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Interoperabilitet	  mellan	  mark-‐	  och	  flygstridskrafter	  
En nulägesanalys av Försvarsmaktens styrande och inriktande dokument utifrån Michael 

Codners och Ingvar Sjöbloms interoperabilitetsteori. 
Sammanfattning: 
Den svenska Försvarsmakten brukar fråga sig om den är tillräckligt interoperabel för att kunna delta 
i internationella insatser. En minst lika berättigad fråga borde vara om den är tillräckligt interopera-
bel, mellan sina försvarsgrenar, för att kunna genomföra självständiga operationer utifrån teorin om 
gemensam krigföring.  
 
Den bristande förmågan till gemensam krigföring i försvarsmakter generellt och för Sveriges för-
svarsmakt specifikt utgör uppsatsens grundläggande problem. Genom att anpassa och skapa ett 
analysverktyg utifrån Codners och Sjöbloms interoperabilitetsteori har Försvarsmaktens dokument 
analyserats för att belysa eventuella svagheter kopplat till gemensam krigföring och nationell inte-
roperabilitet mellan mark- och flygstridskrafterna.  
 
Undersökningen visar på svagheter kopplat till den anpassade interoperabilitetsteorin och För-
svarsmaktens styrande dokument. Förmågan till nationell interoperabilitet mellan mark- och flyg-
stridskrafterna är begränsad. Främst beror det på svagheter i Försvarsmaktens strategiska koncept 
som inte tillräckligt beskriver betydelsen av gemensam krigföring på alla nivåer och vikten av 
interoperabilitet mellan försvarsgrenarna. En annan slutsats är att Försvarsmaktens doktrinära age-
rande riskerar att urvattna Försvarsmakten och dess försvarsgrenar på viktiga teoretiska och kultu-
rella skillnader som behövs för att synergier skall kunna uppstå vid gemensam krigföring. 
 
Nyckelord:  
Interoperabilitet, gemensam krigföring, samordning, integrering, samarbete, Försvarsmakten, luft-
stridskrafter, markstridskrafter. 
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Abstract	  
	  

Interoperability	  between	  Ground-‐	  and	  Air	  Forces	  
	  

A situation analysis of the Swedish Armed Forces guiding and aligning documents using  
Michael Codners and Ingvar Sjöblom interoperability theory. 

Summary: 
The Swedish Armed Forces tend to ask themselves if it is sufficiently multinational interoperable 
for participation in international operations. An equally valid question today should be whether  the 
Swedish Armed Forces are sufficiently nationally / internally interoperable, between their branches 
of service, to be able to conduct independent operations based on the joint warfare theory. 
 
The lack of ability to joint warfare in the armed forces in general and the Swedish Armed Forces 
specially constitutes the essay´s fundamental problem. By using Codners and Sjöbloms custom 
interoperability theory, the Swedish Armed Forces documents were analyzed to highlight any 
weaknesses related to joint warfare and national interoperability between Ground and Air Forces. 
 
The survey shows weaknesses linked to the custom theory and Swedish Armed Forces governing 
documents. The ability of a national interoperability is limited between Ground and Air Forces 
today, mostly because of weaknesses in the Swedish Armed Forces strategic concept which does 
not describe the importance of joint warfare at all levels sufficiently. This leads to deficiencies 
reflected in doctrines, regulations, technology, techniques and exercises. Lack of common docu-
ments, techniques, methods and exercises in turn affects armed services understanding of their 
different backgrounds and unique perspectives. The result will therefore be low national interoper-
ability among the armed services.  
 
Keywords: 
Interoperability, joint warfare, coordination, integration, collaboration, Armed Forces, Air Forces, 
Ground Forces. 
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1 Inledning	  	  
Efter Kalla krigets slut har debatten och teoribildningen om gemensam krigföring på nytt tagit 
fart. Den amerikanska försvarsmaktsledningen menade 1995 att: 
 

Modern	  krigföring	  är	  gemensam	  krigföring	  –	  när	  vi	  betraktar	  krigets	  natur	  i	  mo-‐
dern	  tid	  finner	  vi	  att	  den	  är	  synonym	  med	  gemensam	  krigföring.1	  	  	  
 

Med detta uttalande menade  försvarsmaktsledningen att den sedan tidigare relativt rudimentära 
samverkan mellan de olika försvarsgrenarna behövde förbättras genom: 
 

Doktrinmässigt	  samordnade	  och	  samövade	  styrkor	  från	  olika	  försvarsgrenar	  som	  
försöker	  uppnå	  strategiska	  målsättningar	  med	  hjälp	  av	  strid	  på	  taktisk	  nivå.2	  

 
Teoribildningen bakom gemensam krigföring bygger bland annat på Robert Leohards teori om 
kombinerade vapen där kompletterande skillnader mellan truppslagen och dess olika förmågor, 
genom ett effektivt samarbete, kan skapa positiva synergieffekter.3 Skillnaden mellan kombine-
rade vapen och gemensam krigföring är främst att truppslagen ersatts med försvarsgrenar. Grund-
idén är fortsatt densamma där tanken är att synergierna och försvarseffekten blir större tillsam-
mans än var för sig. Det har dock visat sig att effektiv gemensam krigföring är lättare att imple-
mentera i teorin än i praktiken.4 Problemen för ett nära samarbete mellan försvarsgrenarna är 
många. Stuprörstänkandet där varje aktör lever sitt eget liv och försöker maximera sig själv är ett 
sådant problem.5 Olika särintressen och skillnader utifrån organisation, miljö, kultur och teoretisk 
bakgrund är några andra av de problemområden som måste överbryggas för att ett effektivt sam-
arbete och i vissa fall integrering mellan försvarsgrenarna skall bli lyckosam. Ett exempel på när 
gemensam krigföring lyckats, och där försvarsgrenarna verkar vara överens om att stora synergier 
verkligen har uppnåtts, är den första delen av det andra Irakkriget (2003). En anledning till att 
operation blev så lyckad anses vara de taktiska chefernas vilja att direkt understödja varandra 
genom ett nära och effektivt samarbete.6 En liknande erfarenhet kan hämtas från Israels kampanj 
i Gasa (2008).7 
 
Dagens gemensamma krigföring uppfattas av många som för långsam och krånglig där de syner-
gier som förväntas uppstå ofta uteblir.8 Den gemensamma krigföringen genomförs ofta helt själv-
ständigt, försvarsgrensvist eller samordnat men med geografisk åtskillnad. Den bästa lösningen 
för samarbete anses vara den lösning som kräver minst eller ingen samverkan. Ett exempel på 
detta är mark- och luftstridskrafternas olika syn på markmålsbekämpning, där luftstridskrafterna 
                                                
1 Widén Jerker & Ångström Jan (2004) Militärteorins grunder, Stockholm, Försvarsmakten, s. 147 
2 Widén & Ångström (2004) s. 147 
3 Leonhard Robert (1991) The art of maneuver, Novato, Presidio Press, s. 91-98 
4 Widén & Ångström (2004) s. 147 
5 Augustinsson Sören (2010) Samverkan, Samarbete och Samordning en omöjlig snårskog eller en strategi för 
hållbar utveckling? http://www.frusam.se/Portals/8/docs/FAQ/Samverkan_och_Samarbete_Slutrapport.pdf, 2014-
03-13, s.11 
6 Lambeth B. S. (2013) The Unseen War – Allied Air Power and the Takedown of Saddam Hussein, Annapolis, 
Naval Institute Press, s. 291 
7 Lambeth B. S. (2011) Air operations in Israel’s war against Hezbollah, Santa Monica, Rand Corporation. 
8 Das P.S. (2007) Jointness in India´s Military – What it is and What it Must be, Journal of Defence Studies, vol. 1, 
Issue 1, http://www.idsa.in/jds/1_1_2007_jointnessinindiasmilitary_psdas, 2014-02-24 
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helst genomför Air Interdiction (AI) och markstridskrafterna indirekt eld med egna resurser. 
Samverkan sker (något förenklat) genom att en separationslinje fastställs, sedan sker striden på 
var sin sida av denna linje.9 Det finns relativt ny forskning som antyder att det finns problemom-
råden vad gäller samordning, samarbete och integration mellan svenska mark- och flygstridskraf-
ter. Brist på förståelse mellan stridskrafterna och avsaknad av gemensamma dokument som styr 
hur detta samarbete skall gå till tycks vara några av dessa problem.10 
 
Varför är det då så viktigt att lyckas med den gemensamma krigföringen och att få ut mera för-
svarseffekt idag än det var igår? Anledningarna är många och skulle kunna förklaras med att 
teknikutvecklingen med långräckviddig precisionsbekämpningsförmåga har ökat möjligheten att 
påverka varandras domäner (mark, sjö, luft), avancerade system för samordning och integration 
mellan försvarsgrenarna11 möjliggör nätverksbaserade försvarslösningar med integrerade under-
rättelse-, informations-, lednings- och bekämpningssystem12. Denna utveckling har eller håller på 
att göra de gamla koncepten för krigföring förlegade. Det finns studier som visar att en tätare 
integration mellan de stridande försvarsgrenarna skulle kunna öka effekten och minska de egna 
styrkornas risker, med upp till femtio procent eller mer.13 Andra studier menar att det nätverksba-
serade försvaret ökar möjligheterna till effektivt uppträdande mellan försvarsgrenarna vid gemen-
sam strid på taktisk nivå.14 Dessa studier styrker teoribildningen om kombinerade vapen och 
gemensam krigföring och visar att det finns lösningar för att effektivisera samarbetet mellan de 
olika försvarsgrenarna, vilket säkerställer synergier.  
 
Utifrån ovanstående beskrivningar är det rimligt att anta att samarbetet och integrering mellan 
försvarsgrenarna borde kunna förbättras för att uppnå högre försvarseffekt. Det behövs därför 
någon form av mått för att kunna mäta effektiviteten i samarbetet mellan de olika försvarsgrenar-
nas förband, system och förmågor. Detta mått på effektivitet vid samarbete skulle kunna förklaras 
utifrån begreppet interoperabilitet. Interoperabilitetsbegreppet används primärt för att beskriva 
hur effektivt samarbetet är mellan olika länders militära styrkor.15 I USA menar man att interope-
rabilitet är nyckeln till joint16 och USA definierar interoperabilitet på följande sätt: 
 

                                                
9 Thunholm Peter & Andersson Kent (2012) Effektiviserad integration mellan flyg- och markstridskrafterna – En 
intervjustudie, Stockholm, Försvarshögskolan, kopia erhållen av författaren, 2014-02-13, s. 27-28 och ett annat 
exempel är Wikström Tobias (2012) Samverkan mellan mark- och flygstridskrafterna – En nulägesanalys utifrån 
samarbetet kring Close Air Support, Stockholm, Försvarshögskolan 
10 Thunholm & Andersson (2012) s. 47-49 
11 Thunholm & Andersson (2012) (2012) s. 11-19 
12 O´Neil W. D. (2007) The Cooperative Engagement Capability (CEC) – Transforming Naval Anti-air Warfare; 
Case Studies in National Security Transformation, Number 11, 
https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=The+Cooperative+Engagement+Capability+(CEC)+%E
2%80%93+Transforming+Naval+Anti-
air+Warfare;+Case+Studies+in+National+Security+Transformation&ie=UTF-8&oe=UTF-8, 2014-03-04 
13 Ett sådant exempel återges i Thunholm P m fl (2012) s. 16-18 
14 Wikström N. m fl, (2004) Gemensam strid – Ledning på operativ och taktisk nivå i ett nätverksbaserat flexibelt 
insatsförsvar, Tredje omarbetade upplagan, Stockholm, Försvarshögskolan, s. 104 
15 Sjöblom Ingvar (2005) s. 62 
16 Sjöblom Ingvar (2005) s. 62 
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The	  ability	  of	  systems,	  units	  or	  forces	  to	  provide	  services	  to	  and	  accept	  services	  
from	  other	  systems,	  units	  or	  forces	  and	  to	  use	  the	  services	  exchanged	  to	  enable	  
them	  to	  operate	  effectively	  together.17	  
 

Interoperabilitet tillsammans med begreppet integrering kan användas för att förstå hur bra sam-
arbetet fungerar. Integrering definieras i USA enligt nedan: 
 

A	  collection	  of	  activities,	  whose	  purpose	  is	  the	  synergistic	  blending	  of	  Doctrine,	  
Organisation,	  Training,	  Material,	  Leadership,	  Personnel	  and	  Facilities	  (DOTM-‐
LPF)	  from	  different	  Military	  Services,	  Combatant	  Commands	  and	  Agencies	  to	  
improve	  interoperability,	  enhance	  Joint	  capabilities	  and	  rapidly	  field	  new	  ca-‐
pabilities18	  
 

Dessa två definitioner och dess betydelse återfinns till del i Michael Codners teoretiska modell 
av interoperabilitetsbegreppet.19 Codner utgår ifrån tesen att en viss nivå av interoperabilitet ger 
en viss nivå av försvarseffekt. Interoperabilitet kan enligt Codner delas upp utifrån områdena 
organisation, beteende, teknik och logistik, vilket ger en högre upplösning av begreppets inne-
börd än vad tidigare teorier har gjort. En ytterligare utveckling av Codners teorimodell har ge-
nomförts av Ingvar Sjöblom som anpassat modellen för svenska förhållanden.20 Dessutom har 
Sjöblom kopplat interoperabilitetsbegreppet till krigföringsförmåga vilket i sin tur skulle kunna 
vara ett mått på effektivitet.21 Att koppla krigsföringsförmåga till interoperabilitetsteorin är 
smakligt då begreppets omfattning breddas ytterligare och möjligheten att mäta hur effektivt 
samarbetet är mellan olika förband och system ökar. Här bottnar inte Sjöblom i sitt resonemang 
när det gäller hur den teoretiska modellen skulle kunna se ut eller hur den skulle kunna kopplas 
tydligare till de moraliska faktorerna i krigsförmågemodellen. Däremot föreslår Sjöblom en ny 
definition av begreppet interoperabilitet för den svenska Försvarsmakten 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.22	  

 
Ovanstående definition belyser på ett bra sätt varför begreppet interoperabilitet är viktigt vid alla 
typer av samarbeten, internationellt mellan försvarsmakter och nationellt/internt mellan försvars-
grenar. Codners och Sjöbloms interoperabilitetsteori, anpassad till gemensam krigföring skulle 
kunna användas för att lokalisera eventuella samarbetsproblem mellan försvarsgrenarna i en 
försvarsmakt och därmed belysa möjliga förbättringsområden för att höja effektiviteten och den 
totala försvarseffekten.  
 
Det finns en annan vinkel på problemet som har kopplingar till samma teorier men ur ett politiskt 
och ekonomiskt perspektiv. I Europa är detta fenomen ytterst påtagligt och det härrör till länder-
                                                
17 Ingvar Sjöblom (2005) s. 62 
18 Ingvar Sjöblom (2005) s. 62 
19 Codner Michael (2003) Hanging Together – Military Interoperability in an Era of Technological Innovation, 
London, The Royal United Services Institute for Defence Studies, s.30-33 
20 Ingvar Sjöblom (2005) s. 47-48 
21 Ingvar Sjöblom (2005) s. 47 
22 Ingvar Sjöblom (2005) s. 53 
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nas minskande budgetar och försvarsanslag, som i sin tur resulterar i militärpolitiska fenomen 
som Pooling and Sharing eller Smart Defence.23 Dessa fenomen utrycker en politisk vilja att 
effektivisera försvarsmakterna så att de blir effektivare till en mindre kostnad. Detta resonemang 
kan direkt överföras till gemensam krigföring som bygger på att effektivare samverkan mellan 
försvarsgrenarna kan öka ett lands försvarseffekt med en oförändrad förbandsvolym. Ur ett poli-
tiskt och ekonomiskt perspektiv kan det också innebära en konstant försvarseffekt med en mins-
kad förbandsvolym, som i sin tur innebär en reducerad kostnad för försvarsmakten.24 En annan 
vinkling på problemet är att politikerna har tröttnat på den ständiga kampen mellan de olika 
försvarsgrenarna, som inte alltid har främjat tanken bakom den gemensamma krigföringens teori.  
Ett sådant exempel återfinns i USA där en omfattande studie visade på klara problem med rivali-
tet mellan försvarsgrenarna med ineffektivitet som följd. Studien ledde till Goldwater–Nichols 
Act (1986) som tryckte på den gemensamma krigföringens betydelse för att komma åt proble-
met.25 Under det andra Irakkriget, 2003, genomfördes, enligt vissa, det första gemensamma kriget 
mot en konventionell motståndare med klara synergivinster och där andemeningen med USAs 
Goldwater–Nichols Act fullt ut tillämpades.26    
 
Många västerländska försvarsmakter, inklusive den svenska , står inför en både militärt, politiskt 
och ekonomiskt motiverad uppgift att effektivisera försvarsmakten genom att öka den gemen-
samma krigföringsförmågan. Detta för att hålla nere kostnaderna och/eller för att öka den totala 
försvarseffekten. Om inte samarbetet mellan försvarsgrenarna utvecklas finns det en risk att 
försvarsmakterna utkämpar morgondagens krig med gårdagens krigföring. Därför borde inte 
något land ha råd, både ekonomiskt och militärt, att inte försöka bli bättre på gemensam krigfö-
ring. Behovet av att utveckla den gemensamma krigföringen känns därför både relevant och 
viktigt för försvarsmakter generellt och för den svenska Försvarsmakten specifikt. 

