehov inom Ut-
bildningsområdet. Snider argumenterar för att en gemensamhetsutveckling bör ske med 
en helhetssyn, vilket bäst genomförs genom att skapa en professionsutbildning med in-
riktning på gemensamhet. Snider får stöd i sin argumentation av Dennis J. Blasko13 som 
genom att se till utveckling inom den Kinesiska Försvarsmakten menar att det inte 
räcker med en gemensamhetsintegrering kopplat till vapensystem och logistik, utan att 
det härvid krävs ett mer omfattande arbete vilket involverar gemensamhetsutbildning i 
syfte att förändra den genomgående inställningen hos såväl soldater som officerare. 
Blasko berör vidare Jacksons fjärde område, Doktrin, genom att påvisa vikten av den 
ökade förståelse som gemensamma doktriner bidrar till över försvarsgrensgränserna. 
För denna insikt gällande gemensamma doktriners betydelse inom gemensamheten ar-
gumenterar även Benjamin S Lamberth.14 Denne menar att dessa var de i särklass viktig-
aste beståndsdelarna gällande den lyckade integration som ägde rum mellan försvars-
grenarna inom den Amerikanska Försvarsmakten i förberedelserna inför första Gulfkri-
get. 
 
Då huvuddelen av ovan nämnda undersökningar och artiklar antingen fokuserar på inte-
roperabilitet mellan olika länder i en internationell kontext alternativt utgår från andra 
länders Försvarsmakter innebär detta att dessa slutsatser är svåra att omsätta i denna 
undersökning, då det härvid förekommer stora organisatoriska och kulturella skillnader 
med Sverige. Den avsaknad som upplevts under databassökningarna kopplat till lik-
nande forskning ur en svensk kontext visar emellertid att denna undersökning bidrar till 
att minska en lucka gällande tidigare forskning inom området gemensamhet. 

1.4 Material och avgränsningar 
I boken Militärteorins grunder menar författarna att gemensamma operationer kan ge-
nomföras i fyra olika konstellationer: luft-mark, luft-sjö, mark-sjö samt helt integrerat 
med samtliga tre delar.15 Inom ramen för denna undersökning kommer begreppen ge-
mensamhet och gemensamma operationer avgränsas till att ses som ett sammanhang 
snarare än att fokusera på hur väl olika försvarsgrenar fungerar tillsammans. Undersök-
ningen kommer heller inte att se till vad någon försvarsgren har för styrkor och svag-
heter samt om några delar fungerar bättre tillsammans än andra. Denna avgränsning 
görs då, hur intressanta dessa frågeställningar än må vara, det härvid krävs avsevärt 
större resurser än vad en uppgift på magisternivå tillåter. I enlighet med detta resone-
mang samt undersökningens frågeställning begränsas också undersökning till att endast 
se till Försvarsmaktens tre försvarsgrenar (flyg, marin och armé). Denna avgränsning 
gör att vapenslag inom Försvarsmakten som exempelvis specialförbanden utelämnas. 
Specialförbanden är till sin natur anpassade för att genomföra operationer i behovssam-
mansatta stridsgrupper och i samverkan med samtliga försvarsgrenar, vilket innebär att 
detta vapenslag är att se som experter inom området gemensamma operationer.16 Oak-
tat denna expertis inom området utelämnas alltså detta vapenslag ur undersökningen. 

                                                        
12 Don M Snider, “Jointness, Defense Transformation, and the Need for a New Joint Warfare Profession,” Parameters 33, no. 3 (2003): 
17. 
13 Dennis J Blasko, “Integrating the Services and Harnessing the Military Area Commands,” Journal of Strategic Studies 39, no. 5–6 
(2016): 685–708. 
14 Benjamin S Lambeth, “Air Force-Navy Integration in Strike Warfare: A Role Model for Seamless Joint-Service Operations.(Essay),” 
Naval War College Review 61, no. 1 (2008): 27. 
15 Widén and Ångström, Militärteorins Grunder, 147. 
16 Försvarsmakten, Specialförband, 2019, https://www.forsvarsmakten.se/sv/var-verksamhet/verksamhetsomraden/specialfor-
band (Hämtad 2019-08-29) 
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1.5 Definition av begrepp 

1.5.1 Operation 
Enligt svensk definition syftar begreppet operation på en sammanfattande benämning 
av genomförande eller militära handlingar vilka strävar mot att nå ett bestämt mål.17 I 
likhet med detta menar Robert R Leonhard att en militär operation är att se som en fack-
term eller ett samlingsbegrepp vilket beskriver all den verksamhet som militära enheter 
genomför.18 Härvid kommer begreppet i denna undersökning nyttjas som ett samlings-
namn för att beskriva militära handlingar mot ett gemensamt mål. 

1.5.2 Gemensamma operationer (jfr eng. Joint operations) 
En gemensam operation omnämns ofta som den effektivaste formen att bedriva modern 
krigföring. Begreppet syftar till att beskriva ett förhållande där två eller tre försvarsgre-
nar nyttjas i en samverkan vilket ger fler handlingsalternativ samtidigt som effekten blir 
större än summan av flera enskilda operationer. Den synergieffekt som härvid uppstår 
innebär inte bara en ökad effektivitet inom egna förband utan skapar även multipla hot 
som motståndaren tvingas hantera simultant.19 Vissa forskare menar även att nyttjandet 
av konceptet gemensamma operationer är en förutsättning för att få ut maximal effekt 
av moderna vapensystem.20 Internationellt benämns detta koncept för Joint operations, 
vilket till stor del har samma innebörd som den tidigare beskrivna svenska motsvarig-
heten. Dock föreligger en för denna undersökning avgörande skillnad då konceptet här-
vid även nyttjas då två taktiska chefer ur samma försvarsgren deltar i en och samma op-
eration.21 Inom ramen för denna undersökning kommer konceptet endast användas i 
samband med samarbete mellan två eller tre försvarsgrenar. 

1.5.3 Doktrin 
En doktrin är att se som en typ av institutionellt sanktionerad manual vilken presente-
rar lösningar på militära utmaningar. Dessa lösningar presenteras genom att beskriva 
de gemensamma mål och arbetssätt som organisationen innehar.22 Ordet doktrin bety-
der tydliggjord lära och bygger på konceptet att utveckla och tydliggöra ett sätt att tänka 
eller att nyttja exempelvis en militär organisation.23 I denna undersökning kommer be-
greppet att nyttjas i samband med analys av den utveckling och det samförstånd som rå-
der inom Försvarsmakten gällande dessa mål och arbetssätt. Denna aspekt är av största 
vikt i samband med undersökningen då en militär doktrin är att se som den viktigaste 
grunden för verksamhet inom det militära försvaret.24 

  

                                                        
17 Försvarsmakten, DGemO : Doktrin För Gemensamma Operationer (Stockholm: Försvarsmakten, 2005), 26. 
18 Robert R Leonhard, The Art of Maneuver : Maneuver-Warfare Theory and Airland Battle (Novato, CA: Presidio Press, 1991), 8. 
19 Angstrom and Widén, Contemporary Military Theory : The Dynamics of War, 93. 
20 Vego, Joint Operational Warfare : Theory and Practice, 99. 
21 Per Lundbladh, “Interoperabilitet Som Förutsättning För Gemensamma Operationer: En Analys Av, För Svenska Försvarsmakten 
Styrande Och Inriktande Dokument, Utifrån Michael Codners Teorier Om Interoperabilitet,” 2016, 6. 
22 Jan Ångström and Jerker Widén, “Religion or Reason?: Exploring Alternative Ways to Measure the Quality of Doctrine,” Journal Of 
Strategic Studies 39, no. 2 (2016): 198. 
23 Försvarsmakten, Militärstrategisk Doktrin : MSD 16 (Stockholm: Försvarsmakten, 2016), 9. 
24 Försvarsmakten, Militärstrategisk Doktrin (Stockholm: Försvarsmakten, 2002), 9. 
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1.6 Inom- och utomvetenskaplig relevans 
Enligt tidigare nämnda brister kopplat till forskning gällande förhållandet av gemensam-
het inom Försvarsmakten söker denna undersökning belysa graden av gemensamhets-
inriktning inom myndigheten. Genom att söka belysa detta mått av gemensamhetsinrikt-
ning bidrar undersökningen till förståelsen av bakomliggande teorier och borgar för vi-
dare forskning inom området. 
 
Avseende den utomvetenskapliga relevansen söker undersökningen genom att påvisa 
eventuella brister och förbättringsområden gällande gemensamhet inom Försvarsmak-
ten skapa underlag för var resurser kan sättas in i syfte att skapa en mer gemensam och 
effektiv Försvarsmakt. 

1.7 Disposition 
Efter det inledande kapitlet med redogörelse för undersökningens problem, syfte och 
frågeställning avhandlar kapitel två de teorier på vilka undersökning vilar. Här redogörs 
inledningsvis för en teoretisk grund rörande konceptet gemensamma operationer, för 
att därefter ingående redovisa modellen The Four Aspects of Joint i vilken undersök-
ningen kommer ta sitt avstamp. För att ge ett fördjupat teoretiskt perspektiv rörande 
gemensamhet kompletteras avslutningsvis teorikapitlet med ytterligare två vinklar eller 
synsätt. I kapitel tre avhandlas sedan undersökningens metod rörande utformning av så-
väl undersökningen i stort som samtalsintervjuernas uppbyggnad. Kapitlet avslutas med 
att redogöra för den operationalisering som gjorts kopplat till undersökningens teori. 
Under kapitel fyra genomförs därefter analys av insamlad empiri, kapitlet är uppdelat 
utefter tidigare nämnd teoretisk grund och operationalisering. Avslutningsvis, i kapitel 
fem, diskuteras resultatet av undersökningens analys och söker genom detta besvara 
undersökningens övergripande frågeställning. Kapitlet avslutas därefter med reflektion 
avseende det vetenskapliga förhållningssättet samt ger förslag på vidare forskning inom 
området.  
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2. Teori 
Under det teoretiska kapitlet kommer inledningsvis redogöras för undersökningens teo-
retiska bas, härvid diskuteras såväl teorier gällande gemensamma operationer samt de 
teoretiska modellerna på vilka denna undersökning grundar sig. Därefter sammanfattas 
hur dessa teorier och modeller kommer nyttjas för vidare analys av det empiriska 
materialet. 

2.1 Gemensamma operationer  
Konceptet gemensamma operationer bygger enligt Jonathan House på kombinerad be-
kämpning med hjälp av olika vapensystem, vapenslag eller försvarsgrenar vilka tillsam-
mans syftar till att maximera effekten och effektiviteten. Detta görs framförallt genom 
att styrkan i ett system kompenserar för svagheter i ett annat vilket leder till synergief-
fekter som annars inte skulle uppstått. House menar vidare att genom att nyttja koncep-
tet utökas hotbilden för motståndare samt att det skapar en handlingsfrihet för chefen. 
Har chefen två eller flera sätt att bekämpa leder detta till en osäkerhet hos motstånda-
ren vilket i sin tur leder till en svårighet att försvara sig. Avseende eget försvar blir istäl-
let detta enklare då eventuella angrepp kan mötas med flera alternativ.25  
 
I den svenska Försvarsmaktens Militärstrategiska doktrin förklaras detta samband ge-
nom att, stridskraftintegrering delas in i tre nivåer som samverkar och bidrar till en hel-
het baserad på uppdragstaktik och manöverkrigföring. Den första av dessa tre nivåer är 
Kombinerade vapen, vilket innebär att varje taktisk enhet skall ha tillräcklig arsenal för 
självständig uppträdande samt att verkansmedel med olika egenskaper skall kunna 
samverka mot samma mål eller målområde i syfte att skapa ett svårhanterligt hot för 
motståndaren.26 Den andra nivån rörande stridskraftsintegrering innefattar System i 
samverkan. Begreppet är en förlängning av kombinerade vapen med skillnaden att här 
ökas automatiseringen med hjälp av digital teknik, vilket innebär att sensorer från en 
plattform sammanfogas med verkansmedel från en annan för att genom detta bilda ett 
styrkegemensamt nät med ökad räckvidd och verkan.27 Stridskraftsintegreringens 
tredje nivå är Gemensamma operationer. Denna nivå är att se som ett slutmål gällande 
integrering och innebär att mark-, marin-, luft-, informations- och specialoperationer 
sammanfogas till en helhet i syfte att nå gemensamma strategiska målsättningar.28  
 
