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Svensk flygstridsledning i en internationell kontext 

Sammanfattning: 
Syftet med denna uppsats är att bidra till ökad förståelse för vilka utmaningar svensk flygstridsledning står 
inför i utvecklandet av en internationellt fungerande flygstridsledning. Begreppet interoperabilitet har in-
ledningsvis beskrivits ur Försvarsmaktens perspektiv för att därefter ges en vidare tolkning genom Michael 
Codners teorimodell. En enkätundersökning ställd till flygstridsledare visade att de viktigaste faktorer för 
interoperabilitet på stridsteknisk nivå inte överensstämde med militärstrategiska nivåns tekniska fokus för 
interoperabilitet.  
 
Flygstridsledarnas identifierade faktorer, stridsledningsteknik samt luftrumsprocedurer, utnyttjades vidare i 
syfte att klarlägga skillnaderna mellan svensk och brittisk flygstridsledning, samt hur dessa påverkar möj-
ligheten att uppnå svensk interoperabel flygstridsledning. Analysen visar på avgörande skillnader mellan 
svensk och brittisk flygstridsledning. I huvudsak kan dessa skillnader hänföras till kulturella och beteende-
mässiga faktorer.   
 
Avgörande för att utveckla en interoperabel svensk stridsledning är tillgång till fullständig och aktuell do-
kumentation avseende taktik, metoder och procedurer, för både flygstridsledare och piloter. Vidare förelig-
ger ett stort behov av samverkan och övning i en internationell miljö. Slutsatsen är att en väl fungerande 
mänsklig interaktion på stridsteknisk nivå är själva grunden för interoperabilitet, även kallat beteendemäs-
sig interoperabilitet.  
 
Studien identifierar en möjlighet att möta dessa utmaningar genom ett av Sveriges till NATO/PFP antagna 
partnerskapsmål, PG nr 0001 Air operations and training. Detta kräver dock att Försvarsmakten, från mili-
tärstrategisk nivå, analyserar behovet av interoperabilitet utifrån ett stridsteknisk perspektiv för att bidra till 
förändrat beteende. 

Nyckelord: Interoperabilitet, beteendemässig interoperabilitet, flygstridsledning. 

 



 
 

Swedish fighter control in an international context 
 
Abstract: 
The aim of this study is to contribute to increased understanding of what challenges Swedish fighter con-
trollers is facing in an international context. The term interoperability is initially described based on the 
Swedish Armed Forces perspective and then given a broader perspective within the theoretical framework 
presented by Michael Codner. A survey addressed to Swedish fighter control personnel indicated that the 
most important factors for achieving interoperability, at lower tactical level, did not correspond with the 
focus on technical factors for interoperability at the military strategic level. 
 
The factors identified by the Swedish fighter control personnel were, fighter control techniques and air-
space procedures. These factors were further used in purpose of determine the differences between Swedish 
and British fighter controlling, in order to analyze to what extent these differences influence the ability to 
achieve interoperable Swedish fighter controlling. The study demonstrates great differences in the conduct 
of fighter control between Sweden and Great Britain, differences mainly stemming from cultural and be-
havioural factors. 
 
Access to correct and adequate documentation concerning tactics, methods and procedures, for both fighter 
controllers and pilots, is crucial in developing an interoperable Swedish fighter control. Furthermore, there 
is a necessity of co-operation and exercise in an international environment. The conclusion is that a well-
working interaction between people at lower tactical level is fundamental to achieving interoperability, i.e. 
behavioural interoperability. 
 
A possibility to meet the challenges is identified in a NATO/PFP partnership goal, PG nr 0001 Air opera-
tions and training, adopted by Sweden. It demands that the Swedish Armed Forces analyzes the need for 
interoperability from a lower tactical level perspective to contribute to a change in behaviour. 
 
Key words: Interoperability, behavioural interoperability, fighter control 
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1 Inledning 
Reformeringen av Försvarsmakten är ett faktum. Sverige reformerar från ett tämligen 
omfattande invasionsförsvar till ett mindre men vassare insatsförsvar. För svensk 
flygstridslednings1 vidkommande uppmärksammades denna ökade internationalise-
ring efter det svenska medlemskapet i NATO/PFP (Partnership For Peace) i maj 
1994. Behovet av andra ledningsmetoder för att förbereda de flygande förbanden 
ökade i takt med mer frekventa internationella övningar. Vilka internationella led-
ningsmetoder var det då de flygande förbanden eftersökte? Var kunde dessa hittas? 
Framför allt, hade vi tillgång till dessa metoder och procedurer? Efterhand som olika 
flygdivisioner hade deltagit i varierande internationella övningar kom dessa hem och 
hade erfarenheter med sig som de självklart delgav till den lokala stridslednings-
funktionen. Problemet var att många hade olika erfarenheter och därmed kom de 
flygande förbanden att vilja bli stridsledda här hemma på olika sätt, beroende på vil-
ka erfarenheter just det förbandet hade. Det saknades en gemensam syn eller tillämp-
ning av internationell stridsledningsmetodik vid denna tid.2 
 
Stridsledning av flygstridskrafter syftar ytterst till att nå maximal verkan med de 
flygsystem som är under ledning. Grunden är att genom olika sensorer, vanligtvis 
radar, skapa en luftlägesbild som visar de farkoster som färdas i luftrummet. Luft-
rummets uppbyggnad i fred skiljer sig mellan olika nationer i den mening att kontroll 
av luftrummet tillämpas varierande. Dock kan det generellt sägas bestå av kontrolle-
rade och icke-kontrollerade delar. Vitalt är att kunna fastställa identitet på dessa far-
koster. Ofta sker detta genom särskilda tekniska system för igenkänning som är pla-
cerade ombord de flygfarkoster som tillhör den egna styrkan eller koalitionen. Far-
koster som identifieras som okända eller fientliga kan utgöra ett potentiellt eller reellt 
hot och skall därför identifieras eller bekämpas av eget flyg. Stridsledning av eget 
flyg till kontakt med dessa farkoster sker genom olika metoder där flygstridsledaren 
har att omvandla sin tvådimensionella radarbild till en föreställd tredimensionell bild 
i sina tankar. På sin radarskärm ser flygstridsledaren enbart riktning och avstånd, två 
dimensioner, samtidigt som det verkliga händelseförloppet även sker i höjdled, den 
tredje dimensionen. Denna tredimensionella bild skall sedan omvandlas till begripli-
ga direktiv eller upplysningar, beroende på metod, per radio, till piloten som strids-
leds, så att bästa möjliga utgångsläge erhålls för uppdragets lösande. Denna över-
gripande redogörelse är en generell beskrivning av stridsledning och torde vara gäl-
lande oavsett nation. 
 

                                                 
1  Flygstridsledning och stridsledning kommer fortsättningsvis att utnyttjas synonymt för att beskri-

va stridsteknisk ledning av flygstridskrafter.  
2  Författaren tog officersexamen 1988 med befattning inom luftbevakningstjänsten och har efter 

vidareutbildning 1992 tjänstgjort som radarjaktledare (rrjal) samt chefsradarjaktledare (crrjal), se-
demera omdöpt till flygstridsledare (fsl) respektive chefsflygstridsledare (cfsl), vid olika typer av 
ledningscentraler inom flygvapnet. Efter genomförd KHS HK 1995 har tjänsten även omfattat be-
fattningen jaktledare (jal) med övergripande ansvar för insättande av jaktflyg i flygvapnets inci-
dentberedskap. Under perioden 2001-2004 innehade författaren tjänsten som Chef Specialutbild-
ningssektionen, där flygstridsledar- /chefsflygstridsledarutbildningen faller under, vid flygvapnets 
centrala fack och funktionsskola STRILS vid dåvarande F20. 
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Som ett led i kompetensuppbyggnaden inför internationella övningar startades ett 
arbete 1998 som utmynnade i en första provisorisk Handbok Flygengelska3, som 
senare fastställdes i Försvarsmakten år 2002. Denna handbok hjälpte flygvapnet 
minska det första hindret vid en internationell övning, språket och terminologin. 
Dock skrevs ingenting om metoder eller procedurer vid internationell stridsledning. 
Slutsats drogs dock av Försvarsmaktens högkvarter att även inom NATO förekom en 
stor variation avseende språk och tillämpning för stridsledning varför direktiv gavs 
att Storbritanniens förhållningssätt skulle utgöra den internationella standard Sverige 
skulle utvecklas mot.4 
 
Försvarsmakten upplevdes sakna en övergripande bild över hur interoperabilitet skul-
le utvecklas på stridsteknisk nivå. I många stycken upplevdes en alltför stark kopp-
ling till tekniska frågor såsom olika materielsystem som den viktigaste faktorn för 
interoperabilitet. Kanske är det så att människan i systemet behöver komma mer i 
fokus? Till syvende och sist är det människor som agerar och interagerar, ofta med 
hjälp av tekniska system, och dessa behöver förstå varandra för att effektivt kunna 
arbeta tillsammans. Detta framhålls även i överstelöjtnant Per Nilssons inträdesanfö-
rande till Kungliga Krigsvetenskapsakademien där han hävdar att det kanske vikti-
gaste ledordet i dagens reformering av Försvarsmakten är interoperabilitet. Vidare 
säger han:  
 

”Tyvärr begränsas ofta problemet till tekniska frågor om dataformat och våg-
former. Den verkliga utmaningen är dock den mjuka interoperabiliteten såsom 
operativa och taktiska metoder, ledningskoncept, ömsesidigt förtroende, sam-
träning samt gemensam syn på ords och begrepps värde.”5 

 
Sverige har idag JAS 39 flygförband som är anmälda till beredskap för internationel-
la insatser. Att beredskapsförband, såsom SWAFRAP 39 (Swedish Air Force Rapid 
Reaction Unit JAS 39), skall samöva med andra flygstridskrafter utomlands är själv-
klart. Dock får den nationella träningen och övningen ej försummas. Endast genom 
en trovärdig och genomtänkt förmågeutveckling i Sverige kan dessa förband agera 
med förtroende internationellt. Detta skall samtidigt genomföras med ny teknisk ma-
teriel då det svenska högkvarteret har beslutat att inga nationella särlösningar skall 
vidmaktshållas eller utvecklas, såvida det inte föreligger särskilda skäl.6 De svenska 
stridsledningssystemen har med tiden utvecklats för den svenska metodiken och är 
inte anpassade för internationell metodik, vilket i sig är försvårande för internationell 
utveckling. Därav behovet av en högre grad av förståelse för den internationella me-
todikens grunder för att kunna stödja utvecklingen av insatsförbandet i den dagliga 
träningen och övningen i Sverige. I detta fall utgör flygstridsledningspersonalens 
förståelse och förmåga att tillämpa internationell interoperabel stridsledning här 
hemma en förutsättning för insatsförbandet - borta. 
                                                 
3  Handbok Flygengelska riktar sig till Försvarsmaktens besättningar i flygplan och helikoptrar, 

flygstridsledare och flygtekniker. Syftet med handboken är att öka flygstridskrafternas operabili-
tet avseende internationell verksamhet. (taget ur förordet till handboken, förf. anm.) 

4  Försvarsmakten, 2003, Ny uppgift inom befintligt uppdrag för F20, avseende införande av utveck-
lingsgrupp för engelska fraseologi vid STRI- och flygtjänst, (Stockholm: HKV) 

5  Nilsson Per Övlt, 2005, Inträdesanförande i Kungl Krigsvetenskapsakademien, [www] 
6  Försvarsmakten, 2004, Interoperabilitet avseende ledningssystem – CKRI Beslut I Stort (BIS), 

(Stockholm: HKV), sid 1. 
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Försvarsmaktens fokus för internationaliseringen av flygstridskrafterna ligger idag på 
att uppnå teknisk interoperabilitet.7 Är uppnådd teknisk interoperabilitet tillräckligt 
för att kunna verka i en multinationell operation? Enligt Codner är den svåraste upp-
giften att uppnå interoperabilitet på stridsteknisk nivå. Detta på grund av krav att 
doktriner har en hög överensstämmelse samt att tillgång till direktiv och föreskrifter 
krävs då teorier möter den praktiska verkligheten mellan människor. Han menar med 
andra ord att uppnådd teknisk interoperabilitet inte räcker för att kunna samverka i en 
multinationell operation. 
 

”If two nations are intent on using forces in fundamentally different ways, no 
amount of technical connectivity will weld their units into a coherent force.”8 

 
Detta leder till syftet med denna studie som är att bidra till ökad förståelse för vilka 
utmaningar svensk flygstridsledning står inför i utvecklandet av en internationellt 
fungerande stridsledning, i detta fall den brittiska. 
 
1.1 Forskningsfrågor 
 

• Vilka är de viktigaste skillnaderna i stridsledning mellan svensk och brittisk 
flygstridsledning? 

 
• Vilka utmaningar finns det för svensk flygstridsledning att utveckla interope-

rabilitet gentemot brittisk flygstridsledning? 
 
1.2 Centrala begrepp 
 
1.2.1 Interoperabilitet (svensk def)  
”Interoperabilitet avser två huvuddelar, fysisk och logisk. Med fysisk interoperabili-
tet menas att IT-system skall kunna kopplas samman för att utbyta information. Med 
logisk interoperabilitet avses att protokoll, meddelandeformat, begrepp, termer, reg-
ler och metoder är entydiga, standardiserade. Fysisk interoperabilitet är en förut-
sättning för logisk interoperabilitet, men det är först när logisk interoperabilitet före-
ligger som data kan förädlas till information och kunskap.”9   
 
I denna studie kommer Codners modell för interoperabilitet att nyttjas, där han utgår 
från fyra olika dimensioner av interoperabilitet; Organisatorisk, Beteendemässig, 
Teknisk samt Logistisk. 
 

                                                 
7  Försvarsmakten, 2005, Prioriterad anskaffning av interoperabilitetshöjande materiel som skall 

vara operativt år 2008, (Stockholm: HKV). 
8  Codner Michael, 2003, Hanging Together – Military Interoperability in an Era of Technological 

Innovation, (London: The Royal United Services Institute for Defence Studies), sid 20ff. 
9  Försvarsmakten, 2004, Direktiv för Försvarsmaktens informationsteknikverksamhet (DIT 04), 

(Stockholm: HKV), sid 14. 
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1.2.2 Stridsledning (svensk def) 
”Radarledning som innehåller taktisk information, på tal och/eller data, om mål och 
stridsmiljö.”10 Vidare sägs radarledning vara ”Tillhandahållande av navigerings-
hjälp åt flygplan i form av särskilt angivna kurser, som grundar sig på användning 
av radar.”11  
 
Stridsledning syftar ytterst till att genom olika metoder av ledning nå största möjliga 
effekt, med bibehållen säkerhet, av de flygstridskrafter som är under stridsledning. 
Denna stridsledning bygger på utnyttjandet av standardiserade metoder av termino-
logi och procedurer för att minska risken för missförstånd. Ytterligare behövs olika 
tekniska system för att kunna genomföra stridsledning, primärt ledningssystem för att 
presentera aktuellt luftläge samt kommunikationsutrustning för att kunna dirigera 
flygstridskrafterna men även informationshanteringssystem för utbyte av t.ex. ordrar 
och direktiv. Skall interoperabel stridsledning uppnås behöver dessa metoder, proce-
durer samt system kunna fungera i samverkan med andra. I denna studie kommer 
detta att kopplas till Codners modell av interoperabilitet. 
 
1.3 Avgränsningar 
Stridsledning av flygstridskrafter kan ske från både markbaserade och flygburna led-
ningscentraler. I denna studie kommer skillnader mellan svensk och brittisk strids-
ledning, oberoende av typ av ledningscentral, att undersökas. 
 
Luftoperationer som samlingsbegrepp, består av många olika uppdragstyper varför 
denna studie i huvudsak ämnar behandla stridsledning av flygplan i rollen luftförsvar 
i fred då SWAFRAP JAS 39 är anmält som beredskapsförband till EU:s styrkeregis-
ter. Motivet till detta är att en förutsättning för realistisk interoperabilitet vid en in-
ternationell insats kräver trovärdig träning och utbildning hemma före insats. 
 
Begreppet interoperabilitet är omfattande och avses i denna studie behandla de fakto-
rer som den empiriska undersökningen finner viktigast ur Codners modell för inter-
operabilitet. Se vidare Codners teorimodell figur 2.  
 
1.4 Tidigare forskning 
Sökningar i referensdatabaser med sk. multisökning (flera olika databaser avsöks 
samtidigt) har genomförts i syfte att lokalisera tidigare forskning. Både nationella 
och internationella databaserna har utgjort underlag för dessa sökningar. Ingen forsk-
ning som jämför stridsledning har påträffats. Begreppet interoperabilitet förekommer 
i stor mängd forskning och litteratur. 12 Däremot förekommer begränsat med forsk-
                                                 
10  Försvarsmakten, 1996, RML-D-1 OSF Ordnings- och säkerhetsinstruktioner för militär flygverk-

samhet, (Stockholm: HKV), sektion 0 sid 12. 
11  Ibid sid 19. 
12  Ett stort fokus av begreppet interoperabilitet ligger inom olika former av  förklaringar i den civila 

begreppsvärlden. En sökning på Internet på ordet ”interoperabilitet” gav 170 000 träffar. Av för-
klarliga skäl har inte alla dessa studerats. Genom att övergripande studera ärendemeningar samt 
den kortfattade beskrivningen som publiceras därtill har konstaterats att en stor del av det sam-
manlagda materialet berör någon form av teknisk interoperabilitet. (Denna slutsats redovisar även 
Berggren W Anders (red) i introduktionen till Humanperspektiv i Försvarsmaktens flexibla in-
satsförsvar - med särskilt fokus på interoperabilitet här och nu.) Dock har ett antal, som ur denna 
studies syfte verkat vara intressanta, studerats. [www]  
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ning kring begreppet beteendemässig interoperabilitet såsom även är fallet med olika 
nationella varianter av stridsledning. Intressant är dock att Codners teorimodell för 
interoperabilitet har utnyttjats i två funna undersökningar. I sökandet av tidigare 
forskning avseende stridsledning av jaktflyg på stridsteknisk nivå, framstår detta som 
ett tämligen outforskat område.  
 
”Interoperabilitet i multinationella operationer – Fallstudie Liberia (LA01) och tan-
kar inför framtiden”13 är en krigsvetenskaplig rapport vars syfte är att studera inter-
operabilitet i multinationella operationer och diskutera dess konsekvenser för den 
svenska reformeringsprocessen. I rapporten har framför allt Michael Codners teori-
modell av militär interoperabilitet använts som underlag för studiens genomförande. 
Genom resonemang om hur Codners modell av interoperabilitet förhåller sig ur ett 
svenskt helhetsperspektiv, på militärstrategisk nivå, har denna rapport gjort en 
genomgång av innebörden av samordning/samverkan kopplat till krigföringsförmåga 
som ett mått på effektivitet. Detta har lett till en vidareutveckling av Codners intero-
perabilitetsmodell som lyder: 
 

”Interoperabilitet är en relation mellan två eller flera parter, vilken utgår ifrån 
att skapa högsta effektivitet gentemot ställda operationsmål och som beaktar 
alla delar av krigföringsförmågan”14 

 
Rapporten är i sina inledande delar, som avhandlar Försvarsmaktens reformering och 
dess förhållande till begreppet interoperabilitet, multinationell interoperabilitet i mili-
tära operationer samt andra aktörers uppfattning om interoperabilitet, mycket intres-
sant och genombelyst. Rapporten ger en bra förståelse för begreppsfloran runt inte-
roperabiliet idag.  
 
