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Interoperabilitet som förutsättning för gemensamma 

operationer. 
 

En analys av, för svenska Försvarsmakten styrande och inriktande dokument, 

utifrån Michael Codners teorier om interoperabilitet. 

Sammanfattning: 

I Försvarsmaktens uppdrag från regering och riksdag står det att huvuduppgiften är att upprätthålla 

och utveckla ett militärt försvar med grunden i förmåga till väpnad strid. Därutöver beskrivs att 

denna uppgift skall kunna lösas enskilt eller i samverkan med andra. Försvarsmaktens förband ska 

även ha förmåga att verka försvarsmaktsgemensamt. I samverkan med andra kan innebära någon 

form av gemensam operation. Gemensamma operationer ställer krav på interoperabilitet. I svensk 

Militärstrategisk doktrin står det att den ska harmonisera med internationella doktriner för att vara 

kompatibel med dessa. Om nu svensk definition av interoperabilitet hänför sig till internationella 

tolkningar av begreppet, på vilket sätt skapar de dokument som inriktar och styr Försvarsmakten, 

förutsättningar för interoperabilitet, mellan nationella enheter och med internationella 

samarbetspartners. Att analysera om dessa förutsättningar finns i styrande dokument är syftet med 

denna uppsats. 

 

Interoperabilitet definieras av Försvarsmakten som en förmåga att fungera effektivt inom 

multinationellt samarbete. För analys av Försvarsmaktens styrande dokument skapas i uppsatsen 

ett analysschema som grundar sig på internationell forskning om interoperabilitet. Analysen 

kommer fram till att de flesta av interoperabilitetens dimensioner berörs av något dokument men 

också att det finns utvecklingspotential. Avslutande diskussionen redogör för ett antal förslag på 

utveckling av de styrande dokumenten för att dessa bättre ska skapa förutsättningar för 

interoperabilitet och gemensamma operationer. 

Nyckelord:  

Interoperabilitet, gemensamma operationer, Codner, Sjöblom,  
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1. Inledning  
 

Detta kapitel redogör för uppsatsens problemområde, syfte, centrala begrepp och tidigare 

forskning inom ämnet. Centralt för uppsatsen är syftet och de redovisade frågeställningarna.  

 

1.1 Bakgrund och problemformulering 
 

Både internationella och svenska studier pekar mot att framtidens militära operationer 

kommer att bli mer integrerade. Uppdelningen i olika stridskrafter och i olika miljöer kommer 

att minska för att skapa ett mer flexibelt användande av de militära styrkorna.
1
 Denna ökade 

integration kommer att öka vikten av förmågan till samarbete och genomförande av 

gemensamma operationer. 

 

Teorierna om gemensamma operationer har mycket gemensamt med de om kombinerad 

bekämpning som innehåller föreställningen att olika system, vapen eller försvarsgrenar bör 

kombineras och användas tillsammans. Detta för att få fram högsta möjliga effekt ur 

tillgängliga militära enheter
2
. Interoperabilitet är en förutsättning för att kunna genomföra 

gemensamma operationer på ett effektivt sätt.
3
 Det finns risker med denna form av krigföring, 

och det är att samordningen av enheter ställer högre krav på planläggning och förberedelser 

för att inte det komplexa systemet av stridskrafter istället förvandlas till en negativ faktor. 

Denna risk kan minskas genom väl förberedda enheter med hög nivå av ovan nämnda 

interoperabilitet.
4
 Detta är anledningen till att interoperabilitet diskuteras och syftet med 

strävan att ”tala samma språk”
5
?  

 

De senaste åren har Försvarsmakten byggt upp en förmåga att operera med helikopter ombord 

på flottans fartyg. Genom etablering av helikopter 15 som ombordbaserat system har förmåga 

till gemensamma operationer mellan Flygvapnet och Marinen skapats. I framtiden ska denna 

förmåga utvecklas genom operationer med helikopter 14 i samverkan med flottans fartyg.
6
 

Komplexiteten ökar jämfört med de typer av uppdrag som går att lösa med helikopter 15, 

bland annat ska förmågan till ubåtsjakt återtas. Dessa två systemkombinationer är bara 

exempel på när Försvarsmakten förväntas höja sin effektivitet genom gemensamma 

operationer.  