1.1 Problemformulering	  och	  syfte	  
Utifrån inledningen är det nu dags att precisera uppsatsens problemformulering och syfte. Om det 
är sant att hög interoperabilitet mellan försvarsgrenar är nyckeln till gemensam krigföring27 borde 
den svenska Försvarsmakten förhålla sig till begreppet interoperabilitet på ett liknande sätt och 
inte bara fokusera på interoperabilitet mellan länder utan också fokusera på interoperabilitet 
mellan försvarsgrenar. Den svenska Försvarsmakten brukar fråga sig om den är tillräckligt inte-
roperabel för att kunna delta i internationella insatser. En minst lika befogad fråga borde vara om 
den svenska Försvarsmakten har en tillräckligt hög interoperabilitet mellan sina försvarsgrenar 
för att kunna genomföra nationella/självständiga operationer, utifrån gemensam krigföringsteori, 
mot en högteknologisk motståndare i en hög konfliktnivå? Idag har begreppet interoperabilitet 
ingen koppling till Försvarsmaktens nationella försvar eller gemensam krigföring med de egna 
försvarsgrenarna.28 Då det inte finns något annat begrepp som belyser nära samarbete mellan 
försvarsgrenar i Försvarsmakten så skulle det vara intressant och relevant att studera vilka svag-
                                                
23 EU och Nato begrepp som bygger på en effektivisering av framtagning, anskaffning och drift för olika materiel- 
och förmågeprojekt inom den militära sektorn mellan medlemsländer som teoretiskt skall reducera kostnader. 
24 Snider D. M. (1996) The US Military in Transition to Jointness – Surmounting Old Notions of Interservice Rivalry, 
http://www.airpower.maxwell.af.mil/airchronicles/apj/apj96/fall96/snider.pdf, 2014-03-05 
25 Enligt exempelvis, Snider D. M. (1996)  
26 Lambeth B. S. (2013) The Unseen War – Allied Air Power and the Takedown of Saddam Hussein, Annapolis, 
Naval Institute Press, s.288-311 
27 Ingvar Sjöblom (2005) s. 62 
28 Ingvar Sjöblom (2005) s. 55 



Anders Gustafsson 2014-05-11 
HSU 9 Magisteruppsats  

Sida 8 av 44 
 

heter som finns i Försvarsmaktens styrande och inriktande dokument i förhållande till Codners 
och Sjöbloms interoperabilitetsteori och samarbetet mellan försvarsgrenarna.  
 
Det övergripande problemet i uppsatsen är den bristande förmågan till gemensam krigföring i 
försvarsmakter generellt och för Sveriges Försvarsmakt specifikt. Ett sätt att undersöka denna 
brist är med hjälp av Codners och Sjöbloms anpassade interoperabilitetsteori. I Sverige har För-
svarsmakten valt att inte använda begreppet interoperabilitet i en nationell kontext mellan för-
svarsgrenar utan bara i en internationell kontext mellan länder. Det innebär att det inte finns 
någon tydlig koppling mellan interoperabilitetsbegreppet, gemensam krigföring och försvarsef-
fekt i Sverige. Denna avsaknad kan eventuellt förklara vissa svagheter i den svenska Försvars-
maktens förmåga till gemensam krigföring med de olika försvarsgrenarna.29 Dessa eventuella 
svagheter kan i slutändan påverka Försvarsmaktens effektivitet och försvarseffekt, förutsatt att 
interoperabilitetsteorin och påståendet att interoperabilitet är nyckeln till gemensam krigföring 
stämmer. 
 
Uppsatsen syftar till att identifiera eventuella svagheter i den svenska Försvarsmaktens styrande 
och inriktande dokument när det gäller mark- och luftstridskrafternas förmåga till gemensam 
krigföring. För att identifiera svagheter måste först en analysmodell, utifrån Codners och Sjö-
bloms anpassade interoperabilitetsteori tas fram, som kan mäta och analysera Försvarsmaktens 
dokument utifrån graden av samarbete mellan försvarsgrenarna och hur det borde vara för att 
uppnå en så hög effektivitet och försvarseffekt som möjligt. Att skapa den analytiska modellen 
blir en del av uppsatsens syfte och att genomföra en studie av Försvarsmaktens eventuella svag-
heter utgör den andra delen av uppsatsens syfte.  
 
Genom att analysera och diskutera interoperabilitetsbegreppet kopplat till gemensam krigföring, i 
en svensk kontext, skapas underlag till ny kunskap som kan berika den nuvarande teoribildningen 
om gemensam krigföring. Genom att analysera Försvarsmaktens gemensamma-, mark- och luft-
specifika dokument (doktriner, reglementen, handböcker och metoder, perspektivstudie och 
utvecklingsplaner) utifrån Codners och Sjöbloms anpassade interoperabilitetsteori kan interope-
rabiliteten mellan försvarsgrenarna värderas utifrån dokumenten och eventuella svagheter identi-
fieras. Resultatet och eventuella slutsatser från analysen kan sedan jämföras med de problemom-
råden som redovisades i Peter Thunholms & Kent Anderssons (2012) studie. Förhoppningsvis 
kan studiens resultat och den framtagna analysmodellen användas i den framtida doktrin- och 
försvarsutvecklingen.  
 
Utifrån uppsatsens problemformulering och syfte har följande frågeställningar skapats: 
 
Vilka eventuella svagheter kan identifieras i Försvarsmaktens styrande och inriktande 
dokument när det gäller gemensam krigföring med mark- och luftstridskrafter utifrån 
Michael Codners och Ingvar Sjöbloms anpassade interoperabilitetsteori? 

 
För att underlätta analysen delas dokumenten in i försvarsmaktsgemensamma, mark- och luft-
stridskraftsspecifika, där varje dokumenttillhörighet svarar på följande delfrågor. 
 

a. Vilka svagheter kan identifieras utifrån organisation? 
                                                
29 Se resultaten från studien Thunholm & Andersson (2012) s. 27-46 
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b. Vilka svagheter kan identifieras utifrån beteende? 

 
c. Vilka svagheter kan identifieras utifrån teknik? 

 
Uppsatsen undersökning avgränsas till en svensk kontext med den svenska Försvarsmakten och 
dess mark- och flygstridskrafter. Detta görs för att en liknande undersökning om nationell/intern 
interoperabilitet i en svensk kontext inte gjorts tidigare. Dessutom är samarbete mellan mark- och 
luftstridskrafterna viktigt och efterfrågat både nationellt och vid internationella insatser vilket 
förhoppningsvis gör att resultatet kan användas i ett vidare sammanhang. Att bredda undersök-
ningen till ytterligare länder eller försvarsgrenar hade varit intressant, men alltför utrymmeskrä-
vande.  Vad gäller Codners interoperabilitetsteori så avgränsas logistikdelen bort, då samord-
ningsvinsterna vid en multinationell operation är tydligare än vid nationell interoperabilitet mel-
lan försvarsgrenar och för att begränsa storleken på arbetet. Syftet är inte att göra en heltäckande 
undersökning av begreppets inverkan på gemensam krigföring, utan att visa på dess möjliga 
användbarhet för att identifiera svagheter i försvarsmakters styrande och inriktande dokument. 
Förhoppningsvis ger undersökningen en djupare förståelse för komplexiteten och behovet av 
tydlig vägledning när det gäller samarbetet mellan försvarsgrenarna vid gemensam krigföring. 
Senare forskning får fördjupa inom specifika områden.  

1.2 Begrepp	  
För att förstå och precisera uppsatsens arbete är det nu nödvändigt att förklara och definiera några 
av uppsatsens mest centrala begrepp.  
 
Interoperabilitet   
Definitionen från USA används tillsammans med den från Ingvar Sjöblom som tidigare belysts 
på sidan 5. Anledningen är att dessa inte avgränsar på samma sätt som den tidigare svenska 
definitionen som bara gällde internationell interoperabilitet mellan länder. För att förtydliga 
vilken interoperabilitet som avses används nationell/intern interoperabilitet när det gäller samar-
bete mellan försvarsgrenar. 
 
Samarbete, Samordning och Samverkan 
Samverkan definieras i Nomen OP enligt följande: 
 

Med	  samverkan	  avses	  den	  dialog	  och	  förhandling	  som	  sker	  mellan	  självständiga	  
och	  sidoordnade	  aktörer	  för	  att	  uppnå	  respektive	  organisations	  målsättningar.33	  

 
Samordning definieras i NOMEN OP 13 enligt följande: 
 

Samordning	  är	  att	  optimera	  nyttjandet	  av	  resurser	  i	  tid	  och	  rum	  så	  att	  uppsatts	  
mål	  kan	  nås	  på	  avsett	  sätt.	  Samordning	  sker	  antingen	  genom	  att	  styra	  underly-‐
dande	  med	  uppdrag	  och/eller	  uppgifter	  eller	  genom	  att	  samverka	  med	  själv-‐
ständiga	  och	  sidoordnade	  aktörer.34	  

                                                
33 HKV, 2013-12-20, FM2013-3083: 2, Försvarsmaktsplan 2014, bilaga 5 Nomenklatur Operationer, NOMEN OP 
13, s. 8 
34 NOMEN OP (2013) s. 8 
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Följande beskrivning på skillnaden mellan samverkan och samarbete återfinns i rapporten Sam-
verkan, Samarbete och samordning35 vilket tillämpas i denna uppsats. 
 

Det	  finns	  ett	  behov	  av	  att	  skilja	  mellan	  samverkan	  och	  samarbete.	  Samverkan	  
anknyter	  till	  form	  och	  struktur.	  Samarbete	  är	  det	  innehåll	  och	  de	  processer	  som	  
sker	  mellan	  människor.	  Det	  första	  är	  mer	  formellt.	  Samarbete	  är	  det	  som	  sedan	  
faktiskt	  sker.	  Dessa	  båda	  begrepp	  har	  dock	  ofta	  använts	  som	  varandras	  synony-‐
mer.36	  

 
Kombinerade vapen    
Kombinerade vapen är enligt Leonhard en del av manöverkrigföringen där motståndarens mili-
tära styrka skall göras irrelevant genom mental och funktionell ”Dislocation”.37 Uppsatsen utgår 
från Robert Leonhards teori med de tre principerna ”Komplettera”, ”Dilemma” och ”Alcyoneus”.  
 
”Komplettera” innebär att två eller flera vapenslags styrkor och svagheter överlappar och kom-
pletterar varandra för att skapa synergier.38 
 
”Dilemma” uppstår när motståndaren måste välja mellan att skydda sig från ett system och där-
med utsätter sig för fara och bekämpning från ett annat och tvärt om.39 
 
”Alcyoneus” handlar om att tvinga motståndaren till en terräng där han är som mest sårbar.40 
 
Gemensam operation 
Enligt Operativ Doktrin 2014 (OPD 14) definieras gemensam operation enligt följande: 
 

En	  operation	  som	  genomförs	  med	  minst	  två	  taktiska	  chefer	  och	  deras	  förband	  
inblandade	  kallas	  för	  gemensam	  operation.41	  
	  

Gemensam krigföring 
Uppsatsens definition utgår från gemensam operation och kombinerade vapen men breddas till att 
omfatta de olika försvarsgrenarna och krigföring på alla nivåer. 
 
Gemensam strid 
I dag finns ingen officiell definition på begreppet gemensam strid i Försvarsmakten. En möjlig 
definition skulle kunna vara enligt följande: Gemensam krigföring som genomförs med minst två 
taktiska chefer och deras förband på taktisk nivå.   

                                                
35 Augustinsson S (2010)  
36 Augustinsson S (2010) s. 24 
37 Leonhard R (1991) s. 80-81 
38 Leonhard R (1991) s. 93-94 
39 Leonhard R (1991) s. 94-96 
40 Leonhard R (1991) s. 96-98 
41 NOMEN OP (2013) s. 4 
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1.3 Forskningsdesign	  och	  disposition	  
För att lättare förstå uppsatsens ”röda tråd” och design kan nedanstående figur användas.  
 

 
Figur 1. Forskningsdesign  
 
Kapitel 1: Inledning 
Kapitlet börjar med en bakgrund till problemet följt av problemformulering, syfte och frågeställ-
ningar. Avgränsningar och tidigare forskning redovisas övergripande. Därefter redovisas några 
för uppsatsen centrala begrepp. Kapitlet avslutas med forskningsdesign och disposition. 
 
Kapitel 2: Teorier  
Kapitlet beskriver först kombinerade vapen och dess koppling till gemensam krigföring. Därefter 
beskrivs Michael Codners och Ingvar Sjöbloms interoperabilitetsteori. Slutligen kommer ett antal 
alternativa teorier presenteras för att utforska möjligheter och problem med redovisade teorier 
samt motivera valet av teori. 
 
Kapitel 3: Metod och analysverktyg 
Först redovisas det vetenskapliga förhållningssättet och vilka forskningsmetoder som används i 
uppsatsen och varför dessa har valts. Därefter redovisas anpassningen och operationaliseringen 
av Codners och Sjöbloms interoperabilitetsteori följt av en presentation av analysverktyget. 
 
Kapitel 4: Analys, resultat och slutsatser  
Empirins hämtas från Försvarsmaktens dokument och delas upp i tre delar; de försvarsmaktens-
gemensamma, markstridskraftsspecifika och luftstridskraftsspecifika dokument. De struktureras 
också utifrån framtid, nutid och dåtid, där de nutida dokumenten utgör grunden. Analysen redovi-
sas efter varje dels beskrivning och följs av syntes och slutsatser.  
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Kapitel 5: Avslutande diskussion 
Uppsatsens resultat och slutsatser diskuteras och kopplas mot uppsatsens forskningsfrågor, syfte 
och problemformulering. Diskussionen reflekterar över studiens bidrag, generaliserbarhet, rele-
vans, validitet, reliabilitet och förslag till fortsatt forskning. 
 
Kapitel 6: Litteratur och referenslista 

2 Teorier	  
I teorikapitlet kommer de två centrala teorierna i uppsatsen beskrivas. Den första är teoribild-
ningen om kombinerade vapen och gemensam krigföring som motiverar varför det är viktigt med 
nära samarbete och interoperabilitet mellan försvarsgrenar. Den andra teorin är Codners och 
Sjöbloms interoperabilitetsteori som berör effektiv samarbetsförmåga mellan olika aktörer. 

