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Sammanfattning 

Den svenska Försvarsmakten fattade 2004 beslut om att söka uppnå interoperabilitet med 
andra nationers försvarsmakter. Som gemensam nomenklatur för samarbetsformerna valdes, 
med bakgrund av att EU sökte samma lösning, att nyttja de standarder som fanns inom 
NATO. Den här uppsatsen undersöker i vilken utsträckning den svenska försvarsmakten på 
operativ nivå är interoperabel idag – tidigt 2010. En gränsöverskridande funktion har valts 
som undersökningsobjekt, underrättelsefunktionen. Den får åskådliggöra i vilken omfattning 
interoperabilitet uppnåtts utifrån NATO:s olika standarder. Utvecklingen betraktas utifrån en 
implementeringsteoretisk ansats kompletterad med ansatser om kunskapsöverföring och för-
ändringsarbete. 
 
Undersökningen visar att implementeringen av interoperabilitet är förhållandevis långt gången 
och att det kvarvarande arbetet kan påskyndas och effektiviseras genom ansträngningar på 
områden såsom struktur avseende organisation och metoder, utbildning av personal samt le-
darskap. 
Nyckelord 

Implementering, kunskapsöverföring, förändringsarbete, interoperabilitet, EU, NATO. 
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Abstract 
In, 2004 the Swedish Armed Forces made a decision, in the same spirit as the EU, to pursue 
interoperability with other member states’ armed forces. The standards used to establish this 
were and still are NATO standards. This paper examines to what extent the Swedish Armed 
Forces is interoperable at the operational level today – early 2010. As an overarching branch 
to be examined, the intelligence branch is selected. The development is considered on the 
basis of a theoretical implementation approach, supplemented by aspects of Knowledge Man-
agement and Change Management. 
 
The examination shows that interoperability is on its way. It might be pushed forward by in-
creased ambitions and enhanced actions in the areas of organisational structure and methods, 
training of personnel as well as leadership. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2010-03-10 FHS beteckning 
Chefsprogrammet 08-10  xxxxxx 
Mj Conny Edlund 
 

13 353  Sida 3(43) 

 
Innehållsförteckning 
 
1. Inledning...................................................................................................................................... 5 

1.1 En reflektion.......................................................................................................................... 5 
1.2 Problemet .............................................................................................................................. 5 

1.2.1 Problemformulering ...................................................................................................... 5 
1.2.2 Syfte ............................................................................................................................... 6 

1.3 Undersökningen .................................................................................................................... 6 
1.3.1 Frågeställningar ............................................................................................................. 6 
1.3.2 Tidigare forskning och studier...................................................................................... 7 
1.3.3 Centrala begrepp............................................................................................................ 8 
1.3.4 Avgränsningar ............................................................................................................... 8 
1.3.5 Disposition ..................................................................................................................... 9 

2. Teoretisk bakgrund ................................................................................................................... 10 
2.1 Inledning.............................................................................................................................. 10 
2.2 Teorianknytning.................................................................................................................. 10 

2.2.1 Top – Down och Bottom – Up ................................................................................... 10 
2.2.2 Kritiskt granskande av Top – Down och Bottom – Up............................................. 11 
2.2.3 Knowledge Management och Change Management................................................. 12 
2.2.4 Kritiskt granskande av Knowledge Management och Change Management.......... 13 

2.3 Slutsatser om teorin ............................................................................................................ 14 
3. Metod......................................................................................................................................... 15 

3.1 Inledning.............................................................................................................................. 15 
3.2 Deduktivt tillvägagångssätt................................................................................................ 15 
3.3 Metod................................................................................................................................... 15 

3.3.1 Operationalisering ....................................................................................................... 15 
3.3.2 Inhämtning av data och urval ..................................................................................... 17 

3.4 Variabler.............................................................................................................................. 20 
3.5 Forskningsetik..................................................................................................................... 20 

4. Analys ........................................................................................................................................ 21 
4.1 Inledning.............................................................................................................................. 21 
4.2 Interoperabilitet i Försvarsmakten..................................................................................... 21 
4.3 Empiri .................................................................................................................................. 21 

4.3.1 Möten ........................................................................................................................... 21 
4.3.2 Begrepp och förkortningar.......................................................................................... 23 
4.3.3 Planeringsmetod .......................................................................................................... 25 
4.3.4 Sammanfattning av implementeringsläget................................................................. 27 

4.4 Analys.................................................................................................................................. 27 
4.4.1 Beslut............................................................................................................................ 27 
4.4.2 Handling....................................................................................................................... 27 
4.4.3 Kan man? ..................................................................................................................... 28 
4.4.4 Vill man?...................................................................................................................... 28 
4.4.5 Förstår man? ................................................................................................................ 28 
4.4.6 Kodifiering................................................................................................................... 29 
4.4.7 Personalisering............................................................................................................. 29 
4.4.8 Processerfarenhet......................................................................................................... 29 
4.4.9 Teknologiadaption....................................................................................................... 29 
4.4.10 Ansvarsbenägenhet.................................................................................................... 29 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2010-03-10 FHS beteckning 
Chefsprogrammet 08-10  xxxxxx 
Mj Conny Edlund 
 

13 353  Sida 4(43) 

4.4.11 Kommunikation, delaktighet och motivation .......................................................... 30 
4.5 Slutsatser ............................................................................................................................. 30 

5. Diskussion ................................................................................................................................. 32 
5.1 Interoperabilitet i Försvarsmakten idag............................................................................. 32 
5.2 Implementering i fyra perspektiv och tre variabler .......................................................... 32 

5.2.1 Fyra perspektiv ............................................................................................................ 32 
5.2.2 Tre variabler................................................................................................................. 33 

5.3 Skillnader idag .................................................................................................................... 34 
5.4 Slutsatser ............................................................................................................................. 34 

6. Utblick ....................................................................................................................................... 36 
6.1 Reflektion............................................................................................................................ 36 
6.2 Utvecklingsområden........................................................................................................... 36 

6.2.1 Ledarskap..................................................................................................................... 36 
6.2.2 Struktur......................................................................................................................... 36 
6.2.3 Utbildning .................................................................................................................... 37 

6.3 Förslag på fortsatt forskning .............................................................................................. 37 
6.4 Slutord och tack .................................................................................................................. 37 

Litteraturförteckning och källor ................................................................................................... 39 
Bilaga 1 – Förkortningar............................................................................................................... 42 
Bilaga 2 – Frågeunderlag till intervjuer....................................................................................... 43 
 
Bild 1. Teoriernas gemensamma fokalpunkt. 
Bild 2. Bilden visar undersökningens metod. 
 
Tabell 1. Utvisande indikatorer vilka stödjer analysarbetet. 
Tabell 2. Utvisande undersökningens urval. 
Tabell 3. Påträffade indikatorer i samband med variabel ”möte” i Sverige. 
Tabell 4. Påträffade indikatorer i samband med variabel ”möte” i EU. 
Tabell 5. Påträffade indikatorer i samband med variabel ”begrepp och förkortningar” i Sverige. 
Tabell 6. Påträffade indikatorer i samband med variabel ”begrepp och förkortningar” i EU. 
Tabell 7. Påträffade indikatorer i samband med variabel ”planeringsmetod” i Sverige. 
Tabell 8. Påträffade indikatorer i samband med variabel ”planeringsmetod” i EU. 
Tabell 9. Sammanställning av implementeringsläget för svenskt vidkommande. 
Tabell 10. Sammanställning av implementeringsläget för EU:s vidkommande. 
Tabell 11. Förekomsten av och graden av interoperabilitet i Sverige och EU. 
 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2010-03-10 FHS beteckning 
Chefsprogrammet 08-10  xxxxxx 
Mj Conny Edlund 
 

13 353  Sida 5(43) 

1. Inledning 
 
 Allting förändras, ingenting består! /Pytagoras 

1.1 En reflektion 
En av mina senaste erfarenheter som officer vid högre stab är skillnaderna mellan olika sta-
bers sätt att arbeta. I en miljö som med tiden blir mer internationell möts personal från olika 
nationers försvarsmakter för att tjänstgöra tillsammans. Förr hade vi att hantera skillnader 
mellan staber i olika landsändar, idag skall vi hantera skillnader i staber från olika nationer. 
2007-2008 tjänstgjorde jag vid högkvarteret vid Nordic Battle Group (NBG) där detta blev 
särskilt tydligt. Sverige axlade som nation en samordnande roll och inte mindre än fem natio-
ner ingick i samarbetet. Trots att inblandade nationers stabsofficerare var införstådda med på 
vilket sätt arbetet skulle göras upplevde jag skillnader. 
 
Samma företeelse hade jag några år tidigare konstaterat i egenskap av huvudlärare i underrät-
telsetjänst vid Försvarsmaktens Underrättelse- och Säkerhetscentrum, vi utvecklade underrät-
telseutbildningen med syftet att bli interoperabla nationellt såväl som internationellt. Det var 
uppenbart att staber inom Sverige arbetade olika när det gällde i vilken grad de var internatio-
nellt interoperabla. Implementeringen av de nya arbetssätten för internationellt samarbete i 
Försvarsmakten hade med andra ord haft olika framgång. 
 
Försvarsmakten är fortfarande mitt inne i en omfattande transformation. Det är en stor organi-
sation som skall byta fokus. Övergripande syften, metoder och arbetsfält för verksamheten 
förändras i rask takt. Utmaningarna är stora och förändringarna så genomgående att de påver-
kar all personal inom organisationen. Det är nya begrepp och definitioner, nya arbetsmetoder 
och nya kulturer som personalen skall förhålla sig till. Allt detta skall dessutom ske samtidigt 
som förbandsproduktion och insatser fortsätter. 

1.2 Problemet 

1.2.1 Problemformulering 
Regering och riksdag har i en rad beslut pekat ut en ny riktning för Försvarsmakten, den skall 
vara insatt och användas tillsammans med andra nationers försvarsmakter. Sverige har långt-
gående engagemang inom ramen för EU tillsammans med omfattande bidrag av militära för-
band till NATO-ledda operationer i både Afghanistan och Balkan. I regeringens proposition 
våren 2009 går att läsa följande: 
 

Flera partnerländer t.ex. Sverige och Finland samarbetar med Nato genom 
att delta i Nato-ledda krishanteringsinsatser och övningar samt förmågeut-
veckling, interoperabilitetsutveckling och standardisering. --- 
Ett fortsatt deltagande i den utbildnings- och övningsverksamhet som sker 
inom ramen för EU, Nato eller genom andra bi- och multilaterala verksam-
heter är av vikt. ---. Samarbetet med Nato är centralt för att utveckla och 
stärka Försvarsmaktens förmåga att genomföra insatser och samverka 
med andra såväl nationellt som i och utanför vårt närområde.1 
 

                                                   
1 Regeringen (2009). ”Regeringens proposition 2008/09:144 Ett användbart försvar”. 
http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/122957 [2010-01-17] s.20 och 30. 
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Det här är inget nytt. Redan 2004 reglerade dåvarande Chefen för krigsorganisationen (C 
KRI) i ett beslut att Försvarsmaktens verksamhet skulle genomföras på ett sätt som medgav 
interoperabilitet. Han avsåg med interoperabilitet ett nyttjande av NATO:s arbetsmetoder och 
standarder.2 Det finns idag flera grundläggande dokument inom Försvarsmakten som visar att 
interoperabilitetsaspekten börjar få genomslag. I Grundsyn Underrättelsetjänst går t.ex. att 
läsa: 

 
Försvarsmaktens underrättelsetjänst ingår (även) i internationella struktu-
rer genom Sveriges EU-medlemskap och vårt deltagande i internationella 
insatser. Detta innebär att underrättelsetjänsten nu är en del av det euro-
peiska säkerhetssamarbetet och därigenom erhåller information men ock-
så delger information. Därför måste underrättelsetjänsten kunna samarbe-
ta med andra nationer och organisationer. För att vara interoperabel med 
internationella strukturer ska Försvarsmaktens underrättelsetjänst använ-
da sig av metoder och processer som stödjer internationella koncept.3 
 

Regering och riksdag har pekat ut riktningen för internationellt samarbete och insatser, även 
behovet av interoperabilitet. Försvarsmakten har anammat det och fattat beslut om detsamma. 
Med utgångspunkt i mina upplevelser utkristalliseras en problemställning: 
– Är stabsarbetet vid svenska militära staber standardiserat så att interoperabilitet med andra 
nationer uppnåtts och om så är fallet är det i mindre eller större omfattning? 
Detta undersöks genom att en stabsorganisation på operativ nivå betraktas. 

1.2.2 Syfte 
Syftet med den här uppsatsen är att diskutera var Försvarsmakten i praktiken står idag rörande 
implementeringen av arbetsmetoder för interoperabilitet samt att peka ut inom vilka områden 
interoperabiliteten kan utvecklas ytterligare. 

1.3 Undersökningen 

1.3.1 Frågeställningar 
Med stöd av implementeringsteori undersöks interoperabilitet4 idag5 för svensk operativ nivå i 
en jämförelse med EU, där NATO utgör referensen. I de fall interoperabiliteten inte är ade-
kvat är ambitionen att peka ut vilka områden fortsatt utveckling kan fokuseras mot. Härvid 
blir frågorna följande: 

- Hur beskrivs interoperabilitet i Försvarsmakten idag? 
- På vilket sätt tar sig implementeringen uttryck i de tre perspektiven Sverige, EU och 

NATO, vid granskning av stabsarbete på operativ nivå? 
- Vilka skillnader finns idag mellan svensk interoperabilitet på operativ nivå och EU i 

jämförelse med NATO? 
- Inom vilka områden i Försvarsmakten behöver ytterligare ansträngningar göras för att 

interoperabilitet skall uppnås? 