                                                        
1 Capstone concept for joint operations: joint force 2020. s.9 

http://www.dtic.mil/doctrine/concepts/ccjo_jointforce2020.pdf 20151117 15:35 
2
 Widén, Jerker & Ångström, Jan, Militärteorins grunder, Försvarsmakten, Stockholm, 2005. s.174 

3Joint Doctrine Publication 5 Command and Control  

file:///C:/Users/hsu14038/Downloads/Joint+Doctrine+Publication+5+Command+and+Control+EN%20(2).pdf 

2015-12-07 12:20 s.22  
4
 Widén, Jerker & Ångström, Jan, Militärteorins grunder. s.174 

5
 Sjöblom, Ingvar, Interoperabilitet i multinationella operationer: fallstudie Liberia (LA01) och tankar inför 

framtiden, Krigsvetenskapliga institutionen, Försvarshögskolan, Stockholm, 2005.s.55 
6
 Flygvapnets Utvecklingsplan 2013-2022 (FVUP 13)Försvarsmakten 2013.s.25 

http://www.dtic.mil/doctrine/concepts/ccjo_jointforce2020.pdf
file:///C:/Users/hsu14038/Downloads/Joint+Doctrine+Publication+5+Command+and+Control+EN%20(2).pdf
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I uppdraget till Försvarsmakten står det skrivet att Försvarsmakten ska lösa sin huvuduppgift 

enskilt eller tillsammans med andra
7
. Såväl nationellt som internationellt samarbete finns med 

i regeringens inriktning av Försvarsmakten.
8
 Oavsett om vi talar om nationella eller 

multinationella operationer innebär graden av interoperabilitet en viktig indikator på hur väl 

de ingående enheterna kan samarbeta. Nationellt rör det sig om förmåga till samarbete mellan 

olika försvarsgrenar i gemensamma operationer och internationellt mellan olika staters 

enheter i multinationella operationer.
9
 Med andra ord har interoperabilitet en praktisk 

betydelse för hur väl de interopererande systemen lyckas med sina ansatser.  

 

Ovanstående resonemang skapar en bild av att Försvarsmaktens krigföringsförmåga, kopplat 

till gemensamma operationer, har att göra med interoperabilitet. Inriktningar och styrningar 

skapar ramen för Försvarsmaktens verksamhet och då även för förmågan till samarbete. 

Huruvida Sverige har skapat ett tydligt ramverk för denna förmåga avgör vilka förutsättningar 

våra enheter får för att hantera gemensamma operationer och samarbete. Hur de politiska 

inriktningarna och de styrande dokumenten ger förutsättningar för att genomföra övningar, 

delta i insatser, ingå samarbetsavtal, investera i interoperabel utrustning och utveckla 

försvarsmaktens system och personal avgör hur en ökad förmåga till samarbete erhålls eller 

ej. 

 

Denna fråga skapar grunden för denna uppsats och ger anledning till att analysera och värdera 

regering och riksdags och Försvarsmaktens dokument för att avgöra hur dessa skapar 

förutsättningar för förbanden att uppnå interoperabilitet. 

  

                                                        
7
 Militärstrategisk doktrin: [med doktrinära grunder (MSD 12)], Försvarsmakten, Stockholm, 2011 

http://www.forsvarsmakten.se/Global/Myndighetswebbplatsen/4-Om-

myndigheten/Dokumentfiler/doktriner/militarstrategisk-doktrin-2011.pdf.s.76 
8
 Regeringens inriktningsbeslut för försvarsmakten. 