2.1 Kombinerade	  vapen	  och	  gemensam	  krigföring	  
Varför är nära samarbetsförmåga och interoperabilitet mellan försvarsgrenar så viktig? Det bästa 
svaret på den frågan kan härledas till teorin om kombinerade vapen som menar att olika truppslag 
och förmågor i framförallt armén blir effektivare tillsammans än var för sig. Robert Leonhard 
beskriver den kombinerade vapenteorin som en förutsättning på taktisk nivå för manöverkrigfö-
ring.42 Teorin utgår från tre principer som tillsammans skall få motståndaren att bli mentalt och 
funktionellt felplacerad (förf. övers.) genom att förvägra fienden att använda sina styrkor vid de 
kritiska ögonblicken.43  
 
Den första principen, komplettera, innebär att de olika truppslagen har olika styrkor och svaghet-
er som rätt kombinerade i en organisation under en gemensam chef kan komplettera och över-
lappa varandra så att den enas svaghet kan kompletteras av den andras styrka. Här framgår tydligt 
att summan av alla enheters styrkor tillsammans blir större än summan var för sig, så kallad 
synergi.44 
 
Den andra principen, dilemma, bygger på att om chefen använder sina olika truppslag och för-
mågor på rätt sätt tvingas motståndaren till ofördelaktiga val, dilemman, där han för att skydda 
sig mot en typ av förband utsätter sig för högre bekämpningsrisk från ett annan.45  
 
Med den tredje principen, Alcyoneus, menar Leonhard att chefen skall försöka få fienden till en 
terräng där han är som mest sårbar. Målsättningen är att möta en motståndares svaghet med egen 
styrka. Vilket skulle kunna vara att möta infanteri med pansar i en gynnsam terräng.46 
 
Leonhard är kritisk till hur USA använder dessa principer. Han menar att armén ofta övar pansar 
mot pansar i öppen terräng. Enligt Leonhard motiverar US Army detta övningssätt med att stri-
den inte blir rättvis annars, vilket i slutändan innebär att förbanden inte tränar enligt principerna. 

                                                
42 Leonhard R (1991) s. 91 
43 Leonhard R (1991) s. 91-93 
44 Leonhard R (1991) s. 93-94 
45 Leonhard R (1991), s. 94-96 
46 Leonhard R (1991) s. 96-98 
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Vidare menar Leonhard att det felaktiga beteendet leder till felaktiga val vad gäller vapen- och 
taktikutveckling för USAs Armé.47 
 
Teorin om gemensam krigföring hämtar sin grund från teorin om kombinerade vapen och dess tre 
principer.48 Den största skillnaden är att teorin breddas till att omfatta försvarsgrenarna och flera 
krigförings- och ledningsnivåer. Syftet med att genomföra gemensam krigföring är, som tidigare 
nämnts, att få synergier mellan de olika försvarsgrenarnas förband och förmågor genom att bland 
annat tillämpa principerna i kombinerade vapenteorin.49  
 
Det finns också forskare som menar att den försvarsgrensgemensamma striden är fel och ineffek-
tiv. En av dessa forskare är Martin van Creveld, som menar att flygvapnen som självständiga 
försvarsgrenar har tjänat ut sitt syfte och borde tillföras armén och marinen. Det finns å andra 
sidan ännu fler argument och forskare som hävdar att gemensam krigföring är den enda vägen 
framåt.50  

2.2 Interoperabilitetsteorin	  	  
Från början användes begreppet interoperabilitet främst inom databranschen.51	  Idag finns det 
flera definitioner och tillämpningar av begreppet interoperabilitet. Ett av de mer utvecklade om-
rådena är inom militärområdet där uppsatsens huvudteori återfinns.	  
 
Uppsatsens huvudteori utgår från Michael Codners interoperabilitetsteori.52 Codner menar att 
interoperabilitet är ett multidimensionellt koncept som inrymmer flera olika typer av interopera-
bilitet, där multinationell interoperabilitet är en form och gemensam (Joint) interoperabilitet 
skulle kunna vara en annan. Men den kan också beskrivas utifrån organisation, aktörer, teknik, 
logistik, doktriner och kultur.53 Ett problem som Codner belyser är de definitioner av interopera-
bilitet som till exempel Nato använder, som var alldeles för tekniskt fokuserade. Natos dåvarande 
Generalsekreterare, Lord Robertson, menade att interoperabilitet var en av de förmågor som 
visade vad som krävdes av en försvarsmakt.54 
 
Codners teori utgår från tesen att en viss grad av interoperabilitet mellan militära aktörer skapar 
förutsättningar för en viss nivå av synergi, som i sin tur ger en viss operativeffekt vid operation-
er.55 Om tesen stämmer innebär det att det finns ett teoretiskt linjärt samband mellan interoperabi-
litet och operativ effekt. Codner menar att det finns klara samband mellan interoperabilitet och 
effektivitet vid militära operationer. Sambandet menar Codner är mer präglat av trösklar och 
nivåer än av ett regelrätt linjärt samband.56 Codner väljer att dela upp interoperabiliteten utifrån 
fyra dimensioner; organisation, beteende, teknik och logistik enligt Figur 2.57  

                                                
47 Leonhard R (1991) s. 99-111 
48 Widén & Ångström (2004) s. 149 
49 Widén & Ångström (2004) s.147-152 
50 Tillexempel Snider D. M. (1996), Lambeth B. S. (2013), m fl 
51 Interoperabilitet, http://sv.wikipedia.org/wiki/Interoperabilitet, 2014-03-13 
52 Codner Michael (2003) hela 
53 Codner Michael (2003) s.30 
54 Codner Michael (2003) s. 29-30 
55 Codner Michael (2003) s. 32 
56 Codner Michael (2003) s. 32 
57 Codner Michael (2003) s. 31 
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Figur 2. Michael Codners uppdelning av interoperabilitet i dimensioner58 
 
Utifrån modellen menar Codner att en bredare och relevantare beskrivning av begreppet multinat-
ionell interoperabilitet kan göras och därmed öka förståelsen för interoperabilitetsbegreppets 
betydelse.  
 
Organisation 
I dimensionen organisation beskriver Codner interoperabiliteten mellan olika länder beroende på 
organisatorisk nivå, krigets intensitet och inblandade aktörer.  
 
När det gäller organisatorisk nivå menar Codner att det är svårare att vara interoperabel på lägre 
nivåer än på de högre då upplösningen och kraven ökar. Det är flera nivåer, enheter och system 
som behöver samarbeta med större krav på interoperabilitet som följd. De andra dimensionerna 
kommer in här också. Codner för liknande resonemang om interoperabiliteten kopplat till krigets 
intensitet. Ju högre intensitet desto högre krav på interoperabiliteten. Det gäller på alla nivåer 
men det är fortfarande svårare på den stridstekniska nivån än på den strategiska. Codner menar 
att interoperabiliteten kan beskrivas och analyseras utifrån vilka aktörer som är involverade i 
operationen och hur de förhåller sig till varandra. Vid en multinationell operation är det många 
olika militära och icke militära aktörer som skall samverka och samarbeta på olika nivåer som 
ställer krav på interoperabiliteten för att lyckas. Codner menar också att det finns exempel på när 
interoperabilitetsproblemen är större inom olika försvarsmakter och dess försvarsgrenar än mel-
lan olika länders försvarsgrenar.59 
 
Beteende 

                                                
58 Codner Michael (2003) s. 31 
59 Codner Michael (2003) s. 46 
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Dimensionen beteende delar Codner upp utifrån Strategiskt koncept, doktriner och kultur. 
Dessa delar relaterar enligt Codner till perception och agerande vilket därför kan katalogiseras 
som beteende.60  
 
När det gäller Strategiska koncept menar Codner att det är viktigt för interoperabiliteten att 
förstå dess betydelse och att de behöver anpassas och likställas med de länder som man avser 
samarbeta med. Skillnaden mellan dessa strategiska målsättningar och koncept återspeglas i hur 
man vill använda sina resurser och hur man uppfattar andra. Codner har i sin bok illustrerat detta 
utifrån olika nationella vägval och koncept.  
 
När det gäller ett lands nationella doktriner, hämtas mycket från det militärstrategiska konceptet. 
Doktrinen består ofta av principer, styrningar och inriktningar. Ju lägre organisatorisk nivå desto 
viktigare är det att dessa doktriner, reglementen, handböcker och metoder liknar varandra och 
att de förstås av de samarbetande parterna.61 Här betonar Codner vikten av övning, utbildning och 
utbyten mellan de olika aktörerna, för att öka kunskapen och förståelsen för varandra, vilket i sin 
tur främjar interoperabiliteten. 
 
Under kultur lyfter Codner fram skillnader mellan aktörer vad gäller författning, lagar och 
kultur, sedvanor/praxis62 Här menar Codner att det är viktigare med ökad förståelse när det 
gäller kultur, sedvanor och praxis på de lägre nivåerna jämfört med de högre. Genom regelbun-
den närhet, övning och träning ökar förståelsen och kunskapen om varandras skillnader, som i sin 
tur ökar interoperabiliteten mellan aktörerna.63 
 
Teknik  
Codner menar att teknisk interoperabilitet utgår ifrån hur lika aktörerna är vad gäller teknik och 
metod, vad gäller planering, kommunikation, gemensam lägesbild, bekämpningsdata och sensor 
till vapen fusion. Interoperabilitet blir svårare att genomföra på de lägre nivåerna när det gäller att 
samverka mellan olika kommunikations- och informationssystem som i sin tur skall integreras 
och samverka med andra typer av sensor- och vapensystem. Skillnaden mellan olika länders typer 
och generationer av system gör att denna typ av interoperabilitet är mycket svår. Sjöblom konsta-
terar att Codner inte bara resonerar om teknik utan också behandlar mänskliga aspekter. Detta 
gjorde att Sjöblom döpte om dimensionen från teknik till metoder/metodik.64 
 
Krigföringsförmåga och samordning 
Ingvar Sjöblom menar att Codner inte fullt ut ser konsekvenserna av sitt resonemang om effekti-
vitet vid multinationella operationer. Sjöblom resonerar vidare genom att koppla begreppet till 
krigföringsförmåga, vilket han menar skulle kunna vara ett mått på effektivitet. Genom att koppla 
Codners interoperabilitetsteori till krigföringsförmåga och dess fysiska, konceptuella och mora-
liska faktorer kan teorin lättare förstås i förhållande till övrig militär teoribildning och ger använ-
darna en helt ny möjlighet att utvärdera effektivitet och försvarseffekt. Vidare bidrar Sjöblom till 
en svensk anpassning av teorin genom att diskutera utifrån en svensk kontext. Denna anpassning 

                                                
60 Codner Michael (2003) s. 30-31 
61 Codner Michael (2003) s.65-66 
62 Sjöblom Ingvar (2005) s. 46 
63 Codner Michael (2003) s. 66-67 
64 Sjöblom Ingvar (2005) s. 47 
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innebar att Sjöblom ändrade vissa namn och tillämpningar i Codners interoperabilitetsmodell för 
att bättre passa de svenska förhållandena. Även Sjöblom missar till del målet i sitt resonemang 
om krigföringsförmåga och dess koppling till interoperabilitetsbegreppet. Bland annat nämner 
Sjöblom inte något om hur detta påverkar de moraliska faktorerna som är en del av krigförings-
förmågan. Ett logiskt bidrag till teoribildningen av Sjöblom som inte fullt ut analyserats och 
diskuteras.65  

2.3 Teorival	  
Valet av huvudteori föll sig ganska naturligt och berodde till stor del på uttalandet att interopera-
bilitet är nyckeln till integrationen av gemensam krigföring. Detta påstående av Kommendör 
Alex Urrutia68 gjorde att författarens nyfikenhet på begreppet och dess djupare innebörd förstärk-
tes. När det sedan framkom att begreppet inte användes vid nationell/intern interoperabilitet utan 
bara vid internationell, stärktes övertygelsen att teorivalet och vinklingen av undersökningen var 
rätt.  
 
En alternativ teori som skulle vara intressant att använda istället för Codners interoperabilitetste-
ori är den som presenteras i rapporten Samverkan, Samarbete och Samordning en omöjlig snår-
skog eller en strategi för hållbar utveckling?69 Här har Augustinsson på ett förtjänstfullt sätt 
redogjort och presenterat olika slutsatser, teorier och modeller för hur samverkan och samarbete 
mellan olika grupper eller organisationer kan förbättras. Slutsatserna kopplas till en organisations 
fallenhet att organisera, agera och existera i så kallade stuprör. Vid stuprörsbeteende är det vikti-
gare att skydda och maximera den egna organisationen oavsett vad som är logiskt eller inte.70 En 
annan modell beskriver hur samverkan byggs upp utifrån sex områden som behöver beaktas 
utifrån ett samarbetsperspektiv.71 Dessa slutsatser och teorier hade kunnat användas för att analy-
sera Försvarsmakten och dess förmåga till att samarbeta då vissa delar känns igen från Codners 
teori. Det som talar emot att använda dessa teorier och resultat är att begreppet interoperabilitet är 
nyckeln till problemformuleringen och det finns därmed ingen lämpligare, mer känd, mer använd 
och utvecklad teori om interoperabilitet än Codners. Däremot är delar av Augustinsson teorier 
och resultat applicerbara på Codners interoperabilitetsteori och skulle därför kunna beaktas vid 
anpassningen och operationaliseringen av densamma.  

3 Metod	  och	  analysverktyg	  
När valet av teori är gjord är nästa steg att beskriva metoden för hur undersökningens skall ge-
nomföras. Det görs för att säkerställa ett så transparent och vetenskapligt säkert resultat som 
möjligt. Uppsatsen kommer att genomföras utifrån en kvalitativ metod för att analysera och 
belysa svagheter i Försvarsmaktens dokument kopplat till problemområdet.72 Problemformule-
ringen i uppsatsen utkristalliserades genom att använda en så kallad trattmodell, där problemom-
rådet succesivt smalnas av till en för uppsatsen hanterlig storlek med ett tydligt problem, syfte 
och frågeställning. Uppsatsen är teorikonsumerande och till viss del teoriutvecklande eftersom 
Codners och Sjöbloms interoperabilitetsteori anpassas för gemensam krigföring. Genom att 
                                                
65 Sjöblom Ingvar (2005) s. 47-53 
68 Sjöblom Ingvar (2005) s. 62 
69 Augustinsson Sören (2010)  
70 Augustinsson Sören (2010) s. 11-12 
71 Augustinsson Sören (2010) s. 20-22 
72 Vetenskapsteori, http://infovoice.se/fou/bok/10000025.shtml, 2014-04-24, s. 4 
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primärt använda en deduktiv metod73 där återkopplingar mellan teori och empiri sker kontinuer-
ligt, kommer Codners och Sjöbloms interoperabilitetsteori först anpassas och sedan operational-
iseras till en analysmodell som slutligen används på empirin. Empirin hämtas från Försvarsmak-
tens doktriner, reglementen och handböcker, med fokus på mark- och flygstridskrafterna. Empi-
rin filtreras och struktureras med hjälp av markörer och indikatorer, som skapas under operation-
aliseringen. Kompletterande korrespondens används för att förtydliga den befintliga empirin när 
det behövs. När empirin har analyserats kommer resultatet och slutsatserna åter breddas genom 
diskussion, enligt en omvänd trattmodell. Det görs för att sätta resultatet i ett större sammanhang 
kopplat till det större problemområdet.74  
 
Textmaterialet som analyseras i denna studie är uteslutande officiella dokument från Försvars-
makten. Urvalet har gjorts för att täcka och återspegla Försvarsmaktens syn och uppfattning om 
uppsatsens problemområde. Alla gemensamma, doktrinära dokument från Försvarsmakten an-
vänds då de är få och skall inrikta och styra de andra underordnade dokumenten.75 Markstrids-
krafternas dokument har kopplats till de mekaniserade förbanden som utgör kärnan i Arméns 
brigad- och bataljonssystem, framförallt för att det förväntas ha den största förmågebredden. 
Samma kriterier har används för luftstridskrafternas dokument där stridsflygdivisionen har valts 
som förbands typ, beroende på förmågebredd och att den utgör kärnan i Flygvapnets struktur. 
Urvalet har medvetet begränsats till ett fåtal relevanta och breda dokument, vad gäller förmåge-
bredd, på de lägre nivåerna (Bataljon/division). Valet har gjorts för att de berörda dokumenten i 
stort återger samma sak i förhållande till problemområdet (mättnad) vilket gör att de bortvalda 
dokumenten inte tillför något nytt. Det samma gäller för de hemliga dokumenten som valts bort. 
Begränsningen av dokument motiveras också av utrymmesskäl. Dokumenten är publicerade 
mellan 2001 och 2014 vilket innebär att uppsatsens tidsomfång gäller från 2001 till nutid, och i 
vissa fall framtid då det gäller utvecklingsplaner och perspektivstudien. Anledningen till detta val 
av tidsintervall är att tillämpningen av vissa dokument inte har fått genomslag ännu och att vissa 
för uppsatsen intressanta tendenser kan urskiljas när efterföljande dokument jämförs. Det innebär 
att arbetets resultat gäller för Försvarsmakten idag, trots att vissa dokument som används i ana-
lysen är äldre än de som officiellt skall användas och tillämpas idag. De dokument som används 
är antingen inriktande eller styrande. Dokumenten indelas i Försvarsmaktsgemensamma, mark-
stridskrafternas och Luftstridskrafternas. Denna indelning kommer att göras för att underlätta 
analysen då det är viktigt att identifiera eventuella skillnader mellan försvarsgrenarna och vad 
den gemensamma nivån vill. 
 
