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Sammanfattning: 

 

Sveriges allt större internationella åtaganden i kombination med den av riksdagen antagna 

solidaritetsförklaringen gör att behovet av att kunna genomföra expeditionära operationer ökar. 

Försvarsmaktens mål är att stärka denna förmåga. Ett sätt att öka verkningsgraden i en 

multinationell operation är att verka för interoperabilitet. Syftet med uppsatsen är att studera hur 

uttryck av interoperabilitetskrav återfinns i styrdokument för expeditionära operationer i 

Försvarsmakten med fokus på Nordic Battlegroup och dess transportförmåga. 

 

Studiens resultat är att interoperabilitetskrav existerar i styrdokument för expeditionära 

operationer men att dessa krav kunde härledas bättre vilket skulle kunna leda till en bättre 

förståelse för verksamheten vilket gynnar interoperabilitet. 

 

Studien föreslår även vissa förbättringar som kan göras avseende begreppet interoperabilitet vilket 

skulle kunna leda till ytterligare stärkt interoperabilitet. 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Den 16 juni 2009 antog riksdagen den svenska solidaritetsförklaringen.  I den beslutade 

propositionen ges Försvarsmakten en inriktning utav den nya insatsorganisationen 

(Regeringen, 2009). Inriktningen syftar till att skapa flexibla förband med hög tillgänglighet 

och med ett tydligt mål mot den operativa effekten. I texten återkommer vikten av att 

insatsorganisationen bör inneha förmågan att ”kunna ge och ta emot militärt stöd” ett flertal 

gånger (Regeringen, 2009). Detta då bedömningen av hotbilden ger att Sverige troligen inte 

ensamt drabbas av ett väpnat angrepp. Eftersom solidaritetsförklaringen riktar sig till övriga 

medlemsländer i EU samt Norge och Island kan det innebära att svenska förmågor kan 

behöva verka långt ifrån Sverige. Regeringen understryker i sin solidaritetsförklaring att 

”många av dagens konflikter har ett snabbt förlopp” vilket ställer krav på förband som snabbt 

kan sättas in. Att kunna verka i andra operationsområden än i Sverige och att kunna göra detta 

relativt omgående är enligt svensk definition att genomföra en expeditionär operation 

(Försvarsmakten, 2007 B). 

 

I Försvarsmaktens budgetunderlag för 2012 fastställs vidare att den svenska säkerheten skall 

byggas tillsammans med andra länder då ”vår operativa förmåga uppnås i första hand 

tillsammans med andra…” (Försvarsmakten, 2011 A). Detta leder till att svenska förband och 

förmågor i förlängningen skall samarbeta tillsammans med andra för att lösa ställda uppgifter. 

Att inneha en ”förmåga att multinationellt kunna fungera effektivt tillsammans” definierar 

Försvarsmakten interoperabilitet (Försvarsmakten, Grundsyn Logistik, 2007 A). För att 

effektivt kunna samarbeta tillsammans med andra aktörer måste Sverige därför vara 

interoperabel. 

 

Expeditionära operationer och interoperabilitet är två centrala begrepp som används frekvent, 

till exempel i Försvarsmaktens Utvecklingsplan, i beskrivningen av Försvarsmaktens framtida 

utformning och förmåga (Försvarsmakten, 2011 B). En motiverad fråga är då vilken relation 

dessa två begrepp har till varandra och finns det några motsägelser? 

 

Expeditionära operationer och interoperabilitet är viktigt inte minst för EU Battlegroup som 

med korta tidsförhållanden skall kunna påbörja en militär operation inom 600 mil från Bryssel 

(Council of the European Union, 2006). För att kunna uppnå detta krävs en snabb och 

resurseffektiv transport och mottagning till anbefallt område. Då det är en global brist på 

strategisk transport i kombination med att slutmålet i förväg ej är möjligt att förutse krävs att 

transporten bygger på standardiserade system som kan användas inom både civila och militära 

transportplattformar inom land, sjö och luft (Försvarsmakten, 2010). 

 

1.2. Problemformulering 

I Försvarsmaktens budgetunderlag för 2011 ges det bland annat inriktning av 

utvecklingsverksamheten att ”Försvarsmakten ska vidmakthålla förmågan att genomföra 

väpnad strid i en multinationell kontext" och att ”förmågan till behovssammansatta 

expeditionära insatser ska stärkas” (Försvarsmakten, 2010).  Vidare ges inriktningen att 
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internationellt samarbete skall prioriteras med länderna inom Norden, EU och Nato samt med 

USA, Storbritannien (Försvarsmakten, 2010). Om dessa inriktningar sammanfogas fås att 

Försvarsmakten skall stärka sin expeditionära förmåga i en multinationell kontext med 

inriktning mot länderna inom Norden, EU och Nato samt med USA, Storbritannien.  

 

Hur skall då det ökade samarbetet genomföras och vad skall denna utveckling bygga på 

återfinns inte beskrivet. Vilka är de gemensamma nämnarna mellan begreppen expeditionära 

förmåga och interoperabilitet och finns det motsättningar inom begreppen som kan leda 

problem? Inriktningen tyder på att det är denna väg Sverige valt, men vilka utmaningar kan 

det medföra? 

1.3. Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att studera huruvida interoperabilitetskrav återfinns i styrdokument 

för expeditionära operationer i Försvarsmakten och i så fall vilka, relativt de som ställs på EU 

och NATO nivå.  

 

För att svara upp mot detta syfte ämnar studien att svara på följande forskningsfrågor. 

 Återfinns interoperabilitetskrav i styrdokument för Försvarsmaktens expeditionära 

operationer och då Nordic Battlegroup? 

 Skiljer sig Försvarsmaktens syn på interoperabilitet och expeditionära operationer från 

EU:s syn på begreppen och vad innebär i så fall detta? 

 

1.4. Metod och design 

1.4.1.  Metod 

I detta kapitel kommer den vetenskapliga metoden om hur empirin har inhämtats och hur 

detta leder till en analys att beskrivas. Författaren har valt att sätta problemet i centrum och 

göra en undersökning utifrån en befintlig teori. Detta innebär att studien är teorikonsumerande 

till skillnad från teoriprövande (Esaiasson, 2003). Fokusen i en teorikonsumerande 

undersökning är att utifrån en bestämd faktor ge en tillräcklig förklaring till varför resultatet 

blev som det blev i det undersökta fallet (Esaiasson, 2003). Studien är huvudsakligen 

beskrivande vilket innebär att svaren ges av frågor av typen: när, hur vem och vilka 

(Esaiasson, 2003).  

 

Författaren har valt att använda en kvalitativ metod med grunden i den hermeneutiska läran 

som innebär läran om läsning och tolkning (Esaiasson, 2003). Detta betyder att författaren 

behöver uppfatta och förstå vad texten betyder i förhållande till aktuell fråga. I denna metod 

är det därför viktigt att redovisa eventuella tolkningar som görs för att kunna separera det som 

skrivs i texten och de tolkningar som görs av författaren. Detta genomförs med referat, citat 

och slutsatser (Esaiasson, 2003). Den kvalitativa metoden kommer att utföras med kvalitativ 

textanalys. Kvalitativ textanalys innebär att textens essentiella innehåll skall tas fram ur dess 

helhet och kontext (Esaiasson, 2003).  

 

Studiens informationsinhämtning sker med hjälp av primärkällor i form av dokument från det 

Europeiska Rådet där de primära styrningarna av en EU Battlegroup sker. Till detta har 

primärkällor tillförts i form av Försvarsmaktens styrningar av Nordic Battlegroup som bygger 

på Rådets styrningar. Med styrdokument menar författaren dokument i form av 
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multinationella koncept, policy, doktrin och avtal och på den nationella nivån koncept, 

doktriner, centrala styrande dokument till exempel i form av Försvarsmaktens 

Utvecklingsplan. 

 

Genom att inrikta de teorier som kommer att presenteras i kapitel 2 skapas en modell 

anpassad för studien syfte. Denna modell kommer att innehålla faktorerna Standards, 

Deployering och Lokala faktorer.
1
 Denna modell kommer sedan att användas för att 

strukturera empirikapitlet och analyskapitlet. Slutligen kommer slutsatser dras med anledning 

av resultatet. 

1.4.2. Design 

Studiens syfte och forskningsfrågor utgår från Sveriges och EU:s perspektiv. Anledningen till 

att även NATO-perspektivet presenteras är att EU använder NATO som en grund att bygga 

sina definitioner på. Exempelvis skriver EU i sitt EU Battlegroup concept att ”The EU BG 

Concept is complementary with NATO Responce Force (NRF) documents” (Council of the 

European Union, 2006). EU använder även NATO:s standardisering STANAG full ut vilket 

upplevs naturlig då majoriteten av medlemmarna i EU också är medlemmar i NATO. Att 

inneha dubbla standards skulle då vara kontraproduktivt. EU beskriver sin syn på militär 

verksamhet genom ett antal koncept, doktrin systemet existerar inte inom EU. En ytterligare 

anledning till att även presentera NATO:s perspektiv är att EU:s koncept system inte är 

komplett. Till exempel saknas EU:s koncept för expeditionära operationer som planerades att 

utges 2010 men har blivit försenat (Gustafsson, 2011). Där underlag från EU ej existerar 

kommer underlag från NATO användas då detta är proceduren inom EU (Gustafsson, 2011).  

 

Ett sätt att illustrera dokumentstrukturen illustreras i 

figur 1. NATO dokumenten kan ses som ett ramverk för 

EU:s dokument då dessa skall vara fullt ut kompatibla 

med NATO dokumenten. EU dokumenten beskriver 

sedan vilka krav som ställs på en EU Battlegroup. 

Försvarsmaktens dokument ger sedan de inriktningar 

som är specifika för Sverige och NBG. NATO 

perspektivet skall alltså endast ses som ett ramverk och 

kommer inte presenteras i samma omfattning som 

Försvarsmakten och EU. 

En av forskningsfrågorna avser att belysa om 

interoperabilitets krav återfinns i styrdokument för 

Försvarsmaktens expeditionära operationer och då Nordic Battlegroups transport förmåga. 

För att kunna göra detta krävs att ett antal styrdokument för Nordic Battlegroup presenteras i 

empirikapitlet. Här uppkommer då en utmaning, vad är styrdokument för Nordic Battlegroup?  

Studien har valt att utgå från de dokument som Nordic Battlegroup bygger sitt orderverk på 

som styrdokument. Till dessa har Försvarsmaktens koncept för expeditionär förmåga och 

Försvarsmaktens utvecklingsplan 2012 tillförts. 

  

                                                 
1
 Dessa faktorer finns beskrivna i avsnitt 2.4 

Figur 1: Dokument struktur 
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De styrande dokument för NBG:s transportförmåga som kommer att ingå i studien är: 

 

 EU Battlegroup Concept. Konceptet beskriver de förmågor och krav som 

organiseringen av en EU Battlegroup skall utgå ifrån. 

 Council of The European Union. EU Concept for Strategic Movement and 

Transportation for EU-led Military Operations. Konceptet beskriver de förmågor och 

krav som organiseringen av en EU Battlegroup skall utgå ifrån rörande funktionen 

strategisk transport. 

 Försvarsmaktens tillämpade koncept för expeditionär förmåga. Utgör 

Försvarsmaktens styrdokument för den framtida förmågeutvecklingen, doktrin- och 

konceptutvecklingen, perspektivplaneringen och framtida försvarsmaktskoncept.  

 Försvarsmaktens utvecklingsplan 2012-2021 (FMUP 12). Försvarsmaktens 

utvecklingsplan utgör inriktningen av Försvarsmaktens verksamhet på kort och 

medellång sikt. 

 Försvarsmaktens NBG Logistic Concept 3.0. Konceptet syftar till att utgöra den grund 

som logitiken inom NBG skall utgå ifrån. 

 

Dokumenten kommer att presenteras i samband med att respektive aktör presenteras. 

Det empiriska materiellt kommer att struktureras utifrån den framtagna modellen i 

teorikapitlet. Empirin struktureras efter standardisering, deployering och lokala 

förutsättningar
2
. 

 

1.4.3. Validitet och Reliabilitet 

Hög validitet kan beskrivas som att ”vi undersöker det vi påstår vi undersöker” (Esaiasson, 

2003). I studien finns risken att den externa validiteten påverkas eftersom en kvalitativ 

textanalys genomförs där texterna tolkas av författaren. För att minimera denna risk kommer 

huvudbegreppen att härledas och definieras i syfte att ge spårbarhet och transparens. Till detta 

kommer teorin att operationaliseras och därvid skapa indikatorer som kommer att användas i 

analysen av empirin. Ett sätt att öka validiteten är att öka antalet källor (Esaiasson, 2003). 

Dock med fördetta risker framförallt gällande tidsåtgång och att fokus kan förskjutas i 

mätningen (Friberg, 2009). För att ytterligare öka validiteten i studien var intentionen att 

tillföra ett antal intervjuer med personal ur Försvarsmakten som innehar eller nyligen innehaft 

tjänster med direkt koppling till Försvarsmaktens transportförmåga. Detta hade givit studien 

en ökad validitet genom att tillföra aktuell information. Detta kommer på grund av tidsbrist att 

inte genomföras. Detta innebär att den senaste informationen inte tillkommer studien vilket 

kan resultera i kritik angående studiens validitet. Trots avsaknad av intervjumaterial kan 

argument för god validitet genom studien hävdas, genom att det textmaterial som använts på 

ett omfattande sätt inrymmer de huvudsakliga aktörernas uttryck och ställningstaganden 

 

Hur genomförs då mätningen? Hög reliabilitet innebär att tillförlitligheten i studien bygger på 

att en frånvaro av slumpmässiga eller osystematiska fel existerar. När reliabiliteten är hög har 

mätinstrumenten använts på rätt sätt och med hög exakthet, när reliabiliteten är låg kan det 

vara på grund av slump- eller slarvfel i insamlingen av fakta och i den efterföljande 

bearbetningen (Esaiasson, 2003). Det som slutligen avgör om reliabiliteten kan anses vara hög 

är om studiens resultat kan repeteras om studien görs om igen (Esaiasson, 2003). I studien har 

                                                 
2
 Dessa faktorer finns beskrivna i avsnitt 2.4 
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god reliabilitet eftersträvats då formella och representativa styrdokument använts i 

kombination med att studien strukturerats i enlighet med relevanta teoretiska antaganden och 

avgränsningar. 