http://www.regeringen.se/contentassets/3ece8de584794a488899d32355229921/regeringsbeslut-inriktning-for-

forsvarsmaktens-verksamhet-2016-2020.pdf  

 2015-11-23 16:02 .s.2+9 
9
 Sjöblom, Ingvar, Interoperabilitet i multinationella operationer: s.5 

http://www.regeringen.se/contentassets/3ece8de584794a488899d32355229921/regeringsbeslut-inriktning-for-forsvarsmaktens-verksamhet-2016-2020.pdf
http://www.regeringen.se/contentassets/3ece8de584794a488899d32355229921/regeringsbeslut-inriktning-for-forsvarsmaktens-verksamhet-2016-2020.pdf
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1.2 Syfte  
 
Syftet med uppsatsen är att kritiskt granska de dokument som inriktar och styr Sveriges 

försvarsmakt. Vilka dimensioner behöver omhändertas för att skapa förutsättningar för 

interoperabilitet, och är dessa omhändertagna i svenska styrande dokument? 

Analysen görs utifrån interoperabilitet som förutsättning för gemensamma operationer och 

strävar efter att identifiera hur de styrande dokumenten skapar förutsättning för 

interoperabilitet för genomförande av gemensamma operationer nationellt och internationellt. 

 

Detta leder oss fram till följande frågeställning som ska besvaras genom uppsatsens analys: 

 

– Hur skapar svenska styrande dokument förutsättningar för interoperabilitet och 

gemensamma operationer utifrån interoperabilitetsteorin? 

Hur vi utifrån analysen kan utveckla dessa dokument berörs i avhandlingens avslutande 

diskussion. 

1.3 Centrala begrepp 
 

Uppsatsen innehåller ett antal centrala begrepp som bör definieras, för att skapa en gemensam 

tolkning, då det inom militärteorin existerar en viss spridning av synen på dessa. 

Gemensamma operationer, kombinerad bekämpning och strid med system i samverkan 

innehåller delar som är gemensamma men andra saker som skiljer. Inledningsvis sker en 

enkel beskrivning av varje begrepp, men dessa kommer att belysas ytterligare senare i 

uppsatsen. 

 

Gemensamma operationer: ”En operation som genomförs med minst två taktiska chefer och 

deras förband inblandade kallas för gemensam operation.”
10

 Oftast menas att två olika 

stridskraftsslag deltar i operationen, men i en internationell operation kan två taktiska chefer 

delta även om deras stridskrafter kommer från samma typ av stridkraftsslag, vilket med denna 

tolkning innebär att även detta faller in under gemensam operation. I Militärstrategisk doktrin 

redogörs för hur försvarsmaktens enheter ska eftersträva ett effektbaserat tankesätt där de 

ingående systemen innehar någon nivå av anpassningsbarhet.
11

 Grundidén med gemensamma 

operationer är att effekten av den samlade förmågan ska överstiga den som de enskilda 

systemen kan prestera.
12

 

 

Kombinerade vapen/Kombinerad bekämpning: Innebär att olika vapenslag, vapensystem eller 

försvarsgrenar används tillsammans för att maximera överlevnad och effektivitet. Styrkan i ett 

system ska kompensera svagheter i ett annat.
13

 Tre principer brukar sammanfatta detta sätt att 

                                                        
10 Operativ doktrin 2014: OPD, Försvarsmakten, Stockholm, 2014.s.11 
11

 Militärstrategisk doktrin.s.110 
12

 Widén, Jerker & Ångström, Jan, Militärteorins grunder.s.149 
13 Jonathan M House, Combined Arms Warfare in the Twentieth Century (Lawrence,Kansas: University 
Press of Kansas, 2001), 4 
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strida. Den första är att svagheter hos en ingående komponent kompenseras av styrkan hos en 

annan. Den andra att detta skapar en komplex hotbild för motståndaren som måste hantera fler 

dimensioner. Den tredje är att kombinerad bekämpning skapar högre flexibilitet hos egna 

styrkor vilket gör att man kan tvinga fienden att strida där det är gynnsamt för egna enheter.
14

 

 

Strid med system i samverkan: På engelska Cooperative Engagement Capability 

(CEC)betyder att olika system kan realtidssamverka vid strid genom moderna 

kommunikationssystem, informationsbehandling och sensorer. Sensordatafusion medger att 

insatser kan göras på andra enheters måldata med hög precision.
15

  

 