Valet av metod grundar sig i författarens vilja att analysera doktrinerna utifrån gemensam krigfö-
ring och nationella/interna interoperabilitet, där eventuella svagheter kan påverka Försvarsmak-
tens försvarseffekt och förmåga. Ett alternativ hade varit att genomföra en induktiv undersökning 
med kvantitativ eller kvalitativ metod utifrån begreppet och teorin, men alternativet bedömdes 
som svårare att genomföra utifrån uppsatsens problemformulering. Samtidigt hade det säkert 
bidragit med minst lika relevanta och intressanta resultat förutsatt att problemformuleringen 
breddats/ändrats något. En annan anledning till att inte göra en induktiv studie var att en liknande 

                                                
73 Alvehus Johan (2013) Skriva uppsats med kvalitativ metod -En handbok, Stockholm, Liber AB, s.109-110 
74 Primär källa vad gäller vetenskaplig metod har varit: Bjereld Ulf, Demker Marie, Hinnfors Jonas (2011) Varför 
vetenskap? 3:e upplagan, Lund, Studentlitteratur AB  
75 Försvarsmakten (2011) Militärstrategisk doktrin - med doktrinära grunder (MSD 12), 
Stockholm, Försvarsmakten., s. 11 
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studie redan gjorts utifrån integrering76 och organisation77 mellan flyg- och markstridskrafter. Det 
skulle däremot vara intressant att jämföra Thunholms & Andersson (2012) resultat då det verkar 
finnas direkta kopplingar till interoperabilitetsteorin. Att undersöka intervjuunderlaget och dess 
resultat utifrån Codners och Sjöbloms interoperabilitetsteori hade förmodligen kunnat bredda 
resultatets värde. Troligen kommer detta upplägg bättre kompletterar tidigare studiers resultat, 
vilket bättre bidrar till att fylla en outforskad kunskapslucka vad gäller det vidare forskningsom-
rådet som innefattar samarbete och interoperabilitet inom Försvarsmakten.  

3.1 Anpassning	  och	  operationalisering	  
Genom att först anpassa och sen operationalisera Codners och Sjöbloms multinationella interope-
rabilitetsteori, till en analysmodell för nationell/intern interoperabilitet mellan försvarsgrenar, kan 
Försvarsmaktens dokument analyseras. 
 
För att kunna anpassa interoperabilitetsteorin behöver skillnaderna mellan multinationell intero-
perabilitet och nationell/intern interoperabilitet fastställas. Därför är den tidigare teoribeskriv-
ningen av gemensam krigföring så viktig då den kommer att användas vid operationaliseringen 
av interoperabilitetsteorin. Utifrån teorin om gemensam krigföring är det de ”kompletterande” 
skillnaderna mellan försvarsgrenarnas olika förband och förmågor som är viktiga för att möjlig-
göra positiva synergieffekter. Utan dessa skillnader kan inte försvarsgrenarnas olika styrkor 
komplettera varandra. Detta innebär att anpassningen av Codners och Sjöbloms interoperabili-
tetsteori måste ta hänsyn till dessa skillnader samtidigt som en så stor likhet som möjligt måste 
eftersträvas enligt den ursprungliga interoperabilitetsteorin. Denna balansgång mellan ”likrikt-
ning” och ”skillnad” måste genomsyra operationaliseringen. En annan central del i teorianpass-
ningen är vilken vilja försvarsmakten har till att tillämpa gemensam krigföring på alla nivåer 
enligt teoribildningen. Enligt Codner återfinns denna vilja bland annat i det strategiska konceptet, 
som när det gäller multinationell interoperabilitet kan härledas till hur mycket försvarsmakten 
förväntas behöva samarbeta med andra. När det gäller nationell/intern interoperabilitet handlar 
det mer om hur mycket försvarsmakten vill eller kan tillämpa den gemensamma krigföringen. 
  
Operationaliseringen utgår från vad som är betydelsefullt för att uppnå hög interoperabilitet och 
därmed hög effektivitet och försvarsförmåga vid gemensam krigföring med olika försvarsgrenar. 
Det som är viktigt enligt teorin betraktas som ”styrkor” i dokumenten och det som inte är viktigt 
eller kontraproduktivt enligt teorin betraktas som ”svagheter”. Avsaknad av betydelsefulla styr-
kor eller indikatorer i dokumenten räknas också som en ”svaghet”. Genom att leta efter styrkor 
och svagheter i dokumenten kan Försvarsmaktens dokument analyseras utifrån interoperabili-
tetsteorin. Ovanstående resonemang leder till följande linjära tes:  
 
En viss grad av överenstämmelse med vad som är viktigt enligt interoperabilitetsteorin ger en 
viss grad av interoperabilitet och därmed en viss grad av effektivitet och försvarseffekt.  
 

                                                
76 Thunholm & Andersson (2012) 
77 Wikströms Tobias (2012) 
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Figur 3. Tesen om sambandet mellan Interoperabilitet och Försvarseffekt (författarens bild). 
 
Codner menar att hans linjära tes inte stämmer helt med verkligheten, detsamma gäller för denna 
uppsats. I verkligheten skulle inte styrkor och svagheter ge ett linjärt samband utan snarare ett 
trappliknande samband som skulle bero på andra faktorer också.78 Tesen prövas utifrån tre av 
interoperabilitetsteorins fyra dimensioner: organisation, beteende och teknik.  
 
Här nedan redovisas operationaliseringen kopplat till respektive dimension i interoperabilitetsteo-
rin där viktiga styrkor och svagheter för att uppnå en hög eller låg interoperabilitet mellan för-
svarsgrenarna presenteras.  
 
Organisation 
I dimensionen organisation delas teorin upp i tre undergrupper; organisatorisk nivå, krigets 
intensitet och aktörer.  
 
Organisatorisk nivå:  
Det behövs inga större förändringar för att använda organisatorisk nivå på gemensam krigföring. 
En förändring som kan härledas till teorin om kombinerade vapen är organisatorisk närhet, som 
kan resultera i allt från gemensamma förband till ofta förekommande övningar. Det är svårare att 
vara interoperabel på lägre nivåer än på de högre då upplösningen och kraven ökar med större 
interaktion och tidspress. Det är flera enheter och system som behöver samarbeta med större krav 
på interoperabilitet som följd. Här kommer de andra dimensionerna in också. Det är viktigt att 
leta efter uttryck som beskriver vikten av eller viljan till gemensam krigföring på alla nivåer. Det 
är särskilt viktigt att detta beskrivs på de högre nivåerna för att kunna implementeras på de lägre.  
 
Krigets intensitet: 
Det är inga större skillnader gentemot den ursprungliga teorin. Precis som med organisatorisk 
nivå så ökar kraven med intensiteten. Ju högre intensitet och lägre organisatorisk nivå desto mer 
komplext är det och behovet av hög interoperabilitet ökar. Viktigare med effektivitet och syner-
gier vid högre intensitet och svårare motståndare. 
 

                                                
78 Codner Michael (2003) s. 31-32 
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Aktörer:  
Analyseras enligt ovan med tyngdpunkt på att hitta gemensamma beskrivningar, mellan försvars-
grenarna, som visar på en vilja till gemensam krigföring, där nära samarbete vad gäller ledning, 
dokument, metod, teknik, övningar osv prioriteras och anses nödvändigt. Är någon försvarsgren 
dominerande på bekostnad av någon annan när det gäller doktrin, koncept, perspektiv, metod 
eller nivå? 
 
Beteende 
Dimensionen beteende delas upp utifrån Strategiskt koncept, Doktriner och Kultur.  
 
Strategiska koncept:  
Codner beskriver ett antal strategiska koncept som förklarar hur olika länder kan ha olika behov 
av interoperabilitet beroende på valt koncept.79 Efter anpassning och operationalisering bör ana-
lysen av dokumenten leta efter beskrivningar som talar om hur viktigt det är att tillämpa och 
prioritera gemensam krigföring, på alla nivåer, och hur viktig en hög nationell/intern interopera-
bilitet mellan försvarsgrenarna är. Dokumentens beskrivningar blir därmed ett mått på en för-
svarsmakts eller försvarsgrens ”vilja” att tillämpa gemensam krigföring på alla nivåer, och denna 
”vilja” ställer olika krav på interoperabiliteten mellan försvarsgrenarna beroende på hur stark den 
är. Skillnaderna mellan försvarsgrenarna är också viktiga för att säkerställa synergier. Finns det 
något i det strategiska konceptet som minskar dessa skillnader? Sker det på någons bekostnad? 
 
Doktriner, reglementen, handböcker och metoder: 
Här handlar det inte bara om att dokumenten skall vara så lika som möjligt, utan att de tydligt 
visar på en vilja, förståelse och tillämpning av den gemensamma krigföringen och att detta åter-
speglas i dokument och metoder på ett så likvärdigt sätt som möjligt utan att tappa unika teore-
tiska utgångspunkter och perspektiv. Denna del skall till stor del influeras av det strategiska 
konceptet. 
 
Kultur, sedvanor och praxis: 
När det gäller kultur, sedvanor och praxis är det inte självklart att dessa skall vara så lika som 
möjligt, då skillnader är nödvändiga för de försvarsgrensunika teorierna, de kulturella arven och 
perspektiven. Skillnader kan vara svåra att finna och påvisa i dokumenten, men genom att analy-
sera texterna utifrån de olika försvarsgrenarnas perspektiv, kulturella arv, sedvanor och praxis 
kan interoperabiliteten analyseras utifrån möjliga likheter och nödvändiga skillnader. Det bör 
framgå i dokumenten att en tydlig vilja till samarbete finns. Denna vilja kan återspeglas som 
behov av gemensamma övningar, närhet och samarbete för att öka förståelsen för varandras sätt 
att föra krig.  
 
Teknik 
Behovet av interoperabilitet vid gemensam krigföring är nästan direkt likvärdig med grundteorin. 
Det är viktigt att den tekniska interoperabiliteten utgår från hur väl försvarsgrenarna kan sam-
verka och samarbeta när det gäller teknik och metod/metodik vid bland annat planering, led-
ning, lägesbild, kommunikation och vid integrerad användning av koder, frekvenser, be-
kämpningsdata, sensorer och vapen. Viktigt att dokumenten visar på en vilja att utveckla tek-
nik och metoder tillsammans utan att tappa det unika perspektivet från respektive försvarsgren.  
                                                
79 Codner Michael (2003) s. 53-57 
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3.2 Analysverktyg	  
Utifrån ovanstående operationalisering har en ny analysmodell med indikatorer och markörer 
tagits fram som beskriver hur en idealbild av interoperabilitet mellan försvarsgrenar skulle kunna 
se ut utifrån Codners och Sjöbloms anpassade interoperabilitetsteori. I modellen återfinns de 
indikatorer och markörer som behövs för att kunna hitta relevant text i Försvarsmaktens doku-
ment. Då det är svårt att ta fram en heltäckande indikator- och markörlista för att täcka in hela 
interoperabilitetsteorin skall den ses som ett riktvärde och stöd. Det är det skrivna ordets inne-
börd som är intressant och inte de exakta värdena utifrån indikatorerna. Analysmodellen används 
som arbetets analysverktyg då kopplingar mellan teorin, indikatorerna och markörerna finns 
redovisade där.  
 
Analysmodell 
Interoperabilitets 
teorin 

Idealt resultat utifrån indikatorer 
Vad texten bör utrycka för att stödja stark 
interoperabilitet mellan försvarsgrenarna:  

Markörer kopplade till indika-
torerna 
Texten genomsöks efter markörer: 

Organisation  Alla	  försvarsgrenar	  stödjer	  
varandra	  i	  den	  gemensamma	  
krigföringen	  på	  alla	  nivåer.	  
	  
Vilja	  till	  gemensam	  _________	  på	  alla	  
nivåer:	  
• Krigföring	  	  
• Operation	  
• Samverkan	  	  
• Samordning	  	  
• Koordinering	  
• Integrering	  
• Synergier	  	  
• Konfliktnivå	  
• Strid	  
• Ledning	  	  
• Lägesbild	  	  
• Övningar,	  
• Standarder	  	  
• Procedurer	  
• Språkbruk	  

 
• Viktigt	  att	  unika	  skillnader	  

mellan	  försvarsgrenarna	  får	  
kvarstå	  så	  att	  synergier	  kan	  
uppstå	  

	  
Förståelse	  för	  olika:	  
• Olika	  Kulturer	  
• Olika	  arv	  	  
• Olika	  teoribildning	  
• Integrering	  utan	  att	  urvattna	  

och	  påverka	  mångfalden	  och	  de	  
unika	  skillnaderna	  

• Nivå	  
	  
	  

 
 
 
 
 
 
 
 
• Intensitet	  
 
 
 
 
 
 
 
 
• Aktörer	  

Nivå 
• Gemensam	  krigföring	  nämns	  som	  
viktigt	  på	  alla	  nivåer	  (Men	  viktigast	  på	  
hög	  nivå)	  

• Alla	  visar	  vilja	  till	  att	  stödja	  varandra	  
genom	  gemensam	  krigföring	  på	  alla	  
nivåer.	  

• Gemensam	  krigföring	  beskrivs	  som	  
svårare	  på	  lägre	  nivåer.	  

• VARFÖR	  bör	  beskrivas	  på	  högre	  nivå.	  
• HUR	  bör	  beskrivas	  på	  lägre	  nivå.	  
Intensitet 
• Gemensam	  krigföring	  beskrivs	  som	  
svårare	  vid	  höga	  konfliktnivåer	  mot	  en	  
kvalificerad	  motståndare,	  då	  komplexi-‐
teten	  är	  större	  och	  positiva	  synergier	  är	  
viktigare.	  

• 	  Gemensam	  krigföring	  beskrivs	  som	  
lättare	  vid	  lägre	  konfliktnivåer.	  

Aktörer 
• Försvarsgrenarna	  har	  en	  Vilja	  till	  ge-‐

mensam	  krigföring	  på	  alla	  nivåer	  
• Visar	  vilja	  till	  att	  anpassa	  metoder,	  

praxis	  och	  system	  till	  den	  gemen-‐
samma	  krigföringen	  på	  alla	  nivåer.	  

• Gemensam	  ledning	  på	  alla	  nivåer	  av	  
försvarsgrenarna.	  

• Gemensam	  lägesbild	  för	  alla	  försvars-‐
grenar	  

• Vilja	  till	  gemensamma	  övningar	  
• Visar	  förståelse	  till	  kulturella	  och	  teore-‐

tiska	  skillnader.	  
• Viktigt	  med	  skillnader	  mellan	  för-‐
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svarsgrenarna	  för	  att	  uppnå	  synergier	   	  
Gemensamma	  metoder/metodik	  
och	  teknik	  för:	  	  
• Kommunikation	  
• Koder	  
• Frekvenser	  
• Planering	  
• Ledning	  
• Lägesbild	  

Beteende  
• Strat	  koncept	  
	  
	  
	  
	  
	  

 

• Styrande	  och	  
inriktande	  
dokument	  

 
 
 
 
 
 
 
 
• Kultur,	  sed-‐
vanor	  och	  
praxis	  

Strat koncept 
• Ett	  Strategiskt	  koncept	  som	  betonar	  
betydelsen	  av	  gemensam	  krigföring	  för	  
att	  uppnå	  möjliga	  synergier.	  	  

• Betonar	  vikten	  av	  skillnader	  mellan	  
försvarsgrenarna	  för	  att	  kunna	  uppnå	  
synergier.	  