Avseende att förstå kombinerad bekämpning i ett teoretiskt sammanhang menar även 
Robert Leonhard att detta lättast görs genom att se konceptet ur tre principer. Där den 
första principen utgår från att varje ingående del i den gemensamma operationen besit-
ter specifika styrkor och svagheter. Målet med denna gemensamhet är därför att genom 
en kombination av flera delar, som formeras under gemensam organisation och befäl, 
kan svagheten hos de ene kompenseras av styrkan hos den andre. Summan av gemen-
samheten blir således större än summan av delarna separat.29 Den andra principen inne-
bär att kombinerad bekämpning skapar dilemman för motståndaren. Dessa dilemman 
skapas då motståndaren försvarar sig mot hot från en del tvingas denne också visa en 

                                                        
25 Angstrom and Widén, Contemporary Military Theory : The Dynamics of War, 94–95. 
26 Försvarsmakten, Militärstrategisk Doktrin : MSD 16, 62. 
27 Ibid. 
28 Ibid., 63. 
29 Leonhard, The Art of Maneuver : Maneuver-Warfare Theory and Airland Battle, 93–94. 
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sårbarhet, vilken i sin tur kan utnyttjas av en annan.30 Den tredje och sista principen syf-
tar till att tvinga motståndaren att strida i den terräng där denne är som mest sårbar. 
Denna princip bygger på ett nyttjande av motståndarens svagheter, där egna styrkor 
ställs mot dennes svagheter.31 

2.2 The Four Aspects of Joint 

Den teoretiska ansatsen i denna uppsats kommer att ta avstamp i modellen The Four 
Aspects of Joint utvecklad av Aaron P. Jackson som under sent 80-tal ansåg att det inom 
ämnet gemensamhet fanns en teoretisk lucka. Jackson menar att tidigare modeller av 
denna typ inte var tillräckligt heltäckande utan endast såg till separata delar och inte till 
en helhet. Modellen är utvecklad efter historiska observationer gällande utvecklingen av 
gemensamhet inom västerländska försvarsmakter från de senaste hundra åren, dock 
med ett ökat fokus på tiden från andra halvan av 80-talet till i skrivandets stund. Den 
första versionen av modellen utvecklade Jackson som ett stöd i arbetet att analysera ut-
vecklingen av gemensamma doktriner inom de Australiensiska, Kanadensiska och Nya 
Zeeländska försvarsmakterna. Modellen har sedan vidareutvecklats och använts i en 
större gemensamhetsjämförelse mellan försvarsmakterna från Australien, Kanada, Stor-
britannien, samt USA. Nuvarande version fokuserar på utsträckningen av gemensamhet 
inom fyra stycken områden eller aspekter dessa är: Operation, Organisation, Utbildning 
samt Doktrin.32 Kritik som riktats mot Jacksons modell gör gällande att genom denna ut-
formning, med endast fyra aspekter, ser modellen på gemensamhet ur en för generell 
vinkel och riskerar i och med detta missa djupet med att också se till bakomliggande 
aspekter av avgörande betydelse.33  
 
En teoretisk modell gällande gemensamhet som har stora likheter med Jacksons är Mi-
chael Codners interoperabilitetsmodell.34 Codner utgår i sin modell från att multination-
ell interoperabilitet bör förstås genom att se till fyra dimensioner. Dessa är: organisat-
ion, beteende, teknik och logistik. Codner menar vidare att för att helt förstå dimens-
ionen beteende bör även härvid ses till aspekterna kultur, doktrin och strategiska kon-
cept. Den stora skillnaden, förutom antalet aspekter, mellan dessa två modeller ligger 
således i kontexten. Codners modell fokuserar framförallt, till skillnad från Jacksons, på 
gemenskap mellan olika länder i en internationell kontext. Detta innebär att Jacksons 
modell lämpar sig bättre för att uppnå syftet med denna undersökning då fokus här lig-
ger på att undersöka gemensamheten inom en och samma försvarsmakt med ett nation-
ellt fokus. Nedan följer därför en diskussion och fördjupning av de fyra aspekterna (Op-
eration, Organisation, Utbildning samt Doktrin) ingående i Jacksons gemensamhetsmo-
dell. 

                                                        
30 Ibid., 94. 
31 Ibid., 96. 
32 Jackson, “The Four Aspects of Joint A Model for Comparatively Evaluating the Extent of Jointness in Armed Forces Joint Studies 
Paper Series No. 2,” 19, 26. 
33 Ibid., 30. 
34 Michael Codner, Hanging Together : Military Interoperability in an Era of Technological Innovation, Whitehall Paper, 56 (London: 
Royal United Services Institute for Defence Studies, 2003), 31. 
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Figur 1 Modellen The Four Aspects of Joint av Aaron P. Jackson35 

2.2.1 Operation 
Med den operationella aspekten i Jacksons modell åsyftas en direkt koppling till genom-
förandet av uppdrag och/eller operationer innefattande två eller flera försvarsgrenar, 
vilket med svenska militära ögon direkt kan omsättas till begreppet gemensamma oper-
ationer. Jackson menar att gemensamma operationer inte är något nytt fenomen utan att 
denna typ av operationer har ägt rum under historiskt sett lång tid, däremot med en stor 
skillnad i lednings- och lydnadsstrukturer.36 Detta resonemang får Jackson stöd i av Mi-
lan Vego, denne menar härvid att nyckel till en väl förberedd och genomförd gemensam 
operation inte sällan vilar på kompetensen hos den operationella chefen och dennes 
stab.37 Historien påvisar kopplat till detta att viljan till att genomföra gemensamma op-
erationer är låg under fredstid, dock ökar denna enormt under krigslikaförhållanden. 
Härvid sker dock dessa samarbeten snarast på gräsrotsnivå och ofta i syfte att lösa upp-
komna problem på ett så smidigt sätt som möjligt.38 Kopplat till detta menar Jackson att 
tidigare studier påvisat att gemensamma operationer förr ofta leddes och strukturera-
des från situation till situation, vilket är en skillnad från idag då det oftast finns förbe-
redda eller permanenta lednings och lydnadsstrukturer för dessa typer av operationer. 
Denna aspekt av modellen ser i och med detta dels till huruvida operativa organisations-
strukturer för ledning av gemensamma operationer är existerande, men också till det 
faktiska antalet av genomförda gemensamma operationer under denna typ av ledning.39 

                                                        
35 Jackson, “The Four Aspects of Joint A Model for Comparatively Evaluating the Extent of Jointness in Armed Forces Joint Studies 
Paper Series No. 2,” 22. 
36 Ibid., 20. 
37 Vego, Joint Operational Warfare : Theory and Practice, v–99. 
38 Beaumont, Joint Military Operations : A Short History, 187. 
39 Jackson, “The Four Aspects of Joint A Model for Comparatively Evaluating the Extent of Jointness in Armed Forces Joint Studies 
Paper Series No. 2,” 20. 
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2.2.2 Organisation 
Den nya trenden från slutet av 90-talet till idag menar Jackson är införandet av gemen-
samma ledningsorganisationer eller organisationsstrukturer som inte är direkt opera-
tiva, vilka leder till att underlätta genomförandet och genom detta ökar antalet gemen-
samma operationer inom en försvarsmakt. Denna organisationsintegration äger enligt 
Jackson ofta rum genom en sammanslagning av tidigare försvarsgrensduplicerade orga-
nisationsstrukturer framförallt inom logistik- och personalområden. Den organisato-
riska eller strukturella aspekten i modellen ser därför till hur pass välutvecklade och in-
tegrerade permanenta organisationsstrukturer som existerar inom en försvarsmakt el-
ler mellan försvarsgrenar.40 
 
Men vart går då gränsen mellan den operationella och den organisatoriska aspekten om 
båda ser till organisations och ledningsstrukturer? Jackson menar att skillnaden mellan 
dessa två aspekter ofta kan te sig något luddig, han väljer därför att förtydliga detta ge-
nom att dra en gräns mellan dessa två där den operationella aspekten ser till en organi-
sations och ledningsstruktur som är direkt operativ, eller agerar i en genomförandefas. 
Samtidigt fokuserar den organisatoriska aspekten mer på en integration av organisat-
ionsstrukturer som inte är direkt operativa. Denna integration tjänar istället till att 
uppnå en effektivisering genom exempelvis sammanslagningar över försvarsgrensgrän-
serna. Utöver detta menar Jackson att den organisatoriska aspekten även ser till fram-
tida utveckling vilket innefattar utveckling av en gemensam strategisk policy och förmå-
geutveckling.41 

2.2.3 Utbildning 
Den tredje aspekten i modellen ser till hur pass integrerad utbildningen är, men också 
till hur mycket och med vilken frekvens faktisk träning och övning genomförs i linje med 
gemensamma operationer. Jackson menar att denna gemensamma utbildning är speci-
ellt viktig på en mellan och högre nivå inom organisationen. I de fall utbildning är upp-
delad genom dels en gemensam del och dels en försvarsgrensspecifik del, som i Sveriges 
fall, tar modellen enligt Jackson även hänsyn till hur pass gemensamhetsinriktad den 
försvarsgrensspecifika utbildningen bedrivs.42 Steven Paget menar härvid, kopplat till 
genomförandet av gemensamma operationer, att oberoende av eventuella utrustnings-
mässiga eller teknologiska hinder är de mänskliga relationerna mellan officerarna avgö-
rande för att lyckas med dessa operationer. Paget menar vidare att en mänsklig relation 
mellan officerare mycket väl kan skapas under pågående operation. Dock anser han, likt 
Jackson, att för att få en långvarig och hållbar relation som bygger på gemensam tillit 
och förtroende krävs en integration under fredstid långt från stressen och intensiteten i 
en pågående operation, exempelvis genom försvarsgrensgemensam utbildning.43 Paget 
får stöd i denna uppfattning av Ångström och Widén som i sin tur menar att om en ge-
mensam träning eller utbildning mellan, i det här fallet officerare från olika försvarsgre-
nar, genomförs reduceras friktioner som annars lätt uppstår under detta samarbete 
kraftigt, om inte helt.44 

                                                        
40 Ibid., 20–21. 
41 Ibid., 20. 
42 Ibid., 21. 
43 Steven Paget, “‘Interoperability of the Mind’: Professional Military Education and the Development of Interoperability,” The RUSI 
Journal 161, no. 4 (2016): 42-50, 48. 
44 Angstrom and Widén, Contemporary Military Theory : The Dynamics of War, 108. 
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2.2.4 Doktrin 
Den sista aspekten, den doktrinära, ser till i vilken utsträckning gemensamma doktriner 
existerar som styrning för gemensam verksamhet men också hur pass integrerade dessa 
styrningar är i genomförandet av själva operationen. Jacksons studier visar att de flesta 
västerländska försvarsmakter har från tidigt 90-tal utvecklat gemensamma doktriner 
men att taktiska styrningar fortsatt oftast styr försvarsgrensspecifik taktik. I och med 
detta påvisar denna aspekt även hur pass överensstämmande olika försvarsgrenars tak-
tiska reglementen är gällande gemensamma operationer eller om dessa kan anses vara 
motsägelsefulla.45 

2.3 Three key elements 
Sir Clive Loader tidigare Commander-in-Chief av Air Command i Storbritannien menar 
att gemensamhet mellan försvarsgrenar består i tre stycken grundelement eller pelare. 
Den första pelaren som måste vara på plats menar Loader är en gemensam förmågeut-
veckling för såväl personal som materiel över försvarsgrensgränserna. Den andra pela-
ren består i att utveckla gemensamma doktriner samt genomföra gemensam utbildning 
och träning. Avslutningsvis menar Loader att den tredje pelaren för en fungerande ge-
mensamhet är en integrerad koordinering och samverkan på samtliga ledningsnivåer.46 
Det finns här många likheter med Jacksons modell The Four Aspects of Joint, däremot 
anas att Loader har en något mer humanistisk eller sociologisk vinkel där han trycker på 
att mänskliga integrationer och relationer över försvarsgrensgränserna är vitalt för att 
uppnå en fungerande gemensamhet. Dessa tankar får Loader stöd för av Harvey Smyth 
som i sin tur menar att mänskliga relationer byggs av interaktion mellan människor, ge-
mensam förståelse för uppsatta mål samt personliga relationer över försvarsgrensgrän-
serna.47 

2.4 Gemensam laginsats 
För att lyckas uppnå uppsatta mål med en gemensam operation är ett väl fungerande 
samarbete och en gemensamhet mellan operationens ingående delar av största vikt, vil-
ket enligt boken Joint Warfare of the Us Armed Forces är att jämföra med en gemensam 
laginsats. En gemensam laginsats mellan försvarsgrenarna i detta stycke byggs genom 
tillit och förtroende, delegering samt samarbete.48 Med tillit och förtroende menas härvid 
ett resultat av en strävan till förståelse och insikt av vad övriga parter i samarbetet till-
för. Tillit baseras på ett gemensamt förtroende vilket byggs genom uppvisande av kom-
petens samt gemensam planering och träning mellan försvarsgrenarna.  
 