 

1.5. Tidigare forskning  

Michael Codner 

En av de mest omfattande verken av interoperabilitet är utvecklade av Michael Codner i 

Hanging Together (Codner, 2003). Michael Codners teori utgår från NATO:s definition av 

begreppet interoperabilitet (Codner, 2003). Codner menar att om interoperabilitet skall kunna 

uppnås krävs att ett antal dimensioner uppfylls.  För att belysa detta har Codner delat in 

interoperabilitet i fyra olika dimensioner: organisatoriska, beteende, logistik och teknik. 

 

Enligt Codners interoperabilitetsteori måste ett antal dimensioner beaktas, från doktriner och 

kultur ända till gemensamma standarder för bland annat bränsle, reservdelar och ammunition, 

för att kunna uppnå interoperabilitet (Codner, 2003). Codner hävdar att dessa dimensioner 

även påverkar varandra. Framför att är det de kulturella faktorerna som påverkar övriga 

dimensioner. Detta kan leda till vissa specifika åtgärder till exempel inom livsmedelhantering 

där hantering och råvaror påverkas men också sjukvård. Codner menar även att de kulturella 

faktorerna påverkar de tekniska dimensionerna i avseendet hur teknik utvecklas och används. 

Vidare menar han att kultur även påverkar doktriner och dess utformning. Interoperabilitet 

skall ses utifrån ett helhetsperspektiv eftersom de olika dimensionerna är sammankopplade 

med varandra och interagerar. De fyra dimensionerna måste alltså ses som en helhet och 

betraktas samtidigt för att begreppet interoperabilitet skall kunna studeras. 

 

Anthony Forster 

Anthony Forster publicerade 2006 boken Armed Forces and Society in Europe (Forster, 

2006). Här diskuterar Forster de utmaningar som europeiska försvarsmakter idag har i sin 

transformeringsprocess från Kalla krigets hotbild och krav till dagens utmaningar med civil-

militär samverkan och expeditionära förmågor.  

 

Forster beskriver i sin bok expeditionära operationer ur ett generellt och övergripande 

perspektiv (Forster, 2006). Forster definierar förmågan till expeditionära operationer som när 

en krigsmakt har förmågan till att genomföra snabba militära operationer utanför det 

nationella territoriet. För att kunna genomföra detta menar Forster att det krävs 

försvarsgrensöverskridande och multinationellt samarbete. Förmågan till att kunna verka 

inom hela konfliktskalan är nödvändig men det är förmågan till högintensiv väpnad strid som 

måste vara den dimensionerande förmågan. Forster har även skapat sex generella kännetecken 

för att kunna studera om en aktör har eller inte har förmågan till expeditionära operationer 

(Forster, 2006). 

 

Ingvar Sjöblom 

Ingvar Sjöblom är forskare vid Försvarshögskolan och har skrivit boken Interoperabilitet i 

multinationella operationer: fallstudie Liberia(LA01) och tankar inför framtiden (Sjöblom, 

2005). I boken diskuterar Sjöblom begreppet interoperabilitet och använder sig av Michael 

Codners interoperabilitetsteori. I boken utvecklar sjöblom en egen definition av 

interoperabilitet. 
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1.6. Källor och Källkritik och material  

Studiens källor kan delas upp i två huvudgrupper: EU dokument och Försvarsmaktens 

dokument. Till dessa tillkommer även NATO dokumentation som utgör ett ramverk för 

framförallt för EU-dokumenten. Då dessa är centrala i denna studie är det relevant att granska 

dem ur ett källkritiskt perspektiv. Dessa kommer att granska i respektive grupp och detta 

kommer att ske med hjälp av de fyra kriterierna närhetskriteriet, tendenskriteriet, 

beroendekriteriet, och förfalskning/felaktigt (Gunneriusson, 2004). 

 

Närhetskriteriet undersöker om källmaterialet är skapat nära eller långt ifrån den aktuella 

händelsen vilket inbegriper både närhet i tid och rum. EU dokumenten är i tid och rum nära 

ursprunget. Då dessa dokument är antagna av samtliga EU länder och styr ramvillkoren för en 

EU Battlegroup vilket gör att de är skapade mycket nära händelsen i både tid och rum och är 

på så sätt mycket relevanta. Försvarsmaktens dokument bygger på de styrdokument rörande 

EU Battlegroup tillsammans med de styrningar som givits från riksdag och regering. Då de 

bygger på EU dokumenten har de en distans från ursprunget. Detta kompenseras dock då EU 

dokumenten kombineras med styrningar av riksdag och regering. Detta leder till att de 

relevant koppling till den aktuella händelsen. 

 

Tendenskriteriet vill undersöka om de svarande har en tendens att försköna eller förändra sin 

egen insats. EU dokumenten och Försvarsmaktens dokument har i grunden ingen insats att 

påverka då de enbart är styrande och inte av en uppföljande eller beskrivande karaktär. Dock 

är det så att dessa grupper av dokument har en lojalitet till sina uppdragsgivare i form av EU:s 

organisation inklusive respektive lands riksdag och regering. Detta är dock ingen problem då 

det är dessa dokument som styr verksamheten och som Försvarsmakten skall verka efter. 

 

Beroendekriteriet menar att den primära källan skall användas om den finns tillgänglig och att 

den är högre värderad än den sekundära källan. EU dokumenten är primära källorna vilket 

borgar för god källkritik.Försvarsmaktens dokument bygger på EU dokumenten och 

regeringens styrande dokument.  

 

Förfalsknings- och/eller felaktigtkriteriet vill undersöka om dokumenten som används är 

förfalskade eller felaktiga. De centrala källorna är registrerade och erhållna via 

Försvarsmaktens expeditioner via Försvarsmaktens och regeringens hemsida. Felaktig 

information kan naturligtvis spridas via dessa hemsidor men detta skulle sannolikt upptäckas 

och rapporterats via dessa hemsidor vilket hitintills inte har skett.  
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1.7. Centrala Begrepp 

Här har författaren valt att utgå från de svenska definitionerna av de centrala begreppen. Detta 

innebär inte på något sätt att de svenska definitionerna är det mest framstående eller korrekta. 

De svenska definitionerna används främst för att få en introduktion till begreppen som sedan 

utvecklas främst i kapitel två och tre. 

 

Interoperabilitet  

Försvarsmakten definierar interoperabilitet som:  

 

”Förmåga att multinationellt kunna fungera effektivt tillsammans. Den ska kunna ske 

genom att tjänster utbyts mellan och utnyttjas av system, militära enheter eller militära 

styrkor. Interoperabilitet uppnås genom en internationell standardiseringsprocess” 

(Försvarsmakten, 2007 A) 

 

Interoperabilitet i detta sammanhang är alltså en förmåga som gör att ett lands förband kan 

samarbeta effektivt tillsammans med andra länder. Interoperabiliteten bygger på 

standardiseringar av ett stort antal olika områden. 

Standard 

Försvarsmakten definition av standardisering är: 

 

”Utvecklingen och införandet av koncept, doktriner, procedurer och arkitektur 

(planläggning/design) för att uppnå och vidmakthålla de erforderliga nivåerna av 

kompatibilitet, utbytbarhet eller gemensamhet (commonality) inom de operativa, 

procedurmässiga, materiella, tekniska områden som krävs för att uppnå interoperabilitet” 

(Försvarsmakten, 2007 A).  

 

Expeditionär förmåga 

Försvarsmakten definierar expeditionär förmåga på följande sätt: 

 

Expeditionär förmåga innebär att kunna genomföra och stödja allomfattande operationer 

globalt, i alla insatsmiljöer med begränsat eller inget regionalt stöd och att kunna 

vidmakthålla denna förmåga under en avgränsad tid (Försvarsmakten, 2011). 

 

Försvarsmaktens definition ger att insatser skall kunna ske globalt, alltså ytterligare ett steg i 

omfattning sett mot den svenska solidaritetsförklaringen. Vidare ser Försvarsmakten en 

begränsning i tid då en insats endast skall ske under en avgränsad tid. 
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1.8. Disposition 

Kapitel ett innehåller studiens fokus och design med bland annat problemformulering, syfte 

och frågeställningar. I kapitlet presenteras studien metod och avgränsningar samt diskuterar 

dess validitet och reliabilitet. 

 

Kapitel två redogör för teoribildningar av interoperabilitet samt expeditionära operationer 

tillsammans med en operationalisering av vald teori. 

 

Kapitel tre innehåller studiens empiri där underlag såsom styrdokument på olika nivåer för 

interoperabilitet och expeditionära operationer. 

 

I kapitel fyra analyseras empirin med hjälp av analysmodellen. Kapitlet avslutas med 

slutsatser.  

 

I kapitel fem diskuteras slutsatserna av från studiens analys. Här ger även författaren egna 

infallsvinklar på resultatet. Kapitlet innehåller även förslag på vidare forskning. 

 

Kapitel sex innehåller studiens käll- och litteraturförteckning. 
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2. Teori  
I detta kapitel kommer studiens teori att presenteras. Då studiens syfte behandlar 

interoperabilitet och expeditionära operationer kommer dessa begrepp belysas ur ett teoretiskt 

perspektiv med tyngdpunkt på interoperabilitet. Valet av denna tyngdpunkt är ett resultat av 

tyngdpunkten i studiens syfte. Inledningsvis kommer en interoperabilitetsteori med ett militärt 

perspektiv diskuteras av Michel Codner. Därefter presenteras Milan Vegos syn på 

interoperabilitet ur perspektivet multinationella operationer. Efter Vego kommer Stuart H 

Starrs interoperabilitetsteori med ett tekniskt perspektiv presenteras. Efter 

interoperabilitetsteorin kommer Anthony Forsters teori om expeditionära operationer att 

presenteras. Kapitlet avslutas med att ett analysverktyg presenteras som kommer att användas 

för att strukturera empirin i kapitel tre och för att analysera resultatet i kapitel 4. 

 

2.1. Interoperabilitet  

Interoperabilitet är ett begrepp som används i både militära och civila sammanhang. Som 

Försvarsmaktens definition beskriver används begreppet i en vid betydelse i militära 

sammanhang. I civila sammanhang används begreppet främst inom tekniska sammanhang där 

interoperabilitet syftar till att olika system skall kunna samarbeta (Borgö, 2004). 

 

2.1.1. Michael Codner 

Interoperabilitet är ett frekvent nyttjat begrepp inom militärteorin men trots det finns få 

interoperabilitets teorier beskrivna. En av de mest omfattande verken av interoperabilitet är 

utvecklade av Michael Codner i Hanging Together. I detta verk utvecklas interoperabilitet ur 

ett helhetsperspektiv där logistiken ges en central betydelse på ett enkelt sätt vilket är idealiskt 

då det är viktigt att även ickespecialister kan tillgodo göra sig teorin. Codner utgår från 

NATO:s definition av begreppet interoperabilitet. 

 

” The ability of Allied Forces and, when appropriate, forces of Partner and other 

nations to train, exercise and operate effectively together in the execution of assigned 

missions and tasks” (NATO, 2003). 

 

Det finns i definitionen en direkt relation mellan interoperabilitet och effektivt utnyttjande av 

tillgängliga resurser (Codner, 2003). Den multilaterala insatsmiljön beskrivs även av Codner 

när olika faktorer identifieras för att öka interoperabilitet vilket också kopplas till att operativt 

sammanhang. Interoperabilitet beskrivs av Codner på en relativt hög nivå. Detta gör att 

gränslinjerna mellan de olika områdena inom interoperabiliteten blir oskarpa.  

Interoperabilitet är avgörande för att nå en hög effekt i en operation (Codner, 2003). För att 

belysa de olika behoven har Codner delat in interoperabilitet i fyra olika dimensioner: 

organisatoriska, beteende, logistik och teknik enligt figur 1. 
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Figur 1: De fyra dimensionerna av interoperabilitet enligt Michael Codner (Codner, Hanging Together. Military 

Interoperability in an Era of Technological Innovation, 2003). 

 

Den första dimensionen omfattar de olika krigsföringsnivåerna (Levels of War) och hur olika 

aktörer ställer krav på interoperabilitet. De nivåerna av krig som Codner definierar är den 

politiskstrategiska nivån (Grand Strategic), den militärstrategiska nivån (Military Strategic), 

den operativa nivån (Operational) och den stridstekniska nivån (Procedural). Codner har här 

även skapat fyra principer för interoperabilitet. 

 Det är lättare att uppnå interoperabilitet ju högre upp i nivåer av krig som studeras. I 

den politiskstrategiska nivån är det lättare att uppnå interoperabilitet genom en 

harmonisering av politiska mål än det är på den stridstekniska nivån där en hög nivå 

av integration krävs för att uppnå interoperabilitet vilket ställer krav på procedurer, 

standarder och teknik. 

 En högre sannolikhet för stridskontakt i en operation tillsammans med högre 

stridsintensitet ställer högre krav på interoperabilitet. 

 I framför allt de lägre nivåerna av krig kommer gränserna mellan nivåerna suddas ur 

på grund av integreringen av nätverks- och ledningssystem. 

 Känsliga operationer kommer i framtiden i en högre grad styras direkt av de högre 

nivåerna. Detta på grund av verksamheten kan generera politiska konsekvenser. 

 

Den andra dimensionen beskriver vad Codner betecknar som beteende. Här inryms strategiska 

koncept, doktriner och reglementen och slutligen kulturella influenser som påverkas av 

konstitutionella, juridiska och sedvanliga faktorer. Codner menar att hög interoperabilitet har 

uppnåtts om två aktörer, som utsätts för samma situation, agerar på samma sätt. Beteende 

orienterad interoperabilitet påverkas av försvars- och säkerhetspolitik, reglementen och 

doktriner inklusive religion, seder och kultur. Codner menar vidare att Tactics, Techniques 
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and Procedures (TTP) är en mycket viktig del av den doktrinära interoperabiliteten. Härvid 

fyller NATO en viktig roll som forum för standardisering av TTP. En harmoniserad TTP är 

viktigare ju lägre ner i nivåerna som studeras. På den stridstekniska nivån gynnar en 

harmoniserad TTP, utvecklingen av en gemensam metodik. 