”Humanperspektiv i Försvarsmaktens flexibla insatsförsvar – med särskilt fokus på 
interoperabilitet här och nu” 15 är titeln på en slutrapport av ett uppdrag Försvars-
högskolan erhöll av HKV STRA UTVS 2004. Denna rapport behandlar begreppet 
interoperabilitet i sitt inledningskapitel varefter rapporten talar om hur människan 
förhåller sig till tekniska system i olika aspekter. Bland annat redovisar FOI sin kun-
skapsinventering avseende forsknings- och utvecklingsläget rörande MSI (Människa-
System-Interaktion). FOI avslutar med 21 förslag till nya forskningsfrågor. En av de 
föreslagna forskningsfrågorna är ”Vilka blir/är följderna av övergången till flygeng-
elska i Flygvapnet?”16. Ur den underliggande frågan ”Vilka följder för mental ar-
betsbelastning, missförstånd, och vilka fördelar finns med den övergång till flygeng-
elska som sker inom Flygvapnet?” kan tolkas att fokus ligger inom MSI samt anta-
gandet att tillgång till den metodik som är kopplat till ”flygengelska” är en interna-
tionell sådan och ej den svenska metodiken. Mellan detta förslag till forskningsfråga 
och föreliggande studie finns det områden som är av gemensamt intresse. Rapporten 

                                                 
13  Sjöblom Ingvar, 2005, Interoperabilitet i multinationella operationer – Fallstudie Liberia (LA01) 

och tankar inför framtiden, (Stockholm: Försvarshögskolan). 
14  Ibid sid 53. 
15  Berggren W Anders (red), 2004, Humanperspektiv i Försvarsmaktens flexibla insatsförsvar - med 

särskilt fokus på interoperabilitet här och nu, (Stockholm: Försvarshögskolan). 
16  Ibid sid 154. 
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är intressant ur många synvinklar i reformeringen till det nya insatsförsvaret men 
bidrar i sin helhet inte i någon större omfattning till denna studie. 
 
Jörgen Marqvardsen har anlagt tesen att en hög grad av överensstämmelse mellan 
doktriner skapar förutsättningar för samverkan i internationella operationer och där-
med interoperabilitet, utifrån Michael Codners teorimodell för interoperabilitet.17 
Marqvardsens resultat visar att det generellt finns en hög grad av överensstämmelse 
mellan de jämförda doktrinerna, den svenska doktrinen för luftoperationer samt den 
norska och den brittiska motsvarande doktrinen. Detta innebär i enlighet med tesen 
att förutsättningar föreligger för samverkan i internationella operationer. Dock pekar 
hans resultat på en sämre överensstämmelse mellan dessa doktriner ifråga om synen 
på ledning, vilket kan försvåra samverkan i eller mellan staber. I detta sammanhang 
skall detta inte tolkas som ledning på stridsteknisk nivå utan snarare åsyftas ledning 
på taktisk och operativ nivå. Detta är inte uppseendeväckande då den svenska doktri-
nen för luftoperationer förhåller sig ytterst kortfattat till stridsledning, som genom-
förs på stridsteknisk nivå.18 
 
Mikael Hagenbo anser i sin C-uppsats avslutande diskussion att man bör förhålla sig 
till interoperabilitet på flera nivåer.19 Den högsta av dessa nivåer är det han kallar den 
slutliga och eftersträvansvärda nivån, humannivån av interoperabilitet, mellan hjärna 
och hjärna. På denna nivå tolkas presenterad information lika av olika beslutsfattare 
och ett likartat beslutstagande och agerande är att förvänta. Hagenbo menar att i luft-
stridssammanhang krävs extremt korta tider mellan beslut och handling och använder 
OODA-loopen20 (Observe-Orient-Decide-Act) som bas för sina slutsatser. För att 
denna OODA-loop skall fungera hävdas att den enda acceptabla nivån av interopera-
bilitet är just den han kallar humana nivån (sic!), alltså den mellan hjärna och hjärna. 
Hans slutsatser visar att praktisk nytta av interoperabilitet föreligger först när männi-
skan är inkopplad och kan tillgodogöra sig och förstå informationen på önskat rätt 
sätt.  

                                                 
17  Marqvardsen Jörgen, ChP 03-05, Doktrin för luftoperationer – skapar den förutsättningar för 

samverkan med andra länder i internationella operationer?, (Stockholm: Försvarshögskolan). 
18  Försvarsmakten, 2005, Doktrin för luftoperationer, (Stockholm: HKV), sid 111. 
19  Hagenbo Mikael, ChP T 00-02, Interoperabilitet, administration och ledning av radiosambands-

sytem TARAS relativt JTIDS/MIDS, (Stockholm: Försvarshögskolan). 
20  Hammond Grant, 2001, The Mind of War, John Boyd and American Security, (USA: Smithsonian 

Institution), sid 188-191, beskriver OODA-loopen. 
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2 Metod 
2.1 Vetenskaplig metod 
Den vetenskapliga metoden för denna studie är tredelad. I den första delen genom-
förs en kvalitativ textanalys av centrala dokument som beskriver interoperabilitet och 
dess förhållande till andra väsentliga begrepp. Syftet med detta är att skapa en förstå-
else för var Försvarsmakten står idag vad gäller innebörd och utnyttjande av begrep-
pet interoperabilitet samt vilka dokument och faktorer som styr interoperabilitetsut-
vecklingen av insatsförvaret. Ytterligare skall i första delen en teorimodell av inter-
operabilitet beskrivas i syfte att ge begreppet en vidare innebörd än vad som normalt 
är brukligt. I den andra delen genomförs en empirisk undersökning, genom en enkät, 
för att finna de faktorer som anses vara viktiga för att utveckla en interoperabel 
stridsledning. Utifrån dessa faktorer genomförs i steg tre en jämförelse mellan svensk 
och brittisk flygstridsledning. Resultaten har analyserats och slutligen förs en diskus-
sion som syftar till att svara på ställda frågor. 
 
2.2 Forskningsdesign 

Figur 1. Modell över tillvägagångssätt. 
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I det första steget presenteras en sammanställande beskrivning av dokument avseen-
de hur Försvarsmakten nyttjar begreppet interoperabilitet. Var har Försvarsmakten 
tagit sin utgångspunkt och mot vem eller vilka skall interoperabilitet utvecklas? Hur 
tolkas begreppet och vilket fokus för interoperabilitet har Försvarsmakten idag?  
Codners teorimodell beskrivs för att vidga synen på interoperabilitet. Denna teori-
modell omsätts till en egen modell där Codners fyra dimensioner för interoperabilitet 
kläs med faktorer som skulle kunna påverka en utveckling av interoperabel stridsled-
ning utifrån Försvarsmaktsperspektivet. 
 
För att kontrollera om dessa faktorer överensstämmer med uppfattningen på strids-
teknisk nivå ställs i andra steget en enkät till stridsledningspersonal där de viktigaste 
faktorerna efterfrågas. Resultaten analyseras och de viktigaste faktorerna, utifrån ett 
stridstekniskt perspektiv, för utvecklande av interoperabel stridsledning identifieras. 
Överensstämmer dessa faktorer med tidigare identifierade faktorer utifrån Försvars-
maktens perspektiv på interoperabilitet? 
 
I det tredje steget beskrivs den svenska och brittiska flygstridsledningen för att kunna 
jämföras. Utifrån det tidigare identifierade faktorerna klarläggs skillnaderna i en jäm-
förande analys. Dessa skillnader lyfts vidare för att diskuteras vilken påverkan de har 
för att uppnå svensk interoperabel stridsledning. 
 
2.3 Val av litteratur med motiv och källkritik 
Flygstridsledning är ett område som är mycket sparsamt dokumenterat, till viss del 
beroende på att dokumentation avseende stridsledning, taktik, procedurer etc är hem-
lig. I Sverige är t.ex. handböcker avseende stridsledning av JA 37 Viggen fortfarande 
hemligstämplade trots att flygsystemet inte längre är operativt. På grund av detta har 
viss litteratur som varit relevant för denna undersökning inte varit möjlig att tillgå. 
Den litteratur som funnits tillgänglig har utnyttjats samtidigt som den i vissa fall kan 
kritiseras som varande ovetenskaplig då det varit svårt att identifiera källmaterialet. I 
beskrivningen av den svenska stridsledningen utnyttjas bland annat boken Luftens 
Dirigenter av Bjarne Darwall. Darwall är själv flygstridsledare med mångårig tjänst 
varför han får anses som trovärdig i det han skriver. Handbok Flygengelska vars syf-
te är att öka flygstridskrafternas operabilitet avseende internationell verksamhet är 
framtagen av en arbetsgrupp bestående av piloter, flygstridsledare, flygledare med 
varierande internationell erfarenhet. Handboken skall dock fungera som ett stöd eller 
likriktare i den internationella utvecklingen varför den får anses spegla det arbets-
gruppen genom sin gemensamma erfarenhet upplever vara korrekt från internationel-
la övningar eller kontakter. Vidare har handboken kvalitetssäkrats genom flygstrids-
ledningspersonal i Storbritannien.21 
 
I huvudsak har i övrigt utnyttjats myndighetsdokument eller skrivelser, dels från Sve-
rige men även från utländska officiella myndigheter. Primärt har dessa dokument och 
skrivelser legat till grund för att belägga olika ställningstaganden. Trovärdigheten i 
dessa får anses ligga i att de representerar den utgivande myndighetens ståndpunkt 
eller beslut snarare än en enskild persons ställningstagande.  

                                                 
21  Lundin Anders, Kn, 2006, E-post svar på frågor angående Handbok Flygengelska, se bilaga 2, 

svar på fråga 7. 
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Internetkällor är utnyttjade i huvudsak från olika myndigheters officiella hemsidor. 
Det primära motivet för utnyttjandet av Internet är för den enkelhet ett stort antal 
dokument har kunnat samlas in och överblickas på kort tid. Internet kan i och för sig 
komprometteras av personer som olagligen tar sig förbi olika säkerhetsskydd för att 
förvanska eller ändra informationen som finns där i olika syften. Information från 
Internet har i denna studie hämtats från myndigheter vars verksamhet inte är att anse 
som kontroversiell varför sannolikheten att någon person eller organisation har an-
ledning att kompromettera sökt information får anses som låg. 
 
Ytterligare har intervjuer genomförts med personer som ansetts haft sakkunskap i 
ämnet. Vilka personer som ansetts haft sakkunskap har framkommit genom samtal 
med kollegor samt genom studerandet av handläggar av dokumentation.  
 
2.4 Enkätstudie 
 
2.4.1 Deltagare 
Enkäten ställdes till flygstridsledningspersonalen vid StriC22 Syd, ”Cobran”, under 
Air Power Exercise 2006, där författaren själv deltog. Svarsfrekvensen var hög, 80%, 
dock skall denna siffra beaktas utifrån att endast 15 personer hade möjlighet att sva-
ra, och 12 personer svarade. En person hade glömt att lämna in sitt svar, övriga två 
uteblev av okänd anledning. Könsfördelningen av de 15 tillfrågade var 12 män och 3 
kvinnor i uppskattad ålder mellan 24 – 55 år, där kvinnorna representerade de yngre 
åldrarna. Deltagandet var frivilligt och ingen ersättning utgick. 
 
2.4.2 Enkät 
I denna studie har enkäten utgjort underlag för att identifiera vad som anses eller 
upplevs vara primära eller viktiga skillnader mellan nationell och internationell 
stridsledning. Dessa faktorer kommer sedan att ligga till grund för den jämförande 
analysen i punkt 4.3. Två frågor ställdes och dessa var: 
 

• Hur många år har du tjänstgjort som flygstridsledare? 
 

• Vid en jämförelse mellan de grundläggande principerna för stridsledning mel-
lan Sverige och Storbritannien framkommer ett behov av att identifiera jäm-
förelsefaktorer. Vilka är de tre (3) viktigaste faktorerna att beakta vid en jäm-
förelse anser du? 

 
Anledningen till den första frågan var att se om antal år i tjänst påverkade valet av 
faktorer. Fråga nummer två syftade till att identifiera de mest dominanta faktorer som 
skall utgöra underlag för den fortsatta studien. 
 
2.4.3 Genomförande 
Författaren delgav samtliga närvarande flygstridsledare enkätens syfte vid en gemen-
sam morgongenomgång. Därefter överräcktes enkäten personligen till berörda perso-
ner så att de tillfrågade hade möjlighet att ställa kompletterande frågor. På enkäten 
framgick när och var den senast skulle lämnas in för sammanställning. Efter att ha 
                                                 
22  StridsledningsCentral Syd, svensk benämning på ledningscentral 
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sammanställt resultatet från enkäten delgavs resultatet till flygstridsledningspersona-
len. Denna sammanställning inkluderade gjord tolkning av författaren avseende vissa 
svar, då frågorna var öppna och gav utrymme till högst personliga svar. Vidare om-
bads personalen att reagera på den tolkning och val av faktorer som ansågs utgöra 
resultatet av enkäten genom personlig kontakt med författaren under övningen alter-
nativt per e-post efter övningen. Ingen reaktion har hittills meddelats författaren var-
för resultatet får anses vara så tillförlitligt det nu kan vara.  
 
2.4.4 Analys av enkät 
Svaren sammanställdes i ett diagram där alla svaren redovisades såsom de var ned-
tecknade av den svarande. Fler än två liktydiga svar numrerades för att skapa en 
överblick över hur representationen av svaren var. Vissa svar var så pass generella att 
de kunde tolkas i olika riktningar varför en kompletterande förtydligande ställdes till 
personalen av författaren. Svar som uttryckte samma andemening samlades under en 
rubrik i de kategoriserade svaren. Antalet träffar per rubrik räknades samman och 
dessa listades i sammanställningen. Dessa kategoriserade svar har därefter kopplats 
till vilken dimension av interoperabilitet den kan påverka eller påverkas av, i model-
len för interoperabel stridsledning under pkt 3.1.4. 
 
2.5 Studiens validitet och reliabilitet 
Syftet med att utnyttja Codners teorimodell i denna studie är att förmedla en ökad 
förståelse av begreppet interoperabilitet och att detta begrepp omfattar flera faktorer. 
Dock kan Codners teorimodell kritiseras då han inte beskriver hur de olika dimen-
sionerna av interoperabilitet faktiskt påverkar varandra.  Den kvalitativa textanalysen 
av dokument för Försvarsmaktens interoperabilitet baseras på en mängd olika doku-
ment som anses representativa för Försvarsmaktens inriktning. Huvuddelen pekar i 
samma riktning vad gäller det underliggande antagandet om den ensidiga tekniska 
fokuseringen som primär åtgärd för interoperabilitet.  
 
Enkätundersökningens relativt låga respondentantal (n=12) kan begränsa trovärdig-
heten i framtagandet av de tre viktigaste faktorerna för interoperabel stridsledning. 
Totalt bedöms antalet aktiva flygstridsledare i Sverige till cirka 55 personer varför 
respondentantalet skulle utgöra 22 % av teoretiskt möjliga antal svar. Trovärdigheten 
styrkes dock av att respondenterna var spridda i ålder och antal tjänstgöringsår. Sam-
tidigt är personalen från denna stridsledningscentral de mest erfarna avseende tilläm-
pandet av internationella procedurer och metodik. Detta anses bero på att de i sin 
dagliga verksamhet i huvudsak stridsleder och tränar det svenska insats- och bered-
skapsförbandet SWAFRAP JAS 39.  
 
Enkätens reliabilitet stärks av författarens mångåriga egna erfarenhet som underlättat 
beskrivandet och tolkning av frågor och svar. Vid osäkerhet vid tolkningen av svar 
tillfrågades den enskilde respondenten för ett klargörande. Respondenternas svar på 
enkätundersökningen kan vara präglade av den enskildes faktiska arbete på stridstek-
nisk nivå. Det kan därför inte hållas helt för otänkbart att de inte beaktar den helhet 
av interoperabilitet som Codner beskriver. Samtidigt var syftet med enkäten att just 
identifiera vilka faktorer som ansågs viktigast för interoperabilitet på stridsteknisk 
nivå. Iden var att få fram till vilken grad det fanns en överensstämmelse mellan den 
militärstrategiska nivån och den stridstekniska nivån i synen av utvecklandet av ökad 
interoperabilitet. 
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3 Teoretisk och empirisk utgångspunkt 
Avsikten med detta kapitel är att först beskriva begreppet interoperabilitet ur ett 
svenskt perspektiv för att öka läsarens förståelse för hur begreppet utnyttjas och an-
vänds i Försvarsmakten idag för ökad interoperabilitet. Vidare beskrivs en teorimo-
dell av interoperabilitet i syfte att ge begreppet en vidare innebörd än vad som nor-
malt är brukligt. Därefter genomförs kritik av vald teori samt att teorimodellens fyra 
dimensioner kommer att omsättas med faktorer som skulle kunna utveckla en inter-
operabel stridsledning utifrån Försvarsmaktsperspektivet. Resultatet från den empi-
riska undersökningen kommer avslutningsvis att ge ett gräsrotsperspektiv på vilka 
faktorer stridsledningspersonalen på stridsteknisk nivå anser vara de viktigaste fakto-
rerna för att utveckla interoperabel stridsledning. Diskussionen kommer att organise-
ras kring dessa faktorer. 
 
3.1 Interoperabilitet 
 
3.1.1 Interoperabilitet för det svenska insatsförsvaret 
För att bättre kunna förstå omfattningen av begreppet interoperabilitet ur ett svenskt 
perspektiv och dess betydelse i reformeringsprocessen av Försvarsmakten, är en be-
skrivning av olika definitioner nödvändig. Studien har tidigare visat att interoperabi-
litet kan ha en vid innebörd, ofta inom olika tekniska aspekter, inte bara inom den 
civila begreppsvärlden utan även inom den militära. Här kommer därför både svens-
ka och utländska militära definitioner av olika interoperabilitetsbegrepp att jämföras.  
 
I Direktiv för Försvarsmaktens informationsteknikverksamhet (DIT 04), definition av 
interoperabilitet avses med IT-system, tekniska system som behandlar och utväxlar 
informationsdata med varandra. Vidare har Försvarsmakten valt att ersätta ”IT-
system” med ”utrustning/system” i sin definition enligt DIT 04.23 Detta kan tolkas 
som ytterligare ett utryck, om än så litet, för den komplexitet begreppet interoperabi-
litet står för. Då Försvarsmakten skall inriktas så att interoperabilitetskraven enligt de 
av Sverige antagna partnerskapsmålen24 uppnås samt att NATO/PFP PARP (Plan-
ning and Review Process) arbetet fortsatt skall vara Försvarsmaktens främsta verktyg 
för interoperabilitetsutveckling25, kan det vara av intresse och se om NATO definie-
rar interoperabilitet på samma sätt, eller om det finns skiljaktigheter häremellan. 
NATO definierar interoperabilitet i Allied Administrative Publication, AAP-6, 2005 
års utgåva, som: 
 

“The ability to operate in synergy in the execution of assigned tasks”26 
 

                                                 
23  Försvarsmakten, 2004, Svensk ledningssytemutveckling mot internationell interoperabilitet 2005, 

(Stockholm: HKV), bilaga 1, sid 10. 
24  Försvarsmakten, 2004, Interoperabilitet avseende ledningssystem – CKRI Beslut I Stort (BIS), 

(Stockholm: HKV), sid 1. 
25  Försvarsmakten, 2005, Försvarsmaktens förslag till nya eller förändrade partnerskapsmål för 

perioden 2007-2012, (Stockholm: HKV), sid 1-2. 
26  NATO, 2005, AAP-6 NATO Glossary of terms and definitions. Definition av interoperabilitet, sid 

2-I-6. 
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Denna definition kan översättas till förmågan att agera genom samverkan i genomfö-
randet av tilldelade uppgifter. Samtidigt kopplas begreppet starkare till den relaterade 
definitionen av standardisering i samma dokument. 
 