                                                   
2 FM, HKV. (2004) 2004-09-15, 09100:73873. ”Interoperabilitet avseende ledningssystem – C KRI Beslut i 
stort (BIS)”.  
3 Försvarsmakten. (2008) Grundsyn Underrättelsetjänst. Stockholm: Högkvarteret. s.12. 
4 Interoperabilitet utgörs av NATO:s vedertagna standarder. 
5 2008 till 2010 februari. 
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1.3.2 Tidigare forskning och studier 
Inom området implementering finns flera olika perspektiv. Vid betraktelse av olika teoretiska 
resonemang visar de sig ofta som enkla och eleganta till sin utformning. Samtidigt kan anas 
att verkligheten ofta ter sig mer komplicerad än vad som beskrivs. Enkelheten kan i vissa fall 
motivera att mer än ett teoretiskt förhållningssätt nyttjas. Visserligen riskerar underökningen 
att bli mer komplicerad men den får samtidigt möjlighet att upptäcka och stödja fler aspekter 
ur verkligheten. 
 
Försvarsmaktens pågående och omvälvande förändring är den andra komplexa komponenten i 
den här undersökningen. Förändringen omfattar förutom en organisatorisk förändring, även 
förändringar i uppgifter och verkanssätt samt i vilka miljöer man verkar.6 För att knyta an till 
tidigare forskning krävs sålunda startpunkter inom två områden: implementeringsteori och 
interoperabilitet i Försvarsmakten 
 
Implementeringsteori 
Birgitta Rydén har i sin avhandling undersökt den försvarspolitiska anpassningprincipen ge-
nom en analys av relevanta aktörers förhållningssätt till förutsättningar och agerande. I sin 
studie nyttjar hon en teori som, relaterad till organisationen, är vertikalt orienterad. Hon un-
dersökte förhållanden i Försvarsmakten vilket ger teorin relevans även här.7 
 
Jacob Littorin (m.fl.) genomför i sin undersökning en fallstudie av implementeringen av ett 
informationssystem och skapar där en normativ implementeringsmodell8. Modellen visar 
sammanhanget mellan Knowledge Management och Change Management. Detta perspektiv 
kompletterar teorin nyttjad av Rydén. 
 
Interoperabilitet och läget i Försvarsmakten 
Major Daniel Perry har i sin uppsats till del satt fokus på den problemställning som tas upp 
här. Han undersöker orsakerna till framgångsgraden av Försvarsmaktens implementering av 
interoperabilitet. Perry undersöker implementering i organisationen på högsta och lägsta nivå. 
Den här undersökningen fokuserar på en mellannivå – den operativa nivån, något som Perry 
själv föreslår kan vara av intresse.9 
 
Slutrapporten från NBG 2008 visar ett exempel på hur ett utomordentligt integrerat och inter-
operabelt förband nyligen hanterat en implementeringsprocess samtidigt som den vardagliga 
verksamheten fortgått.10 
 
Perrys studie av implementeringsarbete avseende interoperabilitet i Försvarsmakten är en av 
få identifierade. Den här undersökningen fokuserar på en mellannivå i Försvarsmakten samti-
digt som den även betraktar motsvarande nivå i EU, den riktar in sig på en Försvarsmaktsge-
mensam funktion samt att den tar in två nya perspektiv i form av kunskapsöverföring och för-
ändringsarbete. Det finns dessutom en ambition att tematiskt söka formulera en ansats för 

                                                   
6 Försvarsmakten. (2007) Både och – en liten bok om dubbla uppgifter och framtidens krav. Stockholm. s.10f. 
7 Rydén, B. (2003) Principen om den anpassningsbara försvarsförmågan. –Ett implementeringsperspektiv på 
svensk försvarspolitik under försvarsbeslutsperioden 1997-2001. Örebro: Universitetsbiblioteket. s.23f. 
8 Littorin, J m.fl. (2009) Förändringens påverkan på kunskapsöverföringen. Lund: Lunds Universitet. 
9 Perry, D. (2009) Interoperabilitet – På order eller genom en lyckad implementeringsprocess. Stockholm: KVI, 
Försvarshögskolan. s.8ff och 41. 
10 Nordic Battle Group, Force Headquarters. 2008-06-26. Lessons Learned 2008. s.135f. 
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fortsatt arbete med förbättringar av interoperabilitet i Försvarsmakten. Därmed kan den här 
uppsatsens perspektiv och ambition anses var unik. 

1.3.3 Centrala begrepp 
Implementering kan beskrivas som förverkliga, fullborda, genomföra eller förse med verk-
tyg.11 Här har begreppet en betydelse stödd på definitionen gjord av Rydén, implementering 
är verkställandet av en formulerad policy.12 Med policy menas i detta arbete interoperabilitet. 
 
Interoperabilitet är att våra förband skall ha förmåga att verka tillsammans med förband från 
andra länder.13 Försvarsmaktens interoperabilitetsåtgärder syftar till att reducera skillnader i 
procedurer, språk och tekniska lösningar.14 Både Sverige och EU har uttryckt att NATO:s 
doktriner utgör en normerande faktor för interoperabiliteten.15 

1.3.4 Avgränsningar 
Att i en undersökning använda en av Sveriges största offentliga organisationer och en sam-
hällsvetenskapligt vanligt förekommande teori konstituerar en omfattande arena. Studiens 
avgränsningar är därför avgörande och behöver vara tydliga och snäva. 
 
Undersökningen har ett behov av att fokusera den ganska vida implementeringsteorin. Därför 
väljs två teoretiska utgångspunkter som tillsammans skapar den metodiska fokalpunkt med 
vilken undersökningen äger rum.  
 
Interoperabilitetsbegreppet avgränsas till att inte omfatta teknik och materiel. Fokus ligger på 
procedurer och i viss utsträckning språk. 
 
Att studera implementeringsprocessen avseende interoperabilitet i hela Försvarsmaktens mel-
lannivå – under den strategiska ledningen och över den lägsta förbandsnivån –låter sig p.g.a. 
omfång och komplexitet inte göras. Därför preciseras undersökningen mot den operativa ni-
vån. Även denna är i sig allt för omfattande varför en av de försvarsgrensöverskridande funk-
tionerna väljs – underrättelsefunktionen.  
 
Det material som undersöks begränsas till doktriner och dokument. Dessa kompletteras med 
intervjuer av personal tjänstgörande i den aktuella organisationen. Analysen av doktrinerna 
och dokumenten begränsas ytterligare av att tre variabler etableras, dessa utgörs av: Möten, 
begrepp och förkortningar samt planeringsmetoder. Den intervjuade personalens erfarenhet 
från den studerade organisationen bör inte vara för obsolet varför tjänstgöringsperioden som 
stödjer de intressanta erfarenheterna inte kan vara äldre än från 2008. 
 
Urvalet begränsas av det faktum att det är läget idag som undersöks, ett läge som baseras på 
ett beslut fattat 2004. Aktualiteten i studerade dokument kan därför inte sträcka sig allt för 
lång bakåt i tiden. Därmed har den här uppsatsen ett fokus i tid på år 2008 t.o.m. februari 
2010. 

                                                   
11 Nationalencyklopedin. (1992). Höganäs. Band 9. s.379. 
12 Rydén, B. (2003). s.57. 
13 Försvarsmakten. (2004) Vägen framåt. Stockholm. s.36. 
14 Försvarsmakten. (2002) Militärstrategisk doktrin. s.116. 
15 Regeringen (2009). ”Regeringens proposition 2008/09:144 Ett användbart försvar”. 
http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/122957 [2010-01-17] s.30. 
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1.3.5 Disposition 
Arbetet är indelat i fyra delar där inledningen omfattar problembeskrivning och syftet samt 
vilka teoretiska och metodiska ansatser som legat till grund för hela studien. Därefter redovi-
sas och analyseras det inhämtade empiriska underlaget i form av de tre olika perspektiven på 
frågeställningarna – Sverige, EU och NATO. Därnäst diskuteras de olika perspektiven enligt 
den teoretiska modellen i syfte att söka efter olikheter och skillnader. Slutligen betraktas re-
sultatet i en framåtriktad utblick. I denna del gör författaren en personlig reflektion samt en 
återkoppling till tidigare forskning, områden för framtida arbete och forskning föreslås. 
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2. Teoretisk bakgrund 
 

Whenever a theory appears to you as the only possible one, take this as a sign 
that you have neither understood the theory nor the problem which it was 
intended to solve! /Karl Popper 

2.1 Inledning 
Det här kapitlet motiverar valet av teorier samt beskriver implementeringsteorinernas generel-
la innehåll och hur de används i det här arbetet. Vidare kommer teorierna att kritiseras.  
 
Vad är implementeringsteori? Det handlar om verksamhet som syftar till att uppfylla mål och 
intentioner. Implementeringsforskningen undersöker de svårigheter och friktioner som verk-
ställande av tagna besluts ställs inför. Det kan vara en förändrings målformulering, de materi-
ella förutsättningarna eller de sociala nätverken där förändringen sker. I ett förändringsarbete 
är implementeringsfasen intressant för studier, främst för att kunna stödja beslutsfattare.16 
 
För att lyckas i en implementeringsprocess krävs att strukturella-, symboliska- och medarbe-
tarperspektiv beaktas. Förändringens mål och organisationen bör vara tydliga. Organisatio-
nens ledarskap måste vara tydligt och betona kontroll och tydliga mål. Personalens syn på den 
egna organisationen bör förändras med stöd av bl.a. symboler och kommunikation. Man bör 
även skapa fungerande arbetsgrupper där chefers och medarbetarnas roller är tydliga.17 
 
I teorikapitlet kommer två teorier att beskrivas. De två teorierna är den s.k. Top – Down och 
Bottom – Up av Rydén och den andra är Knowledge Management och Change Management 
av Littorin (m.fl.). Den förstnämnda är den dominerande teorin och den andra är komplette-
rande. Dessa två teorier skapar tillsammans det verktyg som sedan används i analysen. 

2.2 Teorianknytning 

2.2.1 Top – Down och Bottom – Up  
Den av Rydén beskrivna implementeringsteorin har två komponenter. För det första ett beslut 
om att en förändring skall implementeras, för det andra personalens syn på förändringen. Den 
här undersökningen är beroende av att i någon mån betrakta de båda men fokuserar mer på 
resultatet av verkställandet. Den av Rydén beskrivna teorin betraktar två perspektiv, dessa 
benämns Top – Down och Bottom – Up.18 
 
Ansatsen i Top – Down är att fokusera på implementering av ett politiskt beslut och söka be-
svara frågorna i vilken grad och varför målen nåddes eller ej. Perspektivet börjar – utgår – 
således från den centrala förvaltningen och slutar i en betraktelse av effekten på lägsta nivå. 
Det används då en undersökning skall göras på implementering av en formell organisation 
eller ett formellt beslut. För att lyckas med den här ansatsen krävs att den lägsta nivån bjuds in 

                                                   
16 Rydén, B. (2003). s.49f. 
17 Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI). (2006) Vägledning för förändringsarbete – modell för val av tillväga-
gångssätt vid organisationsförändring. Stockholm. s.20. 
18 Rydén, B. (2003). s.56f. 
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till och motiveras att delta i styrprocessen.19 Perspektivet karaktäriseras av beslut och hand-
ling. 
 
Den andra ansatsen, Bottom – Up, har fokus på den lägre nivån. Betraktelsen sker av vilka 
problem och lösningar som denna nivå hanterar under implementeringsarbetet. Vissa före-
språkare menar att ansatsen medger mer nyanserade förklaringar. Perspektivet är lämpligt om 
avsikten är att studera specifika fenomen på lägsta nivå. Att betrakta en smal sektor av en or-
ganisation är avgörande för att lyckas i det här perspektivet.20 Ett sätt att närma sig implemen-
tering i den här vyn är frågorna: Kan man? Vill man? Förstår man? 
 
Det två perspektiven medger en betraktelse uppifrån och ner med målen i fokus samt nedifrån 
och upp med problemen i fokus. För att få en uppfattning av ett implementeringsarbetes ge-
nomslag bör indikatorer på dess framgång eller misslyckande etableras. 
 
I perspektivet  Top – Down har två aspekter formulerats: ”Beslut” och ”handling”. De två 
aspekterna bryts ner i indikatorer eller frågor för att kunna identifiera aspektens förekomst i 
den implementeringsprocess som undersöks. 
 

- Finns tydliga beslut? Är organisationen och hierarkin inom vilken förändring-
en/implementeringen genomförs i tydlig? 

- Utövas tydligt ledarskap med fokus på kontroll och uppföljning? Finns en plan för för-
ändringen/implementeringen utarbetad? 

 
I Bottom – Up finns tre aspekter: ”Kan man?, Vill man?, Förstår man?”. 
Indikatorer formuleras som följande frågor: 
 

- Har medarbetarna adekvat kunskap och utbildning? 
- Vilka attityder har medarbetarna till den beslutade förändringen/implementeringen? 
- Kan medarbetarna se vilket syfte förändringen/implementeringen har? 

2.2.2 Kritiskt granskande av Top – Down och Bottom – Up  
När det gäller de vanligast förekommande kritiska perspektiven för Top – Down och Bottom – 
Up kan val av ämnesområde, synen på genomförandeprocessen och tidsförhållanden nämnas. 
Den kritik som framförs när det gäller forskarens val av ämnesområden menar att valet gjorts 
för att forskaren redan på förhand vet att undersökningsresultatet kommer att visa ett uppse-
endeväckande misslyckande. 
 
Annan kritik som framförts fokuserar på forskarens syn på verkligheten. Kritikerna där menar 
att synen på genomförandeprocessen är alldeles för rationell och mekanisk. Det är sällan eller 
aldrig som hundraprocentig måluppfyllnad är möjlig i komplicerade processer, bl.a. för att 
den högsta ledningsnivån har svårt att förutse de problem som den lägsta nivån ställs inför. 
Kritik har även framförts mot att studier av implementering betraktar för korta utsnitt av tiden. 
Omfattande förändringar tar ofta lång tid.21 
 
För att hantera del av kritiken om spektakulära resultat, genomförs det här arbetet som en 
jämförelse av förhållanden i Sverige och EU, dessa ställs även mot NATO som utgör referens.  