Den kulturella interoperabiliteten ökar i vikt ju lägre nivå som studeras. I kulturell 

interoperabilitet lägger Codner ett gemensamt språk men framförallt en ömsesidig förståelse 

för varandra. Den kulturella interoperabiliteten kan inte formaliseras i samma utsträckning 

som till exempel doktriner. I stället krävs att aktörer utbildas, övas och arbetar tillsammans för 

att uppnå högre interoperabilitet. Paula Holmes-Eber et al. beskriver detta som begreppet som 

cultural awareness:  

 

When placed in the context of military application, cultural awareness not only allows 

military personnel to operate effectively because their, “ability to recognize and 

understand the effects of culture on people’s values and behaviors” is heightened, but 

also because it serves as a force multiplier. (Holmes-Eber, Scanlon, & Hamlen, 2009) 

 

Holmes-Eber et al. menar att cultural awareness ökar verkningsgraden i operationen men 

också verkar som en force multiplier som ytterligare ökar verkningsgraden av operationen. 

 

I den tredje dimensionen beskriver Codner logistisk interoperabilitet där förmågan till att ge 

och ta emot logistiska tjänster är central. Normalt är logistik en nationell angelägenhet inom 

NATO och FN operationer. För att uppnå interoperabilitet krävs dock att inblandade aktörer 

utvecklar sin förmåga till att ge och ta emot logistiska tjänster. Detta blir ytterligare 

betydelsefullt när operationen bedrivs expeditionärt med långa försörjningslinjer. Genom att 

anpassa standarder kan gemensam försörjning av till exempel ammunition och drivmedel 

uppnås. Genom att anpassa den kulturella dimensionen kan till exempel gemensam 

försörjning av livsmedel uppnås. Vissa nationella krav till exempel inom sjukvårdstjänsten 

leder dock till utmaningar för att uppnå interoperabilitet. 

 

Slutligen beskrivs ett antal tekniska områden där förtjänster finns för att effektivt kunna 

utnyttja tillgängliga resurser. Teknik (Technical) skall i denna dimension tolkas som hårdvara. 

Denna dimension tillsammans med den logistiska är enligt Codner de enklaste att förstå. Här 

betonar Codner värdet av anslutningsbarhet (connectivity) mellan olika aktörer. Codner menar 

att även här blir det mer komplicerat att uppnå interoperabilitet ju lägre nivå av krig som 

studeras. En av anledningarna till detta är kraven på snabb och säker överföring av 

information mellan aktörer på en taktisk och stridsteknisk nivå (Codner, 1999).  

 

I sin teori beskriver också Codner sex olika nivåer som NATO använder för att uppnå teknisk 

interoperabilitet. 

 

1. Utväxling av dokument. 

2. Utväxling av samverkansofficerare. 

3. Utväxling av utrustning. 

4. Utväxling av elektroniska meddelanden. 

5. Direkt men kontrollerad åtkomst. 

6. Direkt åtkomst utan restriktioner. 
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Mellan NATO- och PFF-länder är nivå fyra bruklig.
3
 Mellan medlemmar NATO är det 

brukligt med nivå fem. Vanligtvis är det mycket svårt att inneha nivå sex mellan olika länder 

med anledning av de nationella kraven på informationssäkerhet (Codner, 2003). 

 

Enligt Codners interoperabilitetsteori måste ett antal dimensioner beaktas, från doktriner och 

kultur ända till gemensamma standarder för bland annat bränsle, reservdelar och ammunition, 

för att kunna uppnå interoperabilitet. Codner hävdar att dessa dimensioner även påverkar 

varandra. Framför att är det de kulturella faktorerna som påverkar övriga dimensioner. 

Exempelvis kan vissa kulturella faktorer samverka med den logistiska dimensionen. Detta kan 

leda till vissa specifika åtgärder till exempel inom livsmedelhantering där hantering och 

råvaror påverkas men också sjukvård. Codner menar även att de kulturella faktorerna 

påverkar de tekniska dimensionerna i avseendet hur teknik utvecklas och används. Vidare 

menar han att kultur även påverkar doktriner och dess utformning. Interoperabilitet skall ses 

utifrån ett helhetsperspektiv eftersom de olika dimensionerna är sammankopplade med 

varandra och interagerar. De fyra dimensionerna måste alltså ses som en helhet och betraktas 

samtidigt för att begreppet interoperabilitet skall kunna studeras. 

 

2.1.2. Milan Vego 

Professor Milan Vego beskriver interoperabilitet i sin bok Joint Operational Warfare på 

följande sätt: 

 

Interoperability is described as the capability of systems, units, or forces to provide and 

accept services from other systems, units, or forces and to use the services so exchanged to 

enable them to operate effectively together. It is also understood as the condition existing 

among communications-electronics equipment or systems when information or services 

can be exchanged directly and satisfactorily between them or with their users. In practice, 

interoperability is all too often thought of as pertaining only, or almost exclusively, to 

hardware and software (crypto and keylists, radio frequencies and channels, signals, 

computer programs, etc.) or messages (vocabulary, formats, circuit procedures, etc.). 

However, properly understood, this term also invariably includes doctrine, standard 

operating procedures (SOPs), and special operating procedures. In general, a higher 

degree of interoperability will result in enhanced joint warfighting capabilities through 

improved joint tactics, techniques, and procedures (Vego, 2007). 

 

Vego menar att interoperabilitet är en förmåga som kan existera på olika nivåer och innebär 

förmågan att ge och ta emot tjänster mellan aktörer med syftet att kunna verka effektivare 

tillsammans. Interoperabilitet innehåller även en samsyn rörande doktriner och procedurer 

(Vego, 2007).  

 

Vego menar att interoperabilitet ofta förväxlas med interchangeability (Vego, 2007). 

Interchangeability innebär att två eller flera enheter system eller dylikt kan ersätta varandra 

utan att detta påverkar resultatet. Interoperabilitet innebär enligt Vego förmågan hos olika 

aktörer att samarbeta och stödja varandra med en högre slutprodukt än de enskilda delarna var 

för sig.  

 

                                                 
3
 PFF är en svensk förkortning av Partnerskap För Fred vilket är översatt från engelskans Partnership for Peace 

(PfP). 
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Majoriteten av de internationella insatser som pågår och som kan bedömas att komma består 

av multinationella och multifunktionella insatser (Vego, 2007). Utmaningarna med detta är att 

aktörerna ofta agerar på olika sätt (Vego, 2007). Till exempel så finns skillnader i processer 

för stabsarbete och beslutsfattning, kulturella uppfattningar, doktriner och logistik. Genom att 

verka för interoperabilitet menar Vego att komplexiteten i en operation minskar och en mer 

accepterad command and control kan uppnås.  

 

Milan Vego understyker även vikten av Unity of effort i multinationella operationer (Vego, 

2007). Unity of effort syftar till att samordna processer och procedurer så att en högre effekt 

kan uppnås. Vego citerar Napoleon I som menade att “when there is war against but one 

power there should be but one army, acting on one line, and led by one chief” (Vego, 2007). 

Att verka som en enhet ser Vego som en framgångsfaktor. Här menar Vego att logistik 

funktionen är ett ”especially difficult problem to resolve satisfactorily in coalition warfare” 

(Vego, 2007). Anledningarna till detta är de stora skillnaderna mellan olika aktörer avseende 

procedurer att försörja enheter, doktriner och förmågan till strategisk transport. Här menar 

Vego att en standardisering av logistiken genom en högre grad av multinationella lösningar 

kan minska problemen inom logistikfunktionen. Vego lyfter även fram förmågan till 

anpassning som ett sätt att minska problemen vid multinationella operationer. Genom att 

kunna anpassa framförallt sina krav och behov mot tillgängliga resurser kan en högre grad av 

interoperabilitet och effektivitet uppnås. Host-nation support (HNS) är en komponent som kan 

ingå i ett multinationell operation. HNS kan bidra med funktioner som till exempel logistik 

som leder till att den deployerade styrka kan reduceras i förhållande till en styrka utan tillgång 

till HNS. I detta avseende menar Vego att interoperabilitet inte bara innebär en förmåga att ta 

emot logistik utan även acceptera den, det vill säga ur ett kulturellt perspektiv. Det kulturella 

perspektivet påverkar även förmågan att samarbeta avseende till exempel informations 

operationer, hur krigsfångar behandlas och relationer med media. 

 

2.1.3. Stuart H Starr 

I civila sammanhang används begreppet främst inom tekniska sammanhang där 

interoperabilitet syftar till att olika system skall kunna samarbeta (Vego, 2007). Ett exempel 

på ett område där interoperabilitet är framstående är IT-området där olika datasystem från 

olika tillverkare samverkar via internat. Därför är det även lämpligt att diskutera ett tekniskt 

perspektiv av interoperabilitet. 

 

I Stuart H Starrs teoribildning beskrivs interoperabilitet främst ur ett tekniskt perspektiv med 

fokus på kommunikation och ledningssystem. Starr har skapat en modell med fyra element 

enligt bild 2 (Sessions & Jones, 1993). 
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Figur 2: Stuart H Starrs modell av interoperabilitet (Sessions & Jones, 1993) 

I denna modell beskriver Starr vilka element eller beståndsdelar som behövs för att uppnå 

interoperabilitet inom ledningssystemområdet. Det första elementet innehåller kompabilitet 

mellan hårdvaran i ledningssystemen så olika ledningssystem kan kopplas samman. Det andra 

elementet innehåller kompabilitet i det format som informationen överförs i. Det tredje 

elementet innehåller kompabilitet mellan de databassystem som brukas och de data 

applikationer som ingår. Det fjärde elementet innehåller en kompabilitet mellan de operativa 

procedurerna som brukas. En styrka med denna modell är att gränserna mellan de olika 

elementen är skarpa (Nilsson P. , 2000). Detta gör att den lätt kan operationaliseras.  

 

Ett bra exempel på implementeringen av detta koncept är förmågan till att kommunicera via 

e-post via internet. Idag finns ett stort antal varianter av datorer, operativsystem och e-

postprogram. Genom att följa de standarder som finns uppnås interoperabilitet mellan de olika 

användarna och ett meddelande kan skickas från en användare till en annan. 

 

2.2. Expeditionära operationer  

Anthony Forster 

Professor Anthony Forster publicerade 2006 boken Armed Forces and Society in Europe 

(Forster, 2006). Här diskuterar Forster de utmaningar som europeiska försvarsmakter idag har 

i sin transformeringsprocess från Kalla krigets hotbild och krav till dagens utmaningar med 

civil-militär samverkan. I verket presenteras fyra olika modeller som Forster använder för att 

karakterisera länderna i Europa. De presenterade modellerna är inriktning mot expeditionära 

operationer där det expeditionära tankesättet driver utvecklingen av landets försvarsmakt.  

Inriktning mot nationellt territoriellt försvar där landet har en stor försvarsmakt med 

huvudinriktning mot det nationella försvaret men med en liten del mot internationella insatser 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN D-uppsats Sidan 17 (45) 

Major Mathias Segergren 2011-06-15 

HSU 09/11 

 

främst inom FN. Inriktning av typen modernt försvar där landet har en relativt liten 

försvarsmakt bedrivs en verksamhet som är en blandning av nationellt försvar och 

internationella operationer. Här anses den internationella komponenten även bidra till det 

nationella försvaret. Slutligen presenterar Forster modellen med inriktningen mot ett Post-

neutralt försvar där landet har en försvarsmakt som enbart är inriktad mot det nationella 

försvaret och där landet är neutralt (Forster, 2006). Med anledning av att Försvarsmakten idag 

befinner sig i denna transformeringsprocess med en inriktning mot expeditionära operationer 

är det därför relevant att belysa Forsters teori. 

 

Forster beskriver i sin bok expeditionära operationer ur ett generellt och övergripande 

perspektiv (Forster, 2006). Forster definierar förmågan till expeditionära operationer som när 

en krigsmakt har förmågan till att genomföra snabba militära operationer utanför det 

nationella territoriet. För att kunna genomföra detta menar Forster att det krävs 

försvarsgrensöverskridande och multinationellt samarbete. Förmågan till att kunna verka 

inom hela konfliktskalan är nödvändig men det är förmågan till högintensiv väpnad strid som 

måste vara den dimensionerande förmågan. Forster beskriver sex generella kännetecken för 

att en aktör skall kunna inneha förmågan till expeditionära operationer (Forster, 2006). 

 

 Aktören skall fokusera på att projicera militär makt i en global kontext där bland annat 

internationella insatser inom ramen för att verka för att upprätthålla internationell rätt. 

 Aktörens inhemska territorium är naturligtvis av vikt men interoperabilitet är styrande 

för hur aktörens stridskrafter organiseras och utrustas. 

 Aktörens stridskrafter skall inneha en hög rörlighet vilket innebär tillgång till taktisk 

och strategisk sjö- och lufttransport. 

 Aktören skall inneha förmågan till försörjning på ett strategiskt avstånd. 

 Land-, sjö- och luftstridskrafter skall vara integrerade. 

 Aktören skall inneha ett försvarsmaktsgemensamt högkvarter. 

 

Förmågan att projicera militär makt är en av faktorerna i teorin. Att projicera militär makt 

preciseras i teorin att styrkor måste vara grupperade där projiceringen sker (Forster, 2006). Att 

projicera militärmakt och vara expeditionär kan alltså inte genomföras med hjälp av 

långdistansvapen. Forster menar vidare att expeditionära operationer idag används som en 

drivande kraft inom transformationen av olika stridskrafter. Enligt Forster är det inte bara 

förmågan till strid och hur organiseringen sker hos en aktör som avgör huruvida aktören är 

expeditionär eller inte. En mycket viktig det i det expeditionära tankesättet är viljan och 

förmågan till förändring (transformation) utan slutmål (Forster, 2006). Denna filosofi är enligt 

Forster nödvändig för att förmågan till expeditionära operationer över tiden. 

 

Milan Vego 

Milan Vego berör expeditionära operationer i sin bok Joint Operational Warfare då han 

beskriver en anfallande styrka med förmågan till expeditionära operationer mot en 

försvarande styrka utan förmågan till expeditionära operationer. Vego hävdar att förmågan till 

att genomföra expeditionära operationer frigör styrkor eller ger möjligheter till reducerade 

styrkor. Om utgångspunkten är att utgå från en bestämd storlek på styrkan kan den 

expeditionära förmågan ge möjlighet att påverka en motståndaren över ett större geografiskt 

område än om styrkan inte hage förmågan till expeditionära operationer (Vego, 2007). Vego 

menar att en försvarare utan denna förmåga tvingas att sprida ut sina styrkor för att kunna 

försvara en större yta. Vego exemplifierar detta bland annat med ett exempel från Gulf kriget 
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1991 där Irak blev tvingade att försvarsgruppera minst tre infanteridivisioner för att kunna 

försvara erövrat område mot en division med förmågan till expeditionära operationer (Vego, 

2007). Vego diskuterar begreppet ” human-space” innehållande bland annat politiska system, 

social och ekonomisk struktur, handels- och transportsystem, religiösa och sociala strukturer 

och kultur (Vego, 2007). Vego menar att dessa element har en påverkan på planeringen av en 

operation och framförallt då interaktion sker med andra aktörer. Vego belyser även de 

utmaningar som expeditionära operationer medför då operationen genomför på långa avstånd 

från hemmabasen. De långa avstånden ger långa underhållslinjer som dels kräver strategiska 

transportresurser och dessa måste skyddas. För militära strategiska transportresurser är en 

global bristvara varför Vego menar att civila aktörer för en viktig roll vid expeditionära 

operationer. 