Interoperabilitet: ”Förmåga att multinationellt kunna fungera effektivt tillsammans. Ska 

kunna ske genom att tjänster utbytes mellan och utnyttjas av system, militära enheter eller 

militära styrkor. Uppnås genom en internationell standardiseringsprocess.”
16

 Natos definition 

av interoperabilitet liknar den svenska och innehåller skrivningar som innebär förmåga att 

mellan enheter, system eller styrkor utbyta tjänster och att genom utnyttjandet av detta utbyte 

höja effektiviteten.
17

 Interoperabilitet krävs även nationellt mellan styrkor från olika system.
18

 

Interoperabilitet är ett begrepp som i internationella sammanhang diskuterats flitigt sedan 

1990-talet.
19

 Enligt en studie som försvarets forskningsanstalt har gjort är interoperabilitet en 

nivå av verksamhetsintegration som innebär att två eller flera aktörer eller enheter kan operera 

effektivt tillsammans.
20

 Ur ett allomfattande perspektiv har uttrycket interoperabilitet i 

Sverige ofta kopplats till tekniska system, även om semantiska och organisatoriska perspektiv 

också existerar.
21

 I militära sammanhang diskuterar man också begreppet utifrån tekniska 

eller icke tekniska perspektiv.
22

 De olika dimensionerna av interoperabilitet går inte att 

separera från varandra om man ska bedöma nivån av interoperabilitet menar Michael Codner i 

sin bok Hanging together.
23

 

 

Doktrin: ”En på kunskaper och erfarenheter grundad och dokumenterad vilja hur 

Försvarsmakten inriktar uppbyggnad och bruk av det militära maktmedlet. 

Den är normativ men kräver i varje situation tillämpning med förnuft och 

eftertanke”. Doktriner är inriktande dokument som behandlar hur stridskrafterna ska 

                                                        
14

 Leonhard, Robert R., The art of maneuver: maneuver-warfare theory and airland battle, Presidio Press, 

Novato, CA, 1991.s.93-97 
15 Försvarsmaktens perspektivplan 2013 

http://www.forsvarsmakten.se/siteassets/4-om-myndigheten/dokumentfiler/perspektivplan/fm2013-27612013-

10-01-perp-2013.pdf 

 2015-11-23 16:11.s.30 
16 Interoperabilitet, http://www.forsvarsmakten.se/sv/ordlista/i/interoperabilitet/ 2015-12-07 20:00 
17

 Codner, Michael, Hanging together: military interoperability in an era of technological innovation, Royal 

United Services Institute for Defence Studies, London, 2003.s.5 
18 Sjöblom, Ingvar, Interoperabilitet i multinationella operationer. s.5 
19

 Lindgren Fredrik, Interoperability as a factor in Armaments Collaboration, FOA-R—00942-170—SE, 

1998.s.1 
20

 IBID.s.3 
21

 Interoperabilitet, http://www.tnc.se/utan-definitioner-ingen-semantisk-interoperabilitet.html. 2015-11-13 

10:50 
22

 Sjöblom, Ingvar, Interoperabilitet i multinationella operationer: s.63 
23

 Codner, Michael, Hanging together.s.31 

http://www.forsvarsmakten.se/siteassets/4-om-myndigheten/dokumentfiler/perspektivplan/fm2013-27612013-10-01-perp-2013.pdf
http://www.forsvarsmakten.se/siteassets/4-om-myndigheten/dokumentfiler/perspektivplan/fm2013-27612013-10-01-perp-2013.pdf
http://www.forsvarsmakten.se/sv/ordlista/i/interoperabilitet/
http://www.tnc.se/utan-definitioner-ingen-semantisk-interoperabilitet.html
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användas och utvecklas, idag samt de närmaste åren.
24

 

 

Strategi: ”En strategi” definieras allmänt som: ”Plan eller förhållningssätt i form av mål, 

medel och metoder för hur tillgängliga resurser bör utvecklas, tillföras eller användas för att 

uppnå överordnade syften. I ett militärt sammanhang är Strategi konsten att på den allra 

högsta militära nivån använda det militära maktmedlet för att uppnå politiska målsättningar.
25