                                                   
19 Rydén, B. (2003). s.55. 
20 Ibid. s.55ff. 
21 Ibid. s.50. 
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Genom att två områden undersöks och att det finns en referens, minskas risken för att ett 
spektakulärt resultat har kunnat förutses. Undersökningens ambition är dessutom inte att mäta 
om fullständig måluppfyllnad uppnåtts utan endast att identifiera skillnader. Det undersökta 
tidsperspektivet är ganska snävt, 2008 till början av 2010. Det är dock inte hela sanningen. 
Beslutet av den undersökta implementeringen fattades 2004. Här undersöks de idag rådande 
förhållandena av det beslutet. 

2.2.3 Knowledge Management och Change Management 
Knowledge Management 
Kunskap är ett abstrakt och svårdefinierat begrepp. I den privata sektorn var det först på 1990-
talet man kom till insikt i vikten – och den ekonomiska vinsten – av att vårda och ta hand om 
den egna organisationens kunskap, detta utgjorde grunden till teoribildning om Knowledge 
Management (KM).22 
 
Kunskap delas in i två kategorier, tyst kunskap och explicit kunskap. Den första har hög ab-
straktionsnivå. Vi tar omedvetet in information och bearbetar den till kunskap. Exempel på 
det är kunskap som bearbetas med stöd av värderingar och intryck från vissa praktiska ar-
betsmoment.23 Den andra, explicita kunskapen, är systematiskt dokumenterad kunskap, såsom 
arkiv och databaser. Explicit kunskap är den som tecknats ner och senare kan byta ägare då 
denne läser dokumentet. 24 
 
Då kunskap byter ägare talar man om kunskapsöverföring. Det finns två förhärskande strate-
gier för överföringen, ”Kodifieringsstrategi” och ”Personaliseringsstrategi”. I kodifieringsstra-
tegin överförs kunskapen med stöd av explicit kunskap. Det är användbart i organisationer 
som lätt kan dokumentera, lagra och återanvända kunskaper. Om organisationen har standar-
diserade, okomplicerade och återkommande arbetssätt är den här strategin att föredra. Lämp-
lig metod kan benämnas ”face-to-document”. 
 
I Personaliseringsstrategin överförs tyst kunskap. Den mänskliga interaktionen har därför en 
central roll. Då organisationens kunskap är komplicerad och svårtolkad – d.v.s. inte är lättför-
ståelig i text – lämpar sig den här strategin. En lämplig metod är s.k. ”face-to-face”.25 
 
Change Management 
Förändring av en organisation innebär förändring av kultur, arbetssätt och på vilket sätt indi-
vider i organisationen interagerar. Organisationer som inte förändrar sig kommer att få svårt 
att verka eftersom omgivningen ständigt ändrar sig, detta utgör fundamentet i Change Mana-
gement (CM).26 Människan är av naturliga skäl ovillig till förändringar. Av den anledningen 
krävs hänsynstaganden för att hantera förändringar i en organisation. Den aviga mänskliga 
inställningen till förändring kan delas in i fyra aspekter: 
 
Processerfarenheten är medarbetarnas inneboende erfarenhet av tidigare förändringar skapar 
en förväntan på hur den aktuella implementeringen kommer att gå. 
 

                                                   
22 Littorin, J m.fl. (2009). s.15. 
23 Ibid. s.16. 
24 Ibid. s.17. 
25 Ibid. s.19f. 
26 Ibid. s.21. 
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Teknologiadaption åskådliggör människans misstänksamhet mot nya teknologier då hon kän-
ner att hon snarare kontrolleras av teknologin än tvärt om.27 Faktorn kan accelerera i omfatt-
ning genom språkförbistring eller hög komplexitetsnivå. 
 
Ansvarsbenägenhet ser till individens roll inom organisationen. Vid förändring kan rollerna 
och därmed ansvarsfördelningen förskjutas, vilket försvåras av att vissa individer söker und-
vika just ansvar. 
 
Med kommunikation, delaktighet och motivation menas utbytet av information mellan nivåer 
som tenderar att ha olika profil, den har en mer positiv klang om den går nedifrån och upp än 
tvärt om. Kommunikation i sig är dessutom av avgörande betydelse vid förändringsarbete. 
Hög delaktighet innebär att organisationseffekten höjs p.g.a. ökad produktivitet och flexibili-
tet. Effektiviteten ökar om personalen är motiverade med bl.a. ökad innovationsförmåga hos 
personalen som följd.28  
 
I den andra presenterade teorin (KM och CM) skapas ett komplement till teorin presenterad av 
Rydén med perspektiv på kunskapsöverföring och förändringsarbete. Dessa manifesteras av 
fem aspekter som likt Rydéns teori bryts ned i användbara indikatorer. Aspekterna är: ”Kodi-
fiering”, ”Personalisering”, ”Processerfarenhet”, ”Teknologiadaption”, ”Ansvarsbenägenhet” 
och ”Kommunikation, delaktighet, motivation”. Indikatorer för dessa formuleras som följande 
frågor: 
 

- Föreligger en plan för genomförandet av förändringen/implementeringen? Finns det 
dokumentation/information om förändringen/implementeringens syfte, innehåll, om-
fattning m.m.? 

- Förekommer utbildning av medarbetarna avseende implementeringen? Utövar chefer-
na ledarskap genom närvaro och personlig påverkan på medarbetarna? 

- Vilken erfarenhet har medarbetarna av tidigare genomförda förändring-
ar/implementeringar? 

- Hur tar medarbetarna emot de nya arbetsmetoderna avseende interoperabilitet? Känner 
sig medarbetarna kontrollerade av de nya arbetsmetoderna? 

- Finns en ansvarskänsla hos medarbetarna för organisationens funktionalitet? Tenderar 
medarbetarna att ta/dra sig undan ansvar? 

- I vilken omfattning har förändringen/implementeringen präglats av kommunikation 
mellan organisatoriska nivåer och delaktighet hos medarbetarna? Ser medarbetarna 
positivt eller negativt på förändringen/implementeringen? Tas initiativ till kunskaps-
sökande? Finns uppfinningsrikedom? 

 

2.2.4 Kritiskt granskande av Knowledge Management och Change Manage-
ment 
Implementering är ofta en fråga om överföring av kunskap. De beskrivna överföringsstrategi-
erna har olika bejakare. Vissa menar att de inte kan användas tillsammans utan ledningen för 
en organisation bör optimera implementeringen genom att inte blanda strategierna. Andra 
menar att det är möjligt.29 Det här arbetet nyttjar båda strategierna då det inte handlar om att 
effektuera en implementering utan att tolka en. 
                                                   
27 Denna faktor bör logiskt även kunna avse komplicerade arbetsmetoder (författarens anmärkning). 
28 Littorin, J m.fl. (2009). s.21ff. 
29 Ibid. s.19. 
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Teknologiadaption definieras här annorlunda än ursprungligen. Först avsågs människans obe-
nägenhet att ta till sig komplicerade tekniska system då hon upplevde sig kontrollerad av des-
sa. I det här arbetet ersätts det ”tekniska systemet” av en ”komplicerad arbetsmetod”. Efter-
som arbetsmetoder utgör en av de variabler som uppsatsen undersöker så finns här utrymme 
för kritik. Det faktum att individens perception och upplevelse av komplexiteten i sig inte 
bedöms skilja sig åt om objektet för oron utgörs av ett tekniskt system eller en svårförståelig 
arbetsmetod motiverar ändå att justeringen av begreppet kan göras. 
 
KM och CM är framtaget för att undersöka kommersiella företags implementering av nya tek-
niska affärssystem, det kan tyckas avlägset från att undersöka hur implementering genomförs 
i en offentlig verksamhet. Likheterna p.g.a. den mänskliga faktorn i de båda verksamhetsom-
rådena bedöms trots allt vara stora. Det främsta motivet härtill är att människan som objekt i 
undersökningen vilken beslutar, planerar, genomför och upplever implementeringen är uni-
versell. 

2.3 Slutsatser om teorin 
Motivet till val av de två presenterade teorierna utgår från Rydéns undersökning och kopp-
lingen till offentlig verksamhet och Försvarsmakten. Anslaget Rydén gör fångar in implemen-
teringens uppsatta mål och genomförandenivåns problem. Den andra teoretiska utgångspunk-
ten presenterad av Littorin (m.fl.) kompletterar Rydén med aspekter och kunskapsöverföring 
och förändringsarbete. Därmed är Rydéns teoretiska resonemang det prioriterade och den av 
Littorin (m.fl.) presenterade kompletterande. 
 
Den teoretiska ansatsen tar fyra perspektiv. Teorierna bildar tillsammans en fokalpunkt, ett 
analysinstrument, med vilken empirin kan analyseras. Instrumentet ser på implementering 
utifrån väl åtskilda horisonter. Beslutet om och formuleringen av implementeringen, persona-
lens uppfattning av och roll i implementeringen, kunskapen i sig som implementeringen avser 
samt slutligen den förändring som implementeringen kräver. 
 
 

Knowledge Management
- Kodifiering
- Personalisering

Change Management
- Processerfarenhet
- Teknologiadaption
- Ansvarsbenägenhet
- Kommunikation, 
delaktighet, 
motivation

Top - Down
- Beslut
- Handling

Bottom - Up
- Vill man?
- Kan man?
- Förstår man?

 
Bild 1. Teoriernas gemensamma fokalpunkt. Punkten nyttjas för att göra undersökningen i den här uppsatsen. 
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3. Metod 
 

Du skall ha en plan för allt! /Napoleon Bonaparte 

3.1 Inledning 
I detta kapitel redovisas författarens tillvägagångssätt och metod för att genomföra undersök-
ningen. Ambitionen är att säkerställa arbetets intersubjektivitet, validitet och reliabilitet. 
Transparensen skapas genom att urvalskriterier belyses, författarens egen förförståelse kon-
kretiseras och kritiseras samt vilka tolkningsproblem som finns rörande materialet. 
 
I metodkapitlet kommer att beskrivas hur det teoretiska verktyget används för att analysera de 
två perspektiven Sverige respektive EU. Analysen sker med stöd av de tre variablerna i vart 
och ett av de två perspektiven. 

3.2 Deduktivt tillvägagångssätt 
Undersökningen här avser att studera ett verkligt förhållande. Studien stöds genom nyttjandet 
av två teorier. Metoden bygger på att undersökningen skapar en logisk argumentationskedja 
för att utröna interoperabiliteten i Försvarsmakten idag. Därvid utgör teorin den säkra premis-
sen och empirin den osäkra. Genom att pröva empirin på teorin bekräftas eller falsifieras den-
na – en deduktion.30 

3.3 Metod 

3.3.1 Operationalisering 
Metodens grundläggande idé är inte att gå på djupet i alla perspektiv och variabler utan skapa 
en sådan mängd empiri att en överblick av den rådande situationen avseende interoperabilitet 
kan diskuteras.  
 
Metoden bygger på att tre variabler undersöks med stöd av doktriner, dokument och intervju-
er. Variablerna är möten, begrepp och förkortningar samt planeringsmetod. Undersökning av 
respektive variabel sker avseende förhållandena i Sverige och EU, för att ge en bild av hur 
den svenska interoperabiliteten står sig i en internationell jämförelse. Vidare utgör de i NATO 
upprättade doktrinerna en referens för vad som kan kallas en idealbild. Resultatet av den em-
piri som variabeln provocerar fram analyseras sedan med stöd av den fokalpunkt som teorin 
etablerat. Här nyttjas aspekter vilka manifesterar teorins intention i analysen. Dessa har brutits 
ned i hanterbara indikatorer. Ur analysen dras sedan slutsatser som diskuteras utifrån pro-
blemställning och frågeställningar. 
 

                                                   
30 Thurén, T. (2007) Vetenskapsteori för nybörjare. Malmö: Printing Malmö AB. s.28f. 
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Bild 2. Bilden visar undersökningens metod. 

 
Vid en genomgång av de fyra teoretiska perspektivens indikatorer identifieras tre dubbletter, 
där intentionen i frågorna är lika eller snarlika. Då teorin om KM och CM kompletterar teorin 
om Top – Down och Down – Up stryks dubbletterna i de förstnämnda. För att visa sambanden 
mellan teori, teorins olika aspekter och deras indikatorer upprättas en tabell. De angivna indi-
katorerna används vid betraktelse av undersökningsobjektet. Genom att notera befintlighet 
eller avsaknad av en indikator kan tillhörande aspekt diskteras. Därmed kan de teoretiska per-
spektivens inverkan på interoperabiliteten klargöras och utvecklas. 
 
Tabell 1. Utvisande indikatorer vilka stödjer analysarbetet. 
Perspektiv Aspekt i fo-

kalpunkten 
Indikator på aspekten 
(Angivna siffror nyttjas i och återkommer i analysen.) 

Top-Down Beslut Finns tydliga beslut?(11) Är organisationen och hierarkin inom vilken 
förändringen/ implementeringen genomförs i tydlig?(12) 

 Handling Utövas tydligt ledarskap med fokus på kontroll och uppföljning?(21) Finns 
en plan för förändringen/implementeringen utarbetad?(22) 

Bottom-Up Kan man? Har medarbetarna adekvat kunskap och utbildning?(31) 
 Vill man? Vilka attityder har medarbetarna till den beslutade förändring-

en/implementeringen?(41) 
 Förstår man? Kan medarbetarna se vilket syfte förändringen/implementeringen har?(51) 
KM Kodifiering Finns det dokumentation/ information om förändringen/implementeringens 

syfte, innehåll, omfattning m.m.?(61) 
 Personalisering Förekommer utbildning av medarbetarna avseende förändringen/ imple-

menteringen?(71) Utövar cheferna ledarskap genom närvaro och personlig 
påverkan på medarbetarna?(72) 

CM Processerfarenhet Vilken erfarenhet har medarbetarna av tidigare genomförda förändring-
ar/implementeringar?(81) 

 Teknologiadaption Känner sig medarbetarna kontrollerade av de nya arbetsmetoderna?(91) 
 Ansvarskännande Finns en ansvarskänsla hos medarbetarna för organisationens funktionali-

tet?(101) Tenderar medarbetarna att ta/dra sig undan ansvar?(102) 
 Kommunikation, 

delaktighet, moti-
vation 

I vilken omfattning har förändringen/ implementeringen präglats av kom-
munikation mellan organisatoriska nivåer och delaktighet hos medarbetar-
na?(201) Tas initiativ till kunskapssökande?(202) Finns uppfinningsrike-
dom?(203) 
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Nedslagen i det empiriska materialet är därmed kodade till ett antal indikatorer vilket borgar 
för rimlig reliabilitet. 31 

3.3.2 Inhämtning av data och urval 
Tillgängliga data för att göra den här underökningen är begränsat. Hela studien bygger på 
primärkällor med doktriner och representabla dokument i fokus. Intervjuer syftandes till att 
åskådliggöra personalens upplevelse av implementeringen används som komplement. Data 
har samlats genom sökning på Anna Lindbibilotekets databaser, Försvarsmaktens högkvarters 
centralexpedition och Internet. Specifika sökord har använts.32 
 
Doktriner 
Syftet med att studera doktriner är att söka avgöra hur de formella kraven på interoperabilitet 
tar sig uttryck. Därmed kommer särskilt Top – Down och KM att belysas. Doktrinernas karak-
tär är att de är formella. Det är rimligt att anta att de återspeglar den organisatoriska viljan och 
ambitionen till interoperabilitet. 
 