• Viktig	  på	  hög	  nivå.	  
Styrande och inriktande dokument 
• Gemensam	  krigföring	  nämns	  som	  
viktigt	  på	  alla	  nivåer,	  	  

• VARFÖR	  skall	  beskrivas	  på	  hög	  nivå	  	  
• HUR	  det	  skall	  beskrivas	  på	  låg	  nivå.	  
• Gemensam	  krigföring/strid	  är	  en	  
naturlig	  och	  betydande	  del	  av	  doktriner,	  
reglementen	  och	  handböcker	  (TTP)	  för	  
alla	  förband	  på	  alla	  nivåer.	  	  

• Belyser	  vikten	  av	  gemensamma	  öv-‐
ningar,	  gemensamma	  standarder	  och	  
procedurer	  osv…	  

Kultur, sedvanor och praxis 
• Visar	  vilja	  och	  förståelse	  till	  att	  genom-‐
föra	  gemensam	  krigföring	  för	  att	  
uppnå	  synergier	  på	  alla	  nivåer.	  

• Sträva	  efter	  ett	  så	  gemensamt	  språk-‐
bruk	  och	  tillämpning	  av	  sedvanor	  och	  
praxis	  som	  möjligt	  utan	  att	  förlora	  de	  
unika	  perspektiven	  och	  de	  kulturella	  
och	  teoretiska	  arven	  som	  kopplas	  till	  
de	  olika	  försvarsgrenarna.	  	  

• Sträva	  efter	  att	  stödja	  (Supporting)	  de	  
andra	  försvarsgrenarna	  i	  den	  gemen-‐
samma	  krigföringen	  och	  striden.	  	  

• Undvik	  stuprörsbeteende.	  
Teknik 	  

• Metod	  och	  metodik	  
• Kommunikation,	  
Frekvenser,	  led-‐
ningssystem,	  pla-‐
neringssystem,	  
lägesbild,	  sensorer,	  
bekämpningsdata,	  
fusion,	  osv…	  

• Visar	  på	  behov	  av	  Gemensam	  teknik	  
och	  metod/metodik	  till	  strategisk,	  ope-‐
rativ	  och	  taktisk	  ledning,	  planering-‐,	  
kommunikation	  med	  tillhörande	  sy-‐
stem.	  

• Gemensam/integrerad	  användning	  
av	  koder,	  frekvenser,	  sensor	  och	  va-‐
pen	  	  

Tabell 1. Författarens analysmodell 
 
Genom att söka igenom Försvarsmaktens dokument efter ovanstående markörer kan relevant 
textmassa filtreras, struktureras utifrån kontext och innebörd och slutligen analyseras utifrån den 
anpassade och operationaliserade interoperabilitetsteorin. 
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Figur 4. Analysverktyg 

4 Analys,	  resultat	  och	  slutsatser	  
Nu när analysmodellen har skapats kan själva arbetet börja. Här kommer relevant text ur För-
svarsmaktens dokument att presenteras utifrån analysverktygets markörer. Dokumenten delas upp 
i Försvarsmaktsgemensamma, mark- och luftstridskraftsspecifika dokument för att sedan sorteras 
ytterligare utifrån nutida dokument som utgör huvuddelen, och dåtida-, framtida dokument som 
kompletterar de nutida dokumenten avseende Försvarsmaktens utveckling. Där efter sker en 
analys utgående från samma uppdelning.  Detta görs för att kunna påvisa eventuella skillnader 
mellan de olika försvarsgrenarna och för att fånga upp eventuella trender utifrån de olika tidsper-
spektiven. Beskrivningarna och analyserna utgår från de gemensamma dokumenten. Det innebär 
att de mark- och luftstridskraftsspecifika beskrivningarna och analyserna primärt avhandlar skill-
nader från de gemensamma dokumenten. 

4.1 Försvarsmaktens	  gemensamma	  	  dokument	  
Enligt Försvarsmaktens militärstrategiska doktrin (MSD 12) är doktrinerna inriktande dokument 
som skall beskriva hur de svenska stridskrafterna bör användas och utvecklas idag och på några 
års sikt.80 Ett av huvudsyftena är alltså att utbilda, ensa och skapa en större förståelse för de 

                                                
80 MSD 12, s. 11 
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militära maktmedlen och dess användning.81 Här nedanför redovisas de delar i respektive doku-
ment som har koppling mot problemområdet och analysmodellen.  
 
Nutida	  dokument	  
Militärstrategisk doktrin 2012 (MSD 12) 
I Försvarsmaktens militärstrategiska doktrin (MSD 12) nämns begrepp kopplat till gemensam 
krigföring mycket lite. Som exempel kan nämnas att av 42 tillfällen där gemensam nämns i do-
kumentet kan två härledas till gemensam krigföring, och dessa två kan härledas till Försvarsmak-
tens anpassning till NATO och USA som utgår från begreppet ”Joint” i alla sina dokument. De 
centrala delarna i doktrinen utgår från det nya konfliktspektrumet som sedan kopplas till de mili-
tärstrategiska koncepten och krigets karaktär, natur och miljö. Den nationella/interna interopera-
biliteten mellan försvarsgrenarna lyfts inte fram någon gång i dokumentet men det finns många 
beskrivningar som belyser hur viktigt samarbetet med utländska, civila och andra militära aktörer 
är. Detta beror förmodligen på att den allomfattande ansatsen är den mest tongivande delen i 
doktrinen och att det får ses som en naturlig följd av Sveriges långa engagemang i multinationella 
insatser liknande den i Afghanistan. Den allomfattande ansatsen och totalförsvarstanken har 
påverkat de krigföringsprinciper som finns beskrivna i doktrinen	  vilket visar på att tyngdpunkten 
för Försvarsmakten ligger på internationell och/eller civil interoperabilitet och inte nationell 
interoperabilitet.	  82 Doktrinen beskriver samordning som att koordinera roller, ansvarsområden 
och gränsytor.83 Detta synsätt på samordning, mellan olika förband, begränsar det nära samar-
betet vilket i sin tur begränsar den nationella interoperabiliteten. Det finns ett tydligt undantag i 
doktrinen där Försvarsmaktensförband använder nära samverkan för att uppnå positiva synergief-
fekter och det är när begreppet kombinerade vapen beskrivs.  Doktrinen trycker på att de ingå-
ende förbanden skall sättas samman allsidigt genom att organisera, öva och utvecklas mot kom-
binerade vapenteorin i så kallade stridsgrupper. Doktrinen går så långt att man menar att kombi-
nerade vapen är kärnan för framgång i väpnad strid. Vilket borde innebära att alla förband i För-
svarsmakten, oavsett försvarsgren, borde organiseras, tränas och utvecklas mot denna typ av 
stridsgruppskoncept. 84 	  
 
Ett av doktrinens budskap är att positiva synergier uppstår när högre nivåer samordnar lägre 
nivåers verksamhet. Detta synsätt överensstämmer med manöverteorin, den indirekta metoden 
med tillhörande uppdragstaktik. Att den operativa nivån samordnar den taktiska nivåns verksam-
het skapar rätt utfört synergivinster. Denna typ av samordning skapar inga större synergivinster 
på den taktiska nivån, utan först på den operativa. Det medför att ytterligare synergivinster är 
möjliga. Strid enligt kombinerade vapen mellan alla stridskrafter skulle bidra till synergivinster 
på den taktiska nivån också men konceptet används primärt bara av markstridskrafterna idag.85 
 
Operativ doktrin 2014 (OPD 14) 
Syftet med OpD14 är att övergripande styra och sätta mål för operativ och taktisk verksamhet vad 
gäller planering, genomförande och uppföljning av operationer. OPD 14 utgår från begreppen 
operation och operationskonst som bedrivs på både operativ och taktisk nivå. Utifrån uppsatsens 
                                                
81 MSD 12, s.12 
82 MSD 12, s. 66-67 
83 MSD 12, s. 66 
84 MSD 12, s.135-137 
85 De enda förband som organiseras, tränas och utvecklas enligt kombinerade vapen i Försvarsmakten idag är de två 
Brigaderna. 
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problemområde finns här vissa direkta kopplingar som kan härledas till gemensam krigföring. 
Bland annat beskrivs begreppet gemensam operation där minst två taktiska chefer och deras 
förband skall vara inblandade. Doktrinen beskriver också att:  
 

Den	  bärande	  idén	  med	  gemensam	  operation	  är	  att	  effekten	  av	  en	  samordnad	  op-‐
eration	  är	  större	  än	  summan	  av	  enskilda	  operationer.	  Med	  denna	  synergieffekt	  
kan	  de	  taktiska	  cheferna	  och	  deras	  förbands	  enskilda	  förmågor	  kombineras	  till	  en	  
sammansatt	  förmåga	  som	  ökar	  möjligheten	  att	  nå	  ett	  gemensamt	  mål.86	  

 
Beskrivning överensstämmer väl med teorin om gemensam krigföring och skapar därmed ett 
behov av interoperabilitet mellan försvarsgrenarna. Doktrinen utgår från de olika operativa med-
len som i sin tur utgår ifrån doktrinens krigföringsförmåga och de grundläggande förmågorna 
ledning, underrättelser, verkan, skydd, rörlighet, och uthållighet. För att kunna koordinera och 
synkronisera operationen har den operativa chefen tillgång till operativa funktioner som åter-
speglas på den taktiska nivån. Genom att använda de operativa funktionerna kan de olika förban-
den samordnas för att kunna genomföra strid på ett effektivt sätt. De operativa funktionerna är 
lednings-, verkans-, skydds-, logistik-, fältarbets-, samverkans-, informationsoperations- och 
informationstjänstfunktionen.87 Genom att planera och genomföra operationer enligt dessa funkt-
ioner borde Försvarsmakten alltid genomföra gemensamma operationer och gemensam strid. 
Problemet är att genomförandet av striden sker på den taktiska nivån där den gemensamma 
operationen delas upp på flera taktiska operationer som leds av en taktisk chef för respektive 
mark- luft- och/eller sjöoperation, vilket inte ställer några höga krav på interoperabiliteten.88  
 
Begreppet kombinerade vapen fanns beskrivet i MSD 12 och återfinns även i OPD 14. 
Beskrivningen avslutas med: 
 

Förband	  grundade	  på	  kombinerade	  vapen	  blir	  allsidiga,	  har	  förmåga	  till	  
självständigt	  uppträdande	  och	  har	  ökade	  förutsättningar	  att	  möta	  händel-‐
seutvecklingar.89	  

 
De förband i Försvarsmakten som är organiserade utifrån kombinerade vapen återfinns hos mark-
stridskrafterna i form av brigaderna och till viss del de mekaniserade bataljonerna. Då det inte 
finns någon avsikt att sätta upp försvarsmaktsgemensamma förband måste slutsatsen bli att be-
greppet kombinerade vapen idag bara gäller för markstridskrafterna. Om antagandet är sant så 
försvinner en av drivkrafterna för Försvarsmakten att satsa på interoperabilitet mellan försvars-
grenarnas stridskrafter när det gäller gemensam krigföring på taktisk nivå. Det nämns om sam-
ordning mellan försvarsgrenarna i doktrinen men det handlar inte om den grad som är nödvändig 
för att uppnå hög interoperabilitet och därmed hög effektivitet och försvarseffekt genom syner-
gier. Doktrinen menar istället att positiva synergieffekter uppnås genom att i tid och rum synkro-
nisera förbanden optimalt på operativ nivå eller internt inom försvarsgrenarna på taktisk nivå. 
 

                                                
86 OPD 14, s. 11 
87 OPD 14, s. 16-23 
88 OPD 14, s. 24 
89 OPD 14, s. 25 
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Försvarsgrenarnas vilja att uppträda självständigt och ”stuprörsmässigt” märks i doktrinen. Ett 
sådant exempel är när markstridskrafterna skriver att de ibland är beroende av luftöverläge för att 
upprätthålla markoperativ kontroll.90 Ett annat är när markstridskrafterna skriver att de ibland kan 
samverka med flygstridskrafterna för att bekämpa markmål. När ordet ibland används så framstår 
det som ganska tydligt att något nära samarbete inte är speciellt önskvärt. Det beskrivs nästan 
uteslutande som att luft- och marinstridskrafterna är understödjande till markstriden och mark-
stridskrafterna. Samarbetet som beskrivs handlar om områdesgränser och hur samordningen vid 
dessa gränsytor skall skötas. Ett exempel på detta är luftrumssamordningen mellan markstrids-
krafterna, med luftvärn och artilleri, och flygstridskrafterna. Det tydligaste exemplet återfinns när 
operationsområden beskrivs i doktrinen där den operativa nivåns område beskrivs som gemen-
samt men de taktiska operationsområdena delas in i mark-, marin-, luft-, informations- eller 
specialoperationsområden.91  
 
Avslutningsvis upplevs det som om hela OPD 14 är skriven utifrån markstridskrafternas perspek-
tiv med ett teoretiskt och kulturellt arv ända från Carl von Clausewitz dagar. De slutsatser som 
gjorts i USA och Israel av de senaste reguljära krigen återspeglas inte i de svenska doktrinerna.92 
Framför allt saknas den gemensamma krigföringen, den situationsanpassade ledningen, som med 
den nya tekniken medger en helt annan upplösning och möjlighet till att samordna och dynamiskt 
leda utan att tappa tempo. Slutligen tycks inte doktrinerna dra några slutsatser av att markstrids-
krafternas numerär har minskat till förmån för kvalité och rörlighet precis som flygstridskrafter-
na. Det borde rimligen innebära något… 
 
Doktrin för ledning av insatser (DLIns 12)	  
Doktrinen för ledning av insatser (DLIns 12) beskriver den gemensamma krigföringen och dess 
möjliga synergieffekter på ett tydligare och bättre sätt än de andra gemensamma doktrinerna. 
Bland annat innefattas begreppet interoperabilitet både av den internationella och den nationella 
aspekten.93 Ett av doktrinens syften är att ensa språkbruk, metodik och målsättningar för För-
svarsmaktens samtliga krigsförband när det gäller ledning.94 Doktrinen tydliggör också den ge-
mensamma operationen på den taktiska nivån och vilka krav den utökade komplexiteten ställer på 
chefens kunskap vid ledning av operationer.95 Slutligen beskrivs problemet med ledning utifrån 
komplexiteten med kompatibla och inkompatibla resurser och förband som, beroende på situat-
ion, kräver olika lösningar på synkronisering i tid och rum för att skapa så mycket synergieffekt 
som möjligt med de tillgängliga krigsförbanden och dess förmågor.96  Beskrivningen utgår från 
själva kärnan i den gemensamma krigföringen och varför interoperabilitet mellan de olika krigs-
förbanden är så viktig. Denna typ av genomförande ställer stora krav på den ledande chefen 
(understödd) då chefen måste inneha en djup förståelse och kunskap om alla ingående krigsför-
bands förmågor och behov när hen planerar och genomför den gemensamma operationen. Då den 
ledande chefen för den gemensamma operationen är tillika chef för antingen mark-, luft- eller 

                                                
90 OPD 14, s.27 
91 OPD 14, s. 55 
92 Erfarenheter finns beskrivna i bl a; Johnson D. E. (2010) Military capabilities for hybrid war – Insights from the 
Israel defence forces in Lebanon and Gaza, Santa Monica, Rand Corporation och Lambeth B. S. (2011)  
93 DLIns 12, s.8-9 
94 DLIns 12, s.6 
95 DLIns 12, s.9-10 
96 DLIns 12, s. 24 
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sjöstridskrafternas enskilda operationer är det troligt att chefens kompetens och fokus utgår från 
den egna domänen primärt, med risk för bristande planering och ledning som följd.  
 