Tilliten och förtroendet mellan försvarsgrenarna pekas ofta ut som den enskilt viktig-
aste delen av ett väl fungerande samarbete och i förlängningen en vital förmåga för att 
genomföra gemensamma operationer.49 Maria Elliot menar härvid att detta förtroende, 
mellan i det här fallet försvarsgrenarna, till stor del byggs av tidigare erfarenheter av 
varandra men även ett eventuellt inneboende beroendeperspektiv.50 Delegering av an-
svar är en nödvändighet för att bygga förtroende och ansvarskänsla inom och mellan 

                                                        
45 Jackson, “The Four Aspects of Joint A Model for Comparatively Evaluating the Extent of Jointness in Armed Forces Joint Studies 
Paper Series No. 2,” 21. 
46 Yumpu, RDS Feb09 Is True Air/Land Integration Achievable? – RUSI, 2014, https://www.yumpu.com/en/docu-
ment/read/25905357/rds-feb09-is-true-air-land-integration-achievable-rusi, 50. (Hämtad 2019-08-16) 
47 Olsen, Routledge Handbook of Air Power, 157. 
48 National Defense Univ. Press, Joint Warfare of the US Armed Forces, Joint Pub ; 1 (Washington, D.C.: National Defense Univ. Press, 
1991), 14–15. 
49 Ibid., 14. 
50 Maria Elliot, “Förtroendet Och Vårt Dagliga Möte Med Samhället.,” Mångfald / Lennart Nilsson (Red) S. 105-115 (1998): 108. 



Niclas Kuntze 2019-10-31  
Magisteruppsats 

14 
 

försvarsgrenarna. Denna ansvarsdelegering är extra viktig inom gemensamma operat-
ioner då expertis inom den egna försvarsgrenen härvid är av central betydelse.51 Avslut-
ningsvis åsyftas med samarbete i detta stycke en inställning från de deltagande parterna. 
Historien har påvisat att det inom gemensamma operationer ofta visat sig finnas en 
stark tävlingsinriktning istället för en samarbetsinriktad inställning, vilket negativt på-
verkat resultatet och varit ogynnsamt för hela operationen.52 Därav är det av största vikt 
att gemensam operationer mellan försvarsgrenar istället symboliseras av en samarbets-
inriktning och en vilja att dela såväl med- som motgångar. 

2.5 Sammanfattning teori 
Som nämnts ovan avser den teoretiska utgångspunkten i denna undersökning att utgö-
ras av Jacksons The Four Aspects of Joint modell. I syfte att söka triangulera med hjälp av 
olika teorier kommer även Three key elements samt Gemensam laginsats att nyttjas som 
förklaringsbakgrund i undersökningens analys och resultatkapitel. Kommande kapitel 
rörande undersökningens metod kommer ytterligare redogöra för hur dessa teorier 
nyttjats kopplat till analys av empiriskt material.  

                                                        
51 National Defense Univ. Press, Joint Warfare of the US Armed Forces, 14. 
52 Ibid., 10–15. 
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3. Metod 
Syftet med en undersökningsmetod är att vägleda arbetet eller att verka som en väg som 
leder till målet.53 Detta metodkapitel kommer inledas med en redogörelse av vald metod 
för denna undersökning. Syftet med denna redogörelse är främst att öka undersökning-
ens reliabilitet. Därefter redogörs för och resoneras kring valda tryckta källor och käll-
kritik, samtalsintervjuundersökningar samt vald operationalisering kopplat till teori i 
syfte att öka undersökningens validitet.54 

3.1 Undersökningens utformning 
För denna undersökning avseende hur gemensam den svenska Försvarsmakten är kom-
mer grunden att utgöras av en fallstudieundersökning, där den svenska Försvarsmakten 
utgör kontexten. Detta val av forskningsdesign baseras framförallt på två faktorer. För 
det första på det faktum att den övergripande forskningsfrågans hur-karaktär väl läm-
par sig för denna typ av design. Robert K. Yin menar avseende detta att för en forsk-
ningsfråga av förklarande typ och med hur- eller varför- karaktär finns det framförallt 
tre typer av forskningsdesigner att luta sig mot, där fallstudie är en av dessa. Enligt Yin 
lämpar sig en fallstudieundersökning väl då den möjliggör för undersökningen att foku-
sera djupgående på ett eller flera fall samtidig som ett holistiskt och verkligt perspektiv 
bibehålls, vilket lämpar sig för att undersöka organisatoriska eller ledande processer.55 
Den andra faktorn på vilket valet av forskningsdesign baseras är det faktum att under-
sökningen till del söker ett faktiskt aktuellt skeende i ett konkret socialt sammanhang.56 
Genom att den övergripande frågeställningen syftar till att undersöka ett förhållande 
inom Försvarsmakten, kommer fallstudien vara av en-falls karaktär med en teorikonsu-
merande inriktning.57  
 
Undersökningen har en kvalitativ ansats som till stor del baseras på en tematisk texta-
nalys av doktriner, reglementen samt organisationsöversikter. Som tillägg till denna te-
matiska textanalys genomförs även en samtalsintervjuundersökning av respondentka-
raktär med officerare tjänstgörande på nyckelpositioner kopplat till gemensamhet inom 
Försvarsmakten. Avseende tydliggörande av dessa val diskuteras detta ytterligare under 
punkten 3.3.2 Val av respondenter. 

3.2 Tryckta källor 
Denna undersökning syftar till att analyser begreppet gemensamhet avseende 
aspekterna Operationer, Organisation, Utbildning och Doktrin. Undersökningen kommer 
vara avgränsad till att omfatta en nutida svensk kontext och se till den svenska Försvars-
maktens tre försvarsgrenar. I och med detta kommer det empiriska textmaterialet till 
stor del innefatta svenska doktriner samt reglementen. De doktriner och reglementen 
som kommer att ligga till grund för undersökningen är: Militärstrategisk doktrin – MSD 
16, Operativ doktrin 2014, Reglemente Taktik för Luftoperationer, Taktikreglemente för 
marinstridskrafterna, Arméreglemente Taktik samt Doktrin för gemensamma operationer. 
År 2014 upphävdes Försvarsmaktens doktriner på stridskraftsnivå samt doktrin för ge-

                                                        
53 Steinar Kvale and Sven-Erik Torhell, Den Kvalitativa Forskningsintervjun (Lund: Studentlitteratur, 1997), 91. 
54  Mikael Hjerm, Simon Lindgren, and Marco Nilsson, Introduktion till Samhällsvetenskaplig Analys, 2., [utök. (Malmö: Gleerup, 2014), 
240. 
55 Robert K Yin, Fallstudier : Design Och Genomförande ; i Översättning Av Björn Nilsson ; [Fackgranskning: Jan Teorell], 1. uppl. 
(Malmö: Liber, 2007), 23. 
56 Ibid., 17. 
57 Ibid., 60. 
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mensamma operationer till förmån för den vid tillfället nyproducerade operativa doktri-
nen. Detta faktum föranleder att dessa inte ingår i undersökningens empiriska material. 
Doktrin för gemensamma operationer är dock undantaget, detta då den syftar till att an-
vändas som underlag och referens avseende gemensamhetsutvecklingen inom Försvars-
makten. I samband med att denna undersökning genomförts har information framkom-
mit gällande att en ny doktrin för gemensamma operationer, DGO 20 är under framta-
gande. Då datum för fastställande av denna doktrin inte är offentliggjort i skrivandets 
stund, kommer den endast nämnas kopplat till framtida utveckling men inte analyseras 
ytterligare. 

3.2.1 Källkritik 
Som stöd i den källkritiska granskning av det empiriska materialet till denna undersök-
ning kommer Torsten Thuréns fyra källkritiska principer att nyttjas, vilka består av äkt-
het, tidssamband, oberoende samt tendensfrihet. Den första punkten äkthet innebär att 
den källa som anges också ska vara det den utger sig för att vara och inte kunna antas 
vara förfalskad. Tidssamband syftar till att se till tidsfaktorn mellan tillfället för en hän-
delse och berättelsen om densamma, ju längre tid däremellan desto större skäl finns att 
tvivla på källan. Principen oberoende innebär att en trovärdig källa ska bygga på utsago 
från vittnen vilka inte varit utsatt för påverkan samt att källan ska kunna stå för sig själv 
och inte vara en avskrift från en annan källa. Den sista principen, tendensfrihet, syftar 
till att den källa som används inte skall kunna antas ha någon egen vinning av det som 
skrivs varken på ett personligt, ekonomiskt eller politiskt plan.58 
 
Kopplat till Thuréns fyra principer avseende källkritik ses inte några direkta begräns-
ningar med nyttjandet av ovanstående dokument, då samtliga doktriner samt reglemen-
ten är fastställda officiella dokument av myndigheten Försvarsmakten.59 Avseende sam-
talsintervjuundersökningen bör däremot extra uppmärksamhet råda gällande princi-
perna oberoende samt tendensfrihet, då det under dessa intervjuer kan framkomma 
eventuella brister inom organisationen kan respondenten härvid känna sig tvingad att 
förminska eller utelämna detaljer med rädsla att själv råka illa ut. För att minimera 
denna risk anonymiseras samtalsintervjuerna så att det inte för en läsare finns möjlighet 
till att utröna vilken av respondenterna som sagt vad. 

3.3 Samtalsintervjuundersökning 
Som tidigare nämnts kommer denna undersökning ha en kvalitativ ansats som framför-
allt bygger på tematisk textanalys av doktriner samt reglementen. För att ytterligare för-
djupa denna analys kommer ett antal samtalsintervjuer av respondentkaraktär att ge-
nomföras. Som stöd vi utformandet av denna samtalsintervjuundersökning har operat-
ionella indikatorer valts ut som alla härstammar från undersökningens teoretiska grund. 
De övergripande operationella indikatorerna är operation, organisation, utbildning samt 
doktrin. Under var och en av dessa indikatorer har sedan ett antal frågeställningar skap-
ats som syftar till att vägleda analysen, dessa frågeställningar återfinns under det kom-
mande kapitlet 3.5 Operationalisering kopplat till teorin. Genom att utforma samtalsin-
tervjuundersökningen på detta sätt ökas undersökningens validitet, då detta skapar en 

                                                        
58 Torsten Thurén, Källkritik / Torsten Thurén, 3., [rev. (Stockholm: Liber, 2013), 7–8. 
59 Ibid., 108. 
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tydlighet och en överrensstämmelse mellan teoretisk bakgrund och operationella indi-
katorer.60 Avseende samtalsintervjuundersökningars reliabilitet står att läsa att ”Bris-
tande reliabilitet i första hand orsakas genom slump- och slarvfel under datain-
samlingen och den efterföljande databearbetningen”.61 För att söka undkomma detta 
problem nyttjats ljudupptagning tillsammans med anteckningar vid genomförande av 
samtliga samtalsintervjuer. Detta tillsammans med att respondenterna tillfrågas om 
möjligheten att återkomma vid eventuella kompletteringar samt förtydligande avseende 
uttalanden minimerar denna risk samt ökar intervjuns reliabilitet. Valet att genomföra 
en samtalsintervjuundersökning av respondentkaraktär härstammar från att undersök-
ning inte söker genomföra någon kunskapskontroll av respondenternas faktiska kun-
skap utan snarare söker en uppfattning eller föreställning av gemensamheten inom För-
svarsmakten.62 Kopplat till detta valdes formatet semistrukturerad intervju med öppna 
frågor, då detta borgar för en mer öppen diskussion med respondenterna.  
 