 

2.3. Transporter 

Behovet av transporter berörs av Michael Codner, Milan Vego och Anthony Forster dock utan 

att fördjupa sig i funktionen. John J. Coyle et al. beskriver i The Management of Business 

Logistics transporter (Coyle, Bardi, & Langley Jr, 2003).  Coyle et al. menar att transporter 

skall ses som en kedja av händelser och funktioner. I sin enklaste for består en transport av 

lastning vid ursprungsplats, rörelse från ursprungsplats till slutdestination och lossning vid 

slutdestination. Lumsdem beskriver i Logistikens grunder övergångarna till en ny fas i 

transportkedjan som ett område där mycket tid kan sparas om transporten planeras på rätt sätt 

(Lumsden, 1999). En övergång kan till exempel vara en omlastning från båt till lastbil eller 

från kund till distributör. Wandel et al. beskriver transporter som ett flöde (transport flow) 

som sker via ett antal noder (Wandel & Ruijgrok, 1993). Noder kan beskrivas som där flödet 

ändrar riktning eller karaktär. En nod kan till exempel vara en omlastningsplats för lastbilar, 

flygplats eller en hamn. 

 

2.4. Analysmodell 

Utifrån den presenterade teorin har författaren valt att fokusera på ett antal faktorer som är 

centrala för uppsatsen och som påverkat funktionen transporter. De faktorerna är standards, 

deployering och lokala förhållanden. 

 

Codner beskriver i sin teorimodell dimensionen beteende (behavioural) där delarna koncept, 

doktriner och kultur ingår. Om detta sätts i en insats för NBG så framkommer här två olika 

tidsperspektiv som delar upp dimensionen i två delar lång och kort sikt. I lång sikt ingår 

koncept och doktriner. Dessa kräver lång tid för att utvecklas och implementeras. För att de 

skall få någon påverkan på slutresultatet så krävs det att den processen påbörjas långt innan 

förväntat utfall. På kort sikt ingår kultur då denna främst är inriktad mot aktörer och område 

som insatsen kommer att beröra. Det är då i förväg inte möjligt att avgöra vart eller hur NBG 

skall insattas är det inte möjligt att beröra denna del. På grund av tidsperspektivet mellan de 

tre delarna har därför författaren valt att inordna koncept och doktriner till sammans med avtal 

som sluts med andra aktörer syftande till att öka interoperabiliteten i modellens första del. 

Kultur som enligt Codner lagar och seder kommer att inordnas tillsammans cultural 

awareness som Holmes-Eber et al. beskriver och förmågan till anpassning som Vego 

beskriver. 
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En tredje faktor kommer att benämnas som deployering. Någon bättre benämning på denna 

faktor har inte återfunnits då faktorn innehåller delar som transport, mottagning med mera. I 

faktorn deployering ingår transporter vilket Codner, Vego och Forster beskriver som en 

avgörande del i expeditionära operationer. Wandel et al. beskriver transporter som ett flöde 

som sker via ett antal noder. Vid en expeditionär operation kommer en nod vara en så kallad 

Reception, Staging, Onward Movement & Integration (RSOM&I) process (Council of the 

European Union, 2008). En RSOM&I är en vedertagen NATO process som syftar till att ta 

emot styrkor, organisera styrkorna till förband, förflytta förbanden till avsedd 

operationsområde och integrera tillfört förband tillsammans med övriga förband. Vego 

beskriver expeditionära operationer med dess långa lines of communications och behovet av 

att skydda dem (Vego, 2007). Skyddet kan bestå i fysiskt skydd där transporten till exempel 

transporteras eller ett skydd i form av en analys där underrättelser resulterar i en verksamhet 

som utgår från aktuella hot och genomförs där efter. Att kunna skydda transporten kommer 

därför att införas i deployering för att kunna ge ytterligare ett perspektiv av vilka behoven är 

vid stora förflyttningar. Slutligen kommer hårdvara att tillföras som en del. Codner, Vego, 

Forster och Starr menar alla att rätt hårdvara används i verksamheten är avgörande för att för 

att kunna genomföra en effektiv verksamhet, i det här fallet transporter.  

 

2.4.1. Standards 

Standardisering eller mer precis bristen på standardisering är enligt Michael Codner en av de 

större utmaningarna för att uppnå interoperabilitet (Codner, 2003). Standardisering kan ske 

inom en stor mängd områden men avseende interoperabilitet är det främst inom de 

procedurmässiga och tekniska områdena som standardisering ger verkan (Försvarsmakten, 

2007 A). Codner menar att standardisering även kan ses ur ett tidsperspektiv då 

implementeringen av standards är tidskrävande. Codner menar att koncept och doktriner 

bland annat är verktyg för långsiktigt påverkan av verksamheten. Standarder är inte bara 

något som en aktör tar till sig och utnyttjar inom egenverksamhet. Standard kan även vara 

något som en aktör åtar sig för att inverka mot andra aktörer. Forster beskriver behovet av 

denna företeelse vid multinationella expeditionära operationer (Forster, 2006). Vid planering 

av expeditionära operationer är det enligt Forster inte bara viktig att veta vilka de egna 

förmågorna är utan även vilka andra aktörer har för förmågor. Om då en aktör till exempel 

genom NATO:s individuella partnerskapsprogram har åtagit sig att upprätthålla en viss 

standard vid vissa förmågor underlättar detta faktum planeringen för övriga aktörer som på så 

sätt kan få en överblick över tillgängliga förmågor. Standardisering innefattar även teknik och 

materiel. För att kunna transportera materiel måste den vara i någon nivå anpassad till 

transport medlet. Det går naturligtvis att transportera i princip vilken form eller tyngd som 

helst men i expeditionära operationer måste de militära kraven även beaktas och då återfinns 

till exempel krav på effektiva och snabba transporter (Codner, 2003) (Vego, 2007). Detta 

leder till behov av standardisering av materiel och transport plattformar för att uppnå de 

militära kraven. Codner (2003), Vego (2007) och Starr (Sessions & Jones, 1993) berör 

hårdvarans (till exempel fordon) i respektive beskrivning av interoperabilitet.  

 

2.4.2. Deployering 

Forster menar att inneha hög strategisk och taktisk rörlighet är en avgörande faktor avseende 

expeditionära operationer (Forster, 2006). Förmågan att gruppera styrkor i aktuellt område är 

avgörande för att genomföra expeditionära operationer. Begreppet deploy används mycket 
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sparsamt i svenska militära texter och begreppet är inte definierat på svenska. NATO 

definierar deploy genom ”the relocation of forces to desired areas of operations” (NATO, 

2010). Även Codner avhandlar transporter i sin interoperabilitetsteori. Dock fördjupar varken 

Forster eller Codner sig ytterligare i funktionen transporter. Coyle et al. menar att transporter 

skall ses som en kedja av händelser och funktioner. I sin enklaste for består en transport av 

lastning vid ursprungsplats, rörelse från ursprungsplats till slutdestination och lossning vid 

slutdestination (Coyle, Bardi, & Langley Jr, 2003). Till deployering kommer därför faktorn 

rörande Reception, Staging, Onward Movement & Integration (RSOM&I) process (Council of 

the European Union, 2008). En RSOM&I syftar till att ta emot styrkor, organisera styrkorna 

till förband, förflytta förbanden till avsedd operationsområde och integrera tillfört förband 

tillsammans med övriga förband. På svenska betyder då deployering mer än endast en rörelse. 

Studien kommer därför att införa steg i deployering: planering, rörelse, skydd och mottagning. 

Planeringen av transporten påverkar genomförandet och är därför en viktig del. Rörelsen kan 

ske via land-, sjö- och luftvägar på både strategiskt och taktiskt avstånd med både civila och 

militära resurser. Skyddet av rörelsen är avgörande för utgången. Anländer inte transporten i 

den form som förväntas minskar nyttan med hela processen. Skyddet kan därför bestå i rätt 

val av transport typ och leverantör men också fysiskt skydd. Codner belyser i sin 

interoperabilitetsteori dimensionen teknik (Technical). Dock skall detta inte direktöversättas 

utan översättas till teknisk hårdvara.  

 

2.4.3.  Lokala förutsättningar 

Codner beskriver i sin interoperabilitetsteori dimensionen beteende innehållande 

konceptuella, proceduriska och kulturella faktorer som påverkar förmågan till interoperabilitet 

(Codner, 2003). Här anser författaren att Codner inte tar hänsyn till hur tidsperspektivet 

påverkar förmågan till transport. Codners dimension innehåller strategiska koncept, doktriner 

och reglementen och kultur. Dessa faktorer påverkar förmågan till transport i olika 

tidsperspektiv. De strategiska koncepten och doktrinerna har en långsiktig påverkan då de styr 

hur förmågan skall organiseras, utrustas och användas. Detta är en relativt tidskrävande 

process där delprocesser som materielanskaffning och utbildning ingår. De kulturella 

faktorerna påverkar istället både långsiktigt och kortsiktigt. Då förmågan till expeditionära 

operationer inte har en i förtid utpekad geografisk slutpunkt måste den utformas för att vara 

anpassningsbar för de lokala förutsättningarna. De lokala förutsättningarna kommer att 

påverka förmågan till transport eftersom det i förväg inte går att avgöra vilka lokala 

förutsättningar som kommer att utgöra påverkan. Vego diskuterar begreppet ” human-space” 

innehållande bland annat politiska system, social och ekonomisk struktur, handels- och 

transportsystem, religiösa och sociala strukturer och kultur (Vego, 2007). Vego menar att 

dessa element har en påverkan på planeringen av en operation och framförallt då interaktion 

sker med andra aktörer. Vegos tidsperspektiv för ” human-space” tolkas då som kortsiktigt då 

det till huvuddel påverkar planering och genomförande av operationer. Dr. Pauline Kusiak 

beskriver kultur som en faktor som påverkar det slutliga resultatet (Kusiak, 2008). Kusiak 

menar att förmågan att analysera och använda kultur som en faktor i en militär operation 

innebär bland annat möjligheter till att använda lokala förmågor exempelvis inom logistiken 

vilket innebär att lokala resurser kan användas istället för att medta alla resurser från 

hemmabasen. Vego lyfter även fram förmågan till anpassning som ett sätt att minska 

problemen vid multinationella operationer. Genom att kunna anpassa framförallt sina krav 

och behov mot tillgängliga resurser kan en högre grad av interoperabilitet och effektivitet 

uppnås. Ett exempel där anpassning var en avgörande faktor beskriver William G. Pagonis i 

boken Moving Mountains där han ger sin syn på operation Dessert Storm ur ett logistik 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN D-uppsats Sidan 21 (45) 

Major Mathias Segergren 2011-06-15 

HSU 09/11 

 

perspektiv (Pagonis, 1992). Enligt Pagonis fanns det dåliga förutsättningar för att på en 

konventionellt sätt genomföra uppbyggnaden inför Dessert Storm. På grund av att den 

amerikanska organisationen var anpassningsbar och villig till detta kunde verksamheten 

anpassas till de rådande förhållanden som existerade i operationsområdet. 

 

2.4.4. Modell 

Genom att använda denna modell och strukturera studiens empiri ut efter den blir de olika 

aktörernas syn på olika begrepp jämförbar.  

 

 
 

 

Codners presenterar sin teori av interoperabilitet på en generell nivå och ger en övergripande 

bild av fenomenet interoperabilitet. Då uppsatsen inriktas mot transporter faller vissa av de 

dimensioner som Codner använder i sin teori bort. Å andra sidan återfinns vissa av dessa 

dimensioner indirekt som till exempel dimensionen kultur då den har en påverkan på faktorn 

transporter.  

Utifrån det teoretiska resonemanget ovan har i modellen de tre faktorer som studien kommer 

att fokusera på konkretiserats i underkategorier. Faktorn Standards innehåller koncept, 

doktriner och avtal. Faktorn Deployering innehåller i denna studie underkategorierna 

Transport, RSOM &I, Skydd samt Hårdvara. Den sista faktorn Lokala Förutsättningar har 

genom studien kommit att kategoriseras i Lagar och Förordningar, Cultural Awareness samt 

Förmåga till anpassning.  

  

Figur 3: Studiens analysmodell 
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3. Empiri/Resultat. 
I detta kapitel kommer begreppen interoperabilitet, expeditionär förmåga och 

Försvarsmaktens styrdokument att beskrivas för att i kapitel fyra kunna diskutera studiens 

forskningsfrågor.  Kapitlet kommer att presentera interoperabilitet och förmåga till 

expeditionära operationer ur ett svenskt, EU och NATO perspektiv.  

 

3.1. NATO 

Interoperabilitet  

NATO definierar  interoperabilitet som:  

 

The ability of Allied Forces and, when appropriate, forces of Partner and other nations to 

train, exercise and operate effectively together in the execution of assigned missions and 

tasks (NATO, 2003).  

 

NATO menar att uteffekten av en insats beror på aktörernas förmåga att koherent, effektivt 

och ändamålsenligt samarbeta mot uppsatta mål och uppgifter (NATO, 2010). NATO delar in 

interoperabilitet i tre dimensioner: tekniska, procedurer och mänskliga (NATO, 2010). Den 

tekniska dimensionen innefattar till exempel hårdvara och system. Den proceduriska 

dimensionen innefattar till exempel doktriner, reglementen och instruktioner. Den mänskliga 

dimensionen innefattar till exempel språk, nomenklatur och utbildning. Till detta kommer 

vikten av att aktörerna delar erfarenheter mellan varandra för att på så sätt bidra till 

integration och synergieffekter inom samarbetet (NATO, 2010). Förmågan att uppnå 

interoperabilitet har en direkt påverka på befälhavarens möjlighet att uppnå insatsens mål. 