I slutet av dokumentet återfinns inte den gemensamma operationen på den taktiska nivån. Det 
innebär att den gemensamma krigföringen genomförs ner till den operativa nivån och den tak-
tiska nivån genomför mark-, luft-, sjö-, informations- eller specialoperationer enligt tidigare 
redovisade doktriner.97 
 
Dåtida	  dokument	  
Militärstrategisk doktrin 2002 (MSD 02) 
Den tidigare utgåvan av Militärstrategisk doktrin (MSD 02) var något tydligare i sin beskrivning 
av den gemensamma operationen och påtalade dess betydelse på operativ nivå något oftare än 
dess efterföljare. En anledning till detta kan vara Försvarsmaktens dåvarande fokus på det nät-
verksbaserade försvaret (NBF) som bland annat beskriver den gemensamma striden och dess 
möjligheter.98 Samma tankar kan utläsas i uppsatsens inledning där den amerikanska Kommendö-
ren Alex Urrutia menar att den gemensamma striden i framtiden bland annat bygger på nätverks- 
och effektbaserade koncept. 99 
 
Doktrin för gemensamma operationer 2005 (DGemO 05) 
Namnet på doktrinen utrycker ett tydligare budskap vad gäller gemensam krigföring än vad 
efterföljaren gör. Den gemensamma operationen är tydligare beskriven i DGemO 05 än i den 
senare upplagan. Exempelvis utgår alla operationer från den gemensamma och kompletteras med 
de taktiska mark-, luft och marinoperationerna. Det innebär att den gemensamma operationen 
finns även på den taktiska nivå vilket inte är fallet i den nya doktrinen. En annan stor skillnad 
mellan den gamla DGemO 05 och nya OPD 14 är förskjutningen mot operationskonsten som 
centralt begrepp vilket leder till att den gemensamma krigföringen på taktisk nivå blir mindre 
tydlig i den nya OPD 14. Den viktigaste synergieffekten uppnås på den operativa nivån, genom 
samordning av de lägre nivåernas förband, precis som i de övriga dokumenten. 
 
Framtida	  dokument	  
Perspektivstudie 2020-2030 (PerP 13), Försvarsmaktens utvecklingsplan 15-24 (FMUP 15) 
och Försvarsmaktens Strategiska inriktning 2013 (FM SI 2013) 
Att förbättra den gemensamma krigföringsförmågan nämns flera gånger i dokumenten med an-
ledningen av den förväntade och/eller redan inträffade teknikutvecklingen inom bland annat 
informations och kommunikationsområdet, vilket möjliggör strid med system i samverkan, där 
verkans-, sensor och ledningssystem från olika domäner och aktörer kan samverka i realtid. PerP 
13 studien menar att utvecklingen på sikt kommer att sudda ut de olika domänernas gränser, då 
de blir mer och mer sammanlänkade.100 Det innebär att förmågan att genomföra gemensam krig-
föring på alla nivåer ökar och därmed behovet av hög interoperabilitet. Det är de framtidsoriente-
rande dokumenten som belyser behovet mer än de som ligger närmare nutid som till exempel FM 
SI 2013. 

                                                
97 DLIns 12, s.25 
98 MSD 02, s. 125-133 
99 Sjöblom Ingvar (2005) s. 61-63 
100 PerP 13, s.38-39 
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4.2 Analys	  av	  Försvarsmaktsgemensamma	  dokument	  
Organisation 
Nivå 
Den gemensamma krigföringen nämns som viktig på den militärstrategiska och operativa nivån i 
de gemensamma dokumenten. En anledning till att det uppfattas som viktigt där är att positiva 
synergier förväntas ske mellan de olika försvarsgrenarnas stridskrafter. En annan är att NATO 
och USA använder den gemensamma krigföringen (Joint) som utgångspunkt i alla sina gemen-
samma dokument. 
 
Någon direkt vilja till att uppträda gemensamt på den taktiska nivån finns egentligen inte, vilket 
innebär att behovet av hög interoperabilitet mellan försvarsgrenarnas stridskrafter försvinner då 
det är först på de lägre nivåerna detta är svårt och viktigt. Det är först i det framtidsinriktade 
dokumentet som en första ansats till gemensam strid och behovet av nära samarbete beskrivs som 
lämpligt och önskvärt på grund av den förväntade tekniska och ekonomiska utvecklingen.  
 
Intensitet 
Någon skillnad vad gäller samarbete och samordning mellan försvarsgrenarnas stridskrafter med 
anledning av konflikternas intensitet har inte upptäckts i dokumenten. Vikten av positiva synergi-
effekter påtalas indirekt till konfliktnivån men kopplas inte till svårigheter vad gäller samarbete. 
 
Aktörer 
Någon större vilja till att införa gemensamma metoder, praxis och system, som till exempel ett 
gemensamt ledningssystem med tillhörande lägesbild, under den operativa nivån finns inte i de 
nutida gemensamma dokumenten. Viljan ökar på längre sikt kopplat till bland annat PerP13 och 
FMUP15. 
 
Beteende 
Strategiskt Koncept 
I de gemensamma doktrinerna framgår hur viktig den gemensamma krigföringen är på den mili-
tärstrategiska och operativa nivån, men inte på den taktiska nivån, för att skapa positiva synergi-
effekter. Då den gemensamma krigföringen inte innefattar den taktiska nivån innebär det att de 
taktiska cheferna ska bedriva egna, förvisso samordnade, operationer utifrån manöverkrigförings-
teorin och uppdragstaktiken. De gemensamma doktrinerna utgår från ett markteoretiskt perspek-
tiv där synergier på taktisk nivå förväntas uppstå inom respektive försvarsgren med egna strids-
krafter, liknande brigadens strid enligt kombinerade vapen. 
 
Styrande och inriktande dokument 
De gemensamma doktrinerna vill ensa Försvarsmaktens styrande och inriktande dokument ge-
nom att likställa hur den gemensamma dokumentstrukturen skall se ut. Ambitionen är att alla 
dokument skall utgå från samma nomenklatur, struktur och teoretiska bakgrund när det gäller den 
gemensamma krigföringen.  Skillnader/olikheter mellan de olika försvarsgrenarnas hanteras 
sedan i respektive försvarsgrens reglementen och handböcker. Strävan är dock att fortfarande 
använda samma nomenklatur och operativa koncept utgående från bland annat manöverkrigfö-
ring och uppdragstaktik. 
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De gemensamma dokumenten beskriver varför gemensam krigföring skall genomföras på opera-
tiv nivå. Det beskrivs inte hur. 
	  
De gemensamma dokumenten beskriver övergripande behovet av gemensamma övningar, stan-
darder och procedurer genom att styra och implementera en gemensam teoretisk inriktning och 
begreppsapparat, genom NOMEN OP, för Försvarsmakten vid planering, genomförande av öv-
ning, insats och utvärdering.  Detta skapar förutsättningar för en gemensam inriktning och be-
greppsapparat när de olika försvarsgrenarna nu skall revidera sina publikationer. Behovet av 
gemensamma övningar påvisas främst i de framtidsorienterade dokumenten 
	  
Kultur, sedvanor och praxis 
De gemensamma dokumenten på de högre nivåerna försöker ensa de kulturella och teoretiska 
arven. Ett konkret exempel på detta är försvarsgrenarnas officiella försvinnande ur Försvarsmak-
ten tidigare. Trots att Försvarsmakten officiellt saknar försvarsgrenar och huvuddelen av de 
teoretiska beskrivningarna i de gemensamma doktrinerna förs ur ett gemensamt (mark) perspek-
tiv så återkommer de på den taktiska nivån. Det innebär att Försvarsmaktens inofficiella för-
svarsgrenar kommer att fortsätta vara starka då ”försvarsgrenscheferna” får agera självständigt på 
den taktiska nivån utifrån uppdragstaktik och manöverkrigföringsteori. Det gör att de olika för-
svarsgrenarnas kultur, sedvanor och praxis levar kvar i högsta grad på den taktiska nivån i För-
svarsmakten. Denna självständighet från försvarsgrenarna märks till del då Försvarsmakten för-
söker införa ett markoperativt fokus som gemensamt perspektiv och fokus. Det har inte fungerat 
fullt ut hos luftstridskrafterna. Om det beror på att de inte förstår hur de skall implementera mark-
teoretiska begrepp och teorier på egen domän eller om det handlar om stuprörsbeteende kan inte 
utläsas i dokumenten. 
 
Teknik 
De mera framtidsorienterade dokumenten belyser vikten av att försvarsgrenarna närmar sig 
varandra när det gäller interoperabilitet mellan varandra utifrån teknik och metod/metodik. 
 

4.3 Markstridskrafternas	  dokument	  
Nutida	  dokument	  
Operativ doktrin 2014 (OPD 14)	  
Inget nytt som inte behandlats tidigare under gemensamma dokument. 
 
Arméreglemente Taktik 2013 (AR Taktik 13) 
AR Taktik 13 innehåller mycket om det som tidigare redovisats från de gemensamma dokumen-
ten. Det finns några intressanta iakttagelser som bör lyftas fram. Bland annat beskrivs den ge-
mensamma operationen som en förlängning av kombinerade vapen. Det har inte beskrivits så 
tydligt i något annat dokument.101 När det gäller samordning beskrivs den ofta utifrån gränsdrag-
ningar i luften och på marken. Det kan ske genom luftrumssamordning eller genom att dela upp 
marken utifrån geografiska ansvarsområden till de olika förbanden och enheterna.102 Det gör att 
striden sker separerad och inte integrerad förutom när det gäller markstridskrafternas brigader.  

                                                
101 AR Taktik 13, s. 22 
102 AR Taktik 13, s. 107-111 
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Reglementet beskriver ett antal inriktningar som den taktiska striden kan genomföras på. Den 
beskrivs från ett markoperativt och självständigt perspektiv. Någon beskrivning av hur en even-
tuell gemensam strid skulle kunna genomföras under en markoperation finns inte förutom vad 
gäller indirekt bekämpning med direkt flygunderstöd, Close Air Support (CAS), och på operativ 
nivå där luft- och sjöstridskrafterna indirekt understödjer markstriden genom att upprätthålla luft- 
och sjöoperativ kontroll och genom att förhindra styrketillväxt på djupet.  
 
Markstridsreglemente 6 Bataljon (MSR 6 Manöverbat FU 13) 
Reglementets innehåll påminner om AR Taktik 13, men med mindre fokus på gemensamkrigfö-
ring. Kombinerade vapen förklaras bara utifrån brigadens sammansatta förband och förmågor.103 
Några synergier på grund av gemensam strid nämns inte. Det som nämns är samordningen mel-
lan luftvärnet, artilleri och flygstridskrafterna genom luftrumssamordning. Förmågan till indirekt 
eld genom direkt flygunderstöd, CAS, nämns men det används inte i något av de exempel som 
visar hur bataljonen bör uppträda i olika situationer.104 Det är bara de egna förbanden inom batal-
jonen eller brigaden som används i dessa exempel. 
 
Dåtida	  dokument	  
Doktrin för markoperationer 2005 (DMarkO 05) 
Dokumentet hämtar från DGemO 05 och MSD 02 och tillför lite nytt material. Doktrinära konse-
kvenser beskriver problemområden kopplat till doktrinutveckling och till viss del valet av mark-
operationen som bas för doktrinserien. 105 En av farhågorna med att bara välja ett perspektiv, det 
markoperativa, som utgångspunkt för hela doktrinserien är att den nya doktrinserien ser markper-
spektivet som det ända riktiga då det är ”historiskt” belagt och prövat i den tidigare serien.106 
 
Framtida	  dokument	  
Arméns utvecklingsplan 2014-2023 (AUP 14) 
Dokumentets slutsatser om markstridskrafternas utveckling under perioden överensstämmer inte 
med PerP 13, där den gemensamma krigföringen lyfts fram tydligare. Det som prioriteras är 
brigadens uppbyggnad och förmåga till väpnad strid. Man ser dock ett behov av att kunna leda 
andra stridskrafter kopplat till brigadens strid och menar att ledningssystemen behöver utvecklas 
för detta.107 Dessutom efterfrågas en luftförsvarsplan som möjliggör effektivare samordning för 
att undvika suboptimering och möjliggöra synergieffekter mellan de olika domänernas stridskraf-
ter.108  

4.4 Analys	  av	  Markstridskrafternas	  dokument	  
Organisation 
Nivå 
Markstridskrafternas dokument överensstämmer i stor grad med de gemensamma. Den gemen-
sam krigföring beskrivs som viktig på militärstrategisk och operativ nivå. Mindre önskvärd på 

                                                
103 MSR 6 2013, s.39 
104 MSR 6 2013, s. 187 
105 DMarkO 05, s. 13-14 
106 Enligt tidigare konstaterande om MSD 12 på s. 30. 
107 AUP 14, s. 21 
108 AUP 14, s. 31 
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den taktiska nivån, men ibland nödvändig (CAS och Luftrumssamordning). Markdokumenten 
visar egentligen ingen större vilja till att understödja (hjälpa) någon annan utan det är andra som 
skall stödja markstridskrafterna. 
 
Intensitet 
Reglementen betonar vikten av synergier vid högre intensitet på taktisk nivå, men den skall ske 
internt enligt kombinerade vapen. 
 
Aktörer 
Gemensam krigföring beskrivs som viktig på militärstrategisk och operativ nivå men mindre 
önskvärd på den taktiska nivån men. Gemensam ledning ner till operativ nivå. Markstridskrafter-
na förordar sedan gemensam ledning, genom uppdragstaktik, och lägesbild internt inom brigaden. 
 
Markstridskrafterna visar på en vilja att börja öva försvarsmaktsgemensamt i de framtida doku-
menten. 
 
Beteende 
Strategiskt Koncept 
Det strategiska konceptet stöds i markstridskrafternas reglementen och handböcker. Förmodligen 
för att den gemensamma doktrinen utgår från ett markoperativt koncept. 
 
Styrande och inriktande dokument 
Gemensam krigföring nämns som viktig för att klara ut gränsytor och ansvarsområden. Någon 
direkt vilja till gemensam strid finns inte, undantaget direkt understöd från flygstridskrafterna ses 
som en nödlösning.  Självständig strid med egna förmågor med Brigad anses som bättre i alla 
exempel.  Markstridskrafternas framtidsorienterade dokument förordar gemensam övning för att 
öva samverkan med underställt flyg.  
	  
Någon direkt beskrivning av hur den gemensamma krigföringen skulle kunna gå till finns inte 
redovisad i de taktiska dokumenten när det gäller nära samverkan mellan stridsflyg och mark-
stridskrafter. Det nämns att det skall ske i vissa fall genom luftrumssamordning och direkt fly-
gunderstöd men inte hur. 
	  
Kultur, sedvanor och praxis 
Inga större skillnader gentemot de gemensamma dokumenten. En stor del av det gemensamma 
perspektivet är hämtat från markperspektivet. Det finns beskrivet behov av försvarsmaktsgemen-
samma övningar i framtiden i markstridskrafternas framtidsinriktade dokument. 
 
Teknik 
Markstridskrafterna prioriterar system, metoder och teknik som förbättrar den interna brigadstri-
den. Vissa gemensamma tendenser finns i de framtidsinriktade dokumenten. 

4.5 Luftstridskrafternas	  dokument	  
Luftstridskrafternas dokument beskrivs utifrån de gemensamma dokumenten och det som avviker 
kommer belysas primärt. Då luftstridskrafterna saknar en tradition av att skriva reglementen 
saknas vissa dokument som återfinns hos markstridskrafterna. Detta kompenseras genom att 
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andra dokument används. Ett sådant exempel är Taktikreglemente för Flygstridskrafterna (TRF) 
som är under framtagning och därmed inte kan användas. Efter korrespondens med ansvarig 
företrädare i Flygvapnet så gäller dels OPD 14 med de lufttaktiska delarna som taktiskt regle-
mente för luftstridskrafterna tills TRF är publicerad.109 Dessutom används Doktrin för lyftoperat-
ioner från 2004 (DLuftO 04) som påminner om hur AR Taktik13 är uppbyggd, med bland annat 
luftmaktsteoretiska kopplingar till den försvarsmaktsgemensamma manöverkrigföringen.  
 