Utefter en etisk aspekt och i enlighet med General Data Protection Regulation (GDPR), 
har samtalsintervjuerna, efter godkännande från samtliga respondenter, sparats som 
ljudfiler till vilka endast författaren har tillgång. Utefter dessa samtalsintervjuer finns 
även den transkribering av citat som nyttjas i undersökningen sparade på samma sätt. 
Avseende den numrering av respondenterna som förekommer som fotnoter, är numre-
ringen slumpmässigt utförd, vilket innebär att informationen om vilken respondent som 
innehar vilket nummer endast kan utläsas genom en förklaringsnyckel, till vilken även 
denna endast författaren äger tillgång. Avslutningsvis bör förtydligas att i syfte att öka 
undersökningens transparens namnges samtliga deltagande respondenter, också efter 
samtycke, under referenser. Respondenterna är här grupperade i bokstavsordning och 
det finns således inget samband med tidigare nämnd numrering.  

3.3.1 Utformning av intervjuguide 
Syftet med en intervjuguide är att vid genomförandet av samtalsintervjuer strukturera 
frågeställningar kopplat till innehåll och form.63 Den intervjuguide som legat till grund 
för denna undersöknings samtalsintervjuer har strukturerats utefter fem stycken teman. 
Det första temat, Skapa förtroende, syftar till att skapa en kontakt och upprätta en god 
stämning med respondenten vilket görs genom att ställa ett antal frågor av lättare ka-
raktär, rörande enklare personuppgifter. De följande fyra temana avhandlar därefter var 
och en av de fyra aspekterna (Operation, Organisation, Utbildning samt Doktrin) som 
återfinns i Jacksons teoretiska modell. Under dessa fyra teman har två tematiska frågor i 
deskriptiv form skapats vilka båda syftar till att belysa olika vinklar av den överordnade 
aspekten. Dessa tematiska frågor syftar också till att framkalla spontana beskrivningar 
baserade på respondentens egen verklighet och är härvid att se som samtalsintervjuns 
viktigaste frågor på vilka analysen sedan bygger. Teoretisk koppling samt utformningen 
av dessa tematiska frågor diskuteras vidare under punkten 3.5 Operationalisering kopp-
lat till teorin. Kopplat till var och en av de tematiska frågorna har sedan ett antal uppfölj-
ningsfrågor skapats vilka syftar till att fördjupa respondentens svar och knyta an mot de 
tematiska frågorna.64 Samtliga samtalsintervjuer har inletts med en etisk information 

                                                        
60 Ann-Marie Ekengren and Jonas Hinnfors, Uppsatshandbok : [Hur Du Lyckas Med Din Uppsats], 2., [rev.] (Lund: Studentlitteratur, 
2012), 75. 
61 Peter Esaiasson et al., Metodpraktikan : Konsten Att Studera Samhälle, Individ Och Marknad, 5., [rev.] (Stockholm: Wolters Kluwer, 
2017), 64. 
62 Ibid., 268. 
63 Ibid., 273. 
64 Ibid., 274. 
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avseende syfte, hantering enligt GDPR samt att respondenterna fått lämna sitt samtycke 
till deltagande.  

3.3.2 Val av respondenter 
Valet av respondenter har till stor del följt de tre allmänna råd som Grant McCracken 
menar bör följas för att få ett så bra sample eller urval ur en population som möjligt. Det 
första av de tre råden innebär att valet i första hand bör falla på att intervjua främlingar. 
Här menar McCracken att om det finns en personlig relation mellan författaren och re-
spondenten, riskeras att mycket tas för givet i samband med intervjun samt att det kan 
finnas en svårighet att hålla en vetenskaplig distans. Det andra rådet rör antalet indivi-
der som bör intervjuas, McCracken menar att forskaren bör sträva efter att nyttja ett så 
litet antal respondenter som möjligt, dock med en strävan att uppnå en teoretisk mätt-
nad. Det sista och tredje rådet innebär att respondenterna inte skall vara subjektiva ex-
perter. Med detta uttryck menas att respondenterna inte ska utgöras av en färgad eller 
vinklad grupp som ger en ensidig vinkel av det som avses undersökas.65 
 
Utöver dessa tre allmänna råd har respondenterna valts ut efter att de i skrivandets 
stund tjänstgör eller tidigare har tjänstgjort på för undersökningen intressanta platser 
inom Försvarsmakten. Exempel på sådana platser är inom utveckling och ledning av för-
svarsgemensam utbildning eller att respondenten varit/är involverad i framtagning av 
doktriner eller taktiska reglementen. Slutligen gällande val av respondenter bör nämnas 
att genom valet av samtalsintervjuundersökningar av respondentkaraktär är inte indivi-
derna i sig det primära kopplat till undersökningen utan snarare den tankekategori 
dessa representerar.66  

3.4 Validitet/ reliabilitet 
I syfte att säkerställa denna undersöknings kvalitet och pålitlighet tas härvid hänsyn till 
de fyra designkriterier begreppsvaliditet, intern validitet, extern validitet samt reliabili-
tet. Begreppsvaliditeten i detta avseende syftar till att säkerställa att det är verkliga fak-
torer som undersöks och inte forskarens egna föreställningar samt att den datain-
samling som sker härstammar från flera empiriska källor.67 Denna begreppsvaliditet sä-
kerställs genom att den metod samt de genomförda operationaliseringen som nyttjas 
båda har en tydlig koppling till undersökningens teoretiska bakgrund. Utöver detta sker 
inhämtning av empiriskt material från flertalet källor, vilka alla redovisas under referen-
ser, samt att det empiriska textmaterialet kompletteras med ett antal samtalsintervjuun-
dersökningar. 
 
Gällande intern validitet syftar detta framförallt till att motverka falska samband och ef-
fekter. Den interna validiteten är emellertid endast intressant om undersökningen som 
genomförs syftar till att förklara eller dra slutsatser kopplat till kausala samband.68 Med 
anledning av att denna undersökning har en beskrivande ansats kommer den interna 
validiteten inte att vara gränssättande. Den externa validiteten syftar till att säkerställa 

                                                        
65 Ibid., 268–69. 
66 Ibid., 271. 
67 Yin, Fallstudier : Design Och Genomförande ; i Översättning Av Björn Nilsson ; [Fackgranskning: Jan Teorell], 54–56. 
68 Ibid., 56–57. 
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att undersökningens forskningsområde är avgränsat, vilket i sin tur möjliggör att resul-
tatet kan generaliseras.69 För att säkerställa detta redogörs för hur undersökningen av-
gränsas samt vad resultatet kommer att generaliseras mot, under tidigare kapitel gäl-
lande teori. 
 
Reliabilitet syftar avslutningsvis till att säkerställa en transparens i undersökningen vil-
ket möjliggör att andra forskare kan genomföra undersökningen på samma sätt med ett 
likvärdigt resultat.70 Detta säkerställs genom en tydlighet i tillvägagångsätt framförallt 
under detta kapitel rörande metod, men också genom korrekta och tydliga referenser 
från vart det empiriska materialet är hämtat. 

3.5 Operationalisering kopplat till teorin 
Som tidigare redogjorts för under teorikapitlet kommer den teoretiska ansatsen i denna 
undersökning ta avstamp i Jacksons gemensamhetsmodell. Inom ramen för denna teore-
tiska modell delar Jackson in graden av gemensamhet under fyra aspekter (Operation, 
Organisation, Utbildning samt Doktrin). Dessa fyra aspekter kommer i undersökningen 
användas till att inledningsvis operationalisera den textanalys som genomförs genom att 
nyttja två frågeställningar kopplat till varje aspekt som sedan ställs till textmaterialet. 
Dessa, i och med denna uppdelning, åtta frågeställningar härstammar även de i grunden 
från Jacksons modell.71 I denna undersökning har dessa frågeställningar till del revide-
ras i syfte att bättre svara upp mot undersökningens syfte. Gällande operationsaspekten 
har härvid gjorts en avgränsning att endast se till nationella operationer och övningar. 
Denna avgränsning utelämnar således internationella operationer, detta val har gjorts 
kopplat till undersökningens nationella karaktär. Utbildningsaspekten ser i denna 
undersökning till utbildning på samtliga nivåer, vilket är en skillnad från Jackson, då 
denne i sin modell endast ser till utbildning på officersnivå fyra och uppåt.   
 
För att ytterligare fördjupa analysen av det empiriska textmaterialet kommer ett antal 
samtalsintervjuer att genomföras med officerare som tjänstgör eller har tjänstgjort på 
nyckelpositioner, kopplat till gemensamhet inom Försvarsmakten. Resultatet av denna 
undersökning kommer avslutningsvis att söka svara på undersökningens forsknings-
fråga samt genom detta också påvisa inom vilket/vilka områden eventuella brister före-
ligger, i syfte att belysa framtida förbättringsområden. Nedan följer en figur för att ytter-
ligare tydliggöra flödesschemat för genomförandet av denna undersökning, från forsk-
ningsfråga till resultat.  
 

                                                        
69 Ibid., 57. 
70 Ibid., 59. 
71 Jackson, “The Four Aspects of Joint A Model for Comparatively Evaluating the Extent of Jointness in Armed Forces Joint Studies 
Paper Series No. 2,” 29. 
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Figur 2 Flödesschema av undersökningens metod med teorikoppling, från frågeställning till resultat. 

Avslutningsvis under denna punkt redovisas tidigare nämnda åtta frågeställningarna 
vilka syftar till att operationalisera både analysen av det empiriska textmaterialet och 
fungera som ledstång och analysverktyg av samtalsintervjuundersökningen.  
 
Operation 
1. Finns det permanenta gemensamma operativa ledningsstrukturer och gemen-

samma operativa organisationer? 
2. Vilken procentandel av genomförda operationer inom Försvarsmakten är försvars-

grensgemensamma? 
Organisation 
3. Finns det permanenta försvarsmaktsgemensamma organisationsstrukturer som 

inte är direkt operativa? 
4. Har dubblering mellan försvarsgrenarna minimerats genom inrättande av någon/ 

några gemensamma organisation/-er? 
Utbildning 
5. I vilken utsträckning genomförs försvarsmaktsgemensam utbildning? 
6. Hur väl inriktad är övnings och träningsverksamheten inom Försvarsmakten mot 

gemensamma operationer? 
Doktrin 
7. Har den svenska Försvarsmakten en organisation som uttryckligen har till uppgift 

att utveckla och upprätthålla en gemensam doktrin? 
8. Hur sker utvecklingen av försvarsgrenarnas taktiska reglementen kopplat till För-

svarsmaktens gemensamma doktriner?  

3.6 Sammanfattning metod 
Under undersökningens metodkapitel har redogjorts för tillvägagångssättet för hur 
denna undersökning kommer att genomföras. Denna redogörelse är viktig av framförallt 
två anledningar. För det första för att skapa en tydlig koppling mellan undersökningens 
teoretiska grund och den valda metoden. För det andra är detta viktigt för att skapa en 
transparens i undersökningen vilket borgar för en hög validitet och reliabilitet. I kom-
mande kapitel kommer denna teoretiska bakgrund och metod nyttjas för analys av 
undersökningens empiriska material, för att slutligen utmynna i en diskussion.  
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4. Analys 

4.1 Operation 

4.1.1 Finns det permanenta gemensamma operativa ledningsstrukturer och gemen-
samma operativa organisationer? 

För att få en rättvis bild av i skrivandets stund existerande operativa organisations- och 
ledningsstruktur inom den svenska Försvarsmakten bör analysen inledas med en kor-
tare historisk tillbakablick. I samband med försvarsbeslutet 2000 föreslog regeringen en 
reducering och effektivisering av den då existerande taktiska ledningsnivån inom För-
svarsmakten. Förslaget grundade sig i att genom en avveckling av fördelnings- och för-
svarsområdesstaber samt marin- och flygkommandon möjliggjordes skapandet av tre 
reducerade taktiska kommandon (flyg, marin och armé) vilka genom denna reducering 
kunde samlokaliseras med den dåvarande operationsledningen. Regeringens förslag an-
togs av riksdagen och den 1 juli 2000 gick Försvarsmakten in i den nya organisationen. I 
samband med nyorganiseringen av de taktiska kommandona omorganiserades också 
den dåvarande operationsledningen och övertog den taktiska ledningen från de då av-
vecklade fördelnings- och försvarsområdesstaber samt marin- och flygkommandona, 
den nya enhet som härvid skapades fick namnet Operativa Insatsledningen, vilken se-
dermera även övertog ansvaret för utlandsstyrkan från Swedint. Genom denna omorga-
nisation och effektivisering av den svenska taktiska och operativa ledningen lyckades 
regeringen härvid reducera antalet personer i dessa staber från cirka 2000 till cirka 
300.72  
 