”The development and implementation of concepts, doctrines, procedures and 
designs in order to achieve and maintain the compatibility, interchangeability 
or commonality which are necessary to attain the required level of interopera-
bility, or to optimise the use of resources, in the fields of operations, materiel 
and administration.” 27 

 
Definition av interoperabilitet i 2005 års utgåva av AAP-6 ger en öppning för en vi-
dare tolkning och kan i många stycken vara ett uttryck för NATO:s moderna synsätt 
och ambition till en utökad krishanteringsförmåga. I strävan att uppnå interoperabili-
tet med fler aktörer än bara militära har NATO valt att fokusera förmågan till sam-
verkan genom att definiera och lägga tyngd vid de tre nivåerna av standardisering 
som nämns i definitionen, ”compatibility, interchangeability or commonality”. 
”Commonality” är den högsta nivå där samma doktriner, procedurer och utrustning 
används i en gemensam operation och följaktligen ”compatibility” den lägsta där 
enheter skall kunna fungera tillsammans utan att orsaka oacceptabel påverkan på 
varandra. I en ren militär kontext ger dock den tidigare definitionen i 2000 års utgåva 
av AAP-6, interoperabilitet en mer passande förståelse.  
 

“The ability of Alliance Forces, and when appropriate, forces of Partner and 
other nations, to train, exercise, and operate effectively together in the execu-
tion of assigned missions and tasks.” 28 

 
Denna definition är för övrigt en av de definitioner som Försvarsmakten valt att för-
hålla sig till i det styrdokument som ligger till grund för styrning, samordning och 
inriktning av den svenska ledningssystemsutvecklingen mot internationell interope-
rabilitet. 29 I det svenska styrdokumentet tar man även upp NATO definition av sy-
steminteroperabilitet som vägledande för att få en bättre förståelse av interoperabili-
tetsbegreppet. NATO definierar i Allied Administrative Publication, AAP-31, “Sys-
tem Interoperability” som: 
 

“The ability of systems to provide information and services to and accept in-
formation and services from other systems and to use the information and ser-
vices so exchanged.”30 

 
Ur detta ser vi att det finns en skiljaktighet i definition av interoperabilitet. I DIT 04 
upplevs fokus ligga på tekniska systems förmåga att fungera tillsammans - alltså 
förmågan till att sammankoppla olika system med rätt sorts ”kabel” och via denna 
”kabel” skicka data/information så att samma information kan utläsas av mottagaren 

                                                 
27  NATO, 2005, AAP-6 NATO Glossary of terms and definitions. Definition av standardization, sid 

2-S-8. 
28  UK Defence Standardization, brittisk referens till interoperabilitet. [www]  
29  Försvarsmakten, 2004, Svensk ledningssytemutveckling mot internationell interoperabilitet 2005, 

(Stockholm: HKV), bilaga 1, sid 11. 
30  NATO, 2003, AAP-31(A) NATO Glossary of Communcation and Information systems terms and 

defenitions, definition av systeminteroperabilitet, sid 67. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2006-07-28 FHS beteckning 294/6:1  
Mj Kjell Carlsson C-Uppsats 
ChP 04-06  Sid 14 

som givaren stoppade in i systemet. Detta ger en bättre samklang mellan DIT 04 och 
NATO ”System interoperability”. Det som skiljer mellan dessa två definitioner och 
NATO definition av ”Interoperability” är att i den sistnämnda ligger fokus på effek-
tivitet. I denna definition beskrivs interoperabilitet vara förmågan mellan alliansmed-
lemmar eller andra partners att effektivt utbilda, träna och genomföra gemensamma 
uppdrag eller uppgifter. Definitionen av interoperabilitet i DIT 04 kan inte anses vara 
tillfyllest då den saknar ”mjukvaran”, människan, som skall utbildas, övas för att 
sedan genomföra en uppgift tillsammans med andra. 
 
Den eftersträvansvärda effektiviteten kan uppnås genom att anpassa sina nationella 
system, doktriner, metoder, processer, organisation etc. till att vara kompatibla med 
andra länders för att på så sätt vara interoperabla. Vilket land skall då fungera som 
måttstock för denna anpassning? Inom NATO har medlemsländerna formulerat stan-
dardiseringsdokument, STANAG (Standardization Agreements), för att samtliga 
medlemmar skall veta vilken norm de skall efterfölja eller implementera. Dessa 
STANAG är dock relativt omfattande i antal och detaljeringsgrad, vilket gör det tids-
krävande att analysera dess inbördes förhållande samt omfång.31  I samarbete med 
NATO/PFP skall partnerskapsmål fastställas genom PARP-processen. Överenskom-
na partnerskapsmål (PG, Partnership Goals) är uppbyggda av ett antal MTI (Military 
Tasks for Interoperability).  Varje MTI är i sin tur styrd av ett antal STANAG. För 
att ett PG skall var uppfyllt så måste dessa STANAG och MTI vara uppfyllda. Detta 
träd av styrande dokument växer fort i omfång vid ett större PG.32 Detta beskrivs här 
för att ge läsaren en bättre förståelse för den omfattning det innebär att hantera dessa 
frågor avseende interoperabilitet. I Sverige skall utvecklingen av interoperabilitet 
genomföras i enlighet med dessa STANAG dokument.33  
 
Vidare är det av avgörande betydelse att förstå på vilket sätt och i vilken omfattning, 
som interoperabilitet krävs för att uppnå önskad effektivitet, för att kunna utforma, 
konstruera och utplacera ett IT-system eller arkitektur. Krav på utveckling av arki-
tekturer är kopplat till graden av interoperabilitet som beskrivs i ”NATO C3 System 
Architecture Framework” (NAF). I detta dokument definieras NATO:s krav på in-
teroperabilitet i och mellan C3-system.34 I NAF-dokumentet finns en modell som 
kallas för interoperabilitets-trappan/-matrisen. I den modellen kan respektive STA-
NAG och partnerskapsmål jämföras för att på så sätt få fram vilken grad av interope-
rabilitet som krävs för respektive funktion/förmåga. Genom denna ”trappa/matris” 
kan Försvarsmakten, efter analys av partnerskapsmålen, identifiera eventuella kritis-
ka system och/eller krav, för att kunna vara tekniskt interoperabla. De partnerskaps-
mål som är fastställda av regeringen för perioden 2005-2010 samt de partnerskaps-
mål som föreslås för perioden 2007-2012 är nu vägledande för var fokus skall vara. 
Ett partnerskapsmål är identifierat att kunna ligga till grund för nationell anpassning 

                                                 
31  Författarens egna erfarenheter i samband med TNA (Training Needed Analysis) arbete inför 

Ungerska flygvapnets JAS 39 lease 2002-2003. 
32  Nilsö Björn Kk, 2005, Mil rådgivare, Försvarsdepartementet/SI, Intervju genomförd av författa-

ren avseende PARP-processen och interoperabilitet. 
33  Försvarsmakten, 2005, Försvarsmaktens budgetunderlag för år 2006 med särskilda redovisning-

ar, (Stockholm: HKV), sid 21. 
34  Försvarsmakten, 2004, Interoperabilitet avseende ledningssystem – CKRI Beslut i Stort (BIS), 

(Stockholm: HKV), bilaga 2, sid 2. 
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av internationella stridsledningsmetoder och procedurer, PG nr 0001, Air operations 
and training.35 Detta partnerskapsmål beskrivs i stort som en fortsatt utveckling av 
att träna flygande förband att bedriva verksamhet i enlighet med NATO doktriner 
och procedurer samt att uppdraget är satt till att vidmakthålla denna fortsatta utveck-
ling. Samtidigt kvarstår Försvarsmaktens prioriterade anskaffning av interoperabili-
tetshöjande materiel såsom tekniska system, radioapparater, identifieringsutrustning-
ar, ledningssystem etc.36 
 
3.1.2 Teoretiskt ramverk för interoperabilitet 
Interoperabilitet kan sägas vara en gren av trädet med förmågor som karaktäriserar 
kraven på försvarsmakter. Andra grenar på förmågeträdet som omnämns är förmågan 
till insats (deployability), flexibilitet (flexibility), uthållighet (sustainability), mobili-
tet (mobility) och överlevnad (survivability)37 Detta innebär att begreppet interopera-
bilitet kan inneha olika innebörd beroende på i vilket sammanhang det nämns. Inter-
operabilitet kan röra tekniska systems förmåga till utbyte av information eller organi-
satorisk interoperabilitet som medger att jag t.ex. förstår min samarbetspartners or-
dervägar, beslutsprocesser etc. Logistisk interoperabilitet får inte underskattas i tider 
av knappa ekonomiska resurser där bruket av likvärdig ammunition, drivmedel, re-
servdelar etc, gör att samordningsvinster kan uppnås i en multinationell insats. Ut-
över detta framstår en förmåga till interoperabilitet på ett kognitivt plan där förståelse 
för doktriner, metoder och procedurer spelar en avgörande roll, vilket även kan kallas 
beteendemässig interoperabilitet. Med detta menas att beteendemässig interoperabili-
tet utgör en grundplattform för övriga former av interoperabilitet för att nå framgång 
i en multinationell insats. Den amerikanska doktrinen JV2020 (Joint Vision 2020) 
uttrycker kognitiv interoperabilitet på ett likartat sätt: 
 

”Cognitive Interoperability: Although technical interoperability is essential, it 
is not sufficient to ensure effective operations…training and education, experi-
ence and exercises, cooperative planning, and skilled liaison at all levels of the 
joint force will lead to Cognitive Interoperability”38 

 
Då kognition39 är en psykologisk term som kort kan förklaras som en samlingsterm 
för våra olika tankeprocesser kan det i detta sammanhang förstås som utgörande, 
medvetna eller omedvetna, mekanismer som påverkar vårt beteende. Tolkningen av 
kognitiv interoperabilitet i detta sammanhang är att genom träning och utbildning, 
erfarenheter och övningar, gemensam planering och bra samverkan på alla nivåer 
skapa ett gemensamt sätt att ta sig an problem eller uppgifter. Genom detta lägga en 
grund för ett gemensamt beteende, eller i alla fall förståelse för varandras beteende, i 
syfte att öka effektiviteten i gemensamma operationer. 
 
                                                 
35  Försvarsmakten, 2005, Försvarsmaktens förslag till nya eller förändrade partnerskapsmål för 

perioden 2007-2012, (Stockholm: HKV), bilaga 1, sid 18. 
36  Försvarsmakten, 2005, Prioriterad anskaffning av interoperabilitetshöjande materiel som skall 

vara operativt år 2008, (Stockholm: HKV). 
37  Codner Michael, 2003, Hanging Together - Military Interoperability in an Era of Technological 

Innovation, (London: The Royal United Services Institute for Defence Studies), sid 29. 
38  Försvarsmakten, 2003, Svensk ledningssystemutveckling mot internationell interoperabilitet 2004, 

(Stockholm: HKV), bilaga 1, sid 11. 
39  Beskrivning av begreppet kognition. [www]  
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Michael Codner har i sin bok ”Hanging Together – Military Interoperability in an 
Era of Technological Innovation” utvecklat en teorimodell där interoperabilitet som 
begrepp kan delas upp i många olika förmågor. Han anser att en enskild definition av 
interoperabilitet inte ger en tillräcklig bra bild av innebörden. För att förstå innebör-
den av interoperabilitet måste vi se på sammanhanget mellan de olika faktorer som 
påverkar en förmåga. Med detta synsätt kommer i princip allt handlande mellan två 
parter att omfattas av begreppet interoperabilitet. Följden av detta blir en fråga om 
till vilken nivå interoperabilitet skall utvecklas inom respektive område. Codner be-
skriver i en bild sin syn på olika dimensioner av interoperabilitet för att nå multina-
tionell operativ förmåga, se figur 2. Dessa olika dimensioner kommer härefter att 
beskrivas lite mer omfattande för att öka förståelsen för begreppens omfattning. 
 
 

 
Figur 2. Dimensions of Multinational Interoperability, enligt Codner.40 
 
Organizational Interoperability eller Organisatorisk interoperabilitet 
I en militär kontext refereras ofta interoperabilitet till en speciell organisatorisk nivå 
eller struktur. Militära organisationer kan beskrivas på en mängd olika sätt beroende 
på sin funktion, ledningsstruktur, vapenslag, nationellt arv etc. Codner menar att i en 
specifik operation kommer organisationsstrukturer att vara ad hoc lösningar för att 
möta kraven för just denna operation, även om det finns befintliga nationella eller 
allians organisatoriska strukturer.41 Varje unik operation kommer att ha sin unika 
organisation. Av detta skäl måste det finnas generiska organisatoriska strukturer som 
                                                 
40  Codner Michael, 2003, Hanging Together – Military Interoperability in an Era of Technological 

Innovation, (London: The Royal United Services Institute for Defence Studies), sid 30-31. 
41  Ibid sid 35ff. 
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går att förhålla sig till när vi diskuterar organisatorisk interoperabilitet. Codner har 
valt att utgå från de krigföringsnivåer som anses vara accepterade inom NATO. Des-
sa är Grand Strategic (Politisk Strategisk), Military Strategic (Militärstrategisk), 
Operational (Operativ) och Tactical (Taktisk) nivå. Förutom dessa vedertagna nivåer 
refererar Codner till Edward Luttwak som definierar en undernivå till den taktiska 
nivån, Procedural (Stridsteknisk). 
 
På den politisk-strategiska nivån, nationella statsledningar och internationella organi-
sationer, framförs inte interoperabilitet som ett vedertaget begrepp för att beskriva 
hur bra eller dåligt stater eller organisationer samverkar. Det är snarare ett begrepp 
för hur den gemensamma viljan kommer till uttryck. Viljan att komma överens om 
målsättningar och överensstämmande säkerhetspolitik såväl som utjämnande av juri-
diska och kulturella skillnader, kan betraktas som förutsättningar för beteendemässig 
interoperabilitet. 
 
På militärstrategisk nivå, den nationellt högsta militära ledningen, som inom NATO 
motsvaras av militärkommittén och inom EU av EUMS (European Union Military 
Staff), karaktäriseras interoperabiliteten av inbördes överensstämmelse mellan strate-
giska doktriner och koncept, vilket i sig kan sägas utgöra en form av beteendemässig 
interoperabilitet. Vikten av strategiska tekniska ledningssystem som överbryggar de 
nationella ledningsstrukturerna med t.ex. NATO:s högkvarter är här en viktig del av 
interoperabiliteten. Att uppnå teknisk interoperabilitet på denna nivå innebär idag en 
stor utmaning för olika nationer eller alliansmedlemmar. 
 
På operativ nivå, beslutsnivån för en större operation, som inom NATO motsvaras av 
ComCJTF (Commander Combined Joint Task Force) eller av EU Com OHQ (Com-
mander Operational Headquarters) karaktäriseras interoperabilitet av en högre grad 
av inbördes överensstämmelse mellan doktriner och influeras i större utsträckning av 
olika nationella inriktningar eller principer. Samtidigt ökar kraven på teknisk inter-
operabilitet inom C3I system (Command, Control, Communications and Information) 
för att nå effektivare interoperabilitet mellan samverkande parter i en operation. Det-
ta är framför allt viktigt då dessa inte med nödvändighet behöver vara enbart militära 
utan även civila, både GO (Governmental Organizations) och NGO (Non-
Governmental Organizations) såväl som andra frivilliga organisationer. 
 
På taktisk nivå, beslutsnivån för de olika stridskraftskomponenterna - t.ex. luft, mark 
och sjö - är både den beteendemässiga och den tekniska interoperabiliteten mycket 
viktiga. Detta har dock visats sig vara svårt att uppnå beroende av bland annat eko-
nomiska, språkliga, kulturella skäl. 
 
På stridsteknisk nivå, genomförandenivå för stridshandlingar, är interoperabilitet 
sällan omnämnt eftersom stridsteknik i sin grund utförs av mindre förbandsenheter. 
Dessa förband har tidigare generellt sett varit nationella. Idag och i framtidens multi-
nationella operationer sammansätts förband av förmågor från eventuellt olika natio-
ner beroende på operationens karaktär och bidragsländernas kapacitet. Vilket innebär 
att det ökade behovet av en hög grad av beteendemässig interoperabilitet, såsom t.ex. 
språk och ömsesidig förståelse, framstår som ytterligare svårare att uppnå på denna 
nivå. 
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Behavioural Interoperability eller Beteendemässig interoperabilitet 
Codner definierar beteendemässig interoperabilitet som den interoperabilitet som styr 
mänsklig interaktion och beteendemönster där individer eller en grupp av individer 
med deras varseblivning handlar på likartat sätt i en given situation.42 I en militär 
kontext har två olika förband en hög grad av beteendemässig interoperabilitet om det 
är troligt att de agerar på liknande sätt i en given militär situation. Beteendemässig 
interoperabilitet styrs dock av både institutionella och social regelverk. De institutio-
nella kan vara en uttalad försvars- och säkerhetspolitik, militär strategi och doktriner 
samtidigt som de sociala kan utgöras av nationell lag, rättssystem, sedvana, kultur 
och religion. Både institutionella och sociala regelverk kan dock förändras vilka i sin 
tur påverkar den beteendemässiga interoperabiliteten. Doktriner förändras efterhand 
nya militära sedvanor växer fram och försvars och säkerhetspolitik förändras genom 
lagstiftning. Detta innebär att beteendemässig interoperabilitet bäst uppnås genom en 
hög grad av samverkan mellan parterna för att lära sig vilka faktorer som är styrande. 
 
Nationell lag eller rättspraxis kan utgöra sådana faktorer som styr den beteendemäs-
siga interoperabiliteten. Ett exempel på detta är olika länders så kallade ”caveats”, 
nationella begränsningar, i en multinationell operation. Det enskilda förbandet har då 
fått begränsningar på t.ex. vilken typ av operationer de får utföra eller vilken skydds-
nivå som krävs för vissa insatser etc, och detta påverkar beteendemönstret. Ett annat 
exempel är utnyttjandet av insatsregler, ROE (Rules of Engagement) i en multinatio-
nell operation. Den multinationella styrkan kan vara utrustat med gällande ROE som 
en enskild bidragande nation ej godtar, varför länder utfärdar nationella ROE för de 
nationella enheterna i den multinationella styrkan, vilket i sig skapar olika handlings- 
eller beteendemönster.  
 
Dock är det viktigt att påtala behovet av tydliga doktriner, övergripande koncept, 
värdegrund etc. som vägledning för hur den enskilde skall agera. I den militära kon-
texten är för den skull ett tydligt militärstrategiskt koncept väsentligt för framgång. 
Ett militärstrategiskt koncept skall därför innehålla minst två delar: ett antal koheren-
ta målsättningar om vad som skall uppnås samt en övergripande plan för hur dessa 
skall uppnås.43 Överensstämmande militärstrategiska koncept mellan nationer, är 
viktiga för att uppnå multinationell interoperabilitet på hög nivå och borgar även för 
beteendemässig interoperabilitet på lägre nivå, ända ner till stridsteknisk nivå. Till 
stridsteknisk nivå för att det är troligt att värderingar och synsätt är likartade då de 
militärstrategiska koncepten överensstämmer.  
 
På motsvarande sätt skall doktriner som utgörande, “Fundamental principles by 
which the military forces guide their actions in support of objectives. It is authorita-
tive but requires judgement in application.”44, ge stöd för utvecklande av taktik, me-
tod och procedurer på den stridstekniska nivån. Om doktriner är auktoritativa som 
skall utnyttjas med omdöme så lämnar föreskrifter eller direktiv avseende just taktik, 
metod och procedurer en antydan till att styra upp eller likrikta beteenden. Detta in-
nebär att på stridsteknisk nivå framstår dessa föreskrifter eller direktiv som oumbär-
                                                 
42  Codner Michael, 2003, Hanging Together – Military Interoperability in an Era of Technological 

Innovation, (London: The Royal United Services Institute for Defence Studies), sid 51ff. 
43  Ibid sid 53. 
44  NATO, 2005, AAP-6 NATO Glossary of terms and definitions. Definition av doktrin, sid 2-D-7. 
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liga för att kunna utnyttja utrustning eller system på rätt sätt,45 och därigenom möj-
liggöra en högre grad av beteendemässig interoperabilitet.  
 