Nutida	  dokument	  
Operativ doktrin 2014 (OPD 14) 
Den operativa doktrinen beskriver luftstridskrafternas förmågebredd och ansvar för det gemen-
samma luftförsvaret. Samarbete och samordning nämns utifrån luftförsvar där flygstridskrafterna 
tillsammans med luftvärnsförbanden från markstridskrafterna samverkar för att uppnå ett uthål-
ligt och effektivt luftförsvar. Dessutom nämns luftrumssamordningen mellan mark-, sjö- och 
luftstridskrafterna. De nämns inte i samband med gemensamma operationer eller för att skapa 
synergieffekter utan för att samordna gränsytor.110 Möjligheten till nära samarbete med mark-
stridskrafterna när det gäller attack och underrättelseförmåga nämns bara utifrån att det skapar 
handlingsfrihet för markstridskrafterna.111 
 
JAS 39 Gripen Tactics Technic and Procedures (GRIPEN TTP) 
I den öppna delen av dokumentet återfinns några definitioner om olika typer av support mellan 
flygstridskrafterna och markstridskrafterna. När det gäller gemensamma operationer med mark-
stridskrafterna står det att dessa skall utges senare.112 När det gäller direkt flygunderstöd och 
CAS finns det återgivet i de hemliga delarna och de bygger på olika NATO dokument och proce-
durer.113 I och med kopplingen till NATO dokumenten fungerar samarbetet utmärkt vid NATO 
ledda operationer och övningar, men hur flygstridskrafterna i Försvarsmakten genomför gemen-
samma operationer i Sverige, vad gäller samarbete vid planering och genomförande på framför-
allt taktisk nivå och högre, framgår inte i dokumentet.114 Det innebär att förmågan till internat-
ionell interoperabilitet är god men bristfällig ur ett nationellt/internt perspektiv förutom när det 
gäller direkt flygunderstöd, CAS, på stridsteknisk nivå. 
 
Dåtida	  dokument	  
Doktrin för luftoperationer 2005 (DLuftO 05) 
I inledningen av DLuftO05 beskrivs doktrinens konsekvenser där man belyser problematiken i att 
ta fram en gemensam doktrin för alla domäner och stridskrafter. Doktrinen menar att det tar tid 
innan alla försvarsgrenar ser doktrinen som en gemensam kunskap och därmed naturligt gällande 
för alla. DLuftO05 utgår från en markoperation precis som DMark05 gör. Valet att använda just 
markoperationen som utgångspunkt för att skapa en gemensam syn på vad väpnad strid är i För-
svarsmakten är förståeligt då det finns logiska kopplingar till de andra operationstyperna. Risken 

                                                
109 Enligt korrespondens med Övlt Johnny Resman, Chef Studieavdelningen på Luftstridsskolan (LSS) med ansvar 
för Flygvapnets samtliga reglementen och handböcker, 2014-03-14 
110 OPD 14, s. 32-38 
111 OPD 14, s. 35 
112 Försvarsmakten (2012) Gripen TTP, Stockholm, Försvarsmakten, från öppen del, Kapitel 13, s. 1-3  
113 Ett exempel är: NATO (2010) ATP-3321(B) Tactics, Techniques and Procedurers for Close Air Support and 
Air Interdiction, Bryssel, NATO 
114 Efter korrespondens med Kn Karl Sunder och Mj Stefan Kaarle, användare på 212 stridsflygdivisionen/ F 21, 
2014-04-23 
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är dock att de andra försvarsgrenarnas kunskaper och erfarenheter, ofta uttryckta i beprövade 
teorier och principer, försvinner på bekostnad av det markoperativa perspektivet.115 Doktrinens 
innehåll utgår därför från DGemO 05 och DMarkO 05 då dessa utgår från markstridskrafternas 
kulturella och teoretiska arv. De viktigaste skillnaderna mellan luft och markstridskrafternas 
kulturella och teoretiska arv tas upp i dokumentet. En sådan skillnad utgörs av att luftstridskraf-
terna inte gärna använder uppdragstaktik utan en form av dynamisk ledning för att optimalt ut-
nyttja resurserna.116 Ett annat exempel är hur den indirekta metoden, som alltid använts av flyg-
stridskrafterna, lyfts fram och kopplas till manöverkrigföringen, som är ett markoperativt begrepp 
i grunden.117 
 
När det gäller samverkan och samarbete mellan luft och markstridskrafterna så nämns det inte 
mer utförligt än i de gemensamma och markoperativa dokumenten förutom när det gäller sam-
ordningen mellan luftvärn och flygstridskrafterna.  
 
Doktrin för luftoperationer 2004 (DLuftO 04) 
Av alla stridskraftsspecifika doktriner är DLuftO 04 den som bäst beskriver skillnaderna mellan 
de olika domänerna (då kallat arenor) och deras kulturella och teoretiska arv. Den lyckas också 
koppla ihop dem militärstrategiska och gemensamma doktrinen med den luftoperativa på ett 
pedagogiskt, förståeligt och utförligt sätt. Ett exempel är när definitionen och synen på gemen-
samma operationer beskrivs. Likt andra redovisade doktriner menar DLuftO 04 att den bärande 
idén är att skapa positiva synergieffekter mellan olika stridskrafter. Det som skiljer sig från de 
andra dokumenten är att DLuftO 04 drar slutsatserna längre genom att trycka på vikten av ge-
mensam planering och övning för att öka förståelsen och kunskapen mellan de olika stridskraf-
terna.118   
 
En luftmaktsteoretisk del som försvunnit från DLuftO 04 till 05 är den parallella krigföringsteo-
rin som går ut på att genomföra operationer mot alla krigföringsnivåer samtidigt. Exempel på 
taktiska mål kan vara motståndarens stridskrafter, operativa mål kan vara militära kommunikat-
ionssystem och underhållsplatser och strategiska mål kan utgöras av motståndarens nationella 
ledning eller viktig infrastruktur. Teorin har mycket gemensamt med John Wardens systemteori 
med de fem ringarna och John Boyds OODA-loop. Faktum är att den påminner om manöverteo-
rin där målsättningen är att försätta fienden i en systemchock men manövern sker här parallellt 
och på alla nivåer.119 Genom att ta bort denna teori försvinner en stor del av luftstridskrafternas 
och den gemensamma krigföringens moderna teoribildning, vilket i sin tur betyder att det kultu-
rella arvet och den beprövade erfarenheten från luftstridskrafterna försvinner i den svenska kon-
texten. Det finns flera liknande fall där luftstridskrafternas arv och teoribildning fått stå tillbaka i 
de senare dokumenten.   
 
Vad gäller samarbetet mellan mark- och luftstridskrafterna menar doktrinen att framtiden kräver 
ökad integrering av dessa för att möta den tekniska utvecklingen och den förväntade kostnadsut-

                                                
115 DLuftO 05, s.13-14 
116 DLuftO 05, s. 86 
117 Lind S. William (2006) Handbok i manöverkrigföring, Stockholm, Försvarshögskolan, s.11 och DLuftO 05, s. 94-
102 
118 DLuftO 04, s. 34 
119 DLuftO 04, s.64-68 
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vecklingen på det militära området. Färre förband måste klara mera genom att använda högtek-
nologisk materiell och tillämpa nära samarbete.120  
 
Vad gäller samarbete i nutid menar doktrinen att den bästa formen av samarbete, bortsätt samar-
betet med Luftvärnet, sker på den operativa nivån genom samordning och genomförande sker 
sedan enskilt och separerat på den taktiska nivån, till exempel genom att utföra markmålsbe-
kämpning på djupet (Air Interdiction, AI). Bara i undantagsfall genomförs nära samarbete på den 
taktiska nivån genom direkt flygunderstöd (CAS), då det anses som mindre effektivt.121 
 
En intressant iakttagelse är att dokumentet uppmärksammar problemet med interoperabilitet 
utifrån ett nationell och internationell perspektiv, men utvecklar det bara mot den internationella 
miljön. 
 
Framtida	  dokument	  
Flygvapnets Utvecklingsplan 2013-2022 (FVUP 13) 
Dokumentet redogör för flera systemhöjande och systemutvecklande åtgärder som möjliggör nära 
samarbete med markstridskrafterna på sikt. Några av dessa är utvecklad kommunikation och 
ledningsfunktion mellan flyg och markförband vid direkt flygunderstöd.122 Dessutom bereds 
underlag för att införskaffa flera attackvapen, vilket ytterligare möjliggör samverkan mellan mark 
och luftstridskrafterna.123 Andra system som kommer på sikt har koppling till underrättelse och 
informationsdomänen och möjliggör på sikt realtidsöverföring av relevant och fusionerad be-
kämpnings- och underrättelsedata mellan luften och marken för att kunna användas i den gemen-
samma integrerade striden. 
 
När det gäller specifik samverkan mellan markstridskrafterna och luftstridskrafterna beskrivs 
dessa utifrån tidigare redovisade områden i form av luftrumssamordning och hemvärnets och 
markstridskrafternas understöd vad gäller skydd av flygstridskrafternas basområden.  

4.6 Analys	  av	  Luftstridskrafternas	  dokument	  
Organisation 
Nivå 
Gemensam krigföring nämns i stort på samma sätt i luftstridskrafternas dokument som i de ge-
mensamma. Luftstridskrafterna vill helst genomföra sin strid separerat och självständigt men 
inser att man har en understödjande roll, primärt, i den svenska kontexten. Det är stora skillnader 
mellan de tidigare dokumenten, och de nutida. Tidigare beskrev luftstridskrafterna att de kunde 
uppnå synergier, självständigt (helst) eller tillsammans med de andra stridskrafterna, genom att 
utnyttja parallell krigföring, mot alla nivåer samtidigt. Viljan att stödja andra är tydligare hos 
luftstridskrafterna i de nutida dokumenten och det samma gäller viljan att samordna och säker-
ställa gränsytor och ansvarsområden mellan olika aktörer, främst vad gäller samordning av luft-
rummet.  
 

                                                
120 DLuftO 04, s. 75 och 215-220 
121 DLuftO 04, s. 168-172 
122 FVUP 13, s. 41 
123 FVUP 13, s. 41 och 43 
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De framtidsinriktade dokumenten visar på en vilja att samverka mera på den taktiska nivån ge-
nom att utnyttja tekniska och metodologiska framsteg bättre. Exempel på dessa framsteg åter-
finns bland annat inom gemensam ledning och gemensamt utnyttjande av sensorer och verkans-
medel. 
 
Intensitet 
När det gäller intensitet så är det inte speciellt framtonat. Förmodligen beror det på att Försvars-
makten fokuserat på internationella insatser och att det inte är troligt att den politiska ledningen i 
Sverige skulle sända trupp till en konflikt där utsikterna för att lyckas är små och riskerna höga. 
 
Aktörer 
Luftstridskrafterna visar på en större vilja än markstridskrafterna att genomföra gemensam krig-
föring och stödja varandra på alla nivåer. Det blir tydligare i de framtidsinriktade dokumenten. 
Det samma gäller viljan till att införa gemensam ledning, lägesbild mellan försvarsgrenarna. 
 
När det gäller förståelse för varandras kulturella och teoretiska arv så märks det att luftstridskraf-
terna försöker anpassa sig till den gemensamma och markoperativa inriktningen, utan att tappa 
det egna arvet. Skillnaden är stor mellan de äldre och de nutida dokumenten, så frågan är om 
detta verkligen har lyckats? Risken är att luftstridskrafterna tappat en del av sitt kulturella och 
teoretiska arv. Exempel på detta är försvinnandet av den parallella krigföringen och den dyna-
miska ledningen. 
 
Beteende 
Strategiskt koncept 
Ingen skillnad från tidigare redovisat. 
 
Styrande och inriktande dokument 
Som tidigare nämnts så anser luftstridskrafterna att gemensam krigföring är viktigt framförallt på 
den operativa nivån och inte på den taktiska. Någon beskrivning av hur den gemensamma krigfö-
ringen skall gå till finns inte t på den taktiska nivån, förutom på den lägsta stridstekniska nivån 
där framförallt NATO dokument och procedurer används (CAS). Gemensam övning, standarder 
och praxis påtalas på den lägsta stridstekniska nivån mellan försvarsgrenarna men inte direkt på 
de högre nivåerna. Behovet lyfts dock fram i de framtidinriktande dokumenten. 
	  
Kultur, sedvanor och praxis 
Ingen större skillnad, luftstridskrafterna vill helst lösa sina uppgifter självständigt på den taktiska 
nivån. Det beskrivs hur luftstridskrafterna försöker anpassa sig till den gemensamma och marko-
perativa inriktningen, utan att tappa sitt egna arv. Det märks en vilja till att understödja de andra 
försvarsgrenarna, främst med resurser som inte är stridsflyg. Framtidsdokumenten visar på större 
behov av samordning och samarbete på alla nivåer. 
 
Teknik 
Luftstridskrafterna visar tydligast av alla försvarsgrenar på behovet av och möjligheten till ge-
mensam krigföring på alla nivåer i framtiden. Detta innefattar bland annat gemensamma led-
ningssystem med gemensam lägesbild, gemensamt utnyttjande av underrättelsekällor, sensorer 
och vapensystem i ett nätverk uppbyggt av gemensamma länkar. 
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4.7 Syntes	  
Utifrån ovanstående beskrivningar och analyser av dokumenten kommer en syntes sammanfatta  
resultaten och koppla dessa till uppsatsens frågeställningar. Därefter kan slutsatser dras som kan 
kopplas mot uppsatsens övergripande frågeställning och problemformulering. 
 
Vilka svagheter kan identifieras utifrån organisation i dokumenten? 
Försvarsmaktens dokument visar på en vilja att likrikta den språkliga, kulturella, teoretiska och 
doktrinära grunden för hur huvuduppgiften väpnad strid skall genomföras. Väpnad strid skall ske 
utifrån ett markoperativt perspektiv med samtliga stridskrafter, oberoende av intensitet, konflikt-
typ och på vilken organisatorisk nivå krigföringen sker.  
 
När det gäller gemensam krigföring, enligt teoribildningen, så finns det en vilja att genomföra 
detta på den militärstrategiska och operativa nivån, men inte direkt på den taktiska. Målsättningen 
är att uppnå positiva synergieffekter på den operativa nivån genom att utföra operationskonst med 
taktiska operationer. Dessa taktiska operationer utgår inte från gemensamma operationer med 
gemensam strid utan från mark-, luft- eller sjöoperationer som primärt genomförs som enskild 
strid. Här visar både de gemensamma-, mark- och luftspecifika dokumenten samma sak, alla vill 
helst genomföra operationer på den taktiska nivån självständigt. 
 
Dokumenten förklarar varför den gemensamma krigföringen är viktig (synergier) men inte varför 
eller hur den skall genomföras på taktisk nivå. Dokumenten förklarar därmed bara varför och hur 
den gemensamma krigföringen skall genomföras på den operativa nivån.  
 
Vilka svagheter kan identifieras utifrån beteende i dokumenten? 
Det finns ett strategiskt koncept som bygger på gemensam krigföring som utgår från den opera-
tiva nivån genom att tillämpa operationskonst och manöverkrigföring utifrån ett markoperativt 
perspektiv. Den taktiska nivån genomför samordnad men självständig strid utifrån respektive 
taktiska chefs förutsättningar och vilja. Samordning och samverkan sker mellan de olika taktiska 
cheferna och den operativa nivån. Ledning av genomförandet sker i huvudsak genom uppdrags-
taktik. 
 
När den första doktrinen skulle skrivas (2002) valde Försvarsmakten att ensa den doktrinära 
grunden och dess framtagande kring ett markoperativt perspektiv, vilket fortsatt i de nyare dokt-
rinerna. Detta har inneburit att en viss del av luftstridskrafternas kulturella och teoretiska arv har 
försvunnit. Risken är nu stor för att en urvattning permanentas som på sikt kan påverka förmåge-
bredden och de kompletterande skillnaderna mellan försvarsgrenarna i Försvarsmakten. 
 
Då gemensam krigföring inte prioriteras nationellt på taktisk nivå saknas beskrivningar i doku-
menten som förklarar hur ett nära samarbete skall ske mellan mark- och luftstridskrafterna. Un-
dantag finns som kan härledas till internationella behov. Ett exempel på ett sådant behov är CAS, 
som uppkom under insatsen i Afghanistan. 
 
Vilka svagheter kan identifieras utifrån teknik i dokumenten? 
Den gemensamma teknik och metod/metodik som används på taktisk nivå idag mellan mark- och 
luftstridskrafterna återfinns på låg stridsteknisk nivå och kommer primärt från behovet av sam-
verkan vid internationella insatser. Tekniken och tillhörande metodik finns oftast beskriven i 
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internationella dokument från NATO eller USA. Vid gemensamma operationer i en svensk kon-
text ses inte behovet av nära samarbete som så stort. Det medför att det saknas denna typ av 
dokument på den taktisk nivå som bättre beskriver hur en nära samverkan mellan svenska för-
svarsgrenar med tillhörande förband skulle kunna genomföras för att uppnå synergier enligt 
gemensam krigföringsteori. Dokumenten visar också på ett framtida utvecklingsbehov vad gäller 
gemensam teknik och metod/metodik mellan försvarsgrenarna. 