 

Eller som Liddell Hart skriver i sin bok Strategy: 

”the art of distributing and applying military means to fulfill the ends of policy” 

Utöver denna militära tolkning av strategi kan även en högre form av strategi definieras där 

denna så kallade ”Grand Strategy” enligt Liddell Hart ska omfatta mer: 

”Grand strategy is to co-ordinate and direct all the resources of a nation, or band of nations, 

towards the attainment of the political object of the war- the goal defined by fundamental 

policy.”
26

 

1.4 Tidigare forskning 
 

Michael Codner har genomfört studier av begreppet interoperabilitet och hans teorier som 

bland annat presenteras i boken Hanging together
27

 är till stor del basen för de resonemang 

som förs i avhandlingen. På Försvarshögskolan har det genomförts studier av till exempel 

ledningsproblematik och bland annat Ingvar Sjöblom har genomfört en fallstudie rörande 

interoperabilitet.
28

 Ingvar Sjöblom studerade interoperabilitet i multinationella operationer i 

sin studie av LA01 men avgränsade bort den nationella dimensionen.
29

 Mj Anders Gustafsson 

analyserade interoperabilitet mellan mark och luftstridskrafter.
30

 Dokument som rör 

vetenskapliga studier av interoperabilitet handlar också ofta om hur man kan mäta 

interoperabilitet. Bland annat ”Air force institute of technology” har genom Thomas Ford m fl 

gjort en studie av den så kallade ”Interoperability score”.
31

 Vidare har man i USA ett 

återkommande symposium, det så kallade ”International Command and Control Research 

and Technology Symposium”, där de författat ett antal vetenskapliga texter som handlar om 

interoperabilitet.  

 

Rörande analys av svenska styrande dokument så har det skrivits ett fåtal uppsatser på 

Försvarshögskolan som genomfört olika analyser av delar av dokumenthierarkin dock ingen 

som syftat till att definiera vad som krävs för att skapa förutsättningar för interoperabilitet. 

Forskning rörande svensk nationell interoperabilitet mellan stridskrafterna eller mellan svensk 

försvarsmakt och de styrkor som ska bistå dem vid lösandet av givna uppgifter är nästintill 

                                                        
24 Militärstrategisk doktrin.s.11 
25

 Operativ doktrin 2014: OPD, Försvarsmakten, Stockholm, 2014.s.10 
26

 Liddell Hart, Basil Henry, Strategy, 2nd rev. ed., Meridian, New York, N.Y., U.S.A., 1991[1967]s.321-322 
27

 Codner, Michael, Hanging together, 2003 
28

 Sjöblom, Ingvar, Interoperabilitet i multinationella operationer. 2005 
29

 IBID.s.5 
30

 Gustafsson Anders Mj. Interoperabilitet mellan mark- och flygstridskrafter http://www.diva-

portal.org/smash/get/diva2:720913/FULLTEXT01.pdf 

 2015-11-16 15:37 
31

 Ford interoperability score, file:///C:/Users/hsu14038/Downloads/ADA575984%20(1).pdf.2015-11-16 15:31 

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:720913/FULLTEXT01.pdf
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:720913/FULLTEXT01.pdf
file:///C:/Users/hsu14038/Downloads/ADA575984%20(1).pdf.2015-11-16
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obefintlig, vilket skapar grund för syftet med denna uppsats, då de styrande dokumenten 

skapar grunden för hur att uppnå interoperabilitet. Interoperabilitet består som nämnts ovan av 

olika dimensioner, förutsättningarna för dessa dimensioner skapas av inriktningarna i de 

dokument som styr Försvarsmaktens verksamhet.  

2. Metod 
 
Metodkapitlet redovisar vald metod och uppsatsens struktur vilken leder fram till att 

huvudfrågan besvaras. Använd litteratur presenteras och gjorda avgränsningar diskuteras. 