Kulturellt hänsynstagande genomsyrar all samverkan mellan människor. I en militär 
multinationell operation blir därför strävan att uppnå ömsesidig förståelse av stor 
vikt. Dess betydelse ökar ju lägre i krigföringsnivå vi kommer. På stridsteknisk nivå 
kan den enskildes liv vara beroende av en annan människa, varför ömsesidig förstå-
else och förtroende är vitalt för en effektiv samverkan. Förmågan att göra sig för-
stådd samt att förstå andra beror till stor del på gemensamt språk, varför det är en stor 
utmaning i utvecklandet av beteendemässig interoperabilitet vid gemensamma multi-
nationella operationer. 
 
Technical Interoperability eller Teknisk interoperabilitet 
Som omnämndes tidigare har begreppet interoperabilitet generellt sett stort fokus på 
tekniska faktorer runt ett system eller materiel. Kanske är det lättare att förstå be-
greppet interoperabilitet när det kopplas till materiel och utrustning, fysiska saker 
som skall kunna fungera tillsammans eller på samma sätt. Codner delar upp detta i 
två delar, den tekniska interoperabiliteten samt den logistiska interoperabiliteten 
(som behandlas i nästa stycke). Teknisk interoperabilitet omfattar såväl kommunika-
tionssystem som informationssystem, men även andra typer av tekniska system.46 
Moderna ledningssystem är i många stycken både kommunikations- och informa-
tionssystem i ett, vilket möjliggör en effektiv ledning. Den snabba teknologiska ut-
vecklingen inom IT-system, ledningssystem tillhör detta segment, utgör dock, para-
doxalt nog, ett hinder för teknisk interoperabilitet i många stycken. Bland annat för 
att den ekonomiska kostnaden för moderna ledningssystem innebär att inte alla län-
der har förutsättningar att ersätta äldre system med nya interoperabla system som 
krävs i multinationella operationer. Teknisk interoperabilitet att kunna samverka 
mellan nationer i en multinationell operation kan även sägas variera beroende på 
vilken ledningsnivå som åsyftas. En tumregel som även diskuterades under rubriken 
organisatorisk interoperabilitet, är att lägre ledningsnivå innebär större svårigheter att 
uppnå teknisk interoperabilitet.47  
 
Codner hävdar att NATO har definierat sex nivåer av teknisk interoperabilitet där 
den mest grundläggande nivån (1) innebär utbyte av dokument och den högsta nivån 
(6) innebär realtidskontakt utan begränsningar. Denna högsta nivå är dock osannolik 
att uppnå i många fall på grund av krav på informationssäkerhet. Generellt sett kan 
NATO för närvarande uppnå nivå fyra, som innebär meddelandeutbyte elektroniskt, 
mellan sina allierade.48 Detta kan i sig ge en vägledning i den egna utvecklingen av 
krav på interoperabilitet för det svenska insatsförsvaret. Samtidigt definierar Allied 
Data Publication, AdatP-34, fyra grader av teknisk interoperabilitet inkluderande 19 
undernivåer. I stort omfattar dessa fyra grader av teknisk interoperabilitet de tidigare 
nämnda sex nivåerna. Genom en funktionsklassificering av undernivåerna vill 
NATO skapa en struktur eller mall för att lättare identifiera specifika informations- 
                                                 
45  Codner Michael, 2003, Hanging Together – Military Interoperability in an Era of Technological 

Innovation, (London: The Royal United Services Institute for Defence Studies), sid 66ff. 
46  Ibid sid 73. 
47  Ibid 
48  Ibid sid 74. 
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och data-tjänsters interoperabilitetskrav.49 I slutändan syftar detta till att öka den ope-
rativa effektiviteten.50  
 
Behov att utbyta information eller data i en multinationell operation eller i planering-
en inför, föreligger alltid, men i varierande grad. Vilken ledningsnivå utbytet sker på 
ställer krav på nivå av teknisk interoperabilitet som nämnts tidigare. Codner gör där-
för, även han, en funktionsindelning för att beskriva vilken nivå av teknisk interope-
rabilitet som krävs. Den lägsta nivån krävs vid övergripande operativ planering samt 
utbyte av ordrar, direktiv, ROE motsvarande som inte är tidskritiska till realtid. Den 
högsta nivån krävs när olika nationella förband, som skall verka inom samma geo-
grafiska område i en multinationell operation, har behov av förmåga till utbyte av 
måldata och gemensam lägesbild i realtid för att vara effektiva.51 
 
Logistic Interoperability eller Logistisk interoperabilitet 
Precis som inom teknisk interoperabilitet är det kanske lättare att förstå interoperabi-
litet när det gäller att få två olika delar i en kedja att fungera tillsammans. Logistisk 
interoperabilitet spänner över områden som reservdelar och underhåll, ammunition, 
bränsle och oljor, förnödenheter, sjukvårdsutrustning samt transportförmåga. När 
deltagande nationer i en multinationell operation kan erhålla och leverera tjänster 
inom t.ex. de områden som beskrevs ovan har man nått en logistisk interoperabilitet 
enligt Codner.52 Som exempel kan nämnas att det räcker inte att olika nationers for-
don drivs med samma typ av bränsle utan själva tankningskopplingarna måste också 
stämma för att kedjan mellan leverantör och mottagare skall vara interoperabel.  
 
Brukligt har varit att logistik till de förband som en nation bidrar med har utgjort ett 
nationellt ansvar i multinationella operationer. Detta har inneburit svårigheter och 
ökade kostnader för enskilda nationer då samutnyttjande eller byte av tjänster i 
många fall ej varit möjligt. NATO har därför lagt stor möda för att uppnå standardi-
seringsnormer (STANAG) inom olika områden. Detta inklusive att på senare tid ha 
utvecklat ett koncept för gemensamt logistikansvar i sina operationer både ställer 
krav och möjliggör logistisk interoperabilitet. Codner menar att logistisk interopera-
bilitet har tre tydliga problemområden: 
 

• Kulturella problem, avseende t.ex. förnödenheter, utövande av sjukvård, des-
sa är dock troliga att utgöra ett mindre problem för operationens framgång 
som helhet. 

• Utbredningen av gemensam utrustning, avseende t.ex. användande av ammu-
nition i samma kaliber och reservdelar/utbytesenheter. Detta problem kom-
mer sannolikt att minska i framtiden då alltfler produkter är kommersiellt till-
gängliga standardprodukter sk. hyllvara. (COTS, Commercial Off The Shelf) 

                                                 
49  Jfr tidigare beskriven interoperabilitetstrappa/matris i pkt 3.1.1 
50  NATO, 2003, NATO C3 Technical Architecture, Allied Data Publication, AdatP-34, Volume 2, 

sid 23 + Annex A. 
51  Codner Michael, 2003, Hanging Together – Military Interoperability in an Era of Technological 

Innovation, (London: The Royal United Services Institute for Defence Studies), sid 75. 
52  Ibid sid 69. 
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• Ovilja att tillhandahålla nationella transportresurser till andra deltagare i en 
multinationell operation, främst kritiska strategiska och operativa transportre-
surser.53 

 
3.1.3 Diskussion av Codners interoperabilitetsteori 
Codner hävdar i sin inledning att begreppet interoperabilitet är för omfattande för att 
låta sig beskrivas eller definieras med en kort sammansatt beskrivning eller defini-
tion. Han påvisar att begreppet är flytande och måste sättas i sitt sammanhang. Pro-
blemet för denna studie blir då att ingen dimension eller företeelse i en militär kon-
text kan brytas loss som en solitär ur sitt sammanhang. Vilket skulle kunna innebära 
att genom att definiera interoperabilitet enbart utifrån ett strategiskt perspektiv är det 
möjligt att viktiga faktorer för stridsteknisk nivå förbises. Militära operationer hänger 
samman samt påverkar och påverkas av alla dessa dimensioner som Codner tar upp. 
Som exempel kan vi ta beteendemässig interoperabilitet som per definition kommer 
att vara nödvändig i alla dimensionerna, men till olika utsträckning. Beteendemässig 
interoperabilitet kan tyckas onödig för teknisk interoperabilitet, exempelvis två olika 
radioapparater som antingen kan eller inte kan kommunicera med varandra, men om 
förståelsen saknas för hur den tekniska interoperabiliteten är nivåindelad inom t.ex. 
NATO är det stor risk att två parter pratar förbi varandra och därmed inte förstår 
motparten. Vilket i slutändan kan innebär att den önskade tekniska interoperabiliteten 
uteblir eller fastställs till en lägre nivå än vad som faktiskt skulle ha kunnat vara möj-
lig. För att kunna uppnå t.ex. teknisk interoperabilitet kräver det alltså en viss nivå av 
beteendemässig interoperabilitet, förståelse för vad det är man vill uppnå, vad detta 
innebär och möjligheten att kommunicera detta med en motpart.  
 
Samtidigt är den mångfacetterade bilden av interoperabilitet styrkan med detta teore-
tiska ramverk. Codner visar på att i princip alla dimensioner har påverkan eller på-
verkas till någon utsträckning av varandra. Krav på den beteendemässiga interopera-
biliteten ökar dessutom ju lägre i krigföringsnivå vi hamnar för att vara störst på 
stridsteknisk nivå hävdar Codner. Han säger emellertid väldigt lite om varför beteen-
demässig interoperabilitet blir en större utmaning på stridsteknisk nivå. Det enda han 
egentligen säger är att språket blir avgörande samt att konsekvenserna av avsaknad 
av interoperabilitet på denna nivå kan vara fatala. 
 
Sjöblom hävdar i sin rapport54 att Codner inte drar konsekvenserna fullt ut av sitt 
resonemang om interoperabilitet, vilket handlar om att uppnå effektivitet i multina-
tionella operationer. På denna punkt delar vi inte uppfattning. Min uppfattning är att 
Codner för ett resonemang runt hur interoperabilitet förhåller sig till operativ effekti-
vitet och stridsduglighet där han säger att det föreligger en tydlig koppling mellan 
dessa, dock är den inte linjär.55 Vad han menar är att en högre grad av interoperabili-
tet inte per automatik ger högre effektivitet, även om förutsättningarna för det ökar. 
 
                                                 
53  Codner Michael, 2003, Hanging Together – Military Interoperability in an Era of Technological 

Innovation, (London: The Royal United Services Institute for Defence Studies), sid 70-71. 
54  Sjöblom Ingvar, 2005, Interoperabilitet i multinationella operationer – Fallstudie Liberia (LA01) 

och tankar inför framtiden,(Stockholm: Försvarshögskolan), sid 47. 
55  Codner Michael, 2003, Hanging Together – Military Interoperability in an Era of Technological 

Innovation, (London: The Royal United Services Institute for Defence Studies), sid 32. 
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3.1.4 Kriterier för interoperabel stridsledning. 
Codner beskriver interoperabilitet ur fyra dimensioner. Han skriver vidare att för att 
förstå innebörden av interoperabilitet måste vi se på sammanhanget mellan de olika 
faktorer som påverkar en förmåga. Vilka faktorer skulle dessa motsvaras av om Cod-
ners modell omsätts till stridsledning och möjligheten till interoperabilitet på strids-
teknisk nivå? 
 
Organisation 
På vilket sätt är vi organiserad för att hantera order och direktiv? Högre chef – flyg-
stridsledare – pilot. Hur ser ansvarsförhållandena ut? Speglar dessa ansvarsförhållan-
den motsvarande stridsledningsorganisation internationellt?  Behovet av ett interope-
rabelt informationssystem är nödvändigt för att kunna utbyta ordrar och direktiv. 
Förstår vi att tolka de internationella processerna som styr en order genom hela be-
slutskedjan? 
 
Beteendemässig        
Militärstrategiskt koncept  
Ett robust militärstrategiskt koncept som klart definierar målsättningar samt hur des-
sa skall uppnås behövs. Vilken inriktning och värdegrund speglar vårt koncept som 
vägledning för agerande i en internationell miljö? 
 
Doktrin (Taktik, Stridsledningsteknik, Metod, Procedur) 
I vilken grad tillämpas samma eller liknande taktik, stridsledningsteknik, metoder 
och procedurer? Här framstår ett stort behov av tillgång till samma dokument och 
direktiv som den som vi skall vara interoperabel med för att vi skall agera på samma 
sätt. Detta gäller även i vilken utsträckning vi tillämpar och förstår denna dokumen-
tation. 
 
Kultur (Språk, Insatsregler, Ömsesidig förståelse, Sedvana, Tillit) 
Ömsesidigt förtroende och tillit är avgörande faktorer vid en gemensam operation. 
Detta kan underlättas genom en hög grad av samverkan och växeltjänstgöring med 
möjliga samverkanspartners redan i fredstid. Genom denna samverkan kan vi utveck-
la språket och lära oss kommunicera bättre för att förstå vilken sedvana eller normer 
som ligger bakom vårt beteende och beteendet hos dem vi ska samverka med. 
 
Tekniska system (C4I-system, Stridsledning, Identifieringssystem)56   
Det föreligger ett stort behov av interoperabla tekniska system på den stridstekniska 
nivån. För att överhuvudtaget kunna genomföra stridsledning måste vissa grund-
läggande tekniska system finnas tillgängliga, t.ex. radarsensorer, radiokommunika-
tion. Tekniska system framstår som en mycket viktig punkt. 
 
Logistik  
Utnyttjandet av standardiserade civila produkter som en bas för interoperabla C4I- 
system framstår som en framgångsfaktor. Vid en gemensam operation ökar möjlighe-
ten till synergi ifall samtliga parter kan utnyttja gemensamt t.ex. underhåll, reparation 

                                                 
56  C4I står för Command, Control, Communication, Computer and Intelligence 
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samt reservdelar. Dock saknas ett uppenbart samband mellan logistik och möjlighe-
ten till interoperabel stridsledning. 
 
Utifrån beskrivningen av interoperabilitet för det svenska insatsförsvaret framstår att 
Försvarsmakten idag har ett fokus på dimensionen tekniska system. Det förefaller 
naturligt då det kan anses utgöra grunden till att överhuvudtaget kunna genomföra 
stridsledning. Möjligen kan det anföras att Försvarsmakten medvetet inte avser inter-
operabilitet på stridsteknisk nivå varför denna tolkning inte är relevant. Å andra sidan 
finns ingen annan dokumentation från Försvarsmakten som pekar specifikt på strids-
teknisk nivå vad gäller interoperabilitet. Pekar den empiriska undersökningen åt 
samma håll eller har personalen på stridsteknisk nivå någon annan uppfattning?  
 
3.2 Resultat av empirisk undersökning 
Utifrån analysen av enkäten som redovisades i pkt 2.4 redovisas här vad enkätre-
spondenterna angav vara de tre viktigaste faktorerna för att utveckla interoperabel 
stridsledning. Resultatet speglar 135,5 års arbetslivserfarenhet som flygstridsledare. 
Tabellen visar respondenternas svar med numrering utifrån de kategoriserade svaren. 
Dessa kategoriserade svar kopplas till faktor för interoperabel stridsledning. T.ex. det 
kategoriserade svaret ”detaljstridsledning vs orientering” handlar i grunden om en 
teknik att genomföra stridsledning på varför det valdes att rubriceras som faktor 
Stridsledningsteknik. 
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Tabell 1: Redovisning och kategorisering från enkätundersökningen (n=12) 
 

Antal 
år 

som 
fsl 

Faktor 1 Faktor 2 Faktor 3 

23 
1. Nyttjande av Taktiska data-
länkar 

3. Nyttjande av Orderverk, ATO, 
ROE, ACO mm 

2. Samordning luftrum, civili och 
militär trafik. 

21 
1. Tidigare styrde vi flygplan, nu 
orienterar vi 

2. Luftrum 2. Övningsupplägg kopplat till 
tillgängligt stort luftrum 

20 

2.Separation/luftrumshantering 
civ+mil 

1. Bullseye/broadcast kontra 
svensk metodik med data 

1. Bättre fraseologi, fastställda 
brevity-words för i stort sätt alla 
händelser. 

16 
2. Luftrum med hantering av civil 
trafik 

1. Detaljstridsledning i Sverige, 
Orientering i NATO 

4. Samarbetsklimat mellan ff, fsl, 
cfsl 

15 

2. Separartionsansvar gentemot 
civil trafik 

1. Detaljstridsledning, vi är vana 
att "leda" flygplan ej enbart 
informera. 

1. Ingen datastridsledning. 

10 
3. Orderhantering på alla nivåer 2. Luftrum 4. Offensivt uppträdande, jmf 

med vårt defensiva tänk 

10 
3. Insatsrätt/ Ansvarsförhållan-
den 

1. Detaljeringsgrad vid stridsled-
ning (KL höger) vs Bullseye 

2. Luftrumsutnyttjande (samord-
ning civil trafik) 

9 
2. Ansvarsförhållande, flygsäk, 
luftrum, separation 

3. Befogenheter, vad jag får och 
inte får göra som fsl. 

4. Metodik vid olika luftförsvars-
operationer, OCA, DCA 

5 2. Flygsäkerhetsansvar/luftrum 3. Ansvarsförhållande fsl - ff 1. Precision i ledningen 

3,5 

1. Antal enheter som fsl leder, 
större beslutsfattande hos pilo-
ten, mindre styrning av fsl. 

2. Luftrum, separationsansvar av 
flygstridsledaren. 

4.  SA förståelse, vikten av att 
kunna förmedla en bild av luftlä-
get som alla flygenheter har 
nytta av, samtidigt som mindre 
viktig information sorteras bort. 

2 2. Flygsäkerhetsansvar ff - fsl 2. Luftrum 5. Uteblivet svar 

1 
3. Uppgifts- och ansvarsfördel-
ning, ff-fsl 

2. Flygsäkerhetsansvaret 1. Dataledning ej i internationellt 
scenario 

 
Kategoriserade svar 

 
Faktorer för interoperabel stridsledning 

 
Antal träff  

1. Detaljstridsledning vs orientering, 
datastridsledning Stridsledningsteknik 11 träffar 
2. Luftrum, Flygsäk, Civ samordning Luftrumsprocedurer 14 träffar 
3. Orderhantering, Upp-
gift/ansvarsförhållande ff-fsl Organisation 6 träffar 
4. Övriga svar. Kultur 4 träffar 
5. Uteblivet svar  1 träff 

 
3.2.1 Identifierade faktorer  
Två huvudsakliga faktorer identifierades (stridsledningsteknik samt luftrumsprocedu-
rer) samt två faktorer med lägre antal träffar (organisation och kultur).  9 personer av 
de 12 som svarade hade de två slutliga faktorerna med på sina svar. De två faktorerna 
var: 
 

1. Stridsledningsteknik57 (11 svar av 36 möjliga) 
Här svarar flera att de uppfattar svensk stridsledning som mera handfast samt 
att flygstridsledaren styr piloten genom order och direktiv, per tal och data. 
Samtidigt upplever respondenterna att brittisk stridsledning omfattas mer av 
orientering till piloten, per tal, och därmed upp till piloten att göra vad han 
anser bäst med delgiven information. 

 

                                                 
57  I sammanställningen av resultatet har svar som enbart hänförs till datalänkar räknats ihop med 

svar som rör detaljstridsledning då grunden för svensk stridsledning tolkas bestå av tekniken att 
hantera tal och data i kombination. 
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2. Luftrumsprocedurer (14 svar av 36 möjliga) 
Här svarar flera att samordningen av luftrummet där civil och militär flygtra-
fik utnyttjar samma luftrumspaket var en viktig faktor samt samarbetet mel-
lan dessa två intressenter, den civila flygtrafikledningen och den militära 
flygstridsledningen.58 Vidare har respondenterna identifierat ansvarsfrågan 
för separation samt upprätthållandet av flygsäkerhet som viktig. 