Viljan och ambitionen till interoperabilitet bedöms återspeglas som direkt uttalad, uttalad i 
andemening eller återgiven genom nyttjande av begrepp och förkortningar. Det är därför av 
vikt att fokusera på handlingarnas innehåll både i termer av kvantitativa och kvalitativa hän-
seenden. I innehållet eftersöks om argumentationen uppvisar förekomst av interoperabilitet. 
Resonemanget visar att studien kräver textanalys där metoderna kvalitativ såväl som kvantita-
tiv innehållsanalys nyttjas.33 
 
Doktrinerna är förhållandevis få till antalet. Urvalet är därför inte ett problem. Snarare kan 
doktrinernas genomslag i undersökningen riskera att bli för stort. Undersökningen söker han-
tera detta genom att gradera förekomsten av interoperabilitet som ”ingen-”, ”någon-” samt 
”full interoperabilitet”. Den grova värderingen används även vid analys av dokumenten vilket 
ger de två underlagen likartad tyngd. 
 
Dokument 
Studien av doktriner och dokument syftar till att ge en bild vilket genomslag interoperabilite-
ten verkligen haft. Dokumenten bör därför exemplifiera det arbete personalen inom underrät-
telsefunktionen på operativ nivå gör. Därmed kommer särskilt Bottom-Up och i viss mån CM 
att belysas. 
 
Dokumenten förväntas återspegla den faktiska förekomsten av interoperabilitet. Med samma 
motivbild som för doktrinerna nyttjas här textanalys som metod med såväl kvalitativ som 
kvantitativ innehållsanalys. 
 

                                                   
31 Thurén, T. (2007) Vetenskapsteori för nybörjare. Malmö: Printing Malmö AB. s.26. 
32 Implementering, interoperabilitet, möte, protokoll, agenda, kallelse, rapport, stabsrapport, förkortning, be-
grepp, metod, arbetsmetod, planeringsmetod, operativ, NATO, EU, J2, INSS, OPS, EUMS, OHQ, FHQ. 
33 Hallenberg, J. m.fl. (2006) Om konsten att tänka, granska och skriva på ett vetenskapligt sätt: En introduktion 
till metodlära. s.14f. 
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Förekomsten av dokument är mycket stort, urvalet får därför särskild vikt. Förutom tidigare 
nämnda sökkriterier kommenteras även dokumentens nyttjande i analysen. Syftet med under-
sökningen är att ge en bild av vilket genomslag interoperabiliteten haft. Genom stickprov i 
dokumentfloran förväntas ”ingen-”, ”någon-” respektive ”full interoperabilitet” kunna be-
stämmas. Det är den generella bilden som är intressant. 
 
Intervjuer 
De studier av dokument som genomförts som textanalys behöver kompletteras med en djupa-
re förståelse i någon mån. Därmed belyses främst CM men även Bottom-Up. För att täcka det 
behovet genomförs intervjuer. Det eftersökta underlaget är personliga reflektioner – intervju-
objektens egen uppfattning om den verklighet de lever i, gärna från auktoriteter på det aktuel-
la området. För att säkerställa detta genomförs kvalitativa samtalsintervjuer enligt den s.k. 
metoden vägledd konversation. Data registreras som anteckningar.34 
 
Urvalet för intervjuerna bygger på personlig kännedom, i några fall genom författarens för-
kunskaper i ämnet och i andra fall genom rekommendation från annan aktör. För att få inter-
vjusvar med tillräcklig auktoritet krävs personer som är väl förtrogna med interoperabilitet-
saspekten i den valda organisationen. 
 
Intervjupersonerna har dessutom uppmanats att rekommendera ytterligare intervjuobjekt. Ur-
valet får därför karaktären av att delvis vara färgat av författaren samtidigt som det innehåller 
empiri från lämpliga men för författaren okända personer. Intervjuerna genomförs med två 
förberedda huvudfrågor och sju förberedda uppföljningsfrågor. Intervjuaren tillåts ha frihet att 
komplettera med för stunden uppkomna följdfrågor för att säkerställa att intervjupersonens 
reflektion och upplevelse av implementeringen kommer fram. 
 
Tabell 2. Utvisande undersökningens urval. 
 Möten Begrepp/förkortningar Planeringsmetod 
Doktrin Doktriner utvisande interopera-

bilitetsambitionen i mötens 
genomförande. 
Doktriner utvisande den inter-
operabla normen för mötens 
genomförande. 

Doktriner utvisande interopera-
bilitetsambitionen i begrepp och 
förkortningars användning. 
Doktriner utvisande  den inter-
operabla normen för begrepp 
och förkortningars användning. 

Doktriner utvisande intero-
perabilitetsambitionen för 
planeringsmetod. 
Doktriner utvisande den 
interoperabla normen för 
planeringsmetod. 

Dokument Dokument utvisande interopera-
bilitet i genomförande av möten. 
Dokument utvisande den inter-
operabla normen för mötens 
genomförande. 

Dokument utvisande nyttjande 
av interoperabla begrepp och 
förkortningar. 
Dokument utvisande den inter-
operabla normen för begrepp 
och förkortningars användning. 

Dokument utvisande nytt-
jande av planeringsmetod. 
Dokument utvisande nor-
men för planeringsmetod. 

Intervju Intervju utvisande upplevelsen 
av möten i ett interoperabilitets-
perspektiv. 

Intervju utvisande upplevelsen 
av begrepp och förkortningar i 
ett interoperabilitetsperspektiv. 

Intervju utvisande upplevel-
sen av planeringsmetod i ett 
interoperabilitetsperspektiv. 

 
Kritik på urvalet 
Vid genomförande av textanalys föreligger ofta problem i förhållandet mellan författaren och 
läsaren. Problemet ligger på flera plan där de bådas relation till det avhandlade ämnet utgör 
kärnan. Oavsett medvetandegraden hos de båda om den här problematiken så går det i princip 

                                                   
34 Hallenberg, J. m.fl. (2006). s.19f. 
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aldrig att bortse från det faktum att de har en personlig relation till textens ämne, vilken på-
verkar perceptionen av densamma.35 
 
Många av de texter som nyttjas i den här undersökningen är skrivna av individer inom den 
militära professionen. Då jag också är medlem av samma yrke uppkommer ett problem med 
intersubjektiviteten. Det författarna av det empiriska underlaget tar för givet tar även jag för 
givet. Om läsaren inte är bekant med den militära sfären kan ett tolkningsproblem uppstå som 
läsaren görs särskilt uppmärksam på.36 
 
Urvalet av dokument utgår ifrån tre kriterier – organisationsdel och nivå, tidsperiod samt sök-
ord. För att ytterligare göra urvalet hanterbart söks inte svar med detaljupplösning utan av 
trendkaraktär. Den stora populationen resulterar i att urvalet får en karaktär av stickprov. Ge-
nom metoden för urval av dokument skapas tyvärr inget fullständigt ofelbart förfaringssätt. 
Detta påverkar validiteten, eftersom författaren i ett moment tvingats nyttja sin förförståelse 
och omdöme i samband med urvalet.37 
 
Här följer korta källkritiska kommentarer38: 
Äkthetskriteriet: Endast primärkällor är utnyttjade. Närhetskriteriet: Samtliga källor för 
empirin är samtida med detta arbete. Beroendekriteriet: Det har inte identifierats några klara 
beroenden mellan de undersökta dokumenten och genomförda intervjuarna. Med tanke på att 
undersökningen har snäva avgränsningar och att den organisationsdel som undersökts är rela-
tivt liten avseende personal och dokument kan dock inte möjliga beroenden helt uteslutas. 
Tendenskriteriet: Inga av de undersökta dokumenten eller intervjupersonerna har uppvisat 
sympatier eller lojaliteter rörande undersökningens syfte och innehåll som äventyrar lämnade 
uppgifter. Kontexkriteriet: Inga av de undersökta källorna har uppvisat orimligt innehåll. 
 
Min personliga förförståelse för undersökningsobjektet och dessutom förståelse för de pro-
blem detta kan skapa för undersökningen skapar en risk. En skenbar objektivitet kan växa 
fram, detta kan vara farligare än ett öppet ställningstagande – att lura sig själv som författare 
kan vara svårt att undvika. 39 

                                                   
35 Säfström, C.A. & Östman, L. (1999) Textanalys. Lund: Studentlitteratur. s.41f. 
36 Andersen, H. (1994) Vetenskapsteori. Fredriksberg: Studentlitteratur. s.188f. 
37 Esaiasson, P. m.fl. (2002) Metodpraktikan – Konsten att studera samhälle, individ och marknad. Stockholm: 
Nordstedts Juridik. s.171f. 
38 Hallenberg, J. m.fl. (2006). s.41f. 
39 Thurén, T. (2007) Källkritik. Stockholm: Liber AB. s.80f. 
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3.4 Variabler 
För att operationalisera undersökningen etableras som tidigare nämnts tre variabler. De har 
valts för att de kan ge indikationer på förekomsten av interoperabilitetsaspekter hos den un-
dersökta organisationen. Variablerna undersöks med stöd av textanalys och intervjuer.  
Variablerna är: 

- Möten, innehåll och genomförande 
- Begrepp och förkortningar 
- Planeringsmetod 

 
Inom ramen för stabsarbete genomförs möten för samordning m.m. Guidelines for Operatio-
nal Planning (GOP) förespråkar två sådana möten: Mission Analysis Briefing (MAB) samt 
Decision Briefing (DB).40 Andra exempel på möten etablerade inom ramen för interoperabili-
tet är t.ex. Joint Operation Centre (JOC) update brifing.41 Förekomsten av dessa och andra 
liknande möten visar grad av interoperabilitet.  
 
NATO har etablera ett uppslagsverk där de fastställda begreppen och förkortningarna åter-
ges.42 Förekomsten av dessa tenderar även att få lite av en lokal prägel och i vissa fall kan 
noteras att samma förkortning har olika innebörd och endast definieras med stöd av kontex-
ten. Det förekommer ofta att dokument har egna tabeller med förklaringar till de nyttjade för-
kortningarna, vilket syftar till att underlätta för läsaren.43 Förekomsten av de inom NATO 
gemensamma fastställda begreppen indikerar graden av interoperabilitet. 
 
Operational Planning Process (OPP)44 vilken återges i GOP är NATO:s planeringsmetod. 
Som ett stöd och en förberedelse inför en planeringsperiod kan Joint Intelligence Preparation 
of the Battlespace (JIPB) genomföras.45 Förekomsten av de nämnda planeringsmetoderna 
indikerar interoperabilitet.  
 
Även Perry har nyttjat ”planeringsmetod” som en variabel. Han har dock betraktat de organi-
satoriska förutsättningarna för införande och nyttjande i högre grad än här.46 

3.5 Forskningsetik 
Vetenskapsrådet har etablerat fyra forskningsetiska krav vilka bygger ett skydd runt indivi-
den. Dessa fyra krav berör information, samtycke, konfidentiella aspekter samt nyttjandet av 
lämnade uppgifter. Samtliga krav är respekterade i den här undersökningen.47 

                                                   
40 NATO. (2005) Guidelines for Operational Planning (GOP). SHAPE. s.4-20ff. 
41 Nordic Battle Group, Force Headquarters. 2008-06-26. Lessons Learned 2008. s.32. 
42 NATO. (2010) AAP-15 NATO Glossery of Abbreviations used in NATO documents and publications. 
43 Nordic Battle Group, Force Headquarters. 2008-06-26. Lessons Learned 2008. s.167. 
44 NATO. (2005) Guidelines for Operational Planning (GOP). SHAPE. s.4-1. 
45 NATO. (2002) AJP 2.1 Intelligence Procedures s.3-11. 
46 Perry, D. (2009). s.21. 
47 Esaiasson, P m.fl. (2002). Appendix A. 
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4. Analys 
 

Var inte så säker på att dina ögon ser vad mina ser. /August Strindberg 

4.1 Inledning 
I detta kapitel redovisas den insamlade empirin. Underlag är inhämtat i de två perspektiven 
Sverige i jämförelse med EU samt med NATO som referens. Empirin betraktas med stöd av 
de tre etablerade variablerna vilkas förekomst och innehåll på olika sätt indikerar interopera-
bilitet. 
 
Här nyttjas de fastslagna indikatorerna kopplade till teorin för att i ett första steg söka analyse-
ra implementeringens framgång. Förekomsten av interoperabilitet och då det går att avgöra 
graden av detsamma visar hur implementeringsarbetet gått.  

4.2 Interoperabilitet i Försvarsmakten 
Som tidigare nämnts har Försvarsmakten haft ambitionen att bli interoperabel med NATO 
som norm sedan 2004. Interoperabilitetens praktiska uttryck återfanns redan 2002 i den mili-
tärstrategiska doktrinen och kan sammanfattas som åtgärder för att reducera skillnader i pro-
cedurer, språk och tekniska lösningar. 
 