Den andra större förändringen kopplat till operativ organisation och ledningen skedde i 
samband med försvarsbeslutet 2004. Härvid ansåg såväl regeringen som Försvarsmak-
ten och Försvarsberedningen att en omorganisering av den dåvarande militärdistrikts-
organisationen var nödvändig och tre olika handlingsalternativ utarbetades. Det första 
alternativet innebar att militärdistriktsorganisationen bibehölls och de andra alternati-
vet innebar att militärdistriktsstaberna sammanfördes med utbildningsförbanden. Det 
tredje handlingsalternativet, vilket sedermera gjordes gällande, innebar att de existe-
rande militärdistriktsorganisationerna avvecklades och att den territoriella verksam-
heten i sin helhet överfördes till den Operativa Insatsledningen.73 I regeringens proposit-
ion 2004/05:160 framgår att förslaget till avveckling grundar sig i att: 
 
 ”Antalet ledningsnivåer och staber i Försvarsmaktens grundorganisation är i  
 dagsläget inte anpassat till behoven och har inte minskat i samma omfattning som  
 insatsorganisationen. I det framtida insatsförsvaret och den beslutade  
 insatsorganisationen finns inte längre krav på eller behov av regional eller  
 territoriell ledning som motiverar en särskild ledningsorganisation. De  
 kvarvarande organisationsenheterna militärdistriktsstaberna i Södra, Mellersta 
 och Norra militärdistriktet kan därför läggas ned.”74  
 

                                                        
72 Regeringsproposition 1999/2000:30 Det nya försvaret 
73 Regeringsproposition 2004/05:5 Vårt framtida försvar 
74 Regeringsproposition 2004/05:160 Avveckling av militärdistriktsorganisationen, 5. 
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Genom dessa beslut hade således dåvarande Operativa Insatsledningen det sammanhål-
lande ansvaret för ledning av de taktiska kommandona, utlandsstyrkan samt den territo-
riella verksamheten i sin helhet. Operativa Insatsledningen omorganiserades sedermera 
under 2005 och delades då i två delar, Insatsstaben och Operativa enheten. Under år 
2008 upplöstes den Operativa enheten och Försvarsmaktens gemensamma operativa 
ledning samlades under Insatsstaben, som då likväl som i skrivandets stund är organise-
rade under Försvarsmaktens Insatsledning. Insatsledningen är den sammanhållande 
ledningsnivån för Försvarsmaktens operativa ledning och utöver Insatsstaben inryms 
härvid även de tre taktiska staberna (flyg, marin och armé) samt specialförbandsled-
ningen, vilka alla lyder direkt under chefen för Insatsledningen. Under chefen för Insats-
ledningen finns ett antal avdelningar vilka bland annat har till uppgift att leda, planera 
och följa upp insatser eller operationer såväl nationellt som internationellt. 
 
Utefter den historiska återblicken ovan är Försvarsmaktens Insatsledning att se som en 
gemensam operativ organisation och ledningsstruktur. En tydlig markering att denna 
ledning är att se som just gemensam är det faktum att avdelningarna eller de operativa 
funktionerna under Insatsledningen organiserats i enlighet med internationell standard 
(J0-J9), där J:et kommer från engelskans Joint. Att Insatsledningen är Försvarsmaktens 
gemensamma operativa ledningsorganisation är respondenterna i denna undersökning 
slående eniga om. ”J-nivån eller insatsledningen är ju att se som Försvarsmaktens ge-
mensamma operativa ledningsnivå.”75 
 
Hur upplever då den taktiska nivån att denna gemensamma operativa ledningsorgani-
sation fungerar i praktiken? En intressant aspekt gällande insatsledningens utövande av 
gemensam ledning framkommer vid flertalet samtalsintervjuer. Härvid uttrycks ett visst 
missnöje kopplat till insatsledningens förmåga att utöva denna ledning och att nyttja 
fastställda ledningsmetoder i anslutning till gemensamma operationer, framförallt 
kopplat till det dagliga arbetet. 
 
 ”Ja, skulle någonting göras eller att någonting hände. Så tog kanske J-nivån  
 kontakt, du kom in där och så blev det en deal-out. Vem ska leda det? Vem ska göra 
 vad? […] Men det är väl egentligen den styrningen som finns skulle jag säga, sen 
 finns det ju då uppstyrt något annat på pappret och det väcktes väl till liv på  
 övningarna, men bara då.”76 
 
Den bristande förmågan till sammanhållen ledning och frångående från fastställda led-
ningsmetoder menar flera respondenter kan grunda sig i dels en till personalmängd 
bantad organisation och dels en bristande rutin gällande metoder, då omsättningen på 
befattningshavare påverkar det interna minnet i organisationen negativt. 

4.1.2 Vilken procentandel av genomförda operationer inom Försvarsmakten är försvars-
grensgemensamma? 

”Jag skulle säga att hälften av tiden är det gemensamma operationer vi genomför.”77 Det 
uppskattade värdet från respondenterna deltagande i denna undersökning, gällande hur 
många genomförda operationer under ett år som är att se som gemensamma mellan två 

                                                        
75 Respondent II 
76 Respondent IX 
77 Respondent I 
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eller tre försvarsgrenar, varierar mellan 50 och 70 procent. En respondent, som tidigare 
tjänstgjort på en taktisk ledningsstab uttrycker att:  
 
 ”Man kan nog säga att det är mer än 70 procent, det handlar ju bara om vem som 
 initierar saker och ting, sen i slutändan blir det nästan alltid någon form av  
 gemensamt. För man kontaktar alltid de andra på ett eller annat sätt och man har 
 kolla på de andra, vart de är i geografin någonstans, och då blir det alltid  
 gemensamt.”78  
 
Dock bör härvid påpekas att huvuddelen av respondenterna gjort en uppskattning utef-
ter egen respektive horisont, dessutom påtalas vid flertalet tillfällen att en stadig ökning 
också upplevts på en årsvis basis. Det höga värdet av genomförda gemensamma operat-
ioner kan enligt respondenterna ha flera förklaringar, för det första beror detta på vad 
som definieras som en operation. Härvid har det under samtalsintervjuerna först en dis-
kussion där resultatet utmynnat i att respondenterna valt att indela operationer utefter 
tre huvudkategorier (nationella och internationella operationer samt gemensam öv-
ningsverksamhet). Med anledning av att denna undersöknings syfte är att söka identifi-
era gemensamhetsnivå med fokus på Försvarsmaktens försvarsgrenar i en nationell 
kontext har internationella operationer valts att exkluderas. I och med denna operation-
alisering innefattar således respondenternas uppskattningar nationella operationer 
samt gemensam övningsverksamhet, värdet hamnar då på mellan 50 till 70 procent. En 
av respondenterna resonerar kring detta faktum på följande sätt:  
 
 ”Om vi då också ska se övningar som en operation, då sker det ju en hel del sådan 
 gemensamma operationer, för vi gör ju övningar över året med andra förband och 
 då är det ju nästa hälften av det vi gör som är gemensamma operationer.”79  
 
Under samtalsintervjuerna uttrycks vid flertalet tillfällen, gällande procentandelen av 
operationer som genomförs gemensamt, ett antagande om att vetskapen om hur omfat-
tande samarbetet som idag existerar inte finns på en taktisk förbandsnivå. Detta faktum 
menar flera respondenter kan påverka synen och inställningen till övriga vapengrenar 
negativt, detta trots att dessa samarbeten anses nödvändiga såväl i fredstid som i krigs-
läge.  
 
 ”De som är ytterst på linan kanske inte alltid upplever att det är gemensamt men 
 man har ju alltid kontakt, det är sällan man gör någonting helt solo.[…] Så  
 huvuddelen är joint, och jag tror att det kommer att vara så i krigsläge också till 
 stor del.”80   
 
En ytterligare aspekt som enligt respondenterna kan anses ha en påverkan på den höga 
procentandelen av antalet gemensamt genomförda operationer är det skiftade fokus 
mot ett nationellt försvar som genomförts de senaste åren. Härvid diskuteras bland an-
nat kring det faktum att det blivit allt viktigare för Sverige som småstat att på ett så ef-
fektivt sätt som möjligt nyttja tillgängliga resurser vilket med fördel görs genom nyttjan-
det av gemensamma operationer.  
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 ”Vår verktygslåda är rätt så tunn jämfört med en stormakt, en stormakt kan ju 
 välja att genomföra gemensamma operationer, men man kan ju välja att  
 genomföra exempelvis en väldigt lång flygoperation först för att så att säga forma 
 slagfältet på ett helt annat sätt än vad vi har möjligheten att göra. […] Så självfallet 
 är gemensamma operationer viktigare för oss ur ett småstatsperspektiv.”81 

4.2 Organisation 

4.2.1 Finns det permanenta försvarsmaktsgemensamma organisationsstrukturer som 
inte är direkt operativa? 

 ”Traditionellt har frågor om Försvarsmakten behandlats i ordningen  
 ledningsförband, arméstridskrafter, marinstridskrafter och flygstridskrafter  
 inklusive helikopterförband. Efter ett omfattande utredningsarbete inrättades den 
 1 juli 1994 myndigheten Försvarsmakten. De tidigare omkring 100 myndigheterna 
 under regeringen slogs ihop till en enda myndighet. Statsmakterna har sedan dess 
 betonat att Försvarsmakten inte längre består av olika försvarsgrenar utan utgörs 
 av en gemensam försvarsmakt. Som en följd av detta har statsmakternas strävan 
 varit att åstadkomma försvarsmaktsgemensamma lösningar och därmed  
 integrering av likartade verksamheter mellan de tidigare försvarsgrenarna.”82 
 
I syfte att kunna besvara denna frågeställning krävs här, likväl som under tidigare fråga, 
inledningsvis en kortare historisk tillbakablick. Det inledande citatet är hämtat från Re-
geringsproposition 2004/05:43 gällande Försvarsmakten grundorganisation vilken se-
nare låg till grund för försvarsbeslutet 2004. Detta försvarsbeslut kom att innebära kraf-
tiga neddragningar för Försvarsmakten då regeringen sökte utveckla myndighetens 
grundorganisation genom att succesivt minska dess driftkostnader. I regeringens bud-
getproposition 2005/06:1 rörande utgiftsområde 6, Försvar samt beredskap mot sårbar-
het83, menade regeringen att Försvarsmaktens grundorganisation borde utvecklas till att 
inneha förmågor som krävdes för att organisera, vidmakthålla och stödja insatsorgani-
sationen. För att uppnå denna målsättning i linje med tidigare nämnd proposition läm-
nade regeringen som förslag att tidigare Göta trängregemente (T 2) skulle omorganise-
ras till ett försvarsmaktsgemensamt underhållsregemente och tidigare Upplands rege-
mente (S 1) till ett försvarsmaktsgemensamt ledningsregemente. Detta var första 
gången som dessa försvarsgemensamma regementen konkretiseras genom att om-
nämns vid namn i sammanhanget, dock framlades vid tillfället inga beslutsgrundande 
förslag i ärendet utan frågan bordlades till kommande års budgetproposition. I budget-
proposition 2006/07:1, också gällande utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sår-
barhet84, återkom således förslaget men nu något mer konkretiserat och med en ökad 
tydlighet framförallt gällande tillvägagångssätt och förslag till datumsättning från när 
denna omorganisering skulle vara gällande. Avseende syftet med omorganiseringen 
hänvisas härvid dock endast till motivering i tidigare budgetproposition. Beslut fattades 
emellertid i ärendet och den 1 januari 2007 inrättades Försvarsmaktens första försvars-
maktsgemensamma regementen. Motivet till regementenas namnändring i samband 
med denna omorganisering syftade till en markering att dessa regementen numera var 
att se som försvarsmaktsgemensamma enheter.  