 

Expeditionära operationer  

I NATO:s officiella ordbok AAP-06 NATO Glossary of Terms från 2010 finns endast 

expeditionära operationer definierade.  NATO har inte (till skillnad från till exempel Sverige) 

definierat expeditionär förmåga eller expeditionär insatsstyrka (NATO, 2010).  

 

NATO definierar expeditionär operationer på följande sätt:  

 

The projection of military power over extended lines of communications into a distant 

operational area to accomplish a specific objective (NATO, 2010).  

 

Detta innebär alltså att expeditionär operationer är en verksamhet syftande till att projicera 

militär makt med ett specifikt objective och detta genomförs på långt avstånd från 

hemmalandet med långa försörjningslinjer.  

 

Det är avgörande för NATO att alliansen innehar förmågan till expeditionära operationer för 

att kunna behålla stabiliteten inom NATO:S geografiska område (NATO, 2010). NATO 

bedömer också att operationer av expeditionär ”natur” kommer att öka i framtiden (NATO, 

2010).  
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3.2. Interoperabilitet  

I detta kapitel presenteras EU:s och Försvarsmaktens uppfattning ur ett interoperabilitets 

perspektiv. I den del där Försvarsmakten presenteras kommer även empiri ur de styrande 

dokumenten att presenteras.  

3.2.1.  EU 

EU definition av interoperabilitet är:  

 

Interoperability is a complex technical subject, in its simplest meaning it refers to the 

ability of one set of forces (land, sea, air) to communicate and operate with another (this is 

equally important within a country (joint air, sea and maritime operations)  and between 

countries) (European Parliament, 2006). 

 

Interoperabilitet är enligt EU framförallt ett tekniskt område. EU menar att interoperabilitet är 

en förutsättning för multinationella operationer och fokuserar i sin definition på samarbetet 

mellan nationerna där syftet är att de skall kunna kommunicera och operera tillsammans 

(European Parliament, 2006).  

 

Standardisering 

EU har valt att huvudsakligen låta NATO leda processen att överbrygga de interoperabla 

utmaningarna mellan de europeiska och transatlantiska länderna (European Parliament, 2006). 

Detta då NATO driver processen STANAG, som är en militära standardiserings- och 

procedurprocess.  Detta leder till att EU fokuserar på samövning och samverkan mellan olika 

aktörer. EU menar att en avgörande faktor för att nå interoperabilitet är att genomföra 

insatsspecifik träning innan en insats. Dock har inte EU-länderna lyckats enats om en standard 

för nivån av sådan träning utan endas kommit överrens om en förbättring av den allmänna 

nivån (European Parliament, 2006).  Interoperabiliteten är inte bara riktad mot att kunna 

samverka med andra militära styrkor utan även samverkan med Non Goverment 

Organisations (NGO) (Council of the European Union, 2006). 

 

Europeiska försvarsbyrån (EDA) som bland annat har till uppgift att stärka EU:s 

försvarskapacitet, särskilt beträffande krishantering, bidrar med ytterligare en dimension i 

EU:s syn på interoperabilitet. I EDA:s Initial Long-Term Vision presenteras bland annat 

synen på interoperabilitet. Här presenteras då en modell av interoperabilitet där länderna i 

stället för att samarbeta inom de olika funktioner istället delar upp funktionerna genom så 

kallad role specialisation vilket skulle leda till en form av interoperabilitet där ett land är 

ansvarig för en funktion (European Defence Agency, 2006).  

 

Interoperabilitet är en förutsättning för att kunna verka multinationellt (Council of the 

European Union, 2006). EU Battlegroup concept fastställer kompani som lägsta enhet för 

multinationell organisering vilken ger en inriktning för hur interoperabilitet skall efterstävas i 

multinationella operationer. I konceptet finns inga krav för standarder eller materiel 

interoperabilitet utan avsnittet fokuseras helt på utbildning och styrande dokument. 

Interoperabiliteten är inte bara riktad mot att kunna samverka med andra militära styrkor utan 

även samverkan med Non Goverment Organisations (NGO) 

 

I EU Concept for Strategic Movement and Transportation for EU-led Military Operations 

berörs standardisering på följande sätt: “Standardisation applies as much to communications, 
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other systems, data and software as it does to procedures, equipment (including design) and 

hardware”. Det finns alltså många områden att bedriva standardisering inom.  

 

Deployering 

Angående deployering i ett interoperabilitets perspektiv menar EU i sitt Concept for Strategic 

Movement  att där förband har en uppgift att inneha förmågan till rörlighet skall dessamateriel 

och utrustning vara anpassade mot tillgängliga transport resurser. 

 

Lokala förutsättningar 

Ur ett interoperabilitets perspektiv återfinns inget empiriskt underlag för hur EU ser på 

faktorerna ingående i de lokala förutsättningarna. 

 

3.2.2.  Försvarsmakten 

Försvarsmakten definierar interoperabilitet på följande sätt:  

 

”Förmåga att multinationellt kunna fungera effektivt tillsammans. Den ska kunna ske 

genom att tjänster utbyts mellan och utnyttjas av system, militära enheter eller militära 

styrkor. Interoperabilitet uppnås genom en internationell standardiseringsprocess” 

(Försvarsmakten, 2007 A) 

 

Interoperabilitet är alltså en verksamhet som syftar till att kunna effektivt fungera tillsammans 

med andra. Det framgår emellertid inte vad effektiviteten skall mätas mot. Aktörerna kan vara 

system, militära enheter eller militära styrkor. Interoperabiliteten uppnås genom en 

internationell standardiseringsprocess. 

Standardisering 

Försvarsmakten menar ”att interoperabilitet uppnås genom en internationell 

standardiseringsprocess” (Försvarsmakten, 2007 A).  

 

Sverige inriktar sin standardisering mot NATO och NATO:s standard STANAG 

(Försvarsmakten, 2010). Detta leder i förlängningen till att Sverige har inriktat sitt val av 

partner för att kunna verka interoperabelt.  

Standardisering är alltså grunden för interoperabilitet. Försvarsmakten definition av 

standardisering är: 

 

”Utvecklingen och införandet av koncept, doktriner, procedurer och arkitektur 

(planläggning/design) för att uppnå och vidmakthålla de erforderliga nivåerna av 

kompatibilitet, utbytbarhet eller gemensamhet (commonality) inom de operativa, 

procedurmässiga, materiella, tekniska områden som krävs för att uppnå 

interoperabilitet” (Försvarsmakten, 2007 A).  

 

Interoperabilitet i detta sammanhang är alltså en förmåga som gör att svenska förband kan 

samarbeta effektivt tillsammans med andra. Interoperabiliteten bygger på standardiseringar av 

ett stort antal olika områden. Rörande standardisering skriver Försvarsmakten i FMUP: 
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Innehållet i de standardiseringsdokument som utarbetas inom EU och Nato ska 

implementeras i den omfattning som krävs för att motsvara Försvarsmaktens krav på 

interoperabilitet, antagna partnerskapsmål och övriga internationella åtaganden. 

(Försvarsmakten, 2011 B) 

 

För de i definitionen definierade områdena bedriver Sverige och Försvarsmakten följande 

verksamhet: Inom det operativa området har tidigare insatsorganisationsvärdering genomförts 

på svenska förband (Försvarsmakten, 2007). Men i syfte att evaluera mot interoperabla och 

internationella standarder har Försvarsmakten övergått till att av evaluera i enlighet med EU- 

och NATO-metoder och då i första hand Operational Capabilities Concept Evaluation & 

Feedback (OCC E&F) (Försvarsmakten, 2011 A). Evalueringen syftar till att uppnå de 

målsättningar som satts för insatsorganisationen men även att kunna anmäla och använda 

förbanden inom de styrkeregister som finns inom EU, NATO och FN. OCC E&F är ett 

koncept som syftar bland annat till att utveckla och evaluera förband och/eller organisationer 

för att kunna ingå i Nato operationer (NATO, 2011). Till det operativa området kan också 

Försvarsmaktens militärstrategiska doktrin (MSD) räknas. Den nu gällande MSD utgavs år 

2002 men en ny utgåva är under framtagning. Nuvarande MSD syftar främst till att ”förmedla 

ett gemensamt förhållningssätt … för användare av militära medel och metoder” 

(Försvarsmakten, 2002). Denna doktrin inriktas mot att harmonisera begrepp inom 

Försvarsmakten och har få begrepp som är internationellt kompatibla. Den nya MSD, som 

ännu ej är utgiven men till del är presenterad vid Försvarshögskolan, har utformat mot de 

behov som medverkan inom ramen för FN, NATO och europeisk krishantering innebär. Den 

nya doktrinen har därför harmoniserats med andra multinationella doktriner och då främst 

NATO:s Allied Joint Doctrine (AJP-01) (Försvarsmakten, 2009).
 
Den nya MSD kommer 

därför avseende många begrepp och definitioner vara kompatibel med NATO. 

 

Inom det procedurmässiga området bedrivs procedurer enligt NATO:s Standardization 

Agreements (STANAG). STANAG är en metod för att standardisera processer, procedurer, 

termer och villkor för gemensamma operativa och tekniska processer men även materiel och 

logistik (European Defence Agency, 2009). Målet med STANAG är att genom 

standardisering av gemensamma processer nå de krav som krävs för att uppnå 

interoperabilitet, förstärka effektiviteten i gemensamma operationer och öka effekten av 

tekniska lösningar (European Defence Agency, 2009). Försvarsmakten använder STANAG 

för att kvalitetssäkra till exempel utbildning, ammunitions- och minröjning, införandet av ett 

tvåbefälsystem och utformning av rapporter och landningssystem för flygbaser 

(Försvarsmakten, 2011).  

Till det procedurmässiga området kan också Försvarsmaktens reglementen inräknas. Ett bra 

exempel på hur svenska reglementen inriktas mot interoperabilitet är det nyligen utgivna 

Taktikreglemente för marinstridskrafterna (TRM). Detta reglemente har till stor del engelska 

benämningar på begrepp och vid definitionerna av begreppen har utgångspunkten varit en rad 

NATO-dokument till exempel NATO AJP 3.1 Maritime Operations (Försvarsmakten, 2010). 

Ytterligare ett exempel på inriktningen mot interoperabilitet är att skriftliga order och 

rapporter till/ från fartyg/ kompani och uppåt skall avges på engelska (Försvarsmakten, 2010). 

Reglementet har en tydlig målsättning att fungera i en multinationell miljö. 

 

Till det materiella och tekniska området genomför Sverige ett antal 

standardiseringsverksamheter. Försvarsmaktens uppdrag till Försvarets materielverk är att 

sträva efter internationella materielsamarbeten där kostnader kring utveckling och anskaffning 

kan delas (Försvarsmakten, 2011). Sveriges deltar också i den europeiska försvarsbyrån 
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(EDA) och det nordiska försvarssamarbetet Nordic Defence Cooperation (NORDEFCO). 

EDA har fyra primära funktioner vilka är att skapa militära förmågor, stödja europeisk 

försvarsforskning och teknikutveckling, stödja europeiskt försvarsindustrisamarbete och verka 

för en konkurrenskraftig europeisk försvarsindustrimarknad (European Defence Agency, 

2011). De nordiska länderna har tidigare haft fristående samarbeten inom en rad olika 

försvarsområden till exempel inom förmågeutveckling och materielanskaffning. Dessa har 

sedan 2009 fördjupats genom inrättandet av NORDEFCO där samarbetet omfattar hela 

bredden av Försvarsmaktens verksamhet till exempel: logistik och underhåll, utbildning och 

övning, operativ verksamhet inom luft- och sjöövervakning och internationella insatser 

(Regeringskansliet, 2011). 

 

I Försvarsmaktens tillämpade koncept för expeditionär förmåga beskrivs standars som ett 

grundläggande krav för att samverka och samordna verksamheten tillsammans med andra 

(Försvarsmakten, 2010). Här belyses också behovet av standards ur ett tidsperspektiv. 

Eftersom införande av standards är en långsiktig process finns det begränsade möjligheter att 

göra det inför en insats. Om förmåga till teknisk, organisatorisk och internationell samordning 

och anpassning skall kunna genomföras måste detta ske i form av gemensamma standarder, 

metoder och processer. 

 

Försvarsmaktens utvecklingsplan (FMUP) som inriktar Försvarsmaktens verksamhet på kort 

och medellång sikt utvecklar syfte och behov avseende internationella samarbeten 

(Försvarsmakten, 2011 B). Försvarsmaktens syfte med internationella samarbeten är att uppnå 

ökad operativ effekt, förbättra Försvarsmaktens interoperabilitet och öka verksamhetens 

rationalitet. Enligt FMUP finns det en fastställd inriktning att volymen av  

internationella samarbeten skall minska, vilka samarbeten som berörs framgår inte. Istället 

skall de kvarvarande samarbetena fördjupas och innehålla element som doktriner, koncept, 

materielanskaffning, vidmakthållande, utbildning och övning. I dessa samarbeten skall enligt 

FMUP 2012 standardiseringsarbetet prioriteras. FMUP berör även begreppet interoperabilitet. 

Då Sverige internationella insatser ställer höga krav på interoperabilitet hos de insatta 

förbanden skall interoperabiliteten inom områdena doktrin/metod, personal, teknik och 

organisation utvecklas. För detta ändamål skall aktiviteter inom EU:s verksamhet primärt 

användas. FMUP konstaterar dock att EU inte innehar en heltäckande ram för denna 

verksamhet och där luckor finns skall Sverige deltagande i Partnerskap för Fred (PfP) 

utnyttjas. Försvarsmaktens inriktning är att uppnå interoperabilitet med prioriterade 

samarbetsparter för att kunna verka i internationella insatser inom ramen för FN, EU och 

Nato. Att uppnå interoperabilitet med andra samarbetspartners är viktigt för Försvarsmakten. 

Ett exempel är kraven på ledningssystem. Vi en eventuell anskaffning av ett ledningssystem 

skall det enligt FMUP vara interoperabelt med de system som används inom EU och NATO. 

Vidare skall anskaffning ske av befintliga system, Sverige skall alltså inte utveckla ett eget 

system. Uppstår då en situation där inget befintligt system, som är interoperabelt med övriga 

EU och NATO system, uppfyller svenska krav skall en kravanpassning ske mot de system 

som finns på marknaden. ”Det är viktigare att materiel är interoperabel, tekniskt mogen, 

funktionssäker och tillgänglig än att den har högsta tekniska prestanda” (Försvarsmakten, 

Försvarsmaktens Utvecklingsplan 2012). 