Alltjämt föreligger långtgående interoperabilitetsambitioner vilket återges i den nu gällande 
visionen för Försvarsmaktens verksamhet från 2008 där det framgår att man skall vara ”inter-
nationellt efterfrågade med effektiva och skickliga förband med hög interoperabilitet”. I 
samma vision konstateras att interoperabilitet skall utgöra ett styrande krav på förmågeutveck-
lingen.48 
 
Vid den nu pågående omorganisationen av bl.a. den operativa nivån, vilken undersöks i det 
här arbetet, eftersträvas större likheter med våra samarbetsländer, även det en interoperabel 
aspekt.49 Försvarsmaktens beslutsläge är återgivet här. Det är ett Top – Down-perspektiv där 
beslutet från 2004 manifesteras i en vision som påverkar organisationens insatskapacitet ge-
nom kraven på förmågeutvecklingen. Det senare kan betraktas som en plan, interoperabilite-
ten skall återfinnas i själva andan på väg mot det konkreta målet ”hög interoperabilitet”. 

4.3 Empiri 

4.3.1 Möten 
Sverige 
Vid analys av den svenska operativa insatsstabens stående stabsorder (INSS SSO) framgår 
tydligt interoperabilitetsambitionerna. Redan i dokumentets inledning, i chefens beslut i stort 
och inriktning av verksamheten, står det t.o.m. utskrivet. Här är med andra ord ett beslut om 
implementering samt en form av plan i termer av riktlinjer etablerade. Stabens organisation är 
i sig ett tecken på interoperabilitetssträvan, den är anpassad till den interoperabla normen i 
NATO med indelning i nio avdelningar benämnda J1 till J9.50 

                                                   
48 FM, HKV. (2008) 2008-12-18, 09 100:73584. ”Strategiskt styrdokument för Försvarsmakten”. s.5f. 
49 FM, HKV. (2009) 2009-12-15, 09 100:68660. ”Slutrapport avseende omorganisation av Högkvarteret och 
Försvarsmaktens centrala ledning”. s.14. 
50 FM, HKV, INSS. (2009) 2009-01-30. “SC INSATS Stående stabsorder (INSS SSO)”. s.6ff. 
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INSS SSO revideras fortlöpande. I en nyutgiven bilaga regleras den frekventa samordningen. 
På operativ nivå nyttjas för att koordinera mötesverksamheten ett koncept, Combined Joint 
Task Force (CJTF), CJTF-konceptet. Det förespråkar en s.k. Battle Rhythm. Det är en typ av 
dygns- eller veckoprogram för verksamhet och samordning inom CJTF-staben. Inom den 
svenska operativa insatsstaben förekommer i CJTF-konceptet förespråkade möten som t.ex. 
Joint Coordination Board (JCB), Joint Coordination Board Working Group (JCBWG) och  
Joint Operational Planning Group (JOPG). Även traditionella svenska möten genomförs som 
exempelvis stabsrapport. Förekomsten av de nämnda mötena i Battle Rhythm indikerar att 
staben både har kunskaper om och attityder nog att vara interoperabla. Förhållandet är dessut-
om dokumenterat. Dokumentationen är på svenska vilket pekar på att tjänstgörande personal 
förväntas vara svenskar eller att de behärskar svenska språket. Den svenska operativa ”Battle 
Rhythm” omfattar en fyraveckorscykel. 31 procent av antalet möten utgörs av möten med en 
uppenbar ambition att vara interoperabla, 20 procent av tiden under en vecka nyttjas till dessa 
möten.51 
 
Enligt en intervjuperson genomförs på insatsstaben möten enligt CJTF-konceptet (MAB, 
CUB m.fl.) men de innehåller inte alltid ”rätt saker”. Orsaken uppger han vara att fler opera-
tioner genomförs parallellt, samt att de operativa kraven på den svenska operativa staben är 
begränsade.52 Här kan det möjligen vara så att man inte helt förstått syftet med respektive 
möte. En annan intervjuperson förstärker detta men tillägger att det ofta är rutinärenden som 
tas upp. I de fall (ovanligt) som nya aspekter tas upp börjar mötesinnehållet likna CJTF-
konceptets mer. Orsaken bedöms vara att Sverige sällan leder några insatser/operationer utan 
stödjer dessa.53 När det gäller införandet av Battle Rhythm upplevs cheferna som drivande, de 
utövar därmed personlig påverkan på implementeringen. Det högre cheferna tar dock mindre 
hänsyn till de nya aspekterna utan ”gör ändå som dom vill”.54 Samme intervjuperson bekräftar 
implementeringen av interoperabilitet som något positivt, något som haft ett stort genomslag 
och som påverkat det personliga arbetet.55 Han uppvisar en personlig ansvarskänsla för att det 
lyckas. Interoperabilitetsambitionerna är både utskrivna och tydliga. 
 
Tabell 3. Påträffade indikatorer i samband med variabel ”möte” i Sverige (x = förekomst av interoperabilitet, o = 
konstaterad avsaknad av d:o). Indikatorsiffrorna i tabell 3-10 är definierade i avsnitt 3.3.1, tabell 1. 
Indikator 11 12 21 22 31 41 51 61 71 72 81 91 101 102 201 202 203 
OK/ej ok  x x     x  x  o x   x      x        
 
EU 
Inom ramen för EU har man satt upp och kommunicerat gemensamma mål för interoperabili-
teten. Ledande för detta är EU Military Staff  (EUMS). De leder genom att genomföra flertalet 
s.k. workshops. Här har man framlagt en inledande studie vilken utgår från de fem scenarion 
EU etablerat för sin militära krishanteringsförmåga. Man utgår ifrån EU Headline Goal Task 
Force (HTF) och söker sedan etablera gemensamma mål för EU:s interoperabilitet.56 Det 
finns alltså ett tydligt beslutsläge för implementering av interoperabilitet. Som arbetsmetod 
träffas aktörerna för att påverka genom personlig närvaro. 

                                                   
51 FM, HKV, INSS. (2010) 2010-01-25. ”SSO Bilaga 3 Battle rhythm vers 1.4”. 
52 Intervju Op4. 
53 Intervju Op3. 
54 Intervju Op4. 
55 Intervju Op4. 
56 FM, HKV. (2009) 2009-06-30, 01 800:60927. ” Rapport från EU:s interoperabilitetsstudie workshop 4”. 
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Inom EU utgörs den operativa nivån av de nationella Operational Headquarter (OHQ) och 
Force Headquarter ((F)HQ) som ställts till förfogande av ett antal länder.57  Ett exempel på 
detta är NBG 11 (F)HQ i Enköping. Inom NBG förekommer regelmässigt möten av karaktä-
ren ”MAB” och ”DB” samt s.k. situation briefs. Utöver dessa möten genomförs koordine-
ringsmöten och konferenser med Troop Contribution Nation (TCN). Vid analys av presenta-
tionsunderlaget till en MAB kan konstateras att graden av interoperabilitet är hög. Komman-
dospråket är engelska, innehållet är strukturerat enligt OPP och karttecken är enligt NATO:s 
standard.58 
 
Interoperabilitetsaspekten regleras inom NBG 11 bl.a. i Standard Operating Procedures 
(SOP). Den är därmed även kommunicerad och dokumenterad. Personalen vid NBG 11 visar 
prov på att ha kunskap, attityd och förståelse för interoperabilitetens villkor. Kommentarerna 
från en intervjuperson är att personalen samtränas kontinuerligt i en interoperabel miljö. Det 
faktum att personalen tränar inför en ev. insats gör deras engagemang och ansvarskänsla 
hög.59 
 
Tabell 4. Påträffade indikatorer i samband med variabel ”möte” i EU. 
Indikator 11 12 21 22 31 41 51 61 71 72 81 91 101 102 201 202 203 
OK/ej ok  x      x  x  x x   x      x  x      
 
NATO 
De möten som förespråkas i respektive det svenska och EU:s perspektiv återfinns i NATO:s 
doktriner, främst inom GOP men även i AJP 2.1. För den undersökta organisationsdelen – 
underrättelsefunktionen på operativ nivå – utgör delar av MAB en central produkt från JIPB.60 
Därmed kan konstateras att interoperabiliteten i de två perspektiven väl är inom ramen för den 
förespråkade i NATO. 

4.3.2 Begrepp och förkortningar 
Sverige 
Det reglementariska underlaget på operativ nivå inom underrättelsefunktionen utgörs inte 
sällan av JIPB. Försvarshögskolan har i en handbok översatt metodens hela förlopp. Avsikten 
är att underlätta just interoperabiliteten. I handlingen förekommer frekvent specifika begrepp 
och dess förkortningar. Generellt sett beskrivs de först på svenska för att sedan ges sin eng-
elska benämning och förkortning. Vid en genomgång av handboken förekommer totalt 71st 
begrepp och förkortningar varav 96 procent av dessa utrycks med en interoperabilitetsambi-
tion. Totalt är 63 procent uttryckt enligt NATO:s standard.61 
 
Vid Försvarsmaktens Underrättelse- och säkerhetscentrum (FMUndSäkC) finns flera regle-
mentariska handlingar framtagna. Den mest basala utgörs av Underrättelsehandboken. Denna 
lägger fast de absoluta grunderna för underrättelsearbetet inom funktionen. Handboken har en 
uttalad ambition att bidra till interoperabiliteten. Även där finns en lista med begrepp och för-
kortningar. 96 procent av dessa utgörs av vedertagna internationella begrepp för underrättel-

                                                   
57 Intervju St1. 
58 Nordic Battle Group, Force Headquarters. 2010-02-04. “MAB”. 
59 Intervju Op5. 
60 NATO. (2002) AJP 2.1 Intelligence Procedures. s. 6-9. 
61 FHS, MVI. (2009). Handbok JIPB Joint Intelligence Preparation of the Battlespace IPB Intelligence Prepara-
tions of the Battlefield. Stockholm.  
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searbete med NATO som förebild. 62 FMUndSäkC har vidare tagit fram en utbildningsrelate-
rad handbok i Intelligence Preparation of the Battlefield (IPB). Den är avsedd att användas 
internt vid centrumets egna utbildningar av underrättelsepersonal. I handboken förekomman-
de begrepp och förkortningar är inte mindre än 90 procent relaterade till interoperabilitet med 
NATO:s standard.63 
 
De tre exemplen visar en omfattande förekomst av begrepp och uttryck etablerade av NATO. 
Handböcker tas ofta fram för att reglera verksamheten i dess grundläggande beståndsdelar, 
därmed manifesterar de både beslut och på sätt och vis en plan för införandet av arbetssätt 
m.m. FHS och FMUndSäkC visar prov på både kunskap, vilja och förståelse för den situation 
som interoperabiliteten efterfrågar. Handböckerna manifesterar även en tydlig dokumentation 
av implementeringen och när de används så är det i utbildningen av personalen. 
 
I en rapport om Försvarsmaktsgemensam JISR-förmåga64 i Sverige – vilken är ett exempel på 
dokument på den operativa nivån inom underrättelsefunktionen - finns en lista med förkort-
ningar. Denna innehåller upp till 59 procent vedertagna NATO-förkortningar. I listan blandas 
dessutom specifikt svenska och internationella utryck vilket kan indikera att författaren upp-
fattar de internationella uttrycken som naturliga och självklara.65 I samma studie framgår i 
klartext att den svenska interoperabilitet skall vara i riktning mot NATO.66 Handlingen indi-
kerar, förutom det som nämnts rörande handböckerna ovan, att man använder sig av den im-
plementerade kunskapen och därmed känner ansvar för organisationens funktionalitet. De 
exemplifierande dokumenten visar att språkbruket påverkats i stor omfattning av implemente-
ringen. 
 
Tabell 5. Påträffade indikatorer i samband med variabel ”begrepp och förkortningar” i Sverige. 
Indikator 11 12 21 22 31 41 51 61 71 72 81 91 101 102 201 202 203 
OK/ej ok  x   x x x x x x    x       
 
EU 
I en rapport, efter genomförandet av en workshop om EU utveckling av interoperabilitet, är 
samtliga nyckelord och fraser återgivna i sin engelska uttrycksform och förkortning. Det indi-
kerar att handläggaren själv upplever det som naturligt att nyttja begreppen och även förväntar 
sig att läsaren skall acceptera detta.67 Författaren visar därmed både kunskap och vilja att ta 
till sig interoperabiliteten. Nyttjande av workshop-formen för implementering är ett sätt att 
utöva personlig påverkan. 
 
Inom EU tenderar en egen begreppskultur att etablera sig. Ett exempel på detta framkommer i 
betraktelsen av ett dokument som drar ut ramverket för en gemensam EU ISR68 arkitektur. 
I dokumentet finns en lista med begrepp och förkortningar, av dessa är 54 procent återgivna 
enligt NATO standard samt 46 procent enligt en egen EU norm.69 Dokumentet i sig visar en 
ambition till interoperabilitet. Det är ett exempel på skriftlig implementering. 

                                                   
62 Försvarsmakten. (2006) Underrättelsehandbok – Förhandsutgåva. Stockholm: Högkvarteret. 
63 Försvarsmakten, FMUndSäkC. (2008) ”Metodhandbok IPB Grunder”.  
64 Joint Intelligence Surveillance and Reconnaissance (JISR). 
65 FM, HKV. (2010) 2010-01-15, 21 120:50001. ”Slutrapport studien FM-gemensam JISR (MUST 090901S)”. 
s.5. 
66 FM, HKV. (2010) 2010-01-15, 21 120:50001. s.31. 
67 FM, HKV. (2009) 2009-06-30, 01 800:60927. ” Rapport från EU:s interoperabilitetsstudie workshop 4”. 
68 Intelligence Surveillance and Reconnaissance (ISR). 
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Tabell 6. Påträffade indikatorer i samband med variabel ”begrepp och förkortningar” i EU. 
Indikator 11 12 21 22 31 41 51 61 71 72 81 91 101 102 201 202 203 
OK/ej ok       x x  x  x          
 
NATO 
NATO:s doktrindokument för underrättelsetjänst hänvisar återkommande då det handlar om 
begrepp och förkortningar till AAP-6.70 Denna är 2010 ersatt med AAP-15. Även AJP 2.1 har 
en egen underrättelse- och säkerhetstjänstrelaterad begrepps- och förkortningslista.71 De be-
grepp som återges i det svenska respektive EU-perspektivet har hög överensstämmelse med 
NATO:s norm. Därmed kan noteras ett omfattande bruk av den i NATO standardiserade no-
menklaturen. Möjligen kan man i något stycke börja uttrycka sig i termer av övernyttjande. 