                                                        
81 Respondent XIII 
82 Regeringsproposition 2004/05:43 Försvarsmaktens grundorganisation, 20. 
83 Budgetproposition 2005/06:1 Utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet 
84 Budgetproposition 2006/07:1 Utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet 
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Som den historiska tillbakablicken påvisar var emellertid inte huvudanledningen till ut-
vecklingen av dessa försvarsgemensamma enheter att gynna den gemensamma utbild-
ningen och träningen mot genomförandet av gemensamma operationer, utan snarare 
låg bakgrunden i en ekonomisk vinning och en organisationseffektivisering. Men hur 
fungerade då dessa tankar gällande effektivisering och kom de att gynnade gemensam-
heten inom Försvarsmakten? En av undersökningens respondenter uttrycker sig på föl-
jande sätt då denne resonerar kring utfallet av dessa förändrade uppgifter och lednings-
förhållanden för de försvarsmaktsgemensamma enheterna: 
 
 ”Det hade varit bättre att låta dessa vara arméförband likt tidigare och sedan  
 tydliggöra att de har ett stödansvar gentemot andra delar. Typ att  
 ledningsregementet skulle vara inarbetat under armén och ha den tryggheten och 
 tydliga kanalen i rapporteringen och så vidare som detta innebär. Men ändå kunna 
 ha ett uppdrag att stötta exempelvis flygvapnet med utbildning av kompetens 
 inom vissa frågor.”85 
 
Flera av undersökningens respondenter resonerar på liknande sätt kring denna fråga. 
Härvid uttrycks även en uppfattning om att dessa enheter snarast fått en schablonbe-
nämning som försvarsmaktsgemensamma, men att de fortsatt till huvuddelen är att se 
som en stödresurs till i första hand arméförbanden. Dessa uppfattningar grundar sig till 
stor del i att övriga försvarsgrenar samtidigt haft sina egna organisationer kopplat mot 
ledning och logistik. En mer konkret fingervisning om att dessa tankar gällande för-
svarsmaktsgemensamhet inte fallit väl ut och att det härvid funnits en otydlighet gäl-
lande lednings och lydnadsförhållanden kan vara det faktum att från den 28 januari 
2019 återgick Trängregementet till armén. 

4.2.2 Har dubblering mellan försvarsgrenarna minimerats genom inrättande av någon/ 
några gemensamma organisation/-er? 

Kopplat till denna frågeställning finns historiskt sett flertalet tydliga exempel på en mi-
nimering av dubblering mellan försvarsgrenarna både gällande större och mindre orga-
nisatoriska förändringar. Inom ramen för denna analys har dock en av dessa valts ut 
med anledning av att den varit något mer omfattande och inneburit större förändringar 
kopplat mot gemensamhet mellan försvarsgrenarna inom organisationen.  
En av de tydligaste av inrättade gemensamma organisationerna är upprättandet av den 
försvarsmaktsgemensamma Helikopterflottiljen. Helikoptersystem har funnit inom För-
svarsmaktens organisation sedan slutet av 50-talet och hade då en organisatorisk tillhö-
righet till de tre olika försvarsgrenarna. Helikopterresurserna har länge varit grund för 
diskussioner framförallt gällande tillhörighet för effektivt nyttjande inom myndigheten. 
Dessa diskussioner konkretiserades dock först år 1996 då en utredning tillsattes med 
syfte att se över möjligheterna till en samordning av Försvarsmaktens helikopterresur-
ser. Utredningen utmynnade emellertid i ett förslag gällande upprättandet av en för-
svarsmaktsgemensam helikopterflottilj, vilket senare beslutades om i samband med för-
svarsbeslut 1996.86 Grundat på detta försvarsbeslut upprättades den 1 januari 1998 
Försvarsmaktens helikopterflottilj. Lednings och lydnadsförhållandet för helikopterflot-
tiljen har sedan starten varierat från att styras centralt av Operativa insatsledningen till 
att i skrivandets stund styras från flygtaktisk stab.  
 

                                                        
85 Respondent XII 
86 Regeringsproposition 1996/97:4 Totalförsvar i förnyelse - etapp 2, 79. 
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Hur gemensam blev då Försvarsmaktens helikopterresurser genom denna omorganise-
ring och försök till minimering av dubblering mellan försvarsgrenarna? En av undersök-
ningens respondenter uttrycker sig på följande sätt kopplat mot skillnaden av tidigare 
försvarsgensuppdelning.  
 
 ”Jag anser att det blev en mer gemensam resurs efter. För att tidigare hade de sina 
 egna strukturer och de var inriktade på sina specifika delar mot marinen eller mot 
 armén eller mot flygvapnet.”87 
 
Ovan uttrycker respondenten en uppfattning av att denna sammanslagning lett till att 
Försvarsmaktens helikopterresurser efter omorganiseringen nått en ökad gemensam-
het. Samtidigt uttrycker en annan respondent en tillsynes divergerande uppfattning då 
denne resonerar kring helikopterresursernas ledning och idag gällande organisatoriska 
tillhörighet. 
 
 ”Jag tycker att den taktiska ledningen i flygvapnet har varit dålig på att se  
 helikoptrarna som en gemensam resurs, utan man ser på dem som man ser på 
 stridsflyg och det tycker jag är ett felaktigt sätt. Jag tycker att det är en gemensam 
 resurs som ska nyttjas som en gemensam resurs och detsamma gäller ju Hercules 
 etcetera.”88 
 
Den skillnad i hur dessa två respondenter uppfattar den organisatoriska samordningen 
som ägt rum av Försvarsmaktens samlade helikopterresurser kan ha flera förklaringar. 
En förklaring till denna skillnad kan härstamma från de olika ansatser som responden-
terna väljer i att se på härvid gällande gemensamhetsintegrering. Det första citatet visar 
att respondenten söker påvisa den ökning av gemensamhet som ägt rum på en förband-
snivå, samtidigt som den senare snarare lyfter blicken ett steg och ser till hur denna re-
surs de facto nyttjas av en högre central ledningsnivå. Denna skillnad kan således ha sin 
förklaring i inom vilken kontext respondenterna kommit i kontakt med denna organisa-
toriska förändring. 

4.3 Utbildning 

4.3.1 I vilken utsträckning genomförs försvarsmaktsgemensam utbildning? 
”The battle of Waterloo was won on the playing fields of Eton”, detta citat sägs ha ut-
talats efter slaget vid Waterloo i Belgien 1815 av hertigen av Wellington Arthur Welles-
ley.89 Huruvida citatet verkligen uttalades eller ej är omöjligt att bevisa dock är andeme-
ningen i citatet intressant. Uttalandet påvisar den styrka gemensam utbildning för offi-
cerare hade då, men också har idag. Som tidigare nämnts under denna undersöknings 
teorikapitel menar Jackson90 såväl som Paget91 att de mänskliga relationer som byggs 
genom gemensam utbildning är av avgörande betydelse för att nå framgång inom ge-
mensamma operationer. Denna tanke rörande försvarsgrensgemensam utbildning har 
stora likheter med och kan på ett lättförståeligt sätt förklaras genom begreppet teamlä-
rande. Peter M. Senge menar härvid att teamlärande är en kollektiv process som bidrar 

                                                        
87 Respondent I 
88 Respondent II 
89 Paget, “‘Interoperability of the Mind’: Professional Military Education and the Development of Interoperability,” 48. 
90 Jackson, “The Four Aspects of Joint A Model for Comparatively Evaluating the Extent of Jointness in Armed Forces Joint Studies 
Paper Series No. 2,” 21. 
91 Paget, “‘Interoperability of the Mind’: Professional Military Education and the Development of Interoperability,” 48. 
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till att en grupp, exempelvis officerare från olika försvarsgrenar, tillsammans uppnår ge-
mensamma prestationer vilka överstiger prestationen från en enskild individ.92 Den 
stora styrkan med detta gemensamma lärande är att det sker en samverkan mellan indi-
viduellt och kollektivt lärande, vilket i sin tur leder till en gemensam utveckling. En ge-
mensam lärprocess av denna typ bidrar till att forma och influera officerarnas individu-
ella och kollektiva beteende, men bidrar också till att öka de kognitiva uppfattningarna 
av varandra.93 Kopplat till detta synsätt och i linje med Senges teamlärande uttrycker sig 
en av undersökningens respondenter genom att ”Joint är inte att alla ska kunna samma 
sak, utan alla ska kunna sitt och dela med sig på rätt sätt”.94 
 
Samtliga av ovan nämnda forskare påvisar således vikten av försvarsgrensgemensam 
utbildning i syfte att skapa tillit och förståelse, vilket till stor del görs genom mänsklig 
interaktion i samband med utbildning. Så den intressanta frågeställningen blir således, 
inom vilken utsträckning sker då denna försvarsgrensgemensamma utbildning i För-
svarsmakten? Den 1 januari 2008 infördes en ny typ av högskoleutbildning för svenska 
officerare, detta riksdagsbeslut grundade sig på slutsatser gjorda i regeringsproposition 
2006/07:64 Högskoleutbildning för officerare m.m. I linje med denna utbildningsreform 
införde Försvarsmakten härvid ett tvåbefälssystem bestående av officerare med taktisk 
inriktning (OF), samt officerare med specialist inriktning (SO).95 I den statliga offentliga 
utredning SOU 2003:43 Ett reformerat skolsystem för Försvarsmakten96, som i sin tur le-
gat till grund för ovan nämnd regeringsproposition, föreslogs att utbildningen för den 
taktiske officeren skulle delas upp i två delar bestående av grundläggande samt fortsatt 
officersutbildning. Härvid pekar utredningen på att styrande för den grundläggande ut-
bildningen ska vara ”den generella kompetens som krävs för att bli officer och för att nå 
erforderlig kompetens inför den första befattningen som skall bestridas”97. Gällande in-
riktning på den fortsatta utbildningen menar utredningen samtidigt att denna skall inne-
fattas av ”såväl försvarsmaktsgemensam som försvarsgrensgemensam utbildning. Såd-
ana inslag skall dock grunda sig på klara motiv, t.ex. att skapa större samhörighet inom 
Försvarsmakten eller inom en försvarsgren,”.98  
 
Dessa ovan nämnda inriktningar återfinns tydligt i dagens utbildningar då officerspro-
grammets (OP) fokus, som är att se som den grundläggande utbildningen, till stor del 
endast är gemensam om man ser till fysisk integration. Kadetterna bor, lever och arbetar 
tillsammans, dock sker ingen eller endast lite utbildning mot genomförandet av gemen-
samma operationer, härvid återfinns heller inga tydligt uppsatta mål kopplat mot sådan 
utbildning i gällande utbildningsplan.99 Inom ramen för officersprogrammet förekom-
mer dock viss gemensam utbildning men denna utbildning syftar då snarast till effektivi-
sering och är istället kopplad mot kadetternas kommande funktioner. Under den fort-
satta officersutbildningen finns, i linje med tidigare redogörelse, däremot en tydlig in-

                                                        
92 Peter M Senge, The Fifth Discipline : The Art and Practice of the Learning Organization, Rev. and u (London: Currency Doubleday, 
2006), 67. 
93 Erik Hedlund et al., Ledarskap Och Ledning i En Förändrad Organisatorisk Kontext, Ledarskapscentrum. Serie I ; 117, 2018, 12. 
94 Respondent IV 
95 Regeringsproposition 2006/07:64 Högskoleutbildning för officerare m.m. 
96 Statens offentliga utredning 2003:43 Ett reformerat skolsystem för Försvarsmakten 
97 Ibid, 70. 
98 Ibid, 72. 
99 Försvarshögskolan, Utbildnings- och kursplaner officersprogrammet 19-22, https://www.fhs.se/down-
load/18.5152e62f166b0a9ee19211c7/1541417372761/Utbildningsplan%20Officersprogrammet%20Krigsvetenskaplig%20inrikt-
ning%20OP%2015-18%20vers%20170906.pdf (Hämtad 2019-09-19) 
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riktning mot gemensamma operationer. I utbildningsplanen för det högre officerspro-
grammet (HOP), på såväl magister som master nivå, står att läsa att inriktningen på ut-
bildningen ska vara att utveckla officerens ”militära (taktiska) kompetens mot att kunna 
leda och utveckla stridskrafter i gemensamma operationer i både nationella och internat-
ionella sammanhang.”100 Gällande specialistofficerens utbildning följer den till stor del 
samma uppdelning gällande integration och gemensamhetsinriktning som den taktiske 
officerens, skillnaden ligger härvid snarast i det tidsperspektiv som för specialistoffice-
ren föreligger mellan de olika utbildningsstegen.  
 