 

Syftet med EU Battlegroup är att med korta tidsförhållanden kunna påbörja en militär 

operation inom 600 mil från Bryssel (Council of the European Union, 2006). För att kunna 

uppnå detta krävs en snabb och resurseffektiv transport och mottagning till anbefallt område. 

Då det är en global brist på strategisk transport i kombination med att slutmålet i förväg ej är 
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möjligt att förutse krävs att transporten bygger på standardiserade system som kan användas 

inom både civila och militära transportplattformar inom land, sjö och luft (Försvarsmakten, 

2010). Då både civila och militära transportplattformar kommer att behöva tas i anspråk för en 

EU Battlegroup insats krävs att dessa standardiserade system utgår från en civil standard. 

Detta för att fullt ut kunna utnyttja civil transport kapacitet. Detta gäller även för mottagande 

och taktiska transporter inom operationsområdet som kan utgöras av civil kapacitet 

(Försvarsmakten, 2010). Genom att utnyttja ett standardiserat system för transporter kan även 

en uthållighet uppnås framförallt med hjälp av civila resurser (Försvarsmakten, 2010) 

 

Deployering 

Enligt Sveriges regering innehar EU en särställning i svensk utrikes- och säkerhetspolitik 

(Regeringen, 2010). Men då EU:s militära del är relativt liten är Sveriges bilaterala samarbete 

med NATO den primära processen för att utveckla Sveriges förmåga mot interoperabilitet 

inom såväl FN, EU, NATO och OSSE (Försvarsmakten, 2010). Genom Sveriges partnerskap 

med NATO i Partnerskap för Fred (PfP) finns två huvudprocesser, en politisk och en militär. 

Euroatlantiska partnerskapsrådet (EAPR) är den politiska ramen och är ett forum där 

informationsutbyte och säkerhetspolitisk dialog sker mellan NATO och partnerländerna. Den 

militära ramen är Planning and Review Process (PARP) som Sverige deltar i sedan 1994 

(Försvarsmakten, 2010). PARP är ett partnerskap där respektive land deltar på individuell 

basis och själv väljer nivån på samarbetet. PARP är den viktigaste processen för Sverige när 

det gäller att utveckla sin interoperabilitet (Försvarsmakten, 2010). I denna process kan 

Sveriges behov av interoperabilitet identifieras och efter utvärdering antas efter förhandlingar 

mellan regeringen och NATO vilket resulterar i ett antal antagna partnerskapsmål. 

 

Ett partnerskapsmål kan till exempel vara en förmåga, process eller ett materielsystem. 

Partnerskapsmålen reviders vartannat år och fastställs då för en femårsperiod. Åren där 

emellan genomlyses försvarsplaneringen tillsammans med en redovisning av det aktuella 

implementeringsläget för de antagna partnerskapsmålen. Revideringen och genomlysningen 

ligger sedan till grund för ett dokument benämnt PARP Assessment som utgör den uppfattning 

som NATO innehar om Sveriges försvarsplanering. Med detta som underlag genomförs sedan 

en förhandling mellan regeringen och NATO som resulterar i en sammanställning som utgör 

Sveriges Individuella partnerskapsprogram (IPP) som utgör det underlag för svenska 

aktiviteter som skall genomföras i syfte att utveckla Sveriges interoperabilitet. Sverige 

partnerskapsmål är i sitt innehåll belagda med sekretess (Försvarsmakten, 2010). På grund av 

sekretessen kommer partnerskapsmålen inte presenteras vidare än benämningen och en 

mycket övergripande kommentar. Sverige har för närvarande antagit 58 partnerskapsmål 

enligt bilaga 1 (Försvarsmakten, Överbefälhavarens uppdrag 2011, 2010). 12 stycken av dessa 

partnerskapsmål berör i någon omfattning förmågan till att transportera.  Dessa är:  

 

 Language requirements, innebärande att Sverige verkar för att uppnå ett antal 

språkkunskapsnivåer enligt STANAG för vissa typer av personal. 

 Operational logistics planning and reporting, innebärande en förmåga att genomföra 

operativ logistikplanering och operativ logistikrapportering inom NATO systemet.  

 Supply chain management, innebär utveckling inom området för materiel flöden till 

exempel materiel anskaffning. 

 Reception, staging and onward movement (RSOM), innebärande förmågan att ta emot 

militära styrkor, organisera dem till enheter och tillse att de förflyttas till avsett 

område. 
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 National support for deployed forces, innebärande förmågan att försörja insatta 

förband inom och utom riket. 

 Tactical fuel handling equipment och Fuel handling for ground vehicles, innebärande 

en förmåga att ge och ta emot bränsle i insatsområden. 

 Host nation support
4
, innebärande förmågan att ge och ta emot stöd från andra civila 

eller militära aktörer. 

 Engineer mobilit, counter mobility and survivability, innebärande en förmåga att skapa 

egen mobilitet det vill säga en förmåga att skapa infrastruktur för egen rörelse. 

 Combat service support contribution, innebärande förmåga till att kunna försörja 

landburna förband i ett insatsområde.  

 Maritime replenishment, innebärande förmåga till marin underhåll men också 

försörjning från sjö till land.  

 Deployable airfield operations modules, innebärande förmåga att deployera operativa 

flygplatsenheter. 

 

Försvarsmakten genomför alltså verksamhet inom ovan nämnda områden i syfte att uppnå 

högre interoperabilitet mot NATO länder och uppnå högre kostnadseffektivitet 

(Försvarsmakten, 2010). 

 

I Försvarsmaktens tillämpade koncept för expeditionär förmåga beskrivs deployering och 

redeployering som en verksamhet som genomförs samordnat i tid men sällan i form 

(Försvarsmakten, 2011). Eftersom transporter till och från insatsområdet företrädesvis är ett 

nationellt ansvar resulterar detta ofta i att transportresurserna inte utnyttjas maximalt. 

Försvarsmakten måste därför verka mot interoperabilitet så att en effektivare transportprocess 

kan genomföras utan föregående modifiering. 

 

I FMUP lyfts kraven fram på att förband skall vara strategiskt rörliga med hjälp av tillförda 

operativa och strategiska flyg-, sjö-, landsvägs och järnvägstransportresurser 

(Försvarsmakten, 2011 B). Huvuddelen av dessa resurser finns inte inom Försvarsmakten utan 

måste upphandlas och tillföras från andra huvudsakligen civila aktörer. De förband som är 

avsedda av utgöra en early entry force, det vill säga vara först på plats, har kravet att till 

helhet kunna transporteras med hjälp av C-130 Herkules.  

 

Lokala förutsättningar 

Rörande lokala förutsättningar såsom lokala lagar och seder så berörs inte detta i det svenska 

empiriska underlaget. För författaren förefaller det dock otänkbart att lokala lager inte 

kommer att följas framförallt med hänsyn till Försvarsmaktens värdegrund.  

 

3.3. Expeditionära operationer 

I detta kapitel presenteras EU:s och Försvarsmaktens uppfattning ur perspektivet 

expeditionära operationer. I den del där Försvarsmakten och EU presenteras kommer även 

empiri ur de styrande dokumenten att presenteras.  

 

                                                 
4
 Host Nation Support innebär stöd till främmande nation vid operation/ övningsverksamhet, basering eller 

transitering inom riket. Omfattar samordnat stöd med militära och/eller civila resurser. Sådana resurser kan vara, 

men är inte begränsade till, varor, tjänster och övrigt logistikstöd inkl infrastruktur och personal 

(Försvarsmakten , 2011) 
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3.3.1. EU 

EU saknar för närvarande en definition av expeditionära operationer (Gustafsson, 2011). Ett 

koncept för expeditionära operationer var planerat att fastställas 2010 men detta har inte skett. 

Därför kommer NATO:s definition antas även för EU. EU innehar inte några egna stående 

förband. Dessa återfinns hos respektive medlemsland och ställs då det är lämpligt till EU:s 

förfogande. Detta leder till att militär verksamhet som bedrivs inom ramen för EU uteslutande 

är av expeditionär karaktär. Detta gäller även EU Battlegroup. 

EU har i sitt Battlegroup koncept fyra olika scenarier som förbandet skall dimensioneras mot. 

Dessa är Separation of Parties by Force, Conflict Prevention, Evacuation Operation och 

Assistance to Humanitarian Operations. Till detta har ett antal standarder tagits fram för att 

beskriva se krav som finns på en Battlegroup. Dessa är tillgänglighet, flexibilitet, användbar, 

deployerbar, beredskap, ledningsförmåga, uthållighet, överlevnad, medicinskt skydd och 

interoperabilitet. Genom att studera dessa standarder kan EU:s syn på expeditionära 

operationer presenteras med hjälp av studiens modell för interoperabilitet i expeditionära 

operationer. 

 

Standardisering 

Militära operationer som kommer att genomföras genom EU:s ledning kommer att vara 

multinationella, multifunktionella och expeditionära (Council of the European Union, 2006). 

Vidare är en av utgångspunkterna att battlegroupkonceptet skall inneha motsvarande 

standarder, metoder och procedurer som NATO Respons Force (NRF) (Council of the 

European Union, 2006).  

 

Deployering 

För att kunna inneha förmågan till transport så måste det militära bidraget vara tillgängligt. 

Med tillgängligt menar EU att nationella begränsningar (caveats) minimeras och att förbanden 

är uppfyllda. EU:s militära insatser kommer att vara multinationella, multifunktionella och 

expeditionära (Council of the European Union, 2006). Vidare är det svårt att i förväg peka ut 

ett specifikt insatsområde. På grund av detta kräver EU att en styrka har en flexibel förmåga. 

Med detta menar EU att styrkan skall vara anpassningsbar för att kunna skapa detta krävs en 

förmåga klara av högintensiv stridsverksamhet. 

 

En EU Battlegroup skall kunna sättas in 6000 kilometer från Bryssel, vilket ställer krav på att 

kunna verka under mycket enkla förhållanden där infrastruktur saknas. Att vara användbar 

ställer också krav på att kunna verka i olika miljöer så som till exempel öken-, urban- eller 

tropisk miljö. Detta ställer krav på att utrustning och utbildning är användbar i de olika 

miljöerna som finns 6000 km från Bryssel. Transporten till anbefallt område är som regel 

inom EU ett nationellt ansvar (Council of The European Union, 2008). Detta leder till att de 

bidragande länderna måste göra en generisk planering innan beredskapstiden påbörjas för att 

transporten av styrkor från fredsgruppering till anbefallt geografiskt område skall kunna ske 

inom anbefalld tid. Planerna skall kombineras med avtal för själva transporten. Då strategisk 

transport sällan finns i tillräcklig omfattning inom egen organisation krävs multinationella 

avtal eller avtal med civila leverantörer.  

 

EU Battlegroup skall inneha en hög beredskap för att kunna vara på plats och påbörja en 

insats inom tio dagar. Detta ställer höga krav på beredskapen för transportfunktionen. För att 

kunna uppnå detta krävs maximal personal- och materieluppfyllnad. Då denna nivå skall 

bibehållas över anbefalld tid krävs god och långsiktig personal- och materielplanering för att 
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inga brister ska uppstå vid till exempel rotation av personal eller materielunderhåll.  

Beredskap innebär i denna kontext att personal och materiel finns med omedelbar 

tillgänglighet. Detta innebär att personal skall vara rätt utbildad, rätt tränad och evaluerad 

innan beredskapsperioden påbörjas. Materiel ska också vara på rätt plats och i rätt 

materielstatus för att kunna deployeras omedelbart.  

 

Då en EU Battlegroup skall kunna deployeras 6000 kilometer från Bryssel måste den vara 

anpassad för att kunna transport ledas. Visserligen är transporten en nationellt ansvar men 

mottagningen i insatsområdet kommer att ledas av EU med en Reception, Staging, Onward 

Movement & Integration (RSOM&I) process (Council of the European Union, 2008). En 

RSOM&I syftar till att ta emot styrkor, organisera styrkorna till förband, förflytta förbanden 

till avsedd operationsområde och integrera tillfört förband tillsammans med övriga förband. 

Att genomföra expeditionära operationer kräver en förmåga till uthållighet och att kunna 

försörja den deployerade styrkan vilket även gäller själva transport funktionen. EU 

understryker vikten av att vara interoperabel inom detta område då den expeditionära 

operationer vanligtvis resulterar i långa avstånd till områden med dålig infrastruktur (Council 

of The European Union, 2008). Med de långa avstånden för transport kommer även krav på 

skydd vilket EU har delat upp i force protection och medical force protection. I begreppet 

force protection läggs skyddet åtgärder för att inneha en hög förmåga avseende fysiskt skydd, 

som till exempel fortifikatoriskt skydd kring camper, men även förmåga till 

underrättelseinhämtning och informationsoperationer. För förmågan till transport ställs krav 

på att kunna skydda transporten under hela vägen vilket inte enbart ställer krav på kinetisk 

verkan. Förmågan till underrättelseinhämtning avseende det geografiska området och 

ingående aktörer bidrar till force protection. EU ställer även krav på en Battlegroup att inneha 

förmåga till personal recovery (PR). Om detta även gäller för de strategiska transporterna är 

oklart främst på grund av att den till stor del bedrivs utanför operationsområdet. För att 

förhindra av vådabekämpning omfattar åtgärderna utbildning av samtlig personal på 

igenkänning av egen personal och materiel men också tekniska hjälpmedel för att förhindra 

vådabekämpning. 

 

Lokala förutsättningar 

Som en del av skyddet ingår medical force protection. Här utgörs grunden av en väl avvägd 

nivå avseende psykisk-, medicinsk-, tand- och fysisk hälsa för att kunna verka i en stridsmiljö. 

Skyddet består även av ett vaccinationsprogram där alla individer vaccineras utifrån möjliga 

geografiska områden som kan bli aktuella för en insats. För att kunna utföra detta krävs en 

förmåga till medical intelligence. Detta för att kunna bedöma vilka faror som finns i de 

områden som förbandet verkar i. De medicinska enheterna skall inneha en lämplig nivå och 

battelgroupen som helhet skall inneha en förmåga till taktisk och strategiskt medicinsk 

evakuering (MEDEVAC). 