4.3.3 Planeringsmetod 
Sverige 
Det finns inom underrättelsefunktionen en tydlig ambition att etablera interoperabilitetsfräm-
jande metoder. På den svenska operativa nivån finns en uttalad vilja och kunskap att arbeta 
enligt intentionen i det s.k. CJTF-konceptet72. I FHS handbok för JIPB är detta uttalat i termer 
av ”att handboken syftar till att ge vägledning vid genomförandet av JIPB/IPB och utarbetan-
det av underrättelse- och säkerhetsbedömandet (Joint Intelligence Estimate) i syfte att öka 
interoperabiliteten”.73 Värt att notera av citatet är att inte enbart metoden utan även dess slut-
liga produkt är av interoperabel art. Det finns t.o.m. en översatt mall, från engelska till svens-
ka, att nyttja för att skapa slutprodukten.74 Både FHS handbok – skriftligt implementationsdo-
kument – och den tidigare nämnda Handbok IPB Grunder från FMUndSäkC är avsedda att 
nyttjas för utbildning av svensk personal. Att de är skrivna på svenska tyder på detta. I Hand-
bok IPB Grunder tas interoperabilitetsaspekten för så självklar att den inte ens omnämns utan 
fokus läggs mer på att syftet med handlingen är att utgöra underlag för utbildning av perso-
nal.75 
 
Vid genomförande av förberedelser inför en möjlig operation visar erfarenheterna från NBG 
08 att förmåga till genomförande av JIPB varit den viktigaste processen vid den operativa 
underrättelsefunktionen. Denna inkluderade även deltagande från övriga stabens funktioner 
vilket visar en hög ambition av interoperabilitet – inte bara med flera nationers olika deltagare 
(NBG innehöll fem deltagarnationer) utan även samtliga funktioner inom (F)HQ.76 En inter-
vjuperson som nu tjänstgör vid INSS var tidigare vid NBG 08, hans erfarenheter har slumpvis 
tagits tillvara.77 
 
I viss mån upplever en intervjuperson att de implementerade arbetsmetoderna är för kompli-
cerade och hämmar därför verksamheten. Han menar att pendeln för interoperabilitet slagit i 
                                                                                                                                                               
69 EDA. (2008) Common Staff Target for an European Union ISR Architecture. KIMC: Wezembeek Oppem. 
s.21f. 
70 NATO. (2003) AJP 2.0 Allied Joint Intelligence, Counter Intelligence an Security Doctrine. s.1-2. 
71 NATO. (2002) AJP 2.1 Intelligence Procedures. Abbreviations-1f. 
72 Intervju Op1. 
73 FHS, MVI. (2009). Handbok JIPB Joint Intelligence Preparation of the Battlespace IPB Intelligence Prepara-
tions of the Battlefield. Stockholm. s.2. 
74 FHS, MVI. (2009). s.91ff. 
75 Försvarsmakten, FMUndSäkC. (2010) Metodhandbok IPB Grunder. s.2. 
76 Nordic Battle Group, Force Headquarters. 2008-06-26. “Lessons Learned 2008”. s.33. 
77 Intervju Op4. 
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ena ytterläget – det är för tillfället en omfattande interoperabilitet – och nu börjat svänga till-
baka.78 En annan intervjuperson berättar att utbildning sker efter hand och då läget medger 
det, främst personal som har en internationell prägel på sin tjänst deltar. Kontroll och uppfölj-
ning av interoperabilitetsutvecklingen upplevs som begränsat.79 
 
Tabell 7. Påträffade indikatorer i samband med variabel ”planeringsmetod” i Sverige. 
Indikator 11 12 21 22 31 41 51 61 71 72 81 91 101 102 201 202 203 
OK/ej ok     o  x x  x x  x o        
 
EU 
Inom EU finns en beslutad ambition att stabsarbetsmetoder skall basera sig på NATO:s stan-
darder.80 Operativa nivån är dock beroende av respektive bidragarnations agenda och NATO-
kompabilitet. Detta för att både OHQ och (F)HQ är baserade på TCN egna organisationer. EU 
centrala nivå och dess funktionalitet är till del kringskuren av begränsningar i tillit mellan 
respektive medlemsstat, vilket även begränsar kommunikationen. EU arbetar centralt utifrån 
egna metoder och arbetssätt där NATO-standard inte är fullt tongivande.81 Interoperabiliteten 
bedöms således vara vag på militärstrategisk nivå och helt beroende av medlemsländerna på 
operativ nivå. 
 
NBG 11 kan utgöra ett exempel på operativ nivå inom EU. Interoperabiliteten är betydande 
inom t.ex. (F)HQ J2. JIPB och GOP utgör ryggraden i det metodologiska stödet.82 Detta ma-
nifesteras fullt ut i ett exempel på MAB.83 Intervjupersonens kunskap rörande JIPB är omfat-
tande. Dennes erfarenhet från tidigare tjänst i NBG 08 nyttjas i sådan grad att han har bytt 
befattning, att det blev så bedöms bottna i hans egen ansvarskänsla.84 
 
Tabell 8. Påträffade indikatorer i samband med variabel ”planeringsmetod” i EU. 
Indikator 11 12 21 22 31 41 51 61 71 72 81 91 101 102 201 202 203 
OK/ej ok  x      x    x  x     o    
 
NATO 
NATO:s doktrinära metodgrund på den operativa nivån utgörs av konceptet för CJTF.85 Den 
grundläggande metoden för planering av militära operationer inom NATO är OPP.86 För att 
stödja den operative chefens planering genomför underrättelsefunktionen JIPB.87 Det finns 
m.a.o. en tydlig relevans i den svenska viljan att utbilda i och nyttja JIPB om syftet är att ska-
pa interoperabilitet. Detsamma gäller för EU, men då beroende av medlemsstaternas egna 
ambitioner på operativ nivå. 

                                                   
78 Intervju Op3. 
79 Intervju Op1. 
80 EDA. (2008) Food for thought & Roadmap on the Implementation of an operational EU ISR Architecture. 
KIMC: Wezembeek Oppem. s.3. 
81 Intervju St1. 
82 Intervju Op5. 
83 Nordic Battle Group, Force Headquarters. 2010-02-04. MAB. 
84 Intervju Op5. 
85 NATO. (2002) AJP 2.1 Intelligence Procedures. s.6-2. 
86 NATO. (2002) AJP 2.1 Intelligence Procedures. s.6-8. 
87 NATO. (2002) AJP 2.1 Intelligence Procedures. s.6-10. 
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4.3.4 Sammanfattning av implementeringsläget 
De undersökta svenska förhållandena visar en väl utbyggd interoperabilitet vad avser de tre 
undersökta variablerna. I någon mån har identifierats begränsningar i möjligheten att imple-
mentera CJTF-konceptet på operativ nivå p.g.a. personalens utbildningsnivå och den operati-
va miljön där CJTF-konceptet skapats för att driva en operation medan INSS är med och stöd-
jer flera internationella operationer samtidigt som flera verksamheter drivs i Sverige med när-
område. 
 
De undersökta förhållandena i EU kan endast jämföras till del med de svenska. Orsaken ligger 
i att EU inte har en egen operativ nivå utan förlitar sig på medlemsstaternas ansträngningar. 
En adekvat jämförelse måste därför göras mot var och en av de stater som ställer förband till 
EU:s förfogande. Den svenskledda NBG 11 har till del betraktats här. Förbandets förberedel-
ser sker inom en interoperabel kontext och kan anses ha god interoperabilitet. 
 
Undersökningens analysinstrument har nyttjats vid genomgången av materialet, en samman-
ställning återfinns i följande två tabeller. Där framgår antalet noterade förekomster eller av-
saknader av de teoretiska perspektiven. 
 
Tabell 9. Sammanställning av implementeringsläget för svenskt vidkommande. Σ-träff, siffra anger antal träff i 
empirin, siffra i parentes anger antal konstaterade avsaknader/britser. 

Teori T - D B - U KM CM 
Indikator 11 12 21 22 31 41 51 61 71 72 81 91 101 102 201 202 203 
Σ - träff 2 1 (1) 1 3 3 1 (1) 3 2 1 1 (1) 2     
 
Trenden visar för svenska förhållanden en mer frekvent förekomst av Bottom – Up och KM. 
 
Tabell 10. Sammanställning av implementeringsläget för EU:s vidkommande. 

Teori T - D B - U KM CM 
Indikator 11 12 21 22 31 41 51 61 71 72 81 91 101 102 201 202 203 
Σ - träff 1    3 2 1 2 1 2 1  1 1 (1)   
 
Gällande EU visar trenden en ökad frekvens i Bottom – Up. 

4.4 Analys 

4.4.1 Beslut 
I både det undersökta svenska sammanhanget såväl som inom EU finns ett tydligt uttalat be-
slut om att förmågan till interoperabilitet, baserad på NATO:s standarder, skall vara norme-
rande. Det har inte gått att utläsa om den organisation inom vilken implementeringen skall ske 
är tydlig och underlättar denna. På den svenska operativa staben finns dock en interoperabel 
organisation enligt NATO:s standard. 

4.4.2 Handling 
Det ledarskap som utövas i samband med implementeringen har inte kunnat uttolkas. Det 
finns dock indikationer på att detta varit vagt. Uppföljning och kontroll har inte kunnat identi-
fieras utan sker sparsamt eller inte alls.88  

                                                   
88 Intervju Op1. 
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Cheferna själva ger dock uttryck för insikt och vilja att skapa interoperabilitet. I ord uttrycks 
en vilja till att handla.89 Personalen upplever dock att det inte tydligt givits order utan att inar-
betandet av förmågan är underförstådd.90 
 
Intrycket är att beslutet fattats och att organisationerna sedan på olika nivåer och i olika delar 
själva fått genomföra implementeringen. Därmed har heller ingen plan kunnat urskiljas. 
Handböcker kan dock ses som lite av en plan för implementeringen då de uttrycker en formell 
vilja och ofta en metod för interoperabiliteten. Detta gäller även för hur man på INSS uttryckt 
viljan till interoperabilitet i en vision. Inget förhållande av liknande karaktär har återfunnits 
för EU-perspektivet. Här föreligger en skillnad i implementeringsmetod mellan de två entite-
terna: I Sverige uttrycks en vilja och sedan förväntas implementeringen ske, i EU genomförs 
workshops. 

4.4.3 Kan man? 
Det är tydligt i det svenska perspektivet, att väl utbildad personal i interoperabilitetsaspekten 
har varit avgörande för graden av implementeringseffekt. Dessa har sedan enligt vad man kan 
kalla för ”kaskadmetoden” utbildat personal efter hand som den dagliga verksamheten tillå-
tit.91 Samtliga tre variabler ger samstämmiga resultat av att den svenska operativa nivån besit-
ter en organisatorisk kunskap avseende interoperabilitet. 
 
Även inom EU verkar det finnas en betydande kunskap. Den är dock beroende av medlems-
staternas interoperabilitetssträvanden. Antydan finns till en lägre kunskap på den militärstra-
tegiska nivån. Undersökt operativ nivå i EU utgörs av den svenskledda NBG 11 där kunska-
pen bedöms vara hög. 

4.4.4 Vill man? 
Genom det faktum att flera organisatoriska enheter – här FHS och FMUndSäkC – parallellt 
tagit fram liknande handböcker för JIPB/IPB, kan man konstatera att viljan till interoperabili-
tet finns. Attityden till förändringen kan därmed antas vara positiv, när man själv ser behovet 
och försöker göra något åt det. Detta förstärks av intervjuer som alla pekar på positiva attity-
der till förändringen, ”det är enda vägen att gå”.92 
 
Undersökningsunderlaget från EU indikerar att det inte finns en samstämmig vilja till inter-
operabilitet. Det finns m.a.o. en skillnad mellan de två undersökta organisationerna: Sam-
manhållen vilja och spretande vilja. 

4.4.5 Förstår man? 
I aspekten finns motsättningar i resultatet. I det svenska perspektivet finns exempel i doku-
mentationen som pekar på insikt i och förståelse för syftet med interoperabiliteten. I någon 
mån pekar intervjuunderlaget på motsatsen. Samma förhållande gäller för EU där intervjuun-
derlag indikerar att man inte förstår och exemplet från NBG 11 visar motsatsen.  

                                                   
89 Intervju Op2. 
90 Intervju Op4. 
91 Intervju Op1. 
92 Intervju Op3. 
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4.4.6 Kodifiering 
Framtagandet av doktrinära handlingar, tillsammans med grundläggande reglementen och 
handböcker skapar i det svenska perspektivet en god bas för kunskapsöverföring inom den 
undersökta funktionen. Den dokumenthierarki som det här arbetet granskat visar en röd tråd 
igenom nivåerna inom den avgränsade organisationen. 
 
Inom EU föreligger flera centrala och inriktande dokument som är interoperabla, men inga 
doktriner. Här återfinns ytterligare en skillnad: I Sverige finns en sammanhängande doktrin-
bas för utbildning och arbete, det gör det inte i EU. 

4.4.7 Personalisering 
Det faktum att FMUndSäkC utbildar i interoperabla metoder samtidigt som nyckelpersonal 
ute i organisationen tar ansvar för utbildning efter hand borgar för att även denna bit fungerar. 
På svensk operativ nivå förekommer utbildning av personal vid behov, något som inte identi-
fierats inom EU. Svenska chefer upplevs i någon mån visa en vilja till implementeringen av 
interoperabilitet. 
 
För att driva processen med ökad interoperabilitet inom EU används utvecklingsmetoden 
”workshop”, något som inte påträffats inom den svenska entiteten. 