Hur upplever då undersökningens respondenter att den gemensamma utbildningen fun-
gerar kopplat till att skapa förtroende genom tillit och personliga relationer över för-
svarsgrensgränserna? Härvid uttrycks vid flertalet samtalsintervjuer en uppfattning om 
att det här kan finnas ett problem kopplat mot att officeren är en typ av person som stu-
derande som inte alls avspeglar dennes kompetens i yrkesrollen, vilket i förlängningen 
snarast påverkar förtroendet för individen negativt. En respondent resonerar kring 
denna farhåga på följande sätt: 
 
 ”Jag har väl ofta känt att på skolan där skapar inte jag något förtroende, alltså jag 
 har inte den ambitionen utan jag ska bara igenom det och det skapar ju inget  
 förtroende. […] Skolan skapar en konstlad miljö säger jag, men sen kan det också 
 skapa bra kontakter. Så jag är lite kluven utefter tillit och förtroende, för jag tror 
 bara att man kan skapa det i den miljön där du ska verka. Sen kan du skapa  
 kontakter på skolan, men det är en helt annan sak.”101 

4.3.2 Hur väl inriktad är övnings och träningsverksamheten inom Försvarsmakten mot 
gemensamma operationer? 

Avseende övnings och träningsverksamhet menar Jackson att stor vikt för att uppnå en 
fungerande gemensamhet kopplat till gemensamma operationer även bör läggas vid ge-
mensamhet inom detta område, på såväl operativ som taktisk nivå. Idag sker den cen-
trala inriktningen av övningsverksamhet till de taktiska staberna inom Försvarsmakten 
via styrningar från produktionschefen. Denna uppgift grundar sig i dennes uppdrag en-
ligt FFS 2015:3 Försvarsmaktens föreskrifter med arbetsordning för Försvarsmakten.102  
I och med detta uppdrag genomförs idag övnings och träningsverksamhet koordinerat i 
Försvarsmakten inom såväl den gemensamma staben som de taktiska staberna men, 
som flertalet i undersökningen deltagande respondenter påtalar, utan tillräcklig eller 
med lite samverkan däremellan. Detta faktum menar respondenterna är den idag i sär-
klass största svagheten inom Försvarsmaktens övningsverksamhet. En av responden-
terna uttrycker sig på följande sätt, kopplat till frågan om huruvida det finns en gemen-
sam central inriktning av övnings och träningsverksamhet från operativ nivå till den 
taktiska nivån: 
 
 ”Det är där svagheten finns i vårt övningssystem, jag tycker inte inriktningen sker 
 tillräckligt tydligt från insatsstaben. Om man läser Försvarsmaktens ArbO103 så är 
 det inte insatsstabens ansvar att inrikta övningsverksamheten, utan det är  

                                                        
100 Försvarshögskolan, Högre officersprogrammet, Utbildningsplan magister för HOP, 2019-09-25, https://www.fhs.se/down-
load/18.6f015c3d16714a427d94e75d/1544185072764/Utbildningsplan%20magister%20H%C3%B6gre%20officersprogram-
met%202018-06-12.pdf (Hämtad 2019-09-26) 
101 Respondent I 
102 Försvarsmaktens föreskrifter FFS 2015:3 Försvarsmaktens föreskrifter med arbetsordning för Försvarsmakten 
103 Ibid  
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 produktionschefens ansvar. Men produktionsstaben har för dålig insikt i behoven, 
 så just det är en lucka i styrdokumenten. Det borde finnas ett styrdokument som 
 avhandlar Insatschefens inriktning för övningsverksamhet i Försvarsmakten.”104 
 
Men vari ligger då risken med denna, av respondenterna påvisade, avsaknad av central 
inriktning kopplat till övnings och träningsverksamhetverksamhet, eller finns det härvid 
inget behov av samverkan mellan de olika nivåerna? En respondent resonerar kring 
detta faktum genom att dra paralleller mellan skillnaden i den dagliga verksamheten och 
övningsverksamheten. 
 
 ”Det funkar lite annorlunda på övningar för då är det ju en artificiell miljö, då ska 
 man ju följa arbetsrutiner och det är ju scriptat så det blir det ju lite annat.”105  
 
Härvid påvisar respondenten att risken med avsaknaden av centralt uppstyrda och för-
ankrade övningsmålsättningar riskerar att skapa en differens mellan tillvägagångsätt 
och metoder gällande vardag och övning. Detta visar på en oönskad skillnad som kan in-
nebära att försvarsgrensstaberna utvecklar och övar på metoder, då centrala styrningar 
härvid saknas, som sedan kan vara svåra att implementera i samarbete med andra för-
svarsgrenar.  

4.4 Doktrin 

4.4.1 Har den svenska Försvarsmakten en organisation som uttryckligen har till uppgift 
att utveckla och upprätthålla en gemensam doktrin? 

År 2011 undertecknade överbefälhavaren en ny militärstrategisk doktrin, vilket skulle 
bli början på ett arbete mot en anpassning och utveckling av en mer försvarsmaktsge-
mensam doktrinserie. I samband med att detta arbete fortskred inarbetades och genom 
detta upphävdes tidigare doktriner förlöpande, däribland doktrin för gemensamma op-
erationer samt taktiska doktriner för luft-, marina- och markoperationer.106 Bland de in-
gångsvärden som styrgruppen för doktriner fick framgick vid tillfället att relevanta delar 
av tidigare taktiska doktriner skulle inarbetas. Utöver detta framgick att det står fritt för 
försvarsgrenarnas respektive taktiska chef att själva besluta om att inarbeta de taktiska 
delar som är borttagna i eget taktikreglemente.107 Arbetet med en renodling och anpass-
ning till en försvarsmaktsgemensam doktrinserie resulterade i att det i skrivandets 
stund finns två stycken gemensamma doktriner med bilagor som styr Försvarsmaktens 
mål och uppgifter (Militärstrategisk doktrin – MSD 16 samt Operativ doktrin 2014). Som 
ett komplement till dessa finns ett taktiskt reglemente per försvarsgren vilket styr för-
svarsgrenens verksamhet på taktisk nivå. Avseende Försvarsmaktens gemensamma 
doktrinserie bör härvid tilläggas att denna på sikt ska innefatta sex stycken doktrin-
publikationer samt att den operativa doktrinen i närtid ska ersättas av Doktrin för ge-
mensamma operationer, DGO 20.108  
 

                                                        
104 Respondent VIII 
105 Respondent IX 
106 Försvarsmakten, Operativ Doktrin 2014 : OPD (Stockholm: Försvarsmakten, 2014), 11. 
107 Ibid. 
108 Försvarsmakten, stabspublikationer, 2019, http://samarbetsytor.emilia.swedi.mil.se/samarbetsytor/fmstabspubl/Publikations-
dokument/PM Doktriner.docx (Hämtad 2019-08-27) 
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Figur 3 I skrivandets stund gällande hierarki av militära doktriner, reglementen och handböcker.109 

Enligt tidigare teoriredogörelse menar såväl Jackson110 som Loader111 att existensen av 
gemensamma doktriner påvisar graden av och är nödvändigt för en fungerande gemen-
samhet inom myndigheten. Försvarsmakten har genom den anpassning och renodling 
som genomförts med början år 2011 påvisat en vilja till ökad tydlighet och gemenskap i 
detta stycke. Kopplat till denna tydlighet finns det i skrivandets stund inom Försvars-
makten en operativ funktion tillhörande insatsstaben vars uppgift är att utveckla och 
upprätthålla dessa gemensamma doktriner på framförallt den operativa nivån, den en-
het som härvid åsyftas benämns J7 Operativa inriktningssektionen.  

4.4.2 Hur sker utvecklingen av försvarsgrenarnas taktiska reglementen kopplat till För-
svarsmaktens gemensamma doktriner?  

Inledningsvis bör under denna frågeställning redogöras för de i skrivandets stund exi-
sterande taktiska reglementen inom varje försvarsgren, först därefter kan härvid redo-
göras för hur utvecklingsarbetet kring dessa gått till och hur det numera går till. Idag 
finns det ett gällande taktiskt reglemente inom varje försvarsgren (Reglemente Taktik 
för Luftoperationer 2017, Taktikreglemente för marinstridskrafterna 2010 samt Arméreg-
lemente Taktik 2013), inom dessa taktiska reglementen finns vid en första anblick inte 
någon eller liten likformighet gällande såväl struktur som ansats. Hur kommer sig då 
detta och borde det inte härvid finnas en gemensam struktur och ansats inom dessa reg-
lementen? Svaret på denna fråga har emellertid flera förklaringar, en första aspekt som 
ligger till grund för denna olikhet har att göra med den rådande tidsanda som existerat 
vid skapandet av reglementet. Som årtalsangivelsen på respektive reglemente påvisar så 
sträcker sig utgivningsårtalen och således också tillverkningsårtalen mellan dessa regle-
menten inom ett tidsspann av nästan tio år. Under dess cirka tio år genomgick Försvars-
makten en stor förändring mellan ett internationellt inriktad försvar till en Försvars-
makt med en nationell inriktning, vilket till stor del också påverkat framtagningsproces-
sen och framförallt ansatsen inom respektive taktiska reglemente. Utöver denna föränd-
rade inriktning för Försvarsmakten i stort, har det under detta tidsspann även funnits en 
stor variation gällande doktrinär inriktning som stöd för framtagandet av dessa taktiska 

                                                        
109 Försvarsmakten, Militärstrategisk Doktrin : MSD 16, 10. 
110 Jackson, “The Four Aspects of Joint A Model for Comparatively Evaluating the Extent of Jointness in Armed Forces Joint Studies 
Paper Series No. 2,” 21. 
111 Yumpu, RDS Feb09 Is True Air/Land Integration Achievable? – RUSI, 2014, https://www.yumpu.com/en/docu-
ment/read/25905357/rds-feb09-is-true-air-land-integration-achievable-rusi, 50. (Hämtad 2019-08-16) 
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reglementen. En respondent som varit med vid framtagandet av ett av dessa taktiska 
reglementen resonerar kring denna skillnad i doktrinär inriktning på följande sätt:  
 
 ”Operativ doktrin 14 skrevs egentligen steget efter, så det var en lite olycklig  
 ordning på doktrinskrivandet i den vevan. […]Det var liksom inte så strukturerat 
 och ordnat, vilket gör att doktrinbilden egentligen var Militärstrategisk doktrin 
 och den var inte lika tydligt utpekande mot vad vi ska göra, som nya MSD är. […]Så 
 det vi försökte göra då var att titta på Militärstrategisk doktrin och se vad den gav 
 för ramverk och sedan försöka, utan att då ha en operativ doktrin som stöd, tolka 
 om det till arenans behov.”112  
 
Härvid berör respondenten en avgörande skillnad kopplat till de taktiska reglementenas 
utformning, vilket handlar om det doktrinära stöd som varit gällande under utform-
ningen och framtagandet av reglementet. Denna brist på koppling mellan de strategiska 
och operativa nivåernas doktriner ner till taktiska reglementen är däremot inget som är 
exklusivt för Sverige. J R Stocker som studerat gemensamma operationer inom den ka-
nadensiska försvarsmakten menar att det även därvid finns ett glapp mellan dessa ni-
våer. Stocker menar vidare att detta glapp även här till stor del går att härleda till avsak-
naden av tydliga doktrinära styrningar från högre nivå.113 I syfte att motverka att denna 
avsaknad ska påverka utformandet av kommande taktiska reglementen har Försvars-
makten, genom tidigare nämnda operativa inriktningssektion, valt att ta ett avstamp i 
samband med det kommande fastställandet av Doktrin för Gemensamma Operationer. 
Denna nya inriktning och flödesordning gällande utformande och uppdatering av såväl 
doktriner som taktiska reglementen anser fler respondenter kommer skapa ett mer na-
turligt arbete och en tydligare ordning.  
 
 ”Om man ser till det arbete som pågår just nu. Först skrevs ju MSD 16, sen har den 
 fallit ner, så nu håller insatsstaben J7 på att utveckla Doktrin för gemensamma  
 operationer som ska vara klar till årsskiftet. Sen har de givit styrningen att när den 
 då är klar, när amiralen har skrivit på den, så ska försvarsgrenarna börja med sina 
 taktiska reglementen. Så den här gången kommer det förhoppningsvis i rätt  
 ordning i alla fall.”114 
 
Men hur har då dessa faktorer de facto påverkat de taktiska reglementena? Jackson me-
nar härvid att för att se till hur gemensamhetsinriktad en Försvarsmakt är bör graden av 
integrering, både av doktriner och taktiska reglementena, även undersökas i syfte att se 
till eventuella motsägelser den emellan. Dock avseende ovan påvisade differenser gäl-
lande tillvägagångsätt vid framtagandet samt den skiftning som ägt rum i generell inrikt-
ning för Försvarsmakten, skulle en sådan jämförelse i dagsläget bli missvisande.   