 
3.2.2 Kommentar till faktorerna, organisation och kultur.  
Inledningsvis kan konstateras att flertalet av de svar som faller inom kategorin orga-
nisation och kultur kommer som sista alternativ. Även om enkäten inte frågade om 
någon prioritering av svaren kan det vara intressant att se att dessa svar inte var det 
första som respondenten tänkte på vid avgivandet av svar. Inom faktorn organisation 
finner vi svarsalternativ som kan tolkas som att orderhantering och insatsrätt är fak-
torer som skiljer. Vidare svarar vissa respondenter att ”uppgift och ansvarsförhållan-
de” samt ”befogenheter” mellan ff (flygförare, förf. anm.) och fsl (flygstridsledare, 
förf. anm.) är en viktig faktor. Dessa svar är svåra att tolka då det å ena sidan kan 
syfta på ansvarsförhållanden avseende flygsäkerhet, å andra sidan kan det syftas på 
t.ex. vem som har insatsrätten, får piloten anfalla på eget bevåg eller måste tillstånd 
inhämtas först. Inom faktorn kultur är spridningen av svar stor. Svaren avhandlar 
områden som samarbetsklimat mellan chefsflygstridsledaren - flygstridsledaren - 
piloten samt vikten av att kunna förmedla en bild av den uppfattade situationen, ”SA 
förståelse”. Dessa svar kan även tolkas utgöra en önskan om klara direktiv om den 
egna rollen som flygstridsledare i ett internationellt perspektiv, vilket då skulle falla 
under faktorn organisation. Två svar avser ett mer offensivt uppträdande (syftande på 
internationell taktik och flygstridsledning) istället för den mer defensiva svenska 
taktiken. Detta kan tolkas som uttryck för ett behov av ett tydligt militärstrategiskt 
koncept som vägleder hur flygstridskrafterna skall nyttjas.  
 
3.3 Jämförelse av viktiga faktorer för interoperabel stridsledning 
Vi kunde tidigare, i punkt 3.1.4 och den modell över faktorer som påverkar möjlighe-
ten till interoperabel stridsledning, se att Försvarsmaktens fokus låg inom dimensio-
nen tekniska system. Det föreföll logiskt med hänsyn till dess grundläggande karak-
tär vad avser möjligheten att överhuvudtaget bedriva flygstridsledning. Resultatet 
från den empiriska undersökningen visar dock att personalen på stridsteknisk nivå 
anser att de viktigaste faktorerna för utvecklande av interoperabel stridsledning finns 
inom den beteendemässiga dimensionen inom den undernivå som beskrivs som dokt-
rinära faktorer. Här finns en diskrepans mellan vilket fokus Försvarsmakten uttalar 
samt vad personalen visar. De viktigaste faktorerna, stridsledningsteknik samt luft-
rums-/flygsäkerhetsprocedurer, utifrån den empiriska undersökningen kommer att 
lyftas in till jämförelsen mellan svensk och brittisk stridsledning i nästa kapitel. 
 

                                                 
58  Detta framkom vid ett önskat förtydligande, från författarens sida, då hälften av respondenterna 

som hade identifierat denna punkt som viktig endast hade angivit ”luftrum” som svar. 
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4 Svensk kontra brittisk stridsledning 
I detta kapitel kommer svensk och brittisk stridsledning att beskrivas. Vidare kom-
mer en jämförelse utifrån den empiriska undersökningens viktigaste faktorer att visa 
skillnaderna mellan svensk och brittisk stridsledning.  
  
4.1 Svensk stridsledning 
Luftrummet i Sverige är indelat i militära flygövningssektorer och kontrollerat i 
höjdled från 2900m upp till 14000m. Detta innebär att ingen flygtrafik får förekom-
ma mellan dessa höjder utan vetskap eller kontroll av antingen civilt eller militärt 
ledningsorgan. Över 14000m eller under 2900m finns ingen skyldighet för flygtrafik 
att anmäla eller informera om sin flygning och där är det alltså fritt att flyga. Dessa 
områden benämns som, icke-kontrollerat luftrum.59 Luftfartsverket är central förvalt-
ningsmyndighet vars huvuduppgift är att ansvara för flygtrafiktjänst60 i fred för civil 
och militär luftfart. Luftfartsverket får överlåta åt Försvarsmakten att ombesörja 
verksamhet som rör militära förhållanden efter samråd.61 Det kontrollerade luftrum-
met runt alla flygplatser är Luftfartsverkets ansvar och det är primärt i flygövnings-
sektorerna den militära flygstridsledaren agerar inom det kontrollerade luftrummet. 
Dessa flygövningssektorer ”bokas” och utnyttjas flexibelt, beroende på t.ex. flygöv-
ningens art, utbredning och väderförhållanden, av den militära flygstridsledningen 
hos den civila flygtrafikledningstjänsten. Detta innebär att Luftfartsverket ansvarar 
för hela luftrummet och Försvarsmakten allokerar de sektorer som behövs för stun-
den för att lösa sina fredsuppgifter. Södra Sveriges indelning av flygövningsområden 
visas som exempel i figur 3. I denna figur kan läsaren se att endast områdena runt de 
större civila flygplatserna inte är bokningsbara, luftrummet i övrigt är indelat i sekto-
rer samt har en beteckning och kan därmed bokas för militär flygövning. 
 
I Sverige tillåts civil flygtrafik passera genom militära flygövningssektorer, som är 
allokerade och aktiva, genom samordning och ett nära samarbete mellan den civila 
flygtrafikledningen och den militära stridsledningen. Detta genomförs i praktiken så 
att den civila flygledaren, per direktförbindelse, ringer upp den militära stridsled-
ningen och läser över information om den civila flygtrafikens läge och planerad 
färdväg i höjd och sträckning. När detta är mottaget och godkänt av den militära 
stridsledningen får inte den civila flygtrafikledningen göra några förändringar i över-
enskommen färdväg för den civila flygtrafiken utan att först inhämtat tillstånd från 
den militära stridsledningen. Detta gäller i kontrollerat luftrum. Civil flygtrafik kan 
passera genom allokerade och aktiva flygövningssektorer på flyghöjder under 
2900m, alltså i icke-kontrollerat luftrum. 
 

                                                 
59  Försvarsmakten, 1996, RML-D-1 OSF Ordnings- och säkerhetsinstruktioner för militär flygverk-

samhet, (Stockholm: HKV), sektion 5 sid 1. 
60  Sammanfattande benämning för flygkontrolltjänst, flyginformationstjänst och alarmeringstjänst 

syftande till att förebygga kollisioner mellan flygplan samt att främja en välordnad flygtrafik. 
Försvarsmakten, 1996, RML-D-1 OSF Ordnings- och säkerhetsinstruktioner för militär flygverk-
samhet, (Stockholm: HKV), sektion 0 sid 6, 10, 12. 

61  Svensk Författningssamling, 2004, Förordning med instruktion för Luftfartsverket SFS 
2004:1120. [www]  
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Flygstridsledning innebär därmed även ett ansvar att separera flygverksamhet som är 
kontrollerad av flygstridsledare med flygverksamhet som är under kontroll av ATS-
organ (Air Traffic Service, den civila flygtrafikledningen, förf. anm.). Samt ansvar att 
ta ut fastställd separation inbördes mellan militära flygförband som är under strids-
ledningsfunktionens kontroll.62 
 

 
Figur 3. Svensk luftrumsindelning med militära flygövningssektorer 
 
Svensk stridsledning är utvecklad genom åren med en kombination av talstridsled-
ning och datastridsledning.63 Detta innebär att de styrorder eller direktiv flygstridsle-
daren ger per radio kompletteras simultant med samma direktiv i form av ett data-

                                                 
62  Försvarsmakten, 1996, RML-D-1 OSF Ordnings- och säkerhetsinstruktioner för militär flygverk-

samhet, (Stockholm: HKV), sektion 1 sid 4. 
63  Normalt är att en flygstridsledare leder ett flyguppdrag, med hjälp av tal/data, ett sk  ledningsupp-

drag.  
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meddelande, även kallat styrdata64, till flygplanet/piloten. Sverige var först i världen 
med att utnyttja styrdatateknik för överföring av data till flygplan.65 Stridslednings-
systemet66 bygger på information från luftbevakningspersonalen som målföljer samt-
liga radarekon som upptäcks och presenteras på luftlägesbilden. Denna målföljning 
innebär att en symbol placeras över det upptäckta radarekot och datorsystemet räknar 
då automatiskt ut kurs, fart och höjd på målet. Samtidigt erhålls data om målets geo-
grafiska läge då stridsledningsdatorn korrelerar inmätt position för radarekot med 
operatörens symbolposition.  
 
Detta målläge med data om kurs, fart och höjd kan därefter skickas via styrdata till 
flygplanet och presenteras på en taktisk indikator (TI) för piloten, se figur 4. TI har 
en underliggande karta över Sverige och på den presenteras det geografiska läget av 
det egna flygplanet. På TI-kartan över Sverige finns ett antal referenspunkter angivna 
t.ex. fyrar, städer, öar. Flygplanets navigationssystem ger det egna läget och datorer 
ombord på flygplanet kan därmed positionera sitt eget läge samtidigt som målets läge 
fås från stridsledningen och båda dessa kan därmed presenteras på den taktiska indi-
katorn. Vidare presenteras även övriga medlemmars, ingående i uppdraget, flyg-
plansposition via jaktlänk.67 Jaktlänk är i sig en datalänk som medger överföring av 
information mellan flygplanen i ett förband. Utvecklingen av jaktlänken har även 
medfört att flygförbanden anpassat taktiken till vad som kallas indirekt samverkan. 
Detta innebär att ingående flygplan i förbandet, två i en rote eller fyra i en grupp, inte 
behöver ha visuell kontakt med varandra i lösandet av uppgiften.68 Via jaktlänken 
skickas och presenteras sådan information att en rote kan anflyga mot ett mål med 
sådant inbördes avstånd att det uppfattas som hot från två håll samtidigt vilket leder 
till taktiska fördelar. Samtidigt kan det leda till försvåring för flygstridsledaren då 
förbandet splittrar upp på stora inbördes avstånd. Istället för ett ledningsuppdrag har 
det kanske, i princip, blivit fyra. Sammantaget bygger detta på ett väl fungerande 
navigationssystem i de flygplan som stridsleds och är grunden för svensk stridsled-
ning, geografisk stridsledning även kallat GEOLED. 
 

                                                 
64  Benämningen styrdata var primärt gällande vid ledning av JA 37 Viggen, idag benämns det stri-

data till JAS 39 Gripen då tekniken medger mer omfattande datautbyte. Grunderna i stridsledning 
har dock inte ändrats varför det fortsättningsvis i denna studie kommer att benämnas styrdata. 

65  Darwall Bjarne, 2004, Luftens Dirigenter, (Nässjö: Förlag Air Historic Research), sid 95. 
66  Ibid sid 127ff. 
67  Lindqvist Gunnar, Widfeldt Bo, 2003, Rikets flygplanköp JAS 39 Gripen, (Nässjö: Förlag Air 

Historic Research), sid 174. 
68  Darwall Bjarne, 2004, Luftens Dirigenter, (Nässjö: Förlag Air Historic Research), sid 126. 
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Figur 4. Taktisk Indikator (TI) placerad i centrum av cockpit.69 
 
I geografisk stridsledning anger flygstridsledaren målets höjd, läge, fart, kurs, av-
sikt70, (HLFKA), på tal och genom data, i förhållande till en av de förutbestämda re-
ferenspunkterna och ger styrdirektiv till det stridsledda förbandet. Vanligtvis relate-
ras till den referenspunkt som ligger närmast målet, eller annan väldigt signifikant 
geografisk punkt som ej kan missförstås. Flygstridsledaren har även möjlighet att via 
data skicka information om fler än ett mål och kan därefter komplettera detta med 
luftlägesorientering till flygförbandet via talradio. Flygstridsledaren fortsätter att 
ange målets agerande, enligt HLFKA, och detaljstridsleder med angivandet av styr-
kurser och andra direktiv som situation kräver för att uppnå ett taktiskt lämpligt ut-
gångsläge för att lösa uppgiften.71 Beroende på bland annat aktuell hotbild samt vilka 
vapen som flygförbandet i det egna ledningsuppdraget bär lägger flygstridsledaren 
upp stridsledningen enligt en metod för direktledning (DL) alternativt kurvledning 
(KL).72  
                                                 
69  Figur visande TI i gråskala, normalt bygger informationen på symbolik och färg. [www] 
70  I detta sammanhang menas avsikten med ledningsmetod, direktledning eller kurvledning. Dessa 

beskrivs senare i detta avsnitt. 
71  Darwall Bjarne, 2004, Luftens Dirigenter, (Nässjö: Förlag Air Historic Research), sid 117. 
72  Ibid sid 111. 

Egen position

Andra flygplan 
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4.1.1 Direktledning 
Med dagens moderna vapen såsom aktiva radarjaktrobotar73 med en räckvidd över-
stigande optisk synvidd är det ofta fördelaktigt att genomföra en sk direktledning. 
Närmandehastigheten ökar då mellan det annalkande flygplanet och robot varför ett 
robotskott kan avfyras på större avstånd. Detta kallas även fjärrstrid (BVR, Beyond 
Visual Range).74 Detta sker genom att flygstridsledaren bedömer en tänkt kollisions-
punkt i målets färdriktning, med hänsyn tagen till målets fart och kurs samt det egna 
jaktflygplanets position och fart, och ger därefter styrorder mot denna punkt. Före-
trädesvis söks ett utgångsläge som ligger i spannet 120°-180° (benämnt DL120-
DL180) kursskillnad till målet beroende på olika taktiska faktorer. Detta innebär att 
vid direktledning DL 180 möts flygplanen på kontrakurs. Om målet ändrar kurs eller 
fart förskjuts den tänkta kollisionspunkten varför ny bedömning och styrorder måste 
ges av flygstridsledaren. Detta kompletteras simultant med motsvarande direktiv per 
styrdata. 
 
4.1.2 Kurvledning 
Vid vissa situationer är det nödvändigt att komma inom visuellt avstånd till målet, 
t.ex. vid identifiering eller att IR-jaktrobot75 är enda kvarvarande vapen. Vid dessa 
tillfällen är det lämpligt att genomföra en sk kurvledning. IR-jaktrobotar har på grund 
av sin målsökare en större träffsannolikhet i en sektor där värmekontrasten av målet 
är som störst, vilket är bakifrån. Samtidigt måste jaktflygplanet stridsledas in på ett 
kortare avstånd då roboten i detta läge måste jaga ikapp målflygplanet. Detta kallas 
även närstrid (WVR, Within Visual Range). Metoden för detta är att flygstridsledaren 
bedömer kollisionspunkten utifrån samma kriterier som vid direktledning med den 
skillnaden att vid kurvledning ges styrorder så att anflygning mot kollisionspunkten 
sker med 90° kursskillnad. Vid en viss geometri mellan jaktflygplan och målflygplan 
skall insväng ske för att hamna i rätt läge bakom målet. Detta inbördes förhållandet, 
beroende av t.ex. fart-, höjd-, faktisk kursskillnad, mellan flygplanen har flygstrids-
ledaren att bedöma såvida piloten inte har en god omvärldsuppfattning och/eller vi-
suell kontakt med målet och övertar ledning från detta läge. 
 
Gemensamt vid både DL och KL är att flygstridsledaren övergår till sk jaktrelativ 
ledning när avståndet mellan jakt och mål är sådant att målet bedöms vara detekter-
bart för jaktflygplanets egen radar. Detta betyder att flygstridsledaren övergår att 
ange målflygplanets position i bäring och avstånd i förhållande till det egna jaktflyg-
planets position. 
 
4.2 Brittisk stridsledning 
Stridsledning kan översättas som ”Controlled interception” och definieras som  
”An aircraft intercept action wherein the friendly aircraft are controlled from 
ground, ship, or aircraft.”76  
                                                 
73  Robot som bär en egen radarantenn och därmed kan låsa på och följa målet intill träff. 
74  Lindqvist Gunnar, Widfeldt Bo, 2003, Rikets flygplanköp JAS 39 Gripen, (Nässjö: Förlag Air 

Historic Research), sid 175. 
75  Robot med inbyggd infraröd målsökare som låser på en värmekälla, exempelvis avgaserna från 

ett stridsflygplan. 
76  NATO, 2005, AAP-6 NATO Glossary of terms and definitions. sid 2-C-11. 
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Luftrummet i Storbritannien är indelat i kontrollerat och icke-kontrollerat luftrum. 
Civil Aviation Authority är centralt övergripande ansvarig förvaltningsmyndighet där 
Directorate of Airspace Policy (DAP) ansvarar för planering och reglering av utnytt-
jandet av luftrummet.77 DAP är organiserat med både civil och militär personal för 
att säkerställa båda parternas intressen avseende luftrumsfrågor och dess utnyttjande. 
Vidare är ansvaret för Air Traffic Service (ATS)78, motsvarande svensk benämning är 
flygtrafiktjänst79, uppdelat mellan en militär och civil del. Detta innebär att ett mili-
tärt flygförband som startar för att genomföra övning, leds och kontrolleras av en 
militär flygledare fram till planerad övningssektor där överlämning sker till militär 
flygstridsledningspersonal.80 Den civila flygledaren talar inte med eller kontrollerar 
militära piloter liksom den militära flygledaren inte talar med eller kontrollerar civila 
piloter. Vidare överför man inte känd information mellan sig, civil flygledare till 
militär flygledare eller tvärtom, om detta inte uttryckligen krävs i arbetsbeskrivningar 
eller direktiv. Detta är under förutsättning att luftrumsklassificeringen är sådan att 
icke-kontrollerat luftrum gäller. I icke-kontrollerat luftrum får vem som helst flyga 
och man hjälper inte motparten med att informera om sådan flygverksamhet som är 
känd för egen del och dess avsikt.81 DAP har vid analys av de 4 primära bestämmel-
ser som reglerar civilt och militärt utnyttjandet av luftrummet funnit 37 avvikelser 
mellan dessa varav 3 allvarliga. Denna komplicerade situation har lett till ett ökat 
antal missförstånd och fel gjorda av både piloter och ledningspersonal.82 
 
Det kontrollerade luftrummets omfattning är mellan höjderna FL 245 (Flight Level 
24500 feet ) och FL 660 (Flight Level 66000 feet), vilket motsvarar ungefär mellan 
7500m och 19600m. Inom detta höjdskikt får ingen flygtrafik förekomma som inte är 
under kontroll från antingen civilt eller militärt ledningsorgan. Under denna höjd 
finns ett antal flygvägar som är kontrollerade och dess utsträckning i höjd kan vara 
från FL 245 ner till marken beroende på klassificering, se figur 5.  
 
Huvuddelen av militära flygningar sker i icke-kontrollerat luftrum.83 Militära flygöv-
ningsområden är i huvudsak placerade utöver hav där det inte finns kontrollerade 
flygvägar på flyghöjder under FL 245 (~7500m). Dock finns där icke-kontrollerade 
flygvägar som korsar de militära flygövningsområdena. Ifall civil flygtrafik väljer 
sådan flygväg, inom icke-kontrollerat luftrum, kommer inte den civila flygtrafikled-
ning att informera den militära flygstridsledningsorganisationen. Den civila flygtra-
fikledningen kommer dock att lämna upplysningar om aktuell flygning, ifall den mi-
                                                 
77  Civil Aviation Authority, CAA, Organisationsansvar för brittiskt luftrum. [www] 
78  Civil Aviation Authority, CAA, 2005, CAP 670 Air Traffic Services Safety Requirements,  Pre-

amble sid 5. En generell benämning som omfattar flygkontrolltjänst, flyginformationstjänst samt 
flyg-mark kommunikation. [www] 

79  Sammanfattande benämning för flygkontrolltjänst, flyginformationstjänst och alarmeringstjänst 
syftande till att förebygga kollisioner mellan flygplan samt att främja en välordnad flygtrafik. 
Försvarsmakten, 1996, RML-D-1 OSF Ordnings- och säkerhetsinstruktioner för militär flygverk-
samhet, (Stockholm: HKV), sektion 0 sid 6, 10, 12. 