 

2.1 Vald metod 
 

Då syftet med uppsatsen innebär analys av text i dokument, där analysen eftersöker textens 

meningsinnehåll används med fördel en kvalitativ metod.
32

 Kvalitativ metod innebär att söka 

efter de modeller som bäst beskriver analyserat objekt. Med denna modell söker man sedan 

att redogöra för egenskaperna hos objektet.
33

 I detta fall används interoperabilitetsteorin för 

att analysera de styrande dokumenten för att se om och i så fall hur dessa skapar 

förutsättningar för interoperabilitet.  

 

För att skapa en bild av forskningsläget rörande interoperabilitet har sökningar gjorts på 

biblioteket och på internet via bland annat Google schoolar. Sökningarna har gjorts på 

svenska och engelska för att finna så många varianter av studier av interoperabilitet som 

möjligt. Efter genomläsning av ett antal olika svenska, engelska och amerikanska texter om 

interoperabilitet har Michael Codners teori valts som bas för denna uppsats.  

 

Inledningsvis struktureras och tolkas teorin för att finna de element som ingår i 

interoperabilitet. Därefter skapas genom operationalisering ett antal indikatorer som bildar ett 

analysschema. Genom skapandet av ett analysschema sker analysen av de styrande 

dokumenten på ett vetenskapligt och koherent vis. Analysen av dokumenten sker genom en 

kvalitativ textanalys i form av en innehållsanalys som strävar efter att finna om 

interoperabilitet nämns explicit, om metod för hur att uppnå interoperabilitet redovisas samt 

om de olika indikatorerna i analysschemat återfinns. De olika indikatorerna i analysschemat 

prövas mot varje dokument. Analysen visar dokumentens styrkor och svagheter, kopplat till 

interoperabilitet och dess dimensioner. Indikatorerna ordnas efter interoperabilitetens 

dimensioner för att skapa en röd tråd från teorin till analysen. Denna strävan att ordna 

analysen efter teorins struktur borgar för reliabilitet, då analysschemats indikatorer ger 

analysen av dokumenten en struktur som minskar risken för att författaren justerar sin 

tolkning av teorin mellan de olika dokumenten. Analysschemat hjälper författaren att 

                                                        
32

 Johansson Linda, TEXTANALYS, Kvalitativ textanalys och argumentationsanalys. FHS. 
33

 Eklund Gunilla, Forskningsmetodik-kvalitativa metoder. Åbo Akademi, 

https://www.vasa.abo.fi/users/geklund/PDF/SpecPed%20II-PP%20-%20Webb.pdf 

2015-12-22 20:38 .s.5 

https://www.vasa.abo.fi/users/geklund/PDF/SpecPed%20II-PP%20-%20Webb.pdf
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genomföra analysen samt att berätta för läsaren vad det är som eftersöks i det empiriska 

materialet.
34

Vidare skapar analysschemat god möjlighet för reproducerbarhet av analysen. 

Detta blir en deduktiv metod då dokumenten undersöks utifrån teorin. Textanalysen tolkar 

innehållet och redogör för hur/om det finns kopplingar till analysschemats indikatorer. Då 

indikatorerna utgår ifrån Michael Codners teori om interoperabilitet skapar analysen en 

vetenskaplig bedömning av hur dokumenten skapar förutsättningar för interoperabilitetens 

olika dimensioner. 

 

Slutligen sammanställs analysen följande samma struktur som i teorin och analysschemat och 

analysen följs av slutsatser som besvarar huvudfrågan. Det sammanställda resultatet 

diskuteras för att finna förslag på utveckling av dokumenten som sedan redovisas under 

”Policy rekommendationer”. 

 

Undersökningen skulle kunna genomförts med en diskursiv ansats där de olika texternas 

innehåll hade undersökts för att finna dokumentens sociala praktik. Texters sociala praktik 

innebär att man söker efter hur texten relateras till något yttre och bredare, exempelvis andra 

diskursiva praktiker, social verklighet och kulturell kontext. 
35

Då denna uppsats ansats har 

varit att finna hur dokumenten skapar förutsättningar för interoperabilitet skulle en sådan 

diskursiv undersökning behövt innefatta någon ytterligare form av undersökning, som till 

exempel en enkätundersökning. Detta hade inneburit att avsevärt färre dokument hade kunnat 

analyseras för att rymmas inom arbetets ramar vilket minskat analysens variation och därmed 

dess värde. Kvantitativ metod hade också varit ett alternativ men då denna undersökning 

strävar efter att värdera dokumenten utifrån en teoretisk modell skulle en sådan undersökning 

bara svarat på hur många gånger ett visst ord användes eller hur många gånger en indikator 

aktiverades vilket inte hade svarat på forskningsfrågan. 