                                                        
112 Respondent III 
113 J R Stocker, “Canadian Joint Operations,” The RUSI Journal 141, no. 3 (1996): 38. 
114 Respondent III 



Niclas Kuntze 2019-10-31  
Magisteruppsats 

32 
 

5. Diskussion 

5.1 Hur gemensam är den svenska Försvarsmakten? 
Som denna undersökning påvisar har den svenska Försvarsmakten genomgått stora och 
ibland omvälvande förändringar under 2000-talet, exempel på detta är framförallt den 
skiftade inriktning som ägt rum mellan ett internationellt och ett nationellt försvar. En 
ytterligare stor förändring är reformeringen av utbildningssystemet och i linje med det 
återinförandet av två officerskategorier. Dessa förändringar har i de flesta fall inte ge-
nomförts med ett tydligt uttalat syfte att öka gemensamhet inom Försvarsmakten utan 
snarast kommit av ett förändrat omvärldsläge eller förändrade ekonomiska ramar. Detta 
till trots har Försvarsmakten i flera fall nyttjat dessa situationer och medvetet eller 
omedvetet valt utvecklingar eller förändringar som i linje med gällande gemensamhets-
teorier direkt eller indirekt påverkat gemensamheten på ett positivt sätt inom organi-
sationen.  
 
Kopplat till aspekten Operation påvisas inledningsvis att Försvarsmaktens gemensamma 
operativa ledningsstruktur utgörs av myndighetens Insatsledning. Härvid påtalas dock 
även ett missnöje gällande denna insatslednings nyttjande av fastställda ledningsme-
toder i det vardagliga arbetet. En otydlighet häri kan motverka ett av Loaders tre nyckel-
element gällande behovet av en integrerad koordinering och samverkan mellan samtliga 
ledningsnivåer. Samtidigt menar huvuddelen av undersökningens respondenter att de 
upplever en ökning av gemensamma operationer inom Försvarsmakten under de sen-
aste 5-10 åren. Som trolig orsak till denna utveckling påvisas bland annat ökade anslag, 
skiftat fokus till ett nationellt försvar samt till del strukturella förändringar. Kopplat till 
detta redogörs i undersökningens teorikapitel för att viljan till att genomföra denna typ 
av gemensamma operationer under fredstid historiskt sett ofta varit låg. Dock, med an-
ledning av hur många operationer som är att se som gemensamma i Sverige idag, påvi-
sas i denna undersökning snarare att denna vilja i dagsläget är att se som hög och även 
ökande. 
 
Gällande aspekten Organisation visar undersökningen att upprättandet av försvars-
maktsgemensamma enheter har ägt rum inom Försvarsmakten i ett försök att söka ef-
fektivisera förmågan att organisera, vidmakthålla samt stödja insatsorganisationen. En 
sådan effektivisering kan emellertid även syfta till att gynna den gemensamma förmåge-
utvecklingen för såväl personal som materiel över försvarsgrensgränserna. Dock kan 
inte undersökningen härvid påvisa att en sådan effektivisering ägt rum utan här påtalas 
snarare ett upplevt misslyckande med de idag existerande försvarsmaktsgemensamma 
enheterna. Undersökningen visar å andra sidan på en upprättad gemensam organisat-
ionsstruktur som syftat till att minska dubblering inom myndigheten vilken upplevs va-
rit lyckad även i linje med en ökning av gemensamheten. Detta lyckade resultat och ök-
ning av gemensamhet över försvarsgrensgränserna anses till största delen grunda sig i 
skapandet av en gemensam ledningsstruktur.  
 
Inom aspekten Utbildning belyser denna undersökning att gemensam utbildning inom 
Försvarsmakten genomförs på samtliga nivåer och inom båda i skrivandets stund gäl-
lande officerskategorier. Härvid påvisas dock en skillnad gällande fokus på denna utbild-
ning kopplat mot gemensamma operationer, där den uttalade gemensamhetsinrikt-
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ningen snarast rör högre officersnivåer. Avseende diskussioner gällande mänskliga re-
lationer visas, likt gällande gemensamhetsteorier, vikten av tillit och förtroende och hur 
dessa kan skapas genom denna typ av gemensamt lärande. Här belyses dock ett eventu-
ellt problemområde då flera av undersökningens respondenter upplever en svårighet 
rörande förtroendeskapande i en utbildningssituation, då distansen mellan yrkeskom-
petens och elevrollen upplevs för stor. Rörande övnings och träningsverksamhet belyser 
denna undersökning att det härvid förekommer en hög grad av gemensamhet, dock på-
talar ett antal respondenter en upplevd avsaknad av centrala styrningar gällande inrikt-
ning med gemensamma övnings och träningsmålsättningar samt vilka av dessa som ska 
prioriteras. 
 
Avseende modellens sista aspekt Doktrin visar undersökningen att ett omfattande ar-
bete pågått under en längre tid gällande renodling av myndighetens doktriner. Detta 
faktum borgar för en tydlighet gällande mål och metoder, vilket undersökningens teore-
tiska grund påvisar är en avgörande faktor för en väl fungerande gemensamhet. Härvid 
konstateras vidare att instiftandet av den Operativa inriktningssektionen, kan komma 
att vara avgörande för sammanhållandet av fortsatt arbete gällande detta likställande 
och renodling. Undersökningen belyser även att det kan innebära en risk med att låta 
taktiska chefer själva besluta om innehållet i egna taktiska reglementen, då detta even-
tuellt leder till divergens i uppfattningen mellan försvarsgrenarna kopplat till genomfö-
randet av gemensamma operationer. Undersökningen påvisar vidare att en vital faktor 
gällande doktrinär utveckling är att en viss tågordning följs i framtagningsarbetet, vilket 
borgar för att samtliga underliggande taktiska reglementen får samma ingångsvärden. I 
dagsläget pågår ett arbete med den i närtid kommande Doktrin för Gemensamma Operat-
ioner vilken kan komma att vara avgörande i detta arbete. Flera respondenter resonerar 
även kring det faktum att det härvid eventuellt bör finnas en synkningsfunktion mellan 
försvarsgrenarna gällande framtagning av respektive taktiskt reglemente, vilket är en 
uppgift som i dagsläget inte åligger den Operativa inriktningssektionen. 
 
Sammantaget utefter denna undersöknings analys finns det inom den svenska Försvars-
makten av idag ett stort mått av gemensamhet samt en tydlig strävan och vilja till att yt-
terligare utveckla denna. Inom samtliga aspekter av Jacksons gemensamhetsmodell ses 
en tydlig förbättring under de senaste 5-10 åren i Försvarsmakten. Kopplat till Ång-
ströms och Widéns tankar kommer den utveckling som pågår i förlängningen leda till att 
skapa en ökad handlingsfrihet för Försvarsmaktens operativa och taktiska chefer vid ge-
nomförande av gemensamma operationer. Rörande denna gemensamhet ser framtiden 
härvid positiv ut då det alltså endast de senaste åren påbörjats flertalet utvecklingar i 
linje med en ökad gemensamhet som inom en nära förestående framtid väntas bära 
frukt. Analysen påvisar vidare att utefter Jacksons gemensamhetsmodell har den 
svenska Försvarsmakten på många sätt ökat gemensamheten de senaste åren, dock be-
lyses härvid även ett antal utvecklingsområden och förbättringsmöjligheter som enligt 
tidigare är en del i syftet med denna undersökning. Utefter ovan genomförd diskussion 
tydliggör och belyser denna undersökning ett antal fokusområden vilka kan leda till en 
ökad och förbättrad gemensamhet kopplat till kommande gemensamma operationer. 
Genom att uppfylla detta syfte bidrar också denna undersökning till att minska den rå-
dande lucka i tidigare forskning som upplevs, gällande att belysa gemensamheten som 
en helhet i en nationell kontext.  
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Kopplat till ovan förda resonemang bör avslutningsvis nämnas att en återkommande re-
flektion som gjorts i samband med denna undersökning rör vikten av att hantera kultu-
rella skillnader inom myndigheten. I Doktrin För Gemensamma Operationer framgår det 
att för att möjliggöra en gemensam operation krävs ”befäst taktisk förmåga, förbands-
kultur och traditioner inom de olika stridskrafterna.”115 I linje med detta påvisar resulta-
tet av undersökningen att även kulturella skillnader mellan försvarsgrenarna bör tas i 
beaktan vid gemensamma operationer, då dessa både kan innebära en styrka men också 
vara till nackdel. En fullständig gemensamhet mellan försvarsgrenarna kan aldrig upp-
nås om inte också dessa kulturella skillnader tas på allvar och hanteras.116  

5.2 Reflektion 
Utefter ett självkritiskt förhållningssätt till det genomförda arbetet var den initiala tan-
ken med denna undersökning att söka uppnå en ökad separation mellan Försvarsmak-
tens olika försvarsgrenar i syfte att också härvid påvisa skillnader samt utvecklingsom-
råden kopplat till detta. Vid genomförandet av undersökningen upplevdes dock en svå-
righet då en sådan uppdelning kräver ett avsevärt mer omfattande empirisk material 
och ett större antal genomförda samtalsintervjuer på samma nivå, inom olika försvars-
grenar i syfte att kunna dra slutsatser kring förhållandet här emellan. Med denna insikt 
skiftade undersökningen fokus till att undersöka graden av gemensamhet på den mer 
generella nationella nivån och istället med Försvarsmakten som helhet i fokus. Detta val 
till operationalisering innebar att generella slutsatser kunnat dras kopplat till Försvars-
makten som helhet, vilket i sin tur bidrar till att minska tidigare nämnd lucka inom 
forskningsområdet. Det som genom detta val uteblivit är således däremot en insikt i 
huruvida det föreligger en skillnad inom Försvarsmaktens specifika försvarsgrenar vil-
ket undersökningen skulle ha gynnats av. Kopplat till detta resonemang och med anled-
ning av omfattningen av denna undersökning är upplevelsen härvid att, söka djupgå-
ende undersöka samtliga av modellens fyra aspekter och beröra alla de åtta tematiska 
frågorna har varit svårt. Undersökningen skulle i och med denna insikt även gynnats av 
att avgränsats till att istället fokuserat på två till tre av de fyra aspekten enligt den teore-
tiska modellen.  
 
Ett problemområde som för mig oväntat uppkommit vid arbetet med denna undersök-
ning är den hantering av känslig information som varit nödvändig, framförallt gällande 
tidigare operationer samt av respondenterna egna dragna erfarenheter. Detta faktum 
har fått till följd att, oavsett att såväl jag som mina respondenter alla innehar en säker-
hetsklassning har, viss information varit nödvändig att utelämna ur denna undersök-
ning, då undersökningen är att se som en öppen handling. Insikten gällande att frågor 
kopplade till begränsningar eller brister inom Försvarsmakten ofta tenderar att beröra 
en operationssekretess har till del påverkat resultatet av denna undersökning framför-
allt kopplat till operationsaspekten. Denna insikt har emellertid varit nyttig och är något 
jag kommer att ha nytta av i samband med eventuella kommande undersökningar. 

                                                        
115 Försvarsmakten, DGemO : Doktrin För Gemensamma Operationer, 29. 
116 Jackson, “The Four Aspects of Joint A Model for Comparatively Evaluating the Extent of Jointness in Armed Forces Joint Studies 
Paper Series No. 2,” 24–25. 
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5.3 Fortsatt forskning 
Kopplat till ovan fört resonemang avseende denna undersöknings initiala ansats att söka 
påvisa skillnader samt utvecklingsområden genom en ökad separation mellan Försvars-
maktens olika försvarsgrenar, anser jag att det härvid fortsatt föreligger ett behov av yt-
terligare forskning inom området.  
 
Intressanta frågeställningar kopplat till detta forskningsområde är:  
 
Finns det någon försvarsgren inom Försvarsmakten som har kommit längre med sitt ge-
mensamhetsarbete än övriga? 
 
Finns det några försvarsgrenar som har uppnått en högre gemensamhet mellan varandra 
än andra, kopplat till genomförandet av gemensamma operationer? 
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