80  CAA, 2003, CAP 740 UK Airspace Management Manual, section 1 sid 2-3. [www]  
81  CAA, 2004, Air Traffic Services Outside Controlled Airspace Review – Phase 1 Report, sid 4. 

[www]  
82  Ibid sid 2. [www] 
83  CAA, Structure and Operation of UK Airspace, sid 2. [www]  
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litära flygstridsledaren kontaktar den civila flygledaren och frågar.84 Beroende på 
vilken stridsledning som tillämpas är antingen flygstridsledaren eller den militära 
piloten själv ansvarig för separation till det civila flygplanet. Detta förtydligas senare 
i detta kapitel då olika varianter av stridsledning beskrivs. Om den militära flygöv-
ningen kräver mer utrymme i höjdled och därigenom berör det kontrollerade luft-
rummet kommer detta område att ”bokas” hos den civila flygtrafikledningen. Vid 
eventuell genomflygning av civil flygtrafik i detta kontrollerade luftrum kommer den 
civila flygtrafikledningen att belägga området med ett exkluderande höjdskikt där det 
civila flygplanet färdas och därmed blockera tillgängligheten i detta höjdskikt för 
militär flygtrafik.85 Är den militära flygövningen av sådan art att dessa begränsningar 
svårligen kan hanteras finns möjligheten att upprätta ett så kallat TSA (Temporary 
Segregated Area) vilket innebär att all civil flygtrafik förbjuds att flyga genom om-
rådet och måste dirigeras runt utanför dessa TSA-områden. Det sistnämnda alternati-
vet mottas inte med glädje av de civila flygledarna varför det skall tillämpas i undan-
tagsfall.86 
 

 
Figur 5. Kontrollerade flygvägar/luftrum lägre än FL 245, ~7500m, i  
Storbritannien.87  
                                                 
84  CAA, 2004, Air Traffic Services Outside Controlled Airspace Review – Phase 1 Report, sid 10. 

[www] 
85  Försvarsmakten, 2004, Handbok Flygengelska, (Stockholm: HKV), kap 8 sid 3. 
86  CAA, 2003, CAP 740 UK Airspace Management Manual, section 2 sid 2. [www]  
87  CAA, Structure and Operation of UK Airspace. [www] 
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Storbritannien som varande NATO-medlem utgår från STANAG 3993 (AAP-49, Air 
Control Terms and Definitions) avseende stridsledning. I detta standardiseringsdo-
kument framgår att det i huvudsak finns tre olika ledningsprinciper, Close Control, 
Loose Control samt Broadcast Control. Vidare säger dokumentet att det föreligger 
två olika aspekter på taktisk ledning (motsvarande stridsteknisk ledning i Sverige, 
förf. anm.) av flygplan, nämligen flyguppdragets art och flyguppdragets säkerhet. 
Där flyguppdragets art kopplas till ledningsprinciperna Close, Loose och Broadcast 
Control. Med detta som bakgrund delas Close och Loose Control upp i att även 
genomföras som antingen Positive eller Advisory88 avseende flyguppdragets säker-
het, flygsäkerheten. Samtidigt reserverar sig Storbritannien mot begreppen Positive 
och Advisory men accepterar den underliggande definitionen av respektive begrepp. 
Storbritannien avser nyttja och jämställa begreppet Radar Control Service med 
NATO begreppet Positive samt Radar Advisory Service med Advisory. Som tillägg 
till dessa förändringar avser Storbritannien nyttja två ytterligare begrepp inom brit-
tisk stridsledning, Information Service samt Procedural Service. 
 
De olika kombinationerna av stridsledning sammanställs i figur 6 tillsammans med 
sina ursprungliga definitioner. Detta i syfte att tydligt visa kopplingen mellan upp-
dragets art och dess säkerhet. 
 

 Positive Advisory 

C
lo
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Close Positive Control 
 
A form of aircraft mission control in 
which the aircraft is continuously con-
trolled, for altitude, speed and heading, to 
a position from which the mission can be 
accomplished. The controlling unit will 
advise the aircraft commander of the 
current tactical picture and will provide 
further advice if and when available. 
 
The controlling unit is responsible for 
taking actions for collision avoidance, 
such as ordering the necessary alterations 
to heading, speed and altitude to maintain 
separation criteria. 

 
Close Advisory Control 
 
A form of aircraft mission control in which 
aircraft is continuously controlled, for alti-
tude, speed and heading, to a position from 
which the mission can be accomplished. 
 
The controlling unit will provide adequate 
warnings of hazards affecting aircraft 
safety. The aircraft’s commander is respon-
sible for the aircraft’s navigation and colli-
sion avoidance. 
 

                                                 
88  NATO, 2005, STANAG 3993 (Edition 3) Air Control terms and Definitions-AAP 49, sid 1. 
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Loose Positive Control 
 
A form of aircraft mission control in 
which the aircraft commander selects his 
own speed, altitude, heading and the 
appropriate tactics required to accomplish 
the assigned task.  
The controlling unit will advise the air-
craft commander of the current tactical 
picture and will provide further advice if 
and when available.. 
 
The controlling unit is responsible for 
taking actions for collision avoidance, 
such as ordering the necessary alterations 
to heading, speed and altitude to maintain 
separation criteria. 

 
Loose Advisory Control 
 
A form of aircraft mission control in which 
the aircraft commander selects his own 
speed, altitude, heading and the appropriate 
tactics required to accomplish the assigned 
task.  
The controlling unit will advise the aircraft 
commander of the current tactical picture 
and will provide further advice if and when 
available. 
 
The controlling unit will provide adequate 
warnings of hazards affecting aircraft 
safety. The aircraft commander is responsi-
ble for the 
aircraft’s navigation and collision avoid-
ance. 
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Broadcast Control 
 
A form of aircraft mission control used in the absence of full capability or if the tactical 
situation precludes close or loose control, in which tactical/target information is passed 
to enable the aircraft to accomplish the assigned task.  
 
The controlling unit. When possible, provides adequate warnings of hazards, but the 
aircraft commander(s) is (are) responsible for aircraft navigation and collision avoidance. 
Two-way communications are not a pre-requisites for this type of control. 
 

Figur 6. Författarens sammanställning av stridsledning ur NATO STANAG 3993. 
 
Med sammanställningen i figur 6 som grund tolkas innebörden av respektive defini-
tion enligt följande: 
 
Close Control innebär att flygstridsledaren detaljstridsleder flygförbandet med angi-
vandet av styrkurser, höjd och fart till ett gynnsamt läge för uppdragets lösande. Vi-
dare ger flygstridsledaren fullständig målinformation jaktrelativt (sk. Complete pictu-
re)89 där största taktiska möjliga del av det totala luftläget beskrivs för det egna 
stridsledda förbandet.90 Flygstridsledaren ger kontinuerligt uppdaterad information 
om förändringar i luftläget, när detta är möjligt och medges, beroende på den taktiska 
situationen. 
 
Loose Control innebär att piloten själv väljer höjd, fart, styrkurser samt inflygnings-
taktik för att komma till önskat utgångsläge för att lösa ställda uppgifter. Flygstrids-
ledaren ger fullständig målinformation (sk Complete Picture) relativt Bullseye 

                                                 
89  Till skillnad från Core Information som är en grov målbeskrivning innehållande antal målför-

band, deras läge och höjd. 
90  I detta sammanhang innebär det beskrivning av ett område som är beroende på uppdragets upp-

gift, radartäckning, hotbild, antal enheter som är under ledning, beväpning plus andra faktorer 
som har påverkan för val av taktik. 
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(BE)91, geografisk punkt eller jaktrelativt. Flygstridsledaren utför denna stridsledning 
till max tre sammanhållande förband samtidigt.92 Flygstridsledaren ger kontinuerligt 
uppdaterad information om förändringar i luftläget, när detta är möjligt och medges, 
beroende på den taktiska situationen. 
 
Broadcast Control är en stridsledning som utnyttjas då tillgång till flygstridsledare är 
begränsad eller att den taktiska situationen hindrar utförandet av Close eller Loose 
Control.93 Principen bygger på att flygstridsledaren verbalt ”målar” en bild av luftlä-
get som adresseras till samtliga flygförband som lyssnar på frekvensen. Flygstridsle-
daren ger kärninformation (sk Core Information)94 om mål inom sitt uppföljningsom-
råde relativt Bullseye eller geografisk punkt för att göra det möjligt för eget flygför-
band att lösa tilldelade uppgifter. Denna stridsledning används då stora flygförband 
skall stridsledas samt när jaktförband upprätthåller beredskap i luften från ett bered-
skapsläge.95 Flygstridsledaren ger, om möjligt, information om flygsäkerhetshotande 
verksamhet. Det är dock alltid befälhavaren i flygplanet som ytterst ansvarar för sin 
egen navigering och undvikandet av kollision. Vid Broadcast Control är dubbelrik-
tad kommunikation, mellan pilot och flygstridsledare, inget krav.96 
 
Positive (Brittiska benämningen Radar Control Service) innebär att flygstridsledaren 
ansvarar för flygsäkerheten. Detta görs genom att ge erforderliga order om ändring 
av styrkurs, höjd eller fart för att undvika kollision eller för att bibehålla fastställda 
separationskriteria. Vidare skall flygstridsledaren varna piloten för annan känd verk-
samhet för att undvika flygsäkerhetshotande verksamhet. 97 
 
Advisory (Brittiska benämningen Radar Advisory Service) innebär att flygstridsleda-
ren tillhandahåller fullgod information samt adekvata varningar om faror som påver-
kar flygsäkerheten. Flygplanets befälhavare är ansvarig för flygplanets navigering 
och undvikande av kollision. 98 
 
Information Service (enbart Storbritannien) innebär att flygstridsledaren tillhandahål-
ler adekvata varningar om faror som påverkar flygsäkerheten. Flygplanets befälhava-
re är ansvarig för flygplanets navigering och undvikande av kollision.99 
 
Procedural Service (enbart Storbritannien) innebär att flygstridsledaren tillhandahål-
ler information som baseras på andra deltagande flygförbands iakttagelser samt an-
nan tillgänglig information i syfte att bidra till ökad flygsäkerhet.100 
 

                                                 
91  Fördefinierad referenspunkt som beskrivs senare i detta kapitel. 
92  Försvarsmakten, 2004, Handbok Flygengelska, (Stockholm: HKV), kap 8 sid 4. 
93  Telefonintervju 060504 med SqnLdr M R Ogden, Royal Air Force, CRC Boulmer,   

SqnLdr Ogden är ansvarig för RAF flygstridsledarutbildnings operativa del. 
94  Jfr tidigare Complete Picture. 
95  Försvarsmakten, 2004, Handbok Flygengelska, (Stockholm: HKV), kap 8 sid 4. 
96  NATO, 2005, STANAG 3993 (Edition 3) Air Control terms and Definitions-AAP 49, sid 2. 
97  Ibid. 
98  Ibid. 
99  Ibid sid vi. 
100  Ibid. 
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Sammantaget är det ledningsprincipen som styr vem som bär flygsäkerhetsansvaret 
och inte vilken luftrumsklassificering som gäller där flygövningen bedrivs. Den i 
Storbritannien mest frekvent utnyttjade ledningsprincipen av de tre redovisade är 
Broadcast Control Bullseye Format där all stridsledning sker per tal.101 Detta ger att 
nedanstående kombinationer av stridsledningsmetod normalt är utnyttjade, i enlighet 
med STANAG 3993, samtidigt som det inte utesluter att under exceptionella om-
ständigheter användas fristående från varandra.102 
 
• Close – Positive Control. (Storbritannien Close Radar Control Service) 
• Close – Advisory Control. (Storbritannien Close Radar AdvisorService) 
• Loose – Positive Control. (Storbritannien Loose Radar Control Service) 
• Loose – Advisory Control. (Storbritannien Loose Radar AdvisoService) 
• Broadcast Control. 
 
Dessa kombinationsvarianter av stridsledning kan ytterligare ske i form av olika for-
mat. Formatet talar om vilket tillvägagångssätt flygstridsledaren använder för att ge 
de stridsledda flygföretagen målinformation. Detta för att standardisera i vilken ord-
ning samt i vilken omfattning information presenteras från flygstridsledaren så att 
piloten vet vad han har att förvänta. Två vanligt utnyttjade format är Bullseye format 
samt BRAA format (Bearing, Range, Altitude, Aspect).103 
 
Bullseye format innebär att flygstridsledaren ger målinformation i förhållande till en 
förutbestämd referenspunkt som kallas Bullseye. Denna förutbestämda punkt finns 
angiven i den gällande dygnsordern för flyguppdrag, ATO (Air Tasking Order), och 
förändras inte.104 Då all stridsledning sker på tal samt att referenspunkten Bullseye är 
planerad i förväg, och gällande per dygn, är det viktigt att säkerställa att både flyg-
stridsledare och pilot använder sig av samma referenspunkt. Därför börjar alltid ett 
ledningsuppdrag i enlighet med detta format med en kontroll av att båda parter indi-
kerar samma bäring och avstånd till aktuell Bullseye. Avvikelsen bör inte vara mer 
än 2 nautiska mil i avstånd eller 3 grader i bäring för att anses vara korrelerad.105 
 
BRAA format innebär att flygstridsledaren ger piloten målinformation om målflyg-
plan i förhållande till hans egen position, sk jaktrelativ ledning. Detta påverkas inte 
av tillgång till tidigare planerade eller definierade referenspunkter. 
 
Då stridsledning sker per tal har ett omfattande bibliotek av sk brevity words, kodord 
för stridsledning utvecklats. Detta är kodord som används inom den internationella 

                                                 
101  Telefonintervju 060504 med en Mission Commander (MC) som tjänstgör vid NATO AWACS 

E3A Component, NAB Geilenkirchen, Tyskland. Personen har mångårig tjänstgöring inom flyg-
stridsledning och har genom sin tjänst som MC AWACS erfarenhet av många olika nationella 
ledningsprinciper, däribland den brittiska. Telefonintervju 060504 med SqnLdr M R Ogden,  
Royal Air Force, CRC Boulmer, bekräftar detta.  SqnLdr Ogden är ansvarig för RAF flygstridsle-
darutbildnings operativa del. 

102  NATO, 2005, STANAG 3993 (Edition 3) Air Control terms and Definitions-AAP 49, Annex A to 
Chapter 1, sid A-2. 

103  Försvarsmakten, 2004, Handbok Flygengelska, (Stockholm: HKV), kap 8 sid 3. 
104  Ibid kap 8 sid 4. 
105  Ibid kap 4 sid 3. 
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stridsledningen för att minimera tiden att förmedla direktiv eller information på tak-
tiska radiofrekvenser.106 Samtidigt fungerar det som en standardiseringsmall då ett 
kodord har en klar och tydlig definierad innebörd. Dessa Brevity Words innebär att 
flygstridsledaren utnyttjar ett kodord för att beskriva hur t.ex. ett annalkande flygför-
band är grupperat inbördes, istället för att försöka beskriva hur de olika respektive 
flygplanens inbördes förhållande är per vanligt tal. NATO har i sin nästan 200 sidor, 
ej hemliga, publikation APP-7 Brevity Words sammanställt de mest grundläggande 
kodorden som skall vara gällande inom NATO. De olika medlemsländerna utvecklar 
emellertid egna varianter av dessa Brevity Words-dokument.  Storbritannien använ-
der sig av NATO AIRNORTH MANUAL 80-6 Annex AD Communication Standards 
som regelverk för vilka kodord som skall användas, samt hur dessa skall användas. 
Den är dock hemlig för icke-NATO-länder.107  
 
4.3 Jämförelse utifrån identifierade faktorer 
För att nu göra en jämförande analys ställs den svenska och den brittiska stridsled-
ningen mot varandra och studeras med de två identifierade faktorerna som urvalskri-
terier för vad som skall jämföras. Här kommer de författaren uppfattar som de vikti-
gaste skillnaderna mellan svensk och brittisk stridsledning att redovisas.  
 
 
 Svensk stridsledning Brittiskt stridsledning 

St
rid

sl
ed

ni
ng

st
ek

ni
k 

 
Stridsledning genomförs med 
hjälp av både tal och data.  
 
Flygstridsledaren detaljstridsleder 
med styrorder samt val av avsikt 
(KL eller DL) fram till att piloten 
själv övertar, en form av kom-
mandostyrning. 

 
Stridsledning genomförs  
enbart på tal.  
 
Huvudsaklig stridsledning är 
Broadcast Control Bullseye for-
mat där flygstridsledaren verbalt 
beskriver, ”målar”, ett luftläge 
som piloten själv agerar utifrån. 

 

                                                 
106  Försvarsmakten, 2004, Handbok Flygengelska, (Stockholm: HKV), kap 8 sid 6. 
107  Telefonintervju 060504 med SqnLdr M R Ogden, Royal Air Force, CRC Boulmer.  

SqnLdr Ogden är ansvarig för RAF flygstridsledarutbildnings opertiva del. 
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Lu
ftr

um
sp

ro
ce

du
re

r 
 
11 100 m kontrollerat luftrum som 
börjar på lägre höjd. 
 
Stor täckning av övningsområden i 
kontrollerat luftrum. 
 
Stridsledning genomförs i huvud-
sak i kontrollerat luftrum där civil 
flygtrafik tillåts passera och där-
igenom ett samordningsansvar. 
 
Bra samarbete mellan civil flygle-
dare och militär flygstridsledare i 
nyttjandet av luftrummet 
 
Flygstridsledaren innehar alltid 
flygsäkerhetsansvaret i kontrollerat 
luftrum. 
 
Piloten innehar flygsäkerhetsan-
svaret i icke-kontrollerat luftrum.  

 
8 500 m kontrollerat luftrum som 
börjar på relativt hög höjd. 
 
Stridsledning genomförs i huvud-
sak i icke-kontrollerat luftrum och 
därmed inget samordningsansvar. 
 
Mindre bra samarbete mellan civil 
flygledare och militär flygleda-
re/flygstridsledare i nyttjandet av 
luftrummet. 
 
Vid Positive Control innehar flyg-
stridsledaren ansvaret för flygsä-
kerhet. 
 
Vid Advisory Control innehar pilo-
ten flygsäkerhetsansvaret. 
 
Detta samband gäller oavsett kon-
trollerat eller icke-kontrollerat luft-
rum. 

 
 
4.4 Skillnaderna konkretiserat 
För att konkretisera tidigare sammanställning till att identifiera de viktigaste skillna-
derna förs ett resonemang över hur de olika faktorerna knyter i varandra.  
 
4.4.1 Svensk stridsledning 
Flygstridsledningen genomförs i huvudsak i kontrollerat luftrum där civil flygtrafik 
tillåts passera. Det är inte så märkligt då det kontrollerade luftrummet börjar redan 
vid 2900m höjd i Sverige och lämnar därmed litet utrymme under 2900m som icke-
kontrollerat luftrum att öva inom. Därav genomförs flygstridsledning i huvudsak i 
kontrollerat luftrum. Detta innebär då vidare att flygstridsledaren är den som huvud-
sakligen är flygsäkerhetsansvarig.  
 
Då civil flygtrafik tillåts passera genom militära flygövningsområden finns ett sam-
ordningsansvar, motsatsen hade varit att militära flygövningsområden varit avstäng-
da för civil flygtrafik som därmed hade blivit tvungna att flyga runt dessa. Därför är 
det inte osannolikt att det genom åren har utvecklats ett bra samarbete mellan den 
militära flygstridsledningen och den civila flygtrafikledningen då båda parterna vill 
uppnå en vinna-vinna situation för sina respektive verksamheter. Flygstridsledning 
genomförs som detaljstridsledning med hjälp av tal och data kan bara konstateras ur 
studien. 
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4.4.2 Brittisk stridsledning 
Flygstridsledning genomförs i huvudsak i icke-kontrollerat luftrum. Inte heller detta 
är så märkligt då det kontrollerade luftrummet i Storbritannien börjar vid FL245, 
ungefär 7500m, och sträcker sig uppåt. Det innebär att det finns relativt gott om 
flygövningsutrymme i icke-kontrollerat luftrum. Då det inte föreligger någon skyl-
dighet från den civila flygtrafikledningen att informera om flygtrafik inom icke-
kontrollerat luftrum som passerar genom militära flygövningsområden finns inte in-
citament för ett ordinarie vardagligt samarbete.  
 