4.4.8 Processerfarenhet 
Undersökningen har identifierat två tillfällen där tidigare erfarenheter av implementeringsar-
bete funnits och utnyttjats. I båda fallen får jag intrycket av att de har utnyttjats p.g.a. tillfäl-
ligheter. Personalens erfarenhet och kunskaper rörande interoperabilitet nyttjas därmed i be-
gränsad omfattning i båda av de undersökta perspektiven – Sverige och EU. 

4.4.9 Teknologiadaption 
Reaktionerna inom ramen för intervjuerna är spridda. Över lag tas de nya metoderna emot väl. 
Det verkar föreligga en tröskel i kunskapsnivå som måste överskridas för att metoderna skall 
upplevas som stödjande i stället för att personalen upplever sig kontrollerade av dessa. 
I något fall har en svensk stabsmedlem uttryckt att metoderna varit gränssättande för att de är 
omfattande och komplicerade.93 
 
Inom EU tenderar uppfattningen att vara mer spridd, på högre nivå nyttjas NATO:s arbetsme-
toder i ringa omfattning, medan det inom NBG 11 verkar nyttjas uteslutande.94 

4.4.10 Ansvarsbenägenhet 
Resultatet visar i det svenska perspektivet att individer tagit ansvar för implementeringen. 
Därmed finns en trend av att ta till sig av det nya och ta konsekvenserna för den egna verk-
samheten. 
 
I EU perspektivet finns begränsningar i EUMS medan den undersökta NBG 11 har visat hög 
ansvarsbenägenhet. 

                                                   
93 Intervju Op3. 
94 Intervju Op5. 
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4.4.11 Kommunikation, delaktighet och motivation 
Inga aspekter rörande kommunikation i det svenska perspektivet har identifierats.  
Inom EU har återfunnits en hämmad kommunikation, orsaken är bristande tillit mellan med-
lemsstaterna. 
 
Den sparsamma informationen rörande kommunikation i samband med implementeringen är 
besvärande. Resultat från tidigare underökningar pekar på att just kommunikationen ett vikigt 
inslag.95 
 
De genomförda intervjuerna har uteslutande en gemensam beröringspunkt, de intervjuade har 
alla visat stort engagemang och delaktighet i förändringen. De har på olika sätt uttryck sig så 
att deras positiva motivation inför implementeringen framkommit. 

4.5 Slutsatser 
För att visa förekomsten av interoperabilitet och i den mån graden av densamma kan visas, 
upprättas en tabell. I den framgår att interoperabilitet i de undersökta perspektiven i relation 
till NATO som idealbild är relativt god med någon övervikt för svensk del. 
 
De undersökta svenska förhållandena visar en betydande interoperabilitet. I den första varia-
beln, ”möten”, föreligger inte ”full” interoperabilitet. Det faktum att mötenas innehåll tende-
rar att avvika från det tänkta CJTF-konceptet resulterar i att INSS här kan sägas ha ”någon” 
interoperabilitet i variabeln. Orsaken utgörs med all sannolikhet av brister i personalens ut-
bildningsståndpunkt samt att den operativa miljön inte fullt ut återspeglar den av CJTF-
konceptet förväntade. I variabeln ”begrepp och förkortningar” föreligger på den svenska ope-
rativa nivån ”full” interoperabilitet. I viss mån kan man t.o.m. tala om övernyttjande. Även i 
variabeln ”planeringsmetod” föreligger ”full” interoperabilitet. 
 
Avseende EU påverkas resultaten av det faktum att interoperabiliteten på operativ nivå är be-
roende av medlemsstaternas truppbidrag. Resultaten pekar därför i alla tre variablerna på ”nå-
gon till full” interoperabilitet. Det är dessutom värt att notera det faktum att det finns antyd-
ningar till en egen EU-kultur. 
 
Tabell 11. Förekomsten av och graden av interoperabilitet i Sverige och EU. 
Interoperabilitet Möten Begrepp och för-

kortningar 
Planeringsprocess 

SWE Någon interoperabilitet Full interoperabilitet Full interoperabilitet 
EU Någon till full interope-

rabilitet beroende på 
vilket deltagarland som 
ansvarar för den operati-
va nivån 

Någon till full interope-
rabilitet, i någon mån har 
identifierats en begyn-
nande egen kultur 

Någon till full interopera-
bilitet beroende på vilket 
deltagarland som ansvarar 
för den operativa nivån 

NATO Utgör referensen Utgör referensen Utgör referensen 
 
Det föreligger idag tre principiella skillnader mellan svensk interoperabilitet på operativ nivå 
och interoperabilitet i EU. För det första kan konstateras att interoperabiliteten inom Sverige 
verkar vara mer sammanhållen än i EU, då densamma är beroende av medlemsstaternas egna 
ambitioner på området. För det andra noteras att den doktrinära grunden för interoperabilitet i 

                                                   
95 Littorin, J m.fl. (2009). s.24. 
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Sverige är mer gedigen än inom EU. För det tredje verkar EU:s val av metod vid implemente-
ring av interoperabilitet vara mer kontrollerad än den svenska. 
 
För svenskt vidkommande kan tre slutsatser dras. Det finns indikationer på att cheferna kan 
var mer aktiva i sitt ledarskap kopplat till implementeringen. Det finns indikationer på avsak-
nad av planer för implementeringen därmed har heller inte i någon större omfattning av aktivt 
förändringsarbete påträffats. Ett strukturerat arbete på det här området saknas. Det finns indi-
kationer på att personalen saknar adekvat utbildning och måste utbildas efter hand, deras 
kompetens och erfarenheter nyttas slumpmässigt. 
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5. Diskussion 
 

Jag står inte ut med diskussioner av något slag, de är alltid vulgära och ofta 
övertygande! /Oscar Wilde 

5.1 Interoperabilitet i Försvarsmakten idag 
Hur beskrivs interoperabilitet i Försvarsmakten idag? 
 
Den här undersökningen har tagit stöd från det ursprungliga dokumentet från 2004 där beslu-
tet om interoperabilitet fattades och att NATO:s standarder skulle utgöra normen. För att få en 
uppfattning om begreppets ställning i dagens Försvarsmakt har centrala dokument studerats. 
Även normerande handlingar från den operativa nivån och då underrättelsefunktionen har 
undersökts. 
 
Interoperabilitet är idag ett begrepp som påverkar Försvarsmakten allt ifrån den strategiska 
visionen till den enskildes dagliga verksamhet. Därmed kan påstås att begreppet är normeran-
de för all verksamhet såsom kravställning i förbandsproduktion till enskilda individers inter-
nationella insatser. Dess ursprungliga definition från 2002 står sig alltämt: ”Försvarsmaktens 
interoperabilitetsåtgärder syftar till att reducera skillnader i procedurer, språk och tekniska 
lösningar.” Skillnaden idag, 8 år senare, bedöms vara att all personal har en personlig relation 
till begreppets konsekvenser. 

5.2 Implementering i fyra perspektiv och tre variabler 
På vilket sätt tar sig implementeringen uttryck i de tre perspektiven Sverige, EU och NATO, 
vid granskning av stabsarbete på operativ nivå? 

5.2.1 Fyra perspektiv 
Resultaten visar att Top – Down-perspektivet är tillgodosett. Beslut för implementeringen är 
identifierade och kända. I någon mån kan planer och metoder för dess införande också urskil-
jas. Med målen för implementeringen i fokus finns alltså möjligheter att lyckas. 
 
Bottom – Up-perspektivet har tillgodosetts i stor omfattning, främst i den svenska sfären. Per-
sonalens utbildning kan förbättras och sannolikt som en konsekvens därav i någon mån kan 
förståelsen för implementeringen förbättras. Uppgifterna innehåller dock några motsägelser. 
Det relativt rikliga resultatet i detta perspektiv resulterar i att personalens problem uppfattats. 
 
Även perspektivet för KM har visat sig var väl uppfyllt. Dokumentationen är god. Kunskaps-
överföringen baserad på ”face-to-face” kan dock förbättras, främst i den svenska organisatio-
nen. Möjligen kan den i EU etablerade formen av workshops nyttjas. Det verkar som att kom-
munikationen av interoperabilitet har skett successivt och med stöd av kunskapsöverföring 
snarare än förändringsarbete. Motivation har funnits i medarbetarnas förståelse för konse-
kvenserna av att inte vara interoperabla. Resultatet för kunskapsöverföring som ”face-to-
document” får anses vara god, visst utrymme för utveckling finns i metoden ”face-to-face”. 
 
I perspektivet CM är informationen sparsam. Möjligen beror detta på att undersökningen fo-
kuserat på dokumentation och mycket av förändringsarbetet handlar om medarbetarnas funk-
tion i ett socialt sammanhang. Även frågornas formulering under intervjuerna kan ha bidragit 
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till det tunna resultatet. Undersökningens avsikt var vidare att ta reda på ett läge avseende 
interoperabilitet, CM utgör mer av en process och en metod. Över lag har ingen information 
rörande aktivt förändringsarbete påträffats. Detta kan vara en faktor att undersöka vidare. 
 
I det här arbetet har två teoretiska perspektiv nyttjats. Den ursprungliga tanken var att de skul-
le komplettera varandra. Min uppfattning är att de gör det. Den Rydénska teorin om Top – 
Down och Bottom – Up har inslag av att beskriva lite ”vad om det är fråga”, medan den av 
Littorin (m.fl.) beskrivna KM och CM tenderar att handla lite mer om ”hur det skall uppnås”. 
Den här kombinationen upplever jag som fruktsam. Om ett mer omfattande arbete med att 
gifta ihop teorierna genomfördes skulle resultatet kunna bli ett normerande instrument för 
implementeringsarbete. 
 
Vid genomförandet av analysen har jag vid några tillfällen haft tolkningsproblem. Då materia-
let studerats med stöd av indikatorerna har det ibland varit svårt att direkt kunna identifiera 
dem i texten. Vid dessa tillfällen har den undersökta texten fått vara vägledande. Då dess 
textmässiga intention endast i mycket små delar kunnat identifieras i en indikator har jag valt 
att inte notera en ”träff”. Således har matchningen behövt vara rimligt stor i sin överensstäm-
melse mellan text och indikator. 
 
Trots att två teorier nyttjats har undersökningen ett fokus. Strukturen med den sammanlänka-
de kedjan ”teori – perspektiv – aspekt – indikator” har fungerat väl. Reliabiliteten bör med 
stöd av tydligheten i bilder och tabeller därför kunna vara rimlig. 

5.2.2 Tre variabler 
Variablerna har nyttjats för att så att säga ”mäta temperaturen” avseende interoperabilitet på 
den operativa nivån i Sverige och EU. Empirin som nyttjats kommer med ett undantag från 
den utpekade organisatoriska nivån och funktionen. I det enda fallet har en person intervjuats 
inom EUMS.96 Orsaken härtill är att det är den lägsta EU-specifika nivån, därunder utgörs 
organisationen av medlemsstaternas truppbidrag. Intervjuns mervärde om de unika förhållan-
dena i EU bedömdes dock så stora att den fått vara med. Undersökningen har därmed, med 
stöd av empirin utvaskad enligt avgränsningarna och sökkriterierna, svarat på de uppställda 
frågeställningarna. 
 
Ett önskat scenario hade varit att kunna undersöka en större mängd empiri och därmed få en 
större säkerhet i resultatet, men både tid och sidoutrymme har begränsat detta. Märk väl att 
mycket av interoperabilitet rör tekniska system vilka här är avgränsade. Variablerna återspeg-
lar i huvudsak de andra två aspekterna: procedurer och språk. Det senare har bara mycket kort 
berörts. Det som framkommit av empirin manifesterar hur pass interoperabla vi är när vi 
möts, hur interoperabla vi är när vi uttrycker oss och enligt vilka metodologiska ledstänger vi 
arbetar. Validiteten i arbetet bedöms därför vara rimlig. 
 
Jag vill påstå att undersökningen möjligen har tillfört ett fragment av ny kunskap: ”Försvars-
makten är när det gäller stabsarbetsprocedurer inom underrättelsefunktionen på operativ nivå, 
så gott som interoperabel enligt NATO:s standarder!” 

                                                   
96 Intervju St1. 
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5.3 Skillnader idag 
Vilka skillnader finns idag mellan svensk interoperabilitet på operativ nivå och EU i jämfö-
relse med NATO? 
 
I arbetet har NATO hela tiden utgjort en referenspunkt mot vilka resultaten från undersök-
ningen av svenska förhållanden respektive förhållanden i EU jämförs. Undersökningen visar 
att Sverige inom underrättelsefunktionen på operativ nivå har ”någon till full” interoperabili-
tet, med dragning mot ”full” interoperabilitet. Undersökningen visar även att EU har ”någon 
till full” interoperabilitet, men är beroende av ambitionerna i TCN. 
 
Undersökningen har också visat att det sannolikt är lättare för en nation att genomföra en im-
plementering än det är för en allians. De suveräna nationernas egna agendor och ambitioner 
synes påverka möjligheterna att tillgodogöra sig en implementering. 
Konsekvensen av detta blir att den svenska interoperabiliteten upplevs som mer sammanhål-
len och gedigen. 

5.4 Slutsatser 
Inom vilka områden i Försvarsmakten behöver ytterligare ansträngningar göras för att inter-
operabilitet skall uppnås? 
 
Det har tidigare nämnts att undersökningen haft en dragning mot Bottom – Up och medarbe-
tarnas upplevda problem. Detta är synonymt för både svenska och EU förhållanden. För 
svensk del har visats att möten genomförs enligt NATO-modell men de kan innehålla annan 
än avsedd information. Det har även visats att det finns en tendens till överutnyttjande av 
NATO-relaterade begrepp. Medarbetarna upplever även att ledarskapet är delat, de närmaste 
cheferna tenderar att stödja implementeringen medan de högre cheferna inte gör det i hand-
ling. Avslutningsvis har undersökningen även visat ett möjligt problem rörande val av metod 
vid implementeringen, ett problem så till vida att en lyckad implementering kan bli bättre. 
 