4.8 Svagheter	  och	  slutsatser	  
Uppsatsens undersökning visar på att Försvarsmakten har påbörjat ett ambitiöst doktrinärt för-
ändringsarbete som på sikt kan främja den gemensamma krigföringen, på alla nivåer, och därmed 
den nationella/interna interoperabiliteten. Här kommer de svagheter och förbättringsområden som 
har hittats i dokumenten att redovisas. Av dessa svagheter kan sedan slutsatser dras kopplat mot 
uppsatsens syfte och problemområde. 
 
En av de tydligaste svagheterna som har upptäckts i dokumenten är att Försvarsmakten inte 
beskriver behovet av gemensam krigföring, på alla nivåer, tillräckligt mycket för att skapa syner-
gier från alla nivåer. Denna svaghet leder till andra svagheter124 som tillsammans påverkar För-
svarsmaktens effektivitet och försvarseffekt negativt och resulterar i en låg nationell interoperabi-
litet mellan försvarsgrenarna. Svagheten leder till slutsatsen att Försvarsmakten inte fullt ut ut-
nyttjar de möjliga synergieffekter som finns i organisationen. Genom att inte utnyttja möjligheten 
till gemensam strid försvinner möjligheten till synergier på den taktiska nivån. Det innebär att 
behovet av gemensam planering, utveckling och övning uteblir med minskad kunskap och förstå-
else för varandra som följd. Då den nödvändiga kunskapen och förståelsen om de andra försvars-
grenarnas perspektiv, kulturella och teoretiska arv är låg sprids denna låga kunskap på sikt till de 
högre nivåerna, vilket i sin tur försvårar för den operativa nivån att genomföra effektiv operat-
ionskonst, som enligt doktrinen skall ge positiva synergieffekter.  
 
Utifrån interoperabilitetsteorin och studiens resultat borde en slutsats för Försvarsmakten vara att 
förändra det strategiska konceptet så att det trycker mer på betydelsen av gemensam krigföring på 
alla nivåer och på förmågan till nationell interoperabilitet mellan försvarsgrenarna. Om inte den 
högsta militära nivån trycker på betydelsen av ett nära samarbete mellan försvarsgrenarna, på alla 
nivåer, så kan de inte förvänta sig att de lägre nivåernas gemensamma metoder, procedurer och 
stödjande teknik skall fungera heller. Med andra ord, det som inte betonas och berörs på den 
högsta nivån kan inte förväntas fungera på den lägsta. 
 
En annan svaghet i dokumenten är att markstridskrafternas kulturella och teoretiska arv framställs 
som hela Försvarsmaktens kulturella och teoretiska arv. Det innebär att luftstridskrafternas kultu-
rella och teoretiska arv får stå tillbaka till förmån för markstridskrafternas. Risken med likrikt-
ning är att den kompletterande styrkan mellan olika försvarsgrenar med olika perspektiv och 
förmågor försvinner, vilket på sikt kan leda till urvattning och minskade synergier vid gemen-
samma operationer. Wikströms (2012) studie bekräftar till del detta och antyder att kompetensen 
mellan och inom försvarsgrenarna på de högre nivåerna är sämre än vad de var tidigare vad gäller 
det luftteoretiska arvet och samarbetet mellan mark- och luftstridskrafterna.125 En slutsats av detta 
borde bli att Försvarsmakten, i det fortsatta doktrinarbetet, prioriterar den kompletterande fak-
                                                
124 Se slutsatsen nedan. 
125 Wikström Tobias (2012) s. 46 vilket bekräftas av Korrespondensen med Övlt Johnny Resman, 2014-03-14 
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torn. Det finns alla möjligheter att fortsätta på den inslagna vägen genom att komplettera med de 
andra försvarsgrenars perspektiv, kulturella och teoretiska arv, och koppla dessa till den gemen-
samma operationens (mark operationens) perspektiv, vilket skulle bredda det gemensamma per-
spektivet och öka förståelsen mellan försvarsgrenarna.  
 
Ett exempel på kulturella och teoretiska skillnader mellan mark- och luftstridskrafterna är hur de 
ser på uppdrag och mål. För markstridskrafterna är vägen till målet minst lika viktig om inte 
viktigare än målet i sig. Vägen till målet sker ofta sekventiellt och på den taktiska nivån. För 
luftstridskrafterna värderas målet som det viktigaste och inte hur man tar sig dit. Luftstridskraf-
terna genomför gärna striden parallellt mot mål på alla nivåer samtidigt. Exempel som detta gör 
att mark- och luftstridskrafterna ofta missförstår varandra, och då samarbetet inte prioriteras 
kvarstår eller förstärks dessa missförstånd med en vilja till enskilt uppträdande som logisk följd. 
Det är helt enkelt lättare att kriga själv! 
 
Ovanstående svagheter och slutsatser kan kopplas mot uppsatsens problemformulering och fråge-
ställning. Kondenserat leder studiens resultat till följande slutsatser förutsatt att teorierna stämmer 
om gemensam krigföring och interoperabilitet. 
 
För det första visar studien på ett behov av att förändra det strategiska konceptet så att det inne-
fattar gemensam krigföring/strid på alla nivåer. Det är viktigt att betona betydelsen av nära sam-
arbete och nationell interoperabilitet mellan försvarsgrenarna för att uppnå detta. 

 
För det andra visar studien på ett behov av att bredda begreppet interoperabilitet så att det tydlig-
gör behovet av nära samarbete mellan försvarsgrenarna i Försvarsmakten. 

 
För det tredje visar studien att likriktningen av perspektiv, kulturella och teoretiska arv riskerar 
att urvattna Försvarsmakten på sin breda och kompletterande kompetens. För att förhindra fort-
satt urvattning bör Försvarsmakten säkerställa att försvarsgrenarnas skillnader, i form av perspek-
tiv, kulturellt och teoretiskt arv, används bättre och berikar den gemensamma operationen och 
operationskonsten på alla nivåer så att effektiviteten och försvarseffekten maximeras. 
 
Sammantaget visar studiens resultat och slutsatser på en bristande förmåga för den svenska För-
svarsmakten att genomföra gemensamma operationer med gemensam krigföring på alla nivåer. 
Resultatet visar att den bristande förmågan i gemensam krigföring kan härledas till den låga 
nationella interoperabiliteten mellan försvarsgrenarna.  

5 Avslutande	  diskussion	  och	  reflektion	  
Den avslutande diskussionens börjar med att sätta uppsatsens arbete och resultat i ett större sam-
manhang. Det görs genom att diskutera vad uppsatsens resultat och slutsatser kan bidra med för 
ny kunskap och hur denna förhåller sig till tidigare forskning.  
 
Vad kan vara bättre än att börja med att diskutera resultatet i förhållande till Thunholms & An-
derssons studie om effektiv integrering mellan flyg och markstridskrafter som är den studie som 
ligger närmst uppsatsens vad gäller problemområde och avgränsningar. 126 Thunholm & Anders-

                                                
126 Thunholm & Andersson (2012) 
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son genomförde en studie som använde en annan kvalitativ metod (djupintervju) än denna upp-
sats vilket gör det intressant att undersöka om det går att koppla ihop resultaten. Kan de intervju-
ades svar kopplas till den anpassade interoperabilitetsteorin och svagheterna i Försvarsmaktens 
dokument och därmed öka förståelsen för varför svagheterna existerar? De två huvudsakliga 
problemområdena för ett nära samarbete (integration) mellan mark- och luftstridskrafterna var 
enligt Thunholm & Andersson en “Ömsesidig brist på förståelse mellan Armé och Flygvapen” 
och ”Brister och behov av utveckling av anvisningar, reglementen och doktrin”.127 De underord-
nade problemområdena, som stödjer de överordnade var brister inom: utbildning, metoder, orga-
nisation, ledning och övning. Utifrån de redovisade problemområdena så återfinns samtliga i den 
anpassade interoperabilitetsteorin och analysmodellen. Det innebär att Thunholms & Anderssons 
resultat borde kunna förklaras utifrån uppsatsens analysmodell och resultat. När det gäller de två 
överordnade problemen så kan de förklaras utifrån uppsatsens slutsatser och resultat. Brist på 
förståelse kan uppstå, enligt den anpassade interoperabilitetsteorin, om gemensam krigföring inte 
prioriteras vilket leder till minskad närhet mellan stridskrafterna som i sin tur leder till enskild 
försvarsgrensutveckling av dokument och metoder samt egna övningar. Alla redovisade problem 
och brister kan direkt härledas till svagheten i Försvarsmaktens strategiska koncept som inte 
prioriterar gemensam krigföring på alla nivåer. Slutsatsen blir därför att Thunholms & Anders-
sons resultat kan förklaras av en låg interoperabilitet mellan Försvarsmaktens mark- och luft-
stridskrafter. Således bidrar denna uppsats resultat till att Thunholms & Anderssons resultat kan 
förklaras utifrån nationell/intern interoperabilitetsteori.  
 
Utifrån uppsatsens studie är det svårt att generalisera resultatet till hela Försvarsmakten med alla 
försvarsgrenar. Det är troligt rent logiskt att resultatet med låg nationell interoperabilitet gäller 
mellan alla försvarsgrenar, då de gemensamma- och luftstridskraftsspecifika dokumenten antyder 
det, men så länge en studie inte har genomförts som bekräftar detta är det bara spekulationer. 
 
Vad kan den låga närvaron av gemensam krigföring och samarbete mellan försvarsgrenar i do-
kumenten bero på? En förklaring skulle kunna vara att den övervägande majoriteten av officerare 
i Försvarsmakten, som arbetar med doktrinära frågor, kommer från en enda försvarsgren, mark-
stridskrafterna, och att de inte har den förståelse som krävs för att implementera de andra för-
svarsgrenarnas perspektiv och teoretiska arv i doktrinerna. Doktrinära frågor skulle behöva hante-
ras av mer allsidigt sammansatta arbetsgrupper. En annan anledning, som inte uppsatsens metod 
kan mäta, skulle kunna hänvisas till vilja. Men om doktrinerna inte beskriver vad Försvarsmakten 
vill är de felskrivna, samtidigt visar tidigare forskning vad chefers vilja har för betydelse i detta 
sammanhang, oavsett vad som står i dokumenten. 128 
 
Hur förhåller sig då studiens resultat till andra länders försvarsmakter? Att rakt av generalisera 
uppsatsens resultat på ett annat lands försvarsmakt är svårt. Speciellt då Sveriges försvarspoli-
tiska förutsättningar är ganska unika. Eventuellt skulle delar av studiens resultat kunna generali-
seras på ett annat lands försvarsmakt om likheterna är logiska, preciserade och vetenskapligt 
bekräftade. Exempelvis skulle en sådan generalisering kunna prövas på USA där liknande pro-
blem med gemensam krigföring och låg nationell interoperabilitet mellan försvarsgrenarna före-
kommer. 129 Men då det finns bekräftade skillnader mellan USA och Sverige är det svårt att 

                                                
127 Thunholm & Andersson (2012) s. 47-54 
128 Lambeth B. S. (2013) s. 291 
129 Återfinns bland annat hos Snider D. M. (1996) s. 25 och Thunholm & Andersson (2012) s. 6-9 
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generalisera resultatet på grund av hur analysmodellens olika dimensioner påverkar varandra. 130  
En analys enligt analysmodellen skulle säkerställa att orsakssamband och kopplingar mellan 
dimensionerna tydliggörs vilket skulle möjliggöra en jämförelse mellan Sverige och USA. Då 
förutsättningarna för olika länder och deras försvarsmakter är så olika är det svårt att förutse 
vilken nivå på nationell/intern interoperabilitet respektive land har. Här kan uppsatsens analys-
modell verkligen bidra till en ökad förståelse och kunskap, då skillnader mellan olika förutsätt-
ningar och länder nu kan undersökas och jämföras. Genom att studera det kan viktiga slutsatser 
dras vad gäller bland annat effektivt samarbete mellan försvarsgrenar och försvarseffekt.  
 
Utifrån uppsatsens resultat och den avslutande diskussionen skulle det vara intressant att 
genomföra en liknande studie på Israels lyckade gemensamma operation i Gasa 2008.131 Mycket 
tyder på att Gasa operationen planerades, övades och genomfördes med en hög nivå av nationell 
interoperabilitet mellan mark- och luftstridskrafterna. Resultatet skulle kunna ge värdefull in-
formation, kunskap och exempel på HUR en försvarsmakt kan höja nivån av nationell interope-
rabilitet mellan försvarsgrenarna för att öka effektiviteten och försvarseffekten. Ett annat intres-
sant forskningsupplägg skulle vara att göra en studie som innefattar Nordens försvarsmakter och 
andra relevanta försvarsmakter i Sveriges närhet. Resultatet av en sådan studie skulle kunna öka 
förståelsen och kunskapen om vårt omedelbara närområde, där den Svenska Försvarsmakten 
förväntas kunna agera självständigt eller tillsammans med andra om det skulle behövas.  
 
Generellt verkar det som om uppsatsens analysmodell, resultat och slutsatser stöds av tidigare 
forskning. I framtiden vore det intressant att utveckla modellen med andra relevanta och aktuella 
teorier, som har en direkt koppling till analysmodellens teori. Exempelvis skulle den tidigare 
beskrivna teorin kring ”stuprörsbeteende” och organisationers fallenhet att organisera, agera och 
existera för att kunna skydda och maximera den egna organisationen, oavsett vad som är logiskt 
eller inte, kunna användas för att förfina och komplettera den nationella interoperabilitetsteorin, 
med dess analysmodell. 132 Troligen skulle dimensionerna organisation (aktör) och beteende 
(dokument, kultur) kunna förfinas och kompletteras utifrån detta exempel. Med detta vill författa-
ren belysa vikten av att alltid försöka förbättra och förfina teorier och modeller. Att teorin och 
analysmodellen tycks fungera är inget kvitto på att den är färdigutvecklad. En annan möjlig 
framtida utveckling är att koppla den ”mänskliga faktorn/viljan” mera till analysmodellen. Ge-
nom att komplettera studien med ytterligare en kvalitativ metod, i form av djupintervjuer, skulle 
analysmodellens användningsområde och resultat kunna breddas till att innefatta chefers och 
individers tolkning, förståelse och vilja till att tillämpa de inriktande och styrande dokumenten.  
Förståelsen för hur och varför skulle förmodligen öka med ett sådant upplägg. 
 
Nu när uppsatsens resultat, slutsatser och vetenskapliga bidrag har presenterats är det dags att 
reflektera över studiens eventuella svagheter. En möjlig svaghet är att författarens egen förförstå-
else som flygvapenofficer kan riskera att snedvrida analysen av materialet. Tillvägagångssättet att 
noggrant och öppet beskriva varje steg i forskningsprocessen minskar risken för tendens och 
säkerställer att mätnoggrannheten av materialet höjs och spårbarheten säkerställer att fel kan 
upptäckas och rättas till. Nyckeln till uppsatsens mätnoggrannhet är den framtagna analysmo-
dellen, med tillhörande indikatorer och markörer, som enkelt kan användas på empirin. Denna 

                                                
130 Återfinns bland annat hos Snider D. M. (1996) s. 25 och Thunholm & Andersson (2012) s. 6-9 
131 Lambeth B. S. (2011) 
132 Augustinsson S (2010) s. 11-12 
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enkelhet och tydlighet gör det lättare för en läsare att kontrollera eller för en forskare att upprepa 
studien.  
 
Avslutningsvis pekar, enligt författaren, uppsatsens resultat på att gemensam krigföring bör 
genomföras och ledas gemensamt på alla nivåer för att maximera synergivinsterna. Samtidigt 
behövs starka försvarsgrenar för att kunna utveckla relevanta och starka förmågor inom respek-
tive domän. Denna balansgång mellan gemensamt och enskilt perspektiv kanske kräver en ny typ 
av officer i framtiden som har djupare kompetens om alla försvarsgrenars perspektiv, kulturella 
och teoretiska arv och dess förmågor… 
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