Var och en sköter sitt enligt gällande regelverk och inget samordningsansvar förelig-
ger. Om detta är orsak till det mindre bra samarbetet är dock svårt att uttala sig om. 
Flygsäkerhetsansvaret är beroende av ledningsprincip vilket innebär att då den hu-
vudsakliga ledningsprincipen är Broadcast Control Bullseye format ligger flygsäker-
hetsansvaret hos piloten. Ledningsprincipen Broadcast Control Bullseye format är 
till sin natur en informativ ledningsprincip som genomförs enbart per tal.  
 
4.4.3 Sammanfattning 
Den svenska stridsledningen kan för enkelhetens skull kallas GEOLED i fortsätt-
ningen samt den brittiska för Broadcast. Ur ovanstående resonemang har dessa skill-
nader konkretiserats i en tabell som visas nedan. Denna tabell kan sägas visa de vik-
tigaste skillnaderna mellan svensk och brittisk flygstridsledning. Om vi ser på dessa 
resultat ur kriterierna för interoperabel stridsledning, se pkt 3.1.4, hamnar dessa vik-
tigaste skillnader i dimensionen för beteendemässig interoperabilitet samt till största 
del i underdimensionen ”doktrin”.  
 
 
 Svensk stridsledning Brittiskt stridsledning 

Sk
ill

na
de

r k
on

kr
et

 

 
• Detaljstridsledning med hjälp 

av tal och data.  
 
• Bra samarbete i hantering av 

kontrollerat luftrum och sam-
ordning av civil flygtrafik. 

 
• Flygstridsledaren har flygsä-

kerhetsansvaret. 
 

 
• Informativ stridsledning. 

 
 
• Mindre bra samarbete i han-

tering av civil flygtrafik och 
inget samordningsansvar. 

 
• Piloten har flygsäkerhetsan-

svaret. 
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5 Diskussion 
5.1 Vad betyder skillnaden för interoperabel stridsledning? 
I enlighet med svensk stridsledning är normalfallet att en flygstridsledare stridsleder 
ett flyguppdrag. Den brittiska, Broadcast Control, utnyttjas som ledningsprincip då 
tillgången till flygstridsledare är begränsad eller då den taktiska situationen hindrar 
utförandet av Close eller Loose Control. En förklaring till denna skillnad går kanske 
att finna i det faktum att Storbritannien som NATO-medlem ställer sina flygstyrkor 
till förfogande för operationer utanför landets gränser. Sådana operationer innebär 
krav på mobila ledningsresurser och sker oftast med hjälp av AWACS (Airborne 
Early Warning and Control System)108 där ledningskapaciteten i form av antalet flyg-
stridsledare är begränsad. Sverige har å sin sida byggt upp flygstridsledning utifrån 
ett nationellt försvarsbehov här hemma och därmed haft möjlighet att anpassa led-
ningskapaciteten efter behoven.  
 
5.1.1 Stridsledningsteknik 
Försvarsmakten skall internationaliseras i allt högre utsträckning och för flygvapnet 
innebär det en anpassning av befintliga metoder och principer mot en internationellt 
anpassad standard, i detta fall den brittiska. Stridsledningens grundsyfte är att uppnå 
ett taktisk fördelaktigt utgångsläge. I det svenska perspektivet, GEOLED, är det flyg-
stridsledaren som inledningsvis väljer taktik, med hänsyn till bland annat aktuell hot-
bild samt vilka vapen som finns tillgängliga inom flygförbandet. I det brittiska per-
spektivet, Broadcast, är det piloten själv som agerar och väljer sin taktik, utifrån den 
luftlägesbild flygstridsledaren ”målar” upp.  
 
I det svenska perspektivet sker stridsledningen med hjälp av tal och data där piloten 
kan följa med och läsa det presenterade luftläget på sin taktiska indikator (TI). Pilo-
ten får därmed en koppling mellan det som sägs av flygstridsledaren samt det han ser 
som presenteras i form av symboler och färgkombinationer på TI. Genom att kombi-
nera tal med data erbjuds piloten en större möjlighet att förstå vilken taktik eller vil-
ken metod flygstridsledaren har valt. Denna interaktion mellan pilot och flygstridsle-
dare bygger på tillit och förståelse för varandras system och kunskap/färdigheter, 
dess möjligheter och begränsningar.  
 
Den brittiske piloten å andra sidan har att omsätta i tanken en bild över luftläget som 
flygstridsledaren målar upp utifrån referenspunkten Bullseye, därtill koppla sin egen 
position i förhållande till Bullseye. När dessa två tankebilder är uträtade kan han få 
fram ett förhållande mellan sin egen position och den annalkande motståndaren och 
därmed ett beslutsunderlag för val av taktik.  
 
Skillnaden mellan dessa två principer är förutom de tekniska hjälpmedlen att den 
brittiske flygstridsledaren har att först tolka luftläget och omsätta detta till en bild 
eller modell som låter sig beskrivas på tal. Den brittiske piloten har därefter att tolka 

                                                 
108   Flygande ledningsplattform som med hjälp av egen spaningsradar ovanpå flygplanet kan lösa 

både insamlande (skapa luftläge) och bearbetning (identifiering) av data. Med detta som grund 
kan genomförande (stridsledning) av flygoperationer ske. 
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det han hör beskrivas och slutligen bygga en bild av hur han uppfattar att stridsmiljön 
ser ut, sk situationsmedvetenhet (SA, Situational Awareness).  
 
En persons situationsmedvetenhet (SA)109 kan förenklat beskrivas vara uppbyggt i tre 
nivåer. Den första och innersta nivån är att uppfatta andra element i den aktuella situ-
ationen. Nästa nivå är att förstå vilken roll dessa element spelar i den aktuella om-
givningen. Slutligen är den tredje nivån att kunna beräkna vad detta element kommer 
att ta vägen eller dess status i fortsättningen. I det brittiska perspektivet sker det alltså 
tolkningar i två led, först i form av flygstridsledaren som ser alla radarekon på sin 
indikator och omvandlar detta till en beskrivbar bild och därefter piloten som skall 
omsätta den verbalt beskrivna bilden till en faktisk verklighet.  
 
I det svenska perspektivet är det inte helt avgörande hur flygstridsledaren beskriver 
stridsmiljön då tekniken med datalänkar överför målflygplanens faktiska läge relativt 
varandra till pilotens TI. Det är självklart en fördel om beskrivningen av den taktiske 
situationen från flygstridsledaren överensstämmer med den information som ges via 
datalänkar. Problem uppstår då dessa två informationskällor inte överensstämmer 
eller ger olika bilder av situationen, vilket underlag skall då piloten prioritera och lita 
på?  
 
För att säkerställa en snabb och otvetydig kommunikation mellan flygstridsledare 
och pilot har Storbritannien utvecklat standardiserade former för terminologi. Denna 
terminologi bygger på kodord sk Brevity Words för att bättre definiera terminologin 
för en händelse eller flygförbands inbördes formation. Dessa Brevity Words fungerar 
då också som en brygga mellan den tolkning av luftläget som flygstridsledare inled-
ningsvis blir tvungen att göra, för att kunna beskriva luftläget, till den tolkning pilo-
ten gör när han får detta luftläge beskrivet för sig. Beskriver flygstridsledaren den 
annalkande flygformationen som ”Champagne” så vet piloten vad det innebär och 
kan utifrån den informationen lägga upp sin taktik, se exempel i figur 7. Då luftstrid i 
allra högsta grad är dynamisk samt sker under högt tempo kommer det med stor san-
nolikhet ske förändringar varför flygstridsledaren blir tvungen att ge ny beskrivning 
av hur situationen ser ut kontinuerligt.  
 

 
Figur 7. Exempel på beskrivning av målgrupper ur Handbok Flygengelska.110 

                                                 
109  Endsley Mica R, 1994, Situation Awareness in Dynamic Human Decision Making: Theory, i 

Gilson R, Garland D, Koonce J (red), Situational Awareness in Complex Systems, (USA: Embry-
Riddle Aeronautical University Press), sid 31-33. 

110  Försvarsmakten, 2004, Handbok Flygengelska, (Stockholm: HKV), kap 6 sid 9. 
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Läsaren kan tydligt se att denna lista med Brevity Words samt hur denna målbeskriv-
ning utifrån Bullseye ter sig ganska omfattande. Ur ett svenskt flygstridsledarper-
spektiv ligger nu utmaningen i att på ett nytt språk och med nya kodord försöka om-
sätta den egna tolkade radarbilden till begripliga direktiv enligt gällande Brevity 
Words-dokument. På samma sätt skall den svenske piloten översätta den information 
som flygstridsledare ger till en egen omvärldsuppfattning och agera utifrån den. Här 
förefaller det som ytterst viktigt att både den svenske flygstridsledaren och piloten 
har samma dokumentation att utgå ifrån. Inte minst viktigt då den svenske pilotens 
agerande vid deltagande utomlands i internationella övningar bygger på den träning 
och utbildning som genomförts tidigare i Sverige. Lika viktigt förefaller det därför att 
den svenske flygstridsledaren erbjuds motsvarande övningstillfällen utomlands vid 
internationella övningar.  
 
Även om svenska piloter deltar vid övningar utomlands har de endast den svenska 
taktiken att utgå ifrån. Vid Broadcast stridsledning skall piloten själv agera utifrån 
den information flygstridsledaren ger. För att kunna integreras fullt ut i en multina-
tionell operation förväntas den svenska piloten agera på motsvarande sätt som den 
brittiska piloten med samma information. Storbritannien nyttjar ett NATO dokument, 
AIRNORTH MANUAL 80-6 Annex AD Communication Standards som regelverk för 
vilka kodord som gäller samt hur dessa skall utnyttjas. Dokumentet är i sin grund-
form, AIRNORTH MANUAL 80-6, mer än bara kodord och dess utnyttjande utan 
omfattar även metodik och taktik.111 Taktikens påverkan på val av metod är svår att 
diskutera i denna studie. I huvudsak beror det på att sådana upplysningar är hemliga 
och ej tillgänglig vilket innebär att de därför inte heller kan presenteras här. Behovet 
av tillgång till detta dokument för utveckling av den svenska interoperabiliteten påta-
las av den före detta ansvarige för Utvecklingsgrupp Flygengelska.112 
 
5.1.2 Luftrums-/flygsäkerhetsprocedurer 
Strävan mot interoperabilitet innebär inte alltid att allt blir bättre. Luftrummet i Stor-
britannien har en tydlig indelning mellan kontrollerat och icke-kontrollerat luftrum 
vid FL 245 (~7500m höjd). Det finns i princip inga kontrollerade flygvägar utöver 
hav varför den huvudsakliga militära flygövningsverksamheten är förlagd dit. Stor-
britannien har dock delat in flygtrafiktjänsten mellan både civila och militära led-
ningsorganisationer som erbjuder en stor mängd olika ledningsmetoder med varierat 
ansvarsförhållande. Detta har lett till en problematisk situation där misstag och rena 
felaktigheter uppstått mellan piloter och ledningspersonal.113  
 
I Sverige å andra sidan är luftrummet noggrant indelat i civila flygvägar och militära 
flygövningssektorer redan från 2900m och uppåt. I princip hela landet är indelat i 
dessa sektorer varför flygövning kan bedrivas över stora ytor. Sverige har ett klart 
uppdelat ansvar mellan den civila flygledaren och den militära flygstridsledaren vil-
ket även medför att utbudet av olika ledningsmetoder minskar. Så å ena sidan kan det 
brittiska luftrummet med stora volymer av icke-kontrollerat luftrum te sig okompli-
                                                 
111  Nilsson Peter, Mj, 2006, Intervju i samband med FHS Luftmaktsseminarie. 
112  Lundin Anders, Kn, 2006, E-post svar på frågor angående Handbok Flygengelska, se bilaga 2, 

svar på fråga 4 och 5. 
113  I texten skriver man ”controllers” och syftar på både civila och militära flygledare samt militära 

flygstridsledare. 
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cerat samtidigt som det svenska luftrummet å andra sidan kan uppfattas komplicerat 
med mycket kontrollerat luftrum som ställer krav på samordning och planering. 
Verkligheten ligger nog i det att den stora volymen icke-kontrollerat luftrum i kom-
bination med alltför många olika ledningsmetoder i Storbritannien skapar förutsätt-
ning för misstag och felaktiga beteenden hos de brittiska piloterna och deras led-
ningspersonal. Samtidigt är just den höga graden av fastställda procedurer och mind-
re antal ledningsmetoder inom den svenska stridsledningen en framgångsfaktor för 
ett bra samarbete mellan den civila och militära ledningspersonalen. Ett bra samarbe-
te där både procedurer och rutiner är inarbetade vilket innebär en ökad grad av inne-
boende flexibilitet vid realtidsförändringar i luftrumsutnyttjandet. Denna flexibilitet 
skapar förutsättningar för effektiv övning med flygstridskrafter.  
 
Detta skulle ur ett svenskt perspektiv innebära att för att uppnå interoperabel strids-
ledning gentemot Storbritannien behövs tillgång till aktuell och komplett dokumenta-
tion. Samt att denna dokumentation kan förstås av den svenska personalen, både 
flygstridsledare och piloter. Men eftersom stridsledning handlar om interaktion mel-
lan människor där många faktorer påverkar händelseförloppet ställer det även krav på 
praktisering av de metoder och procedurer som är aktuella. Stridsledning är ett hant-
verk som ej går att läsa sig till rent teoretiskt, det måste utövas för att kunna förstås 
och befästas. 
 
I det brittiska perspektivet Broadcast visar studien att stridsledning om möjligt, 
”when possible”, förser piloten med adekvata flygsäkerhetsvarningar. Samtidigt är 
inte tvåvägskommunikation något krav för denna ledningsprincip vilket ytterligare 
försämrar möjligheten för piloten att erhålla adekvata flygsäkerhetsvarningar. Detta 
skulle innebära att den svenska piloten behöver avsätta ytterligare mental kapacitet 
till att följa upp sitt eget flygsäkerhetsläge vilket samtidigt troligen minskar motsva-
rande kapacitet tillgänglig för uppdragets lösande. Vilket i sin tur skulle innebära en 
lägre grad av interoperabilitet då effektiviteten mellan de flygande enheterna sjunker. 
Exempel på detta kunde under övningen Air Power Exercise 2006 noteras då en rote 
flygplan som hade uppgift att försvara ett område fick dra sig bakåt då motståndaren 
anföll eftersom roten blev tvungen att klarlägga sina inbördes förhållanden flygsä-
kerhetsmässigt.  
 
Ur ett svenskt pilotperspektiv betyder detta att piloten har blivit tränad och övad i en 
miljö där flygstridsledaren alltid har varnat och pålagt piloten tillfälliga restriktioner 
med hänsyn till civil flygtrafik. Vilket inneburit att han har kunnat koncentrera eller 
fokusera sig mer på uppdragets lösande än på den övergripande flygsäkerheten. Detta 
har fungerat som en säkerhetsmarginal då piloten till syvende och sist är befälhavare 
och ytterst ansvarig. Vid brittisk stridsledning av den svenske piloten kommer denne 
inte bara att möta ett nytt språk med olika kodord utan också eventuella flygsäker-
hetsvarningar om civil flygtrafik som piloten skall ansvara att separera till. I enlighet 
med Broadcast Control är det inte ens säkert att några sådana varningar eller orien-
teringar kommer att ske.  
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Det internationella regelverket, ICAO,114 ställer krav på att separation mellan militär 
flygtrafik och civilt färdplanerad flygtrafik i kontrollerat luftrum skall genomföras av 
militär eller civil flygledare.115 Detta medför att internationella ledningsmetoder som 
innebär att piloten har flygsäkerhetsansvaret inte kan praktiseras eller övas i Sverige, 
annat än om flygövningssektorerna är helt avlysta från civil flygtrafik. Vilket i och 
för sig är möjligt men det kräver 18 månaders förvarning och planering samtidigt 
som det inte skulle ge någon större effekt eftersom det då inte skulle passera någon 
civil flygtrafik att ta ut separation till eftersom området är avlyst.  
 
Den brittiske flygstridsledaren har vid utövandet av Broadcast Control inte flygsä-
kerhetsansvar vilket innebär att han har möjlighet att lägga all sin koncentration och 
fokus på själva stridsledningen och den beskrivande bilden av stridsmiljön som det 
innebär. Den svenska flygstridsledaren å andra sidan skall förutom att stridsleda på 
nytt språk med nya kodord samtidigt ansvara för flygsäkerheten och samordning av 
civil flygtrafik, vilket torde minska den svenska flygstridsledarens möjligheter att ge 
den kvantitativa mängd information snabbt och koncist som interoperabel stridsled-
ning bygger på. För en svensk flygstridsledare skulle det antagligen vara svårt att i en 
brittisk miljö utöva stridsledning utan flygsäkerhetsansvar. Detta flygsäkerhetsansvar 
är så pass djupt rotat i den svenska flygstridsledarens beteende att civil flygtrafik som 
inte samordnas i enlighet med den brittiska metoden skulle avleda flygstridsledarens 
uppmärksamhet från uppdraget i en icke försumbar grad. 
 
Studien visar att vald ledningsmetod, Broadcast Control tillämpas då tillgång till 
flygstridsledare är begränsat eller att den taktiska situationen hindrar utförandet av 
Close eller Loose Control. Detta är ofta förutsättningar som är gällande vid operatio-
ner långt bort hemifrån, då ofta från flygande ledningsplattform såsom AWACS. 
Detta innebär att den brittiske piloten tränar och övar hemma såsom det är troligt att 
han kommer att göra vid en skarp operation utomlands. Studien visar vidare att den 
svenska stridsledningen i all väsentlighet stridsleder mindre enheter, rote eller grupp. 
Detta innebär en skillnad i fokus från flygstridsledaren vid brittisk stridsledning.  
 
Den svenska flygstridsledaren detaljstridsleder med kommando och styr ledningen 
som utgår från det stridsledda flygförbandets perspektiv och beskriver stridsmiljön 
utifrån pilotens perspektiv. Den brittiska flygstridsledaren, å andra sidan, kan på 
grund av det större antalet flygenheter som stridsleds inte fokusera på detaljer, utan 
måste ha en mer övergripande bild och utgår i sin målbeskrivning utifrån motstånda-
ren och dess position i förhållande till referenspunkten Bullseye.  
 
Detta innebär att i det brittiska perspektivet behöver piloten vara mer aktiv och ta 
initiativ utifrån den information flygstridsledaren läser ut till samtliga flygförband, 
samtidigt som piloten behöver ha en förståelse för hur andra flygförband kommer att 
agera på denna information då den inte är adresserad till någon specifik pilot eller 
specifikt flygförband. Detta ställer ytterligare krav på samverkan och träning för att 
förstå att tillämpa procedurer och metoder och därigenom uppnå en hög grad av in-
teroperabilitet mellan flygförband från olika nationer. 