 

3.3.2.  Försvarsmakten  

Förmågan till expeditionära operationer är för Försvarsmakten en relativt ny verksamhet. I de 

dokument som studien har granskat återfinns expeditionära operationer i mycket liten 

omfattning och då med en gammal definition som grund. Försvarsmaktens koncept för 

expeditionär förmåga är för närvarande det enda officiella dokument som definierar och 

beskriver krav för förmågan till expeditionära operationer. Studien kommer därför att 

huvudsakligen utgå från detta koncept.  
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Försvarsmakten har valt att definiera expeditionär förmåga och expeditionära operationer. 

 

Försvarsmakten definierar expeditionär förmåga på följande sätt: 

 

Expeditionär förmåga innebär att kunna genomföra och stödja allomfattande 

operationer globalt, i alla insatsmiljöer med begränsat eller inget regionalt stöd och att 

kunna vidmakthålla denna förmåga under en avgränsad tid (Försvarsmakten, 2011). 

 

Försvarsmakten definierar expeditionär operation på följande sätt: 

 

Expeditionära operationer utvecklar operativ effekt i syfte att uppnå ett strategiskt mål, 

i allsidigt samarbete med andra parter under tidskritiska, säkerhetskritiska och 

resurskritiska förhållanden utanför svenskt territorium (Försvarsmakten, 2011). 

 

De två definitionerna är naturligt vis hårt sammanlänkade genom ursprunget i expeditionär 

förmåga. Dock skiljer de sig på en avgörande punkt och då vilken typ av verksamhet som 

avses utföras vid expeditionär verksamhet. I definitionen för expeditionär förmåga skall 

allomfattande operationer kunna genomföras. I definitionen för expeditionära operationer 

inryms inte denna verksamhet utan operationen skall utveckla operativ effekt 

(Försvarsmakten, 2011).  

 

Vad är då skillnaden mellan expeditionär förmåga och expeditionär operation? Ingvar 

Sjöblom har utvecklat denna frågeställning genom att analysera begreppet förmåga och dragit 

slutsatsen att expeditionär förmåga är en förmåga att genomföra expeditionära operationer 

(Sjöblom, 2008).  

 

De två definitionerna ger en förmåga att kunna verka globalt i alla konfliktnivåer tillsammans 

med andra. Verksamheten bedrivs utanför svenskt territorium under tidskritiska, 

säkerhetskritiska och resurskritiska förhållanden. Verksamheten skall bedrivas under en 

begränsad tid. 

 

Standardisering 

För att inneha expeditionär förmåga ställs höga krav på att kunna verka på långa avstånd 

(Försvarsmakten, 2011). Detta kräver en förmåga att kunna uppträda autonomt vilket ställer 

krav på avancerad teknisk infrastruktur och hög interoperabilitet.  

 

Expeditionärt uppträdande kräver även förberedelser i form av utbildning och träning av 

stabspersonal som skall ingå i de internationella staberna. Till detta krävs förmågor för 

gemensam planering och samordning med övriga aktörers verksamhet i insatsområdet. 

 

Deployering 

Expeditionära operationer ställer höga krav på rölighet (Försvarsmakten, 2011). Detta 

innefattar strategisk rörlighet, då ambitionen är att vara en global aktör, men också krav på 

operativ och taktisk rörlighet i insatsområdet. Kraven innefattar förmågan avseende 

tilltransport, försörjning, förstärkning, avveckling och hemtransport (Försvarsmakten, 2011) 

(Försvarsmakten, 2011 (B)). För insatsorganisationen innebär detta att utrustning och materiel 

skall utvecklas och anpassa för olika transportmedel, metoder, klimatområden och avstånd 

(Försvarsmakten, 2011). Detta leder till utmaningar då Försvarsmakten också strävar efter 

ekonomiska besparingar genom att anskaffa standardfordon och standardtransportlösningar 
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(Försvarsmakten, 2011 (B)). Detta sker till exempel genom att containerlösningar används i 

allt större omfattning. Förmågan till rörlighet inom expeditionära operationer ställer krav på 

Försvarsmakten att anpassa sig mot en multinationell transportkapacitet (Försvarsmakten, 

2011). Då detta är oerhört kostnadsdrivande att inneha förmågan till rörlighet i alla nivåer, 

inom egen organisation, krävs samarbete med andra multinationella och multifunktionella 

aktörer (Försvarsmakten, 2010). 

 

I expeditionära operationer kräver förmågan till uthållighet att logistikplanering påbörjas så 

tidigt som möjligt (Försvarsmakten, 2011). Detta för att kunna utnyttja civila kontraktorer 

(contractors) och samordna det multinationella och multifunktionella logistik funktionen. I 

syfte att samordna resurser för att uppnå ekonomiska besparingar och minimera det logistiska 

”fotavtrycket” måste underhållsförmågan vara kapabel att ge och ta emot underhåll i en 

multinationell och multifunktionell miljö (Försvarsmakten, 2011). För att kunna uppnå detta 

måste de insatta förbanden i största möjliga utsträckning vara interoperabla med varandra så 

att resurser i form av varor och tjänster kan delas mellan insatta civila och militära aktörer. 

Detta kan vara resurser i form av transporter, drivmedel, ammunition och livsmedel 

(Försvarsmakten, 2010). Detta ställer även höga krav på interoperabilitet och standardisering 

avseende metoder och procedurer (Försvarsmakten, 2011). Ett exempel på detta är drivmedel. 

Det kan visserligen vara så att olika aktörer kan använda det drivmedlet som erbjuds men på 

grund av hur det hanteras, till exempel av miljömässiga skäl, kan aktören inte motta denna 

resurs.  

 

Expeditionär förmåga kräver en förmåga att kunna hantera hot inom hela konfliktskalan från 

reguljär till ickereguljär krigföring (Försvarsmakten, 2011). Då Försvarsmakten bedömer att 

hotnivån snabbt kan förändras i ett insatsområde krävs även förmågan att snabbt kunna 

anpassa sig till en annan hotnivå. Skyddskraven inom expeditionär förmåga ställer inte bara 

krav på passiva åtgärder utan även aktiva åtgärder. En förmåga till att evakuera egen personal 

i ett multinationellt sammanhang (Personnel Recovery) krävs för att verka i ett expeditionärt 

sammanhang (Försvarsmakten, 2011). Inom expeditionära operationer skall personalen inte 

bara skyddas i insatsområdet. Skyddet av personal och materiel måste även upprätthållas vid 

transport till och från insatsområdet och vid omlastning till exempel mot kriminalitet. 

 

Lokala förutsättningar 

Då expeditionära operationer genomförs utanför Sveriges gränser krävs förmåga att förstå och 

verka i olika kulturer där olika religiösa, kulturella, värdegrund och historiska förhållande 

skapar miljöer utmanade miljöer (Försvarsmakten, 2011). Syftet med denna förmåga är bland 

annat att förstå konfliktens drivande krafter, kunna interagera med lokalbefolkningen och 

kunna utnyttja HNS i så stor utsträckning som möjligt (Försvarsmakten, 2011) 

(Försvarsmakten, 2011 (B)). Expeditionära operationer kräver också en interoperabilitet mot 

Host Nation Support (HNS) (Försvarsmakten, 2011 (B)). Här uppkommer till exempel 

utmaningar i form av kulturell interoperabilitet som Michael Codner beskriver 

(Försvarsmakten, 2011). Det kan till exempel vara avgörande för vissa länder hur livsmedel 

hanteras och levereras på grund av kulturella regler och övertygelser (Codner, 2003). 

Förmåga att förhandla fram avtal och regleringar med värdnation och 

samverkan/samarbetsländer är avgörande för att minska risker för resurskonflikter avseende 

bland annat infrastruktur och lokala leverantörer (Försvarsmakten, 2010). Vid användande av 

HNS krävs därför en förmåga att avväga vad som skall avropas via HNS respektive egna 

försörjningssystem då en stor multinationell insats kan negativt förändra den lokala 

marknaden.  
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4. Analys 

4.1. Inledning 

Som de empiriska resultaten visa finns det ett antal krav rörande interoperabilitet i de 

dokument som styr NBG och dess funktion transporter. Detta kapitel kommer nu analysera 

resultaten med hjälp av den framtagna analysmodellen. Analysmodellen syftar till att ur de 

presenterade teoribildningarna i kapitel 2 skapa en modell med faktorer som påverkar 

funktionen transporter i expeditionära operationer. Önskat resultat är att med hjälp av dessa 

interoperabilitetsfaktorer öka verkningsgraden i operationens uteffekt. 

 
 

4.2. Standards 

Standardisering eller mer precis bristen på standardisering är enligt Michael Codner en av de 

större utmaningarna för att uppnå interoperabilitet (Codner, 2003). Codner menar att 

standardisering även kan ses ur ett tidsperspektiv då implementeringen av standards är 

tidskrävande. Codner menar att koncept och doktriner bland annat är verktyg för långsiktigt 

påverkan av verksamheten. Standarder är inte bara något som en aktör tar till sig och utnyttjar 

inom egenverksamhet. Standard kan även vara något som en aktör åtar sig för att inverka mot 

andra aktörer.  

 

EU har fast ställt i dokumentet The EU Battlegroups att EU inte skall inneha en egen 

standardiseringsprocess utan använda den som finns inom NATO (European Parliament, 

2006). NATO driver processen STANAG, som är en militära standardiserings- och 

procedurprocess.  Eftersom huvuddelen av EU:s medlemmar även är medlemmar i NATO är 

det en del i standardiseringsprocessen att inte innehar fler standarder än absolut nödvändigt. I 

EU Battlegroup Concept understryks viken av samövning och samträning. Detta tolkas då 

som att EU anser att de standardiseringar som finns måste samövas för att förvissa sig om att 

de är interoperabla inte minst inom olika procedurer. EU utmärker sig i det avseende att 

unionen även berör interoperabilitet mot Non Goverment Organisations (NGO) (Council of 

the European Union, 2006). Detta upplevs dock naturligt då EU till huvudsak är en civil 

organisation. Samarbetet mellan civila och militära organisationer ökar då i vikt. EU bedriver 

dock standardisering i en viss utsträckning och då genom Europeiska försvarsbyrån(EDA).  

EDA har till uppgift att stärka EU:s försvarskapacitet och då särskilt beträffande 

krishantering. Sverige är medlem i EDA och är på så sätt delaktig i den process som pågår. 

Försvarsmakten ställer i sin utvecklingsplan för 2012 krav på interoperabilitet på förband som 

skall kunna delta i internationella operationer med en prioritering mot doktrin/metod, 

personal, teknik och organisation. En tydlig skrivning för det är:  
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”Innehållet i de standardiseringsdokument som utarbetas inom EU och Nato ska 

implementeras i den omfattning som krävs för att motsvara Försvarsmaktens krav på 

interoperabilitet, antagna partnerskapsmål och övriga internationella åtaganden… Det 

är viktigare att materiel är interoperabel, tekniskt mogen, funktionssäker och tillgänglig 

än att den har högsta tekniska prestanda” (Försvarsmakten, Försvarsmaktens 

Utvecklingsplan 2012).  

 

För att kunna genomföra detta skall främst verksamheter inom EU användas. Sverige är till 

exempel medlem i EDA. Försvarsmakten definierar interoperabilitet i Grundsyn Logistik 

genom:  

 

”Förmåga att multinationellt kunna fungera effektivt tillsammans. Den ska kunna ske 

genom att tjänster utbyts mellan och utnyttjas av system, militära enheter eller militära 

styrkor. Interoperabilitet uppnås genom en internationell standardiseringsprocess” 

(Försvarsmakten, 2007 A) 

 

Kraven på interoperabilitet ger då krav på standardisering. Med standardisering menas: 

 

”Utvecklingen och införandet av koncept, doktriner, procedurer och arkitektur 

(planläggning/design) för att uppnå och vidmakthålla de erforderliga nivåerna av 

kompatibilitet, utbytbarhet eller gemensamhet (commonality) inom de operativa, 

procedurmässiga, materiella, tekniska områden som krävs för att uppnå 

interoperabilitet” (Försvarsmakten, 2007 A).  

 

EU innehar ingen egen standardiseringsprocess utan har överlåtit detta på NATO (European 

Parliament, 2006). Detta leder till att Sverige och Försvarsmakten också knyts mot NATO:s 

standardiseringsprocess.  

I dokumentet Överbefälhavarens uppdrag 2011 väljer också Sverige inriktning av 

standardiseringen då den skall ske mot NATO och NATO:s standard STANAG 

(Försvarsmakten, 2010). Detta leder i förlängningen till att Sverige har inriktat sitt val av 

partner för att kunna verka interoperabelt. Detta innebär dock ingen konflikt då FMUP har 

fastställt de nordiska länderna, EU, FN och NATO som huvudaktörer för det internationella 

samarbetet. Försvarsmakten har övergått till att evaluera förband och förmågor mot NATO 

metoden Operational Capabilities Concept Evaluation & Feedback (OCC E&F) 

(Försvarsmakten, 2011 A). Ett av syftena med detta är att svenska förband och förmågor skall 

kunna för att kunna ingå i Nato operationer. Att evaluera enligt OCC E&F är ett krav för att få 

ingå i NATO operationer (NATO, 2011). Detta innebär inte bara ett nytt utvärderingsverktyg 

utan också krav på att uppnå vissa standarder. Vilka dessa är framgår inte av den för studien 

tillgängliga dokument. 

 

I Försvarsmakten styrdokument återfinns inga specifika standardiseringskrav avseende 

transporter. Dock är det klart så att standardisering skall eftersträvas på alla områden där så är 

möjligt vilket leder till slutsatsen att standardiseringskrav finns på funktionen transporter. 

 

 

4.3. Deployering 

Forster menar att inneha hög strategisk och taktisk rörlighet är en avgörande faktor avseende 

expeditionära operationer (Forster, 2006). Detta gör att transporter blir avgörande. Den 
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militära motsvarighet till Wandel et al. beskrivning av noder är en RSOM&I process som 

krävs för att få ett flöde i transporterna. Vego beskriver de långa underhållslinjerna vid 

expeditionära operationer och behovet av att skydda dem.   

 

EU har för närvarande inge definition av expeditionära operationer.  Dock har unionen tagit 

fram EU Battlegroup Concept som är ett kravdokument för EU Battlegroup som är ett 

förband med krav på förmågor för expeditionära operationer (Council of the European Union, 

2006).  För att hävda innehavet av förmågan till expeditionära operationer menar Forster att 

en aktör bland annat skall inneha förmågan projicera militär makt i en global kontext och 

förmåga till taktisk och strategisk sjö- och lufttransport (Forster, 2006). Detta är krav som 

finns på EU Battlegroup vilket leder till slutsatsen att EU Battlegroup kan benämnas som 

expeditionär. I EU Battlegroup Concept finns ett avsnitt där de interoperabla kraven beskrivs. 