I EU-perspektivet har identifierats ett strukturellt problem som baserar sig på brist på tillit 
mellan EU-nationerna. Dessutom är man beroende av nationerna för att få militära resurser till 
sina operationer vilket gör att EU i ett interoperabilitetsperspektiv är helt i händerna på TCN. 
Det finns även tendenser på att EU håller på att skapa en egen interoperabilitetskultur torts att 
NATO uttryckts som normgivande, tendensen är dock osäker. Härmed lämnas det europeiska 
perspektivet. 
 
Undersökningen visar att Sverige på den operativa nivån sannolikt skulle vara förtjänt av att 
fortsätta implementeringen på följande tre områden: Ledarskap, struktur och utbildning. 
 
Resultatet i den här uppsatsen skulle kunna användas för att formulera en fortsatt eller ny im-
plementering i Försvarsmakten. Användningen av de fyra teoretiska perspektiven fångar in 
organisation, personal, kunskap och förändring så att ett helhetsgrepp skapas för både plane-
ring, genomförande och uppföljning. Räckvidden kan dock vara begränsad. Den här under-
sökta mellannivåns problem och begränsningar har till del identifierats. Om teori och metod 
från det här arbetet kan nyttjas i organisationens högsta och lägsta skikt är svårt att bedöma, 
har de samma problem? Viss sannolikhet finns då Perry använt Rydéns teori till det och Litto-
rin nyttjat sin teori till att klargöra en implementering på lägsta nivå inom ett civilt företag. 
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I tidigare forskningsläge redovisades i Perrys uppsats ett förslag på fortsatt forskning rörande 
implementering av interoperabilitet på Försvarsmaktens mellannivå. Den är här identifierad 
som den operativa nivån och undersökningens resultat kompletterar därmed Perrys i någon 
mån. 
 
Under arbetets gång har jag sökt förhålla mig till ämnet som varandes den jag är, en yrkesof-
ficer inom underrättelsefunktionen. I de lägen uppsatsens innehåll möjligen har äventyrats har 
jag försökt ta ställning och poängtera för läsaren vilka begränsningar som eventuellt projice-
rats av mig på innehållet. 
 
Den inhämtade empirin är prövad mot den etablerade teorin. Flera intressanta resultat rörande 
den studerade implementeringen är identifierade. Teorin i sig har funnits vara adekvat för 
undersökningen och kan på så sätt anses vara bekräftad. 
 
Den ursprungliga problemställningen löd: 
- Är stabsarbetet vid svenska militära staber standardiserat så att interoperabilitet med andra 
nationer uppnåtts och om så är fallet är det i mindre eller större omfattning? 
Mitt svar är att ja, det är det! Stabsarbetet har en relativt hög grad av interoperabilitet. Men det 
finns fortfarande arbete att göra. 
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6. Utblick 
 

När folk är överens med mig har jag alltid en känsla av att jag måste ha 
fel!/Oscar Wilde 

6.1 Reflektion 
Interoperabiliteten har i den här undersökningen studerats i en stabsmiljö. Att betrakta För-
svarsmakten på mellannivå innebär just det. Mycket av tjänsten i stabsmiljö handlar om inter-
aktionen mellan stabsmedlemmarna, produktion av dokument och val av stabsarbetsmetod.  
 
De variabler som studerats här utgörs som nämnts av just dessa tre entiteter. Om de tre storhe-
terna är interoperabla så innebär det att mycket är vunnet i just det avseendet. Andra storheter 
inom interoperabilitet utgörs enligt begreppets definition och användning av språk och teknis-
ka system. Det första berört helt kort och det andra avgränsat. För stabsarbete i Försvarsmak-
ten finns flera andra entiteter att ta hänsyn till för att få en mer fullständig bild av interopera-
biliteten. En sådan är stabens medel och metoder för att kommunicera sin omvärld. Här åter-
finns informationssystem och system för kommunikation. Dessa påverkar givetvis i stor grad 
stabens möjligheter att vara interoperabla. Detta för tanken vidare till gränssnittet mellan den 
studerade organisationsdelen och dess närliggande omgivning. En implementering kan själv-
klart inte ske oberoende av omgivningen. Den teoretiska modellen nyttjad här väger i princip 
inte in detta alls. Förvisso handlar implementering i en organisation om en intern och introvert 
process vilket motiverar teorin men resultatet bör ses i ljuset av detta. 

6.2 Utvecklingsområden 

6.2.1 Ledarskap 
För svensk del är det sannolikt att cheferna på alla nivåer i Försvarsmakten har samma pro-
blem i den här studerade implementationen som ledningsstrukturer generellt ofta har. Det 
handlar om att kliva fram och synas, visa vägen och vara aktiv med sina budskap. Samtidigt 
gäller alltjämnt det gamla talesättet: ”en order är inte verkställd förrän den är kontrollerad”. 
Även här kan ledarskapet hitta andra vägar fram. Att kontrollera en order handlar om mer än 
bara kontrollen. Det handlar om resursutnyttjande och psykologi. När en order är kontrollerad 
och godkänd kan resurserna nyttjas till annat och personalen kan känna tillfredställelse av att 
ha uppnått ett mål. Men för att kunna kontrollera att ordern är rätt utförd krävs kunskap. Är 
det p.g.a. bristande kunskap som uppföljningen av interoperabilitetens införande inte genom-
förs? Chefer och ledare inom Försvarsmakten har här flera punkter förhålla sig till vid fortsatt 
arbete med implementeringen. 

6.2.2 Struktur 
Undersökningen pekar för svensk del på att CM har haft ett svagt genomslag. I Sverige har 
man valt som metod för förändringen att skriva in det i den strategiska visionen, detta kan 
vara orsaken till att inget arbete genomförts för att planera själva förändringsarbetet. Hur detta 
skall gå till har på sätt och vis löst sig själv. Men om nu den operativa underrättelsefunktionen 
har hög grad av interoperabilitet hur är det då med logistikfunktionen och planeringsfunktio-
nen och hur ser det ut på den taktiska nivån? Här finns en osäkerhet som bottnar i bristande 
uppföljning och avsaknad av en plan. En annan intressant iakttagelse är hur slumpmässigt 
erfarenheter av implementering av interoperabilitet tycks ha hanterats. Slutsatsen blir att per-
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sonalens kompetens och erfarenhet, om den uppmärksammades och togs tillvara mer medve-
tet, skulle kunna minska omfattande friktioner inom Försvarsmaktens organisation. Här är det 
min personliga uppfattning att ledarskapet är centralt, långt mycket viktigare än dataprogram 
med många finesser för att katalogisera kompetenser. 

6.2.3 Utbildning 
I undersökningen indikeras att det finns brister i utbildningen. Vad avser just underrättelse-
funktionen finns dessutom ett problem i att man inte är herre över den egna kompetensstruk-
turen, personal med underrättelsekompetens är lite av fria obundna individer. För att åstad-
komma en systemvinst finns utrymme för att strukturera Försvarsmaktens kompetensflöde när 
det gäller underrättelsearbete, inte bara på operativ nivå. 

6.3 Förslag på fortsatt forskning 
Värt att notera är att inte alla funktioner inom Försvarsmaktens operativa nivå undersökts. 
Varje sådan funktion eller tjänstegren har i viss utsträckning en egen kultur, unika metoder 
och arbetssätt. Detta kan ses som besvärande för den här undersökningen. Att avgränsningen 
ändå är gjord motiveras med att varje tjänstegren i sig skulle kunna ha en evolution mot inter-
operabilitet. Implementeringen av denna kan gå fortare eller långsammare beroende på förut-
sättningarna i den aktuella funktionen. Resultatet av den här undersökningen blir därmed 
unikt för en av funktionerna – i det här fallet – underrättelsefunktionen. Samtidigt kan under-
rättelsefunktionen inte fungera isolerat från de andra funktionerna. De måste finnas en form 
av gemensam utveckling mellan tjänstegrenarna mot det nya, däri finns en relevans för resul-
tatet i föreliggande arbete. Av intresse för fortsatt forskning kan därför vara att göra samma 
undersökning på en annan funktion inom den operativa sfären eller på den taktiska nivån. 
 
En jämförelse har gjorts med förhållandena i EU. Dessa präglas av minsta gemensamma 
nämnare mellan deltagarnationerna.97 Av den anledningen tenderar dokument och information 
från EU att vara urvattnat till sitt innehåll. Av större intresse hade varit att kunna göra under-
sökningen med en annan nation som föremål för intresset. Tyvärr medger vare sig tidsförhål-
landena eller det faktum att sådan information ofta är sekretessbelagd att detta låter sig göras. 
Det skulle ändå kunna utgöra ett intressant forskningsområde. 
 
CM utgör mer av en process och en metod. Över lag har relativt lite information rörande ak-
tivt förändringsarbete påträffats. I ett framtida arbete skulle en ambition att gifta ihop de två 
teorierna ytterligare kunna göras med ett resultat i form av ett normerande instrument för im-
plementeringsarbete. Detta förslås avslutningsvis som att intressant forskningsområde. 

6.4 Slutord och tack 
Undersökningen är gjord på ett aktuellt tidsmässigt utsnitt av en process som pågått sedan 
2004. Den utvecklingen och den processen avstannar naturligtvis inte med det här arbetet. 
Implementering är lite av en cykel som aldrig avstannar. Att ha ambitionen att vara interope-
rabel är med andra ord inte att lära sig något nytt just nu. Det handlar istället om att ständigt ta 
intryck av vad andra gör och på samma sätt medge för andra att ta intryck av vad vi i Sverige 
gör. I det perspektivet får målet ”hög ambition” för vår egen interoperabilitet en ganska om-
fattande innebörd. 
 

                                                   
97 Intervju St1. 
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Jag vill framföra ett ärligt och ödmjukt tack till handledare och medlemmar av de seminarie-
grupper som kritiskt granskat uppsatsen under dess framväxt. Även ett stort tack riktas till de 
intervjupersoner som ställt upp med sin tid för att svara på frågor och på så sätt bidra till un-
derlaget uppsatsen bygger på. 
 
Semper Ante! 
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Bilaga 1 – Förkortningar 
 
AAP Allied Administrative Publication 
AJP Allied Joint Publication 
CJTF Combined Joint Task Force 
CM Change Management 
CUB Commanders Update Brief 
DB Decision Briefing 
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EUMS European Union Military Staff 
(F)HQ Force Headquarter 
FHS Försvarshögskolan 
FMUndSäkC 
 

Försvarsmaktens Underrättelse- och Säkerhets-
centrum 

GOP Guidelines for Operational Planning 
HTF Headline Goal Task Force 
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J2 Stabsavdening för underrättelse- och säkerhetstjänst 
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JIPB Joint Intelligence Preparation of the Battlespace 
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KM Knowledge Management 
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Bilaga 2 – Frågeunderlag till intervjuer 
 
Den undersökning som den här intervjun bidrar till avser att klargöra hur långt implemente-
ringen av interoperabilitet har fortskridit i Försvarsmakten. Den undersökta nivån utgörs av 
den operativa nivån. I huvudsak används doktrindokument, reglementen och offentliga hand-
lingar för att genomföra undersökningen. 
Den här intervjun syftar till att komplettera dokumentationen med en personlig reflektion, 
intervjupersonens egen uppfattning om den verklighet man lever i. 
Underlaget från intervjun kommer att indikera om resultatet från analysen av dokument är 
riktig eller inte. 
Det är centralt att intervjupersonen förstår syftet med intervjun och samtycker till att lämna 
uppgifterna. Insamlade personuppgifter kommer inte att nyttjas i arbetet. 
Insamlade uppgifter nyttjas endast i den avsedda undersökningen. 
 
Intervjupersonen bör vara förtrogen med interoperabilitetsaspekten på den egna arbetsplatsen. 
 
1. Implementeringen av interoperabilitet enligt de normer som etablerats inom EU och 

NATO/PfP har många aspekter och perspektiv, hur påverkar detta Dig i Ditt dagliga arbe-
te? 
 Är det Din uppfattning att det finns ett beslut, en plan och uppföljning vad avser införandet av interope-

rabilitet i er organisationsdel? 
 Förstår medarbetarna syftet med interoperabiliteten, har de rimlig utbildning för att genomföra imple-

menteringen och hur är deras attityd till förändringen? 
 Finns det stöd i dokumentation för att införa interoperabilitet på er organisationsdel, beskriver den hur 

interoperabiliteten skall ta sig uttryck och sker utbildning av medarbetarna enligt dessa styrningar? 
 Kommuniceras förändringarna mellan de organisatoriska nivåerna och delarna, upplevs de nya meto-

derna som stödjande eller begränsande, söker medarbetarna själva lösningar på de nya problemen? 
 
2. Interoperabilitet enligt de normer som etablerats inom EU och NATO/PfP kan uppfattas 

genom att betrakta olika företeelser inom en organisationsdel, vilka interoperabla företeel-
ser påverkar Dig i Ditt dagliga arbete? 
 Inom ramen för stabsarbete enligt NATO:s vedertagna metoder genomförs inte sällan möten för sam-

ordning m.m. GOP förespråkar två sådana möten: ”Mission Analysis Breifing” (dagligen kallad MAB) 
samt ”Decision Brigfing” (DB)99, förekommer dessa eller andra möten och vad syftar de till i Din org-
nisationsdel? 

 I vilke omfattning och på vilket sätt nyttjas NATO:s vedertagna begrepps och förkortningstabulatur i 
Din organisationsdel? 

 Vilken metod används vid planering av verksamhet och operationer vid Din organisationsdel, utveckla 
svaret? 

 
Avslutningsvis repeteras syftet med intervjun samt hur det insamlade materialet nyttjas. Inter-
vjupersonen meddelas att denne, om intresse finns, får ta del av undersökningen, det egna 
lämnade uppgifterna eller annat som är av intresse för denne. 
Intervjupersonen uppmanas att rekommendera ytterligare en person för intervju. 
 

                                                   
99 NATO. (2005) Guidelines for Operational Planning (GOP). SHAPE. s.4-20ff . 