                                                 
114  ICAO, International Civil Aviation Organisation 
115  Försvarsmakten, 2004, Handbok Flygengelska, (Stockholm: HKV), kap 8 sid 3. 
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5.2 Vad betyder skillnaden för interoperabilitet i stort? 
Den empiriska undersökningen visar att de viktigaste faktorerna för interoperabel 
stridsledning ur ett stridstekniskt perspektiv går att finna i den dimension som Cod-
ner benämner ”Beteende” samt underbenämningen ”Doktrin”(se pkt 3.1.4). Hur på-
verkas det inbördes förhållandet mellan dessa underbenämningar av studiens identi-
fierade skillnader? Codner beskriver hur olika faktorer inom dimensionen bygger på 
varandra samtidigt som de är föränderliga då beteendemässig interoperabilitet bottnar 
i institutionella och sociala regelverk. Dessa regelverk ligger till grund för nya eller 
utveckling av befintliga regelverk varför ingenting är statiskt utan snarare ett uttryck 
för nationell utveckling. I detta sammanhang sägs att ett tydligt militärstrategiskt 
koncept med koherenta målsättningar och en övergripande plan för hur dessa skall 
uppnås är grundläggande för att uppnå beteendemässig interoperabilitet.   
 
Överensstämmer dessa koncept mellan nationer finns förutsättningar att uppnå bete-
endemässig interoperabilitet, då det är troligt att värderingar och synsätt är likartade 
mellan nationer.116 I ett stridsledningsperspektiv har inte detta undersökts men Jörgen 
Marqvardsens tidigare forskning visar på en hög grad av överensstämmelse mellan 
de svenska och brittiska doktrinerna för luftoperationer. Dock var överensstämmel-
sen inte god vad avser ledning på taktisk nivå. 117 Kan vi då anta att detta speglar 
även den stridstekniska nivån? Denna studie visar att stridsledning skiljer sig mar-
kant mellan Sverige och Storbritannien varför det kan påstås att överensstämmelsen 
mellan dokument och direktiv som styr stridsledning på stridsteknisk nivå inte borgar 
för beteendemässig interoperabilitet. Sammantaget innebär detta att det inte nödvän-
digtvis behöver vara ett samband mellan överensstämmande doktriner och beteende 
såsom Codner hävdar. 
 
Kanske kan någon av orsakerna till detta gå att finna i de kulturella eller organisato-
riska faktorerna? Som exempel har Sverige å ena sidan ett enbefälssystem där både 
flygstridsledare och pilot är officerare samtidigt som Storbritannien har ett två-
befälssystem där man tydligt segregerar mellan officerare och underbefäl, t.ex. ge-
nom olika mässar och matsalar för underbefäl och officerare. Flygstridsledaren kan 
var underbefäl samtidigt som piloten är officer. Hur detta påverkar eller inte påverkar 
dokument och direktiv är svårt att säga här. Men att den kulturella bakgrunden har 
påverkan torde vara självklar dock osäkert till vilken utsträckning. Vissa av dessa 
faktorer togs upp av respondenter vid enkätundersökningen där man framhöll t.ex. 
vikten av samarbetsklimat som viktig faktor vid jämförelse samt befogenheter för 
vad flygstridsledaren får eller inte får göra.  
 
5.2.1 Hur förhåller sig ”doktrin” till ”organisations-dimensionen”? 
Dimensionen ”organisation” kan i många stycken fungera som ett paraply för hur 
själva genomförandet av stridsledning sker. Detta genom att organisationens struktur 
även i många stycken ger ansvars- och befälsförhållanden. Måste ett direktiv till 

                                                 
116  Codner Michael, 2003, Hanging Together – Military Interoperability in an Era of Technological 

Innovation, (London: The Royal United Services Institute for Defence Studies), sid 51ff. 
117   Se kap 1.4 Tidigare forskning. 
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flygstridsledaren alltid passera förbi chefen innan den skall effektueras? Vilken be-
slutsrätt eller befogenhet har den enskilda flygstridsledaren i olika nationer?  
 
I denna studie har identifierats att den brittiska stridsledningen Broadcast som varan-
de informativ överlämnar stor beslutsrätt till piloten samtidigt som den svenska GE-
OLED kan tolkas vara mer flytande fram och tillbaka, inledningsvis tar flygstridsle-
daren beslut om vilket mål som skall engageras för att senare under stridsledningen 
lämna över besluten till piloten som avgör hur själva anfallet skall genomföras. Kan 
detta bero på olika organisationsstrukturer eller är det ett mått av den kulturella på-
verkan? I vilken grad den svenska organisationen för stridsledning är jämförbar med 
den brittiska kan ha en påverkan för interoperabel stridsledning i det att förståelsen 
för ordervägar samt ansvarsförhållanden måste klarläggas. Organisationsstrukturen 
kan vara ett resultat av att kunna hantera gällande order- och direktivprocesser, men 
ordervägar och direktiv kan å andra sidan vara utformade efter hur organisationens 
struktur ser ut. För att kunna utveckla en högre beteendemässig interoperabilitet be-
höver man en medvetenhet avseende organisationsstrukturens betydelse för beteen-
det. 
 
5.2.2 Hur förhåller sig ”doktrin” till ”teknik-dimensionen”? 
Det finns ett beroendeförhållande mellan ”doktrin” och ”teknik”. Primärt är behovet 
av tekniska system för att kunna hantera sensorer (för att samla in radarinformation), 
ledning (för presentation av aktuellt luftläge), kommunikation (för kommunikation 
med piloten samt kommunikation internt mellan befattningshavare) samt informa-
tionshantering (för hantering av ordrar och direktiv). Dessa system behöver vara in-
teroperabla för att kunna genomföra samövning och därigenom utveckla en högre 
interoperabilitet. Den svenska utvecklingen av stridsledning med hjälp av data har 
som tidigare påvisats lett till utvecklandet av svenska metoder och procedurer. Dessa 
metoder och procedurer har i sin tur påverkat utvecklingen av nya tekniska lösningar. 
Dessa svenska tekniska särlösningar bidrar också till att Sverige fortfarande inte är 
beteendemässigt interoperabel.  
 
Införande av ny teknologi, såsom interoperabel datalänk, medför dock att teknikfak-
torn inte är begränsande i framtiden. Den nya tekniken medför möjlighet att överföra 
så pass mycket information mellan flygstridsledare och pilot att utmaningen ligger i 
att tolka, selektera och presentera informationen. Återstår gör då den beteendemässi-
ga interoperabiliteten.  
 
I linje med detta visar studiens empiriska undersökning att utifrån ett stridstekniskt 
perspektiv förefaller tekniska system vara mindre relevanta för interoperabel strids-
ledning. Tillgång till relevanta dokument och direktiv förfaller vara viktigare. Endast 
tre respondenter nämner datalänkar för stridsledning som viktigaste faktor i sina svar. 
Dock kvarstår faktum att behovet av tekniska system för att överhuvudtaget kunna 
bedriva stridsledning är stort. Troligen har respondenterna tagit dessa grundläggande 
tekniska system för givna i sina enkätsvar.  
 
5.2.3 Hur förhåller sig ”doktrin” till ”logistik-dimensionen”? 
I enlighet med resonemanget i pkt 3.1.4 finner vi ingen direkt koppling mellan ”dokt-
rin” och ”logistik”. 
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6 Sammanfattning och slutsatser 
Skall flygstridsledaren lyckas förmedla sin uppfattade omvärldsbild och därmed 
hjälpa piloten att bygga sin situationsmedvetenhet, SA, är snabbhet och terminologi 
mycket viktig. Grunden för utnyttjandet av kodord, (brevity, kort, koncist, i begräns-
ningen visar sig mästaren)118 är att överföra mycket information snabbt och begrip-
ligt genom ett minimum av tal på taktisk radiofrekvens. Samtidigt måste dessa kod-
ord eller målbeskrivningar uppfattas på samman sätt som andemeningen var för att 
uppnå effekt och inte förvirring. Detta innebär för svensk stridsledning ett krav på 
mycket drill av procedurer och metoder som leder till en automatisering av termino-
login för utvecklandet av en effektiv interoperabel stridsledning.  
 
I denna studie har vi sett att för att skapa ett interoperabelt beteende måste vi ha ett 
detaljerat och identiskt underlag för terminologi. I den svenska flygstridsledarens 
perspektiv innebär detta att läsa in och förstå nya ”glosor”, som inte låter sig beskri-
vas per normal definition, för att kunna genomföra stridsledning effektivt. Vad inne-
bär t.ex. Brevity kodorden ”gorilla” eller ”pancake”?119 Vid stridsledning av flyg-
uppdrag i 800 km/h finns inte mycket tid att fundera, utan dessa begrepp måste ha sin 
naturliga och givna plats i flygstridsledarens och pilotens medvetenhet omgående. 
 
Vidare har studien visat att en utveckling mot interoperabel stridsledning inte nöd-
vändigtvis alltid är till det bättre. Den brittiska stridsledningen Broadcast Control, 
innebärande att piloten har flygsäkerhetsansvaret, kan inte tränas eller utövas i Sveri-
ge med gällande regelverk. Ytterligare visar studien att flygsäkerhetsansvaret ökar då 
inga krav ställs på dubbelriktad kommunikation mellan flygstridsledare och pilot 
samt att flygsäkerhetsvarningar skall orienteras ”om möjligt”. Detta ställer krav på 
ändrat beteende hos både flygstridsledare och piloter. 
 
Studien visar på ett sammanhang mellan det beteende på stridsteknisk nivå som kan 
härledas ur ”doktrinär” påverkan och övriga dimensioner av interoperabilitet, organi-
sation, teknik samt logistik. Dessa olika dimensioner påverkar eller påverkas av var-
andra i olika utsträckning där det viktiga är att det finns en överordnad strategi som 
harmonierar med beteendet på stridsteknisk nivå. Om denna länk mellan den över-
ordnade strategin och stridsteknisk nivå inte finns eller är tydlig är det svårt att ut-
veckla beteendemässig interoperabilitet och därmed interoperabel stridsledning. 
 
Reformeringen av Försvarsmakten är ett faktum även för svensk flygstridsledning. 
Trots att fokus på den militärstrategiska nivå uppfattas vara uppnående av teknisk 
interoperabilitet så kan det vara på stridsteknisk nivå som den verkliga effekten upp-
nås. Ifall den stridstekniska nivån inte har möjlighet att fungera fullt ut som en inter-
operabel partner, pga. avsaknad av procedurer direktiv etc, kan detta få strategiska 

                                                 
118  Försvarsmakten, 2004, Handbok Flygengelska, (Stockholm: HKV), kap 4 sid 3. 
119  Kodordet ”Gorilla” beskrivs i Handbok Flygengelska som ”Generic description of a large hostile 

attack package. Additional descriptive commentary required to describe size and formations.” 
Kodordet “Pancake” beskrivs vidare som ”Land, or I wish to land (reason may be specified, e g, 
PANCAKE AMMO, PANCAKE FUEL). 
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konsekvenser vilket i slutändan kan påverka den politiska handlingsfriheten vid ge-
mensamma internationella operationer.  
 
6.1 Svar på forskningsfråga 1  
Den första forskningsfrågan löd: Vilka är de viktigaste skillnaderna i stridsledning 
mellan svensk och brittisk flygstridsledning? 
 
Svensk och brittisk flygstridsledning bygger sina respektive ledningsprinciper utifrån 
olika kulturella bakgrunder. Sverige som alliansfritt land syftande till neutralitet i 
krig har byggt och utvecklat tekniska system utifrån ett nationellt behov där allians-
friheten och den politiska viljan inte medgivit möjligheter till interoperabilitet med 
andra nationer. Storbritannien å andra sidan har byggt sin försvarsförmåga som del i 
en allians där krav på interoperabilitet eller i alla fall en högre nivå av standardise-
ring har vuxit fram med tiden. Detta har lett till olik stridsledning mellan Sverige och 
Storbritannien.  
 
Svaret på den första forskningsfrågan är att de viktigaste skillnaderna i stridsledning 
mellan Sverige och Storbritannien är att i Sverige tillämpas geografisk stridsledning 
med tal och data där civil flygtrafik samordnas under flygstridsledarens flygsäker-
hetsansvar samtidigt som den Brittiska flygstridsledningen tillämpar Broadcast Con-
trol utan civil flygtrafiksamordning där piloten har flygsäkerhetsansvar. 
 
 
 Svensk stridsledning Brittiskt stridsledning 
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stridsledning ger en ”målan-
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• Piloten har flygsäkerhetsan-

svaret. 
 

 
 
6.2 Svar på forskningsfråga 2 
Den andra forskningsfrågan som ställdes löd: Vilka utmaningar finns det för svensk 
flygstridsledning att utveckla interoperabilitet gentemot brittisk flygstridsledning? 
 
Studien har visat att begreppet interoperabilitet är för omfattande för att innebörden 
skall begränsas till enbart en dimension t.ex. teknisk interoperabilitet. För att förstå 
innebörden av interoperabilitet behöver vi se på sammanhanget mellan olika faktorer 
som påverkar en förmåga. Med Codners teorimodell som utgångspunkt har i studien 
visats på ett breddat synsätt på begreppet interoperabilitet för ökad förståelse av dess 
innebörd. Vidare har begreppet interoperabilitet olika innebörd beroende på från vil-
ken krigsföringsnivå det betraktas. Studien visar att Försvarsmaktens definition av 
interoperabilitet har en tydlig koppling till tekniska system. Samtidigt säger För-



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2006-07-28 FHS beteckning 294/6:1  
Mj Kjell Carlsson C-Uppsats 
ChP 04-06  Sid 49 

svarsmakten att interoperabilitetsutvecklingen skall ske genom NATO/PFP PARP 
arbetet för att uppnå de antagna partnerskapsmålen. Teknisk interoperabilitetsutveck-
ling sker genom att jämföra partnerskapsmål med NATO interoperabilitetsmatris. 
Därigenom fastställs vilken grad av interoperabilitet som skall utvecklas. Då NATO 
definierar interoperabilitet som, förmågan mellan alliansmedlemmar eller andra part-
ners att effektivt utbilda, träna och genomföra gemensamma uppdrag eller uppgifter, 
framstår utmaningen i att fastställa vad som menas med effektivt.  
 
Det som uppfattas som effektivt utifrån militärstrategisk nivå överensstämmer inte 
alltid med vad som anses effektivt från stridsteknisk nivå. Går det överhuvudtaget att 
mäta denna effektivitet? Är det så att denna effektivitet uppstår då individer eller en 
grupp av individer med deras varseblivning handlar på likartat sätt i en given militär 
situation?, såsom Codner definierar beteendemässig interoperabilitet. I NATO:s se-
naste definition av interoperabilitet beskrivs den lägsta graden av effektiv interopera-
bilitet som ”compatibility” där enheter skall kunna fungera tillsammans utan att orsa-
ka oacceptabel påverkan på varandra. Här torde en mer realistisk nivå av interopera-
bilitet framstå när en högre grad av beteendemässig interoperabilitet föreligger.  
 
Med utgångspunkt ur diskussionen kan ett antal olika utmaningar för interoperabel 
stridsledning sammanfattas som svar på forskningsfrågan: 
 

• Tillgång till internationella övningar för piloter samt för flygstridsledare är 
nödvändigt. Flygstridsledare behöver erfarenheter från internationell flyg-
stridsledning för att höja kvaliteten vid stridsledning hemma för en ökad för-
ståelse och tillit mellan flygstridsledare och pilot. 

 
• Tillgång till fullständig dokumentation avseende Brevity Words, internatio-

nell taktikdokumentation som styr interoperabel stridsledning, samt utökad 
engelsk språkförståelse för både piloter och flygstridsledare behöver säker-
ställas. 

 
• Hur skall erfarna flygstridsledare omskolas, drillas och erhålla en automatise-

rad terminologi för Broadcast Control, när de redan har ett automatiserat be-
teende. Hur skall svenska piloter träna sitt flygsäkerhetsansvar vid Broadcast 
Control när detta inte är möjligt i svenskt kontrollerat luftrum? 

 
• Förstår vi internationella ordervägar och ansvarsförhållanden om den egna 

organisationen inte har samma struktur och hur får vi tillgång till och kompe-
tens att använda internationella planeringsverktyg för tex. genomförande av 
flyguppdrag (ATO, Air Tasking Order)? 

 
• Om den politiska eller militärstrategiska nivån inte förstår behovet på strids-

teknisk nivå kan vi då bli interoperabla? 
 
Dessa utmaningar kan summeras till att omfatta faktorer som påverkar vårt beteende 
och därmed beteendemässig interoperabilitet. I en nära framtid är det troligt att För-
svarsmakten har tillgång till teknik som borgar för teknisk interoperabilitet varför 
teknikfaktorn inte utgör den avgörande faktor längre.  
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Huvudpoängen är att en väl fungerande mänsklig interaktion på stridsteknisk nivå är 
själva grunden för interoperabilitet. Häri ligger den stora utmaningen då Sverige har 
andra förutsättningar än Storbritannien.  
 
6.3 Reflektion 
Kvar står dock frågan till vilken nivå beteendemässig interoperabilitet skall utveck-
las? Om vi antar att effektivitet och beteendemässig interoperabilitet är en funktion 
av varandra, hur mäter vi då beteendemässig interoperabilitet? När har svenska flyg-
stridsledare uppnått ett effektivt interoperabelt beteende avseende stridsledning? 
Vem avgör det och går det att mäta? Kan Sverige få tillgång till NATO eller brittiska 
evalueringsgrupper för godkännande av vårt beteende i en internationell kontext? 
Rimligen har även svenska flygstridsledare en roll att fylla i det nya insatsförsvaret, 
både hemma och internationellt, varför dessa nya utmaningar bör prioriteras på 
stridsteknisk nivå för att säkerställa önskad militärstrategisk effekt. 
 
Studien har identifierat ett partnerskapsmål som uppfattas, om viljan finns, kan om-
händerta de utmaningar som förestår en utveckling av interoperabel stridsledning. 
Partnerskapsmålet, PG nr 0001 Air operations and training120, beskrivs i stort som en 
fortsatt utveckling av att träna flygande förband att bedriva verksamhet i enlighet 
med NATO doktriner och procedurer. Inom detta partnerskapsmål kan interoperabel 
stridsledning utvecklas genom samarbetsavtal om tillgång till dokument och direktiv, 
samverkan mellan personal på stridsteknisk nivå samt växeltjänstgöring för svensk 
flygstridsledningspersonal vid brittiska ledningscentraler och vice versa. Men det 
kräver samtidigt att partnerskapsmålet studeras och analyseras utifrån ett stridstek-
niskt perspektiv. Studien visar att det inte räcker med att från militärstrategisk nivå 
påtala vikten av interoperabla metoder och procedurer. Försvarsmakten behöver gå 
från ord till handling. 
 

”Sveriges ambition avseende deltagande i internationella operationer ställer 
stora krav på interoperabilitet hos de deltagande insatsförbanden, vad gäller 
såväl doktrin/metod och teknik som personal och organisation.”121 

 
För att nå en realistisk interoperabilitet behöver beteendet förändras. Förutsättningar-
na för det kommer från militärstrategisk nivå men är samtidigt nödvändiga för att 
utveckla interoperabilitet på stridsteknisk nivå. En liten insats på militärstrategisk 
nivå för att säkra korrekt och komplett dokumentation, t.ex. ”brevity words” eller 
”80-6”, kan ge stor operativ effekt. Ytterst skall dessa internationella metoder och 
procedurer fungera både i en internationell kontext som i uppgiften territoriellt för-
svar då insatsförbanden skall kunna verka i båda miljöerna. För att citera överbefäl-
havaren avseende Försvarsmaktens reformering till ett vassare insatsförsvar: 
 

”Det är nödvändigt att nå konkreta resultat i närtid”122 
 
Man måste av och till sätta på sig stridstekniska glasögon för att kunna vara strateg. 
                                                 
120  Försvarsmakten, 2005, Försvarsmaktens förslag till nya eller förändrade partnerskapsmål för 

perioden 2007-2012, (Stockholm: HKV), bilaga 1, sid 18. 
121  Försvarsmakten, 2005, C U/I beslut i stort: Försvarsmaktens förmågeutveckling avseende Nät-

verksbaserat försvar (NBF) och Interoperabilitet, (Stockholm: HKV), sid 2. 
122   Syrén Håkan ÖB, 2006, Här och nu – en liten bok om den fortsatta vägen framåt, (Stockholm: 

Svensk Information AB), sid 12. 
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