Inledningsvis fastställs att styrkans standarder och procedurer skall vara likvärdiga som 

NATO:s snabbinsatsstyrka NRF. Vilka dessa är har inte varit möjliga för studien att studera 

men det kan ändå konstateras att direkta interoperabilitetskrav existerar. Det finns referenser 

till dessa EU-dokument i Försvarsmaktens styrdokument men Försvarsmakten hade vunnit på 

att tydliggöra dessa för att ge mottagaren en helhetsbild som ytterligare hade bidragit till ökad 

effekt för interoperabiliteten. 

 

En EU Battlegroup skall kunna sättas in 6000 kilometer från Bryssel, vilket ställer krav på att 

kunna verka även under mycket enkla förhållanden där infrastruktur saknas. Detta i 

kombination med det faktum att strategisk transport är en bristvara leder till slutsatsen att krav 

för interoperabilitet mot civila transportaktörer existerar. EU Battlegroup skall inneha en hög 

beredskap för att kunna vara på plats och påbörja en insats inom tio dagar. Detta ställer höga 

krav på själva transporten då den snäva tidsramen leder till slutsatsen att transporten skall 

kunna genomföras via väg, järnväg, fartyg och flygplan. Då transporten kan komma att 

genomföras via olika transport slag kommer implicit krav på att kunna genomföra RSOM&I 

processen integrerat med dessa transportslag. Med de långa avstånden för transport kommer 

även, som Vego beskriver, krav på skydd av transportverksamheten vilket EU har delat upp i 

force protection och medical force protection. Dessa krav innefattar innehav av förmågan till 

personal recovery och förmåga att kunna genomföra verksamhet inom ramen för medical 

force protection. 

 

Då EU:s olika koncept ligger till grund för NBG utgör de också krav på NBG. För 

Försvarsmaktens del är det Sveriges åtagande rörande PARP målen som är de primära målen 

rörande interoperabilitet och möjligheten att utveckla och validera svenska militära förmågor 

(Försvarsmakten, Överbefälhavarens uppdrag 2011, 2010). Där skriver Försvarsmakten: 

”PARP är ett av de viktigaste instrumenten i samarbetet och utgör den centrala mekanism 

inom vilken Sverige utvecklar sin förmåga och interoperabilitet för militära krishanterings-

operationer inom ramen för såväl Nato som EU, FN och OSSE.” 

Av de nuvarande 58 antagna partnerskapsmålen är det 12 stycken som i varierande omfattning 

berör förmågan till att transportera. Exempel på dessa är krav på språkkunskaper hos 

personalen inom engelska enligt STANAG. Förmåga att genomföra RSOM&I process och 

krav på förmåga att försörja insatta förband i en internationell miljö. Detta skall genomföras i 

syfte för att uppnå högre interoperabilitet mot NATO länder och uppnå högre 

kostnadseffektivitet (Försvarsmakten, 2010). PARP målen är tydliga interoperabilitetskrav på 

Försvarsmakten framför att eftersom regeringen i avtal med NATO har förbundit sig att utföra 

dessa åtaganden. I de svenska styrdokumenten har det dock inte gått att återfinna hur dessa 

skall omsättas i Försvarsmaktens förmågeutveckling. I Överbefälhavarens uppdrag är det 
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tydligt att PARP målen syftar till att förbättra svenska förmågor men när förmågorna sedan 

beskrivs i andra dokument till exempel doktriner och koncept återfinns inte spårbarheten 

tillbaka till PARP målen. En sådan spårbarhet hade givit mottagaren en bättre förståelse för 

Försvarsmaktens verksamhet. 

 

4.4. Lokala förutsättningar 

För att beskriva de element i insatsområdet som berör transporter har faktorn lokala 

förutsättningar skapats som innehåller lagar och förordningar, cultural awareness och 

förmåga till anpassning. Att följa lagar och förordningar kan vara en självklarhet för oss i 

Sverige men Codner understryker vikten av detta. Vego menar att genom att beakta kulturella 

strukturer kan samarbete med andra aktörer förenklas. Vego lyfter även fram förmågan till 

anpassning som ett sätt att minska problemen vid multinationella operationer. Genom att 

kunna anpassa framförallt sina krav och behov mot tillgängliga resurser kan en högre grad av 

interoperabilitet och effektivitet uppnås. 

 

I de styrdokumenten som studien innefattat har inga krav på att följa lagar och förordningar 

återfunnits. Det faller dock på sin egen orimlighet att anta att inga sådana krav finns varför 

studien hävdar att detta är ett krav. I EU Battlegroup Concept återfinns krav på cultural 

awareness eller motsvarande. EU menar att detta ökar möjligheterna till interoperabilitet med 

andra aktörer men också ger en effekt gällande force protection. I Försvarsmakten 

styrdokument återfinns cultural awareness men det saknas en koppling mellan de två 

begreppen vilket inte stärker svensk interoperabilitet. Detta kan vara en stor brist då till 

exempel Holmes-Eber et al. menar att cultural awareness verkar som en force multiplier som 

ytterligare ökar verkningsgraden av operationen vilket är ett av syftena med interoperabilitet. 

 

Avseende förmåga till anpassning återfinns denna förmåga utvecklad i enbart i EU 

Battlegroup Concept . Här ställs krav på en förmåga att kunna anpassa organisationen efter 

given uppgift. Detta uppnås enligt konceptet genom att förutsättningar skapas för att klara av 

en högintensiv stridsverksamhet. Genom att inneha flexibilitet fås också förmågan att 

införliva nya enheter och förmågor i bidraget efterhand. I samtliga svenska styrdokument 

återfinns behovet av förmågan till anpassning. Dock saknas applicering mot expeditionära 

operationer. 
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4.5. Definitioner 

Då styrdokumenten för NBG består av både EU och Försvarsmaktsdokument är det relevant 

att belysa eventuella skillnader i de två aktörernas definitioner rörande interoperabilitet och 

expeditionära operationer. Genom att applicera definitionerna i en matris kan de enkelt 

överblickas, 

 

Interoperabilitet  Sverige  EU NATO 

Aktörer multinationellt between countries Allied Forces and, 

when appropriate, 

forces of Partner and 

other nations 

Syfte fungera effektivt requirement for co-

operation 

operate effectively 

Dimensioner procedurmässiga, 

materiella och 

tekniska 

technical subject and 

human (training) 

technical, procedures 

and human 

Verksamhet tjänster utbyts communicate and 

operate 

train, exercise and 

operate 
Tabell 1: Sammanställning avseende interoperabilitet  

De tre perspektiven är relativt lika men det finns ett antal skillnader. 

 

Syftet:  

Här är den svenska och NATO:s definition koherenta då de syftar till att en högre effekt.  

EU:s definition menar att interoperabilitet är en förutsättning för multinationella operationer. 

Interoperabilitet ges i EU:s definition en mer avgörande roll än de två övriga.  

 

Dimensioner: 

Även här är den svenska och NATO:s definition koherenta då de inrymmer motsvarande 

dimensioner. EU:s dimensioner är den tekniska och den mänskliga. Dock är EU tydliga med 

att det är NATO som leder interoperabilitets processen vilket leder till att EU inte behandlad 

den procedurmässiga dimensionen. 

 

 

Expeditionära 

operationer  

Sverige  EU NATO 

Verksamhet allsidigt samarbete  projection of military power 

Rum utanför svenskt 

territorium 

 a distant operational area 

Förhållande tidskritiska, 

säkerhetskritiska och 

resurskritiska 

förhållanden 

 extended lines of 

communications 

Syfte uppnå ett strategiskt mål  accomplish a specific 

objective 

 

Försvarsmaktens definition av expeditionära operationer ger att insatser skall kunna ske 

utanför svenskt territorium. Detta leder till att svenska militära förmågor behöver kunna verka 
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utanför Sveriges gränser. Ett av ingångsvärdena för solidaritetsförklaringen är att krig idag 

kan avgöras på ett få antal dagar (Regeringen, 2009). Regeringen menar därför att Sverige 

behöver förband som är omedelbart gripbara för användning både i Sverige, i närområdet och 

utanför närområdet (Regeringen, 2009). Expeditionära förmågor är efterfrågade inom FN, EU 

och NATO. Det svenska medlemskapet i FN och EU och partnerskapet med NATO 

förpliktigar därför till att inneha denna förmåga (Regeringen, 2009). I Sverige och inom EU är 

det humanitära perspektivet dominerande. En expeditionär förmåga kan även användas i 

humanitära operationer för att skydda civila (Regeringen, 2009). Detta är också den största 

skillnaden mellan Försvarsmaktens och NATO:s definition. Försvarsmakten hävdar att 

expeditionära operationer är ett allsidigt samarbete vilket tolkas som en allomfattande 

verksamhet medan NATO menar att expeditionära operationer är projection of military 

power. Vidare menar den svenska definitionen att expeditionära operationer bedrivs under 

tidskritiska, säkerhetskritiska och resurskritiska förhållanden. NATO menar att verksamheten 

bedrivs med extended lines of communications. Skillnaden ligger i att den Försvarsmakten 

menar att expeditionära operationer kan komma att bedrivas under svåra förhållanden där 

krav på egna medtagna förmågor finns. 

 

4.6. Sammanfattning 

Följande slutsatser kan dras med anledning av detta kapitel. 

 

 Det återfinns interoperabilitetskrav i de styrdokument som finns för Nordic 

Battlegroup. Dessa är tydligast i EU-dokument och då främst EU Battlegroup 

Concept. Det finns referenser till dessa EU-dokument i Försvarsmaktens styrdokument 

men Försvarsmakten hade vunnit på att tydliggöra dessa för att ge mottagaren en 

helhetsbild som ytterligare hade givit effekt för interoperabiliteten. 

 

 I EU styrdokument återfinns krav på att interoperabilitet även skall riktas mot civila 

aktörer och då främst NGO:s. Detta perspektiv saknas i Försvarsmaktens 

styrdokument för interoperabilitet då myndigheten till exempel i sin defenition av 

begreppet interoperabilitet fastställer att ”Den ska kunna ske genom att tjänster utbyts 

mellan och utnyttjas av system, militära enheter eller militära styrkor”. Inriktningen 

mot militära aktörer är tydlig. 

 

 Försvarsmaktens främsta verktyg för att verka för en högre interoperabilitet är 

åtagandena inom NATO:s partnerskapsprogram. I Överbefälhavarens uppdrag är det 

tydligt att PARP målen syftar till att förbättra svenska förmågor men när förmågorna 

sedan beskrivs i andra dokument till exempel doktriner och koncept återfinns inte 

spårbarheten tillbaka till PARP målen. En sådan spårbarhet hade givit mottagaren en 

bättre förståelse för Försvarsmaktens verksamhet. 

 

 Krav på förmåga att skapa en cultural awareness återfinns tidligt i EU Battlegroup 

Concept. I Försvarsmakten styrdokument återfinns cultural awareness men det saknas 

en koppling mellan de två begreppen vilket inte stärker svensk interoperabilitet. 

 

 Försvarsmaktens och EU:s definitioner rörande interoperabilitet och expeditionära 

operationer är likvärdiga. Dock återfinns mindre skillnader vid expeditionära 

operationer då Försvarsmakten menar att expeditionära operationer kan bedrivas 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN D-uppsats Sidan 39 (45) 

Major Mathias Segergren 2011-06-15 

HSU 09/11 

 

genom ett allsidigt arbete vilket inkluderar civila aktörer. EU som använder NATO:s 

definition menar att expeditionära operationer är en verksamhet som genomför 

projicering av militär makt. Kopplingen mot civila aktörer är svårt att finna. 

5. Avslutning 

5.1. Diskussion  

Författaren uppfattar en brist i Försvarsmaktens syn på interoperabilitet och då när det gäller 

anpassningsförmågan. Interoperabilitet är riktad till de tänkta samarbetspartners inom främst 

Norden, EU och NATO. Detta gör att Försvarsmakten antar en standard som är anpassad till 

en standard som fungerar i Europa och USA. Men när det gäller expeditionära operationer 

kommer transporter vara avgörande då det är en förutsättning att vara på plats, åtminstone för 

markförband. Detta i kombination med den globala bristen på strategisk transport gör att 

begreppet behöver utvidgas. Ett exempel. Försvarsmakten övergår mer och mer till att 

anpassa materielen mot en standardiserad containerstorlek. Detta fungerar mycket bra i till 

exempel Europa. Men om transporten har centrala Afrika som slut destination, vilken 

standard finns i dessa områden? Mycket går naturligtvis att lösa med god vilja och några 

spännband men om Försvarsmakten inte uppmärksammar detta problem kan det leda till 

interoperabilitet mot samarbetspartners men en total ointeroperabilitet mot andra aktörer 

vilket inte borda vara eftersträvansvärt. En framgångsfaktor för att allmänt öka förmågan till 

interoperabilitet kan därför vara att införa en förmåga att kunna anpassa verksamheten i 

definitionen av interoperabilitet.    

 

Cultural awareness upplevs på senare tid fått en stor betydelse i internationella insatser inom 

till exempel upprorsbekämpning. Jag saknar en diskussion om begreppets betydelse för 

logistiken. Genom att förstå den lokala situation, vilket bland annat cultural awareness bidrar 

med, kan ett bättre utnyttjande av de lokala resurserna genomföras. Detta skulle kräva en 

relativt liten ansträngning att genomföra detta eftersom det redan eftersträvas inom 

underrättelsefunktionen. På så sätt behövs ”inte hjulet uppfinnas igen”. 

5.2. Förslag på vidare forskning 

I studiens problemformulering nämns Sveriges solidaritetsförklaring och begreppet militärt 

stöd. Begreppet militärt stöd är inte utvecklat varken i regerings eller Försvarsmaktens 

dokument och det finns heller inte någon forskning gjord eller beskrivning i litteratur om detta 

begrepp. Det produktivt för framförallt Försvarsmakten om begreppet militärt stöd kunde 

utvecklas och beskrivas så att begreppet kan på djupet inarbetas i Försvarsmaktens doktriner 

och reglementen men även ge personalen en förståelse för förmågan till militärt stöd som 

Försvarsmakten har en uppgift att inneha. 
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