 

2.2 Litteratur och källkritik 
 

Vald litteratur innehåller militärteoretiska verk från Milan Vego, Robert Leonhard och viss 

kurslitteratur från Försvarshögskolan för att beskriva grunderna i gemensamma operationer. 

Dessa verk används vid Försvarshögskolans utbildning av officerare och anses därmed stå för 

den gällande tolkningen av gemensamma operationer. Militärteorins grunder som används 

sparsamt kan anses vara en andrahandskälla men resonemangen i denna utbildningsbok 

bygger på erkända teoretiker och får anses hålla hög nivå av överensstämmelse med 

originalverken. 

 

För redogörelse av interoperabilitetsteorin används Michael Codners teori. Vid genomläsning 

av olika texter om interoperabilitet har ett antal identifierats som stödjer Codners teori. Ingvar 

Sjöblom på Försvarshögskolan har använt Codner som grund för sin analys av 

                                                        
34

 Johansson Linda, TEXTANALYS.s.3 
35

 Bergström, Göran & Boréus, Kristina (red.), Textens mening och makt: metodbok i sam-hällsvetenskaplig text- 

och diskursanalys, 2., [omarb.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2005. s.308 
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interoperabilitet i multinationella operationer. Amerikanska ” International Command and 

Control Research and Technology Symposium ”där interoperabilitet avhandlats använder 

något avvikande begrepp men stödjer Codners modell med olika dimensioner av 

interoperabilitet. Denna jämförelse mellan olika modeller för att skapa interoperabilitet skapar 

grund för valet av Codners teori som bas för analysen och borgar för validitet i den 

genomförda analysen.  

 

För genomförande av analysen används svensk Militärstrategisk och Operativ doktrin, 

Försvarsmaktens perspektivstudie, Marinens reglemente, Flygvapnets utvecklingsplan och ett 

antal regeringsdokument. Enbart officiella dokument kommer att användas vid analysen. De 

senaste editionerna används för att säkerställa att eventuella förändringar finns med vid 

analysen, vilket omhändertar aktualitetskriteriet. Anledningen till att Flygvapnets 

utvecklingsplan används är att det inte finns något fastställt taktiskt reglemente för 

luftstridskrafterna motsvarande det Marinen har. De valda dokumenten är de som inriktar 

Försvarsmaktens verksamhet och har därför tagits med i analysen. Det kan finnas en risk för 

att de militära dokumenten är tendensiösa då de påverkar framtida politiska beslut genom att 

ligga till grund för framtida inriktningsbeslut. Detta påverkar dock inte huruvida de innehåller 

de eftersökta dimensionerna som krävs för interoperabilitet.  

 

Ett antal hänvisningar görs till internationella doktriner och studier för att befästa kopplingen 

mellan gemensamma operationer och interoperabilitet samt även styrande dokuments värde 

för skapandet av interoperabilitet. Dessa är inte teorier eller verk skrivna för att vara 

vetenskapliga men redovisar den nuvarande synen på militära operationer och 

interoperabilitet. Även här har de nu gällande verken använts för att säkerställa aktualitet. 

Dessutom har både amerikanska och nederländska texter använts för att säkerställa variation 

mellan stormakt och ”liten” stat. 

2.3 Avgränsningar 
 

Interoperabilitet är inte bara ett militärt begrepp utan används för ett stort antal syften.
36

 I 

denna avhandling kommer endast det militära sammanhanget att belysas. Dels för att det är en 

krigsvetenskaplig text och för att analysens storlek skulle bli alltför omfattande om även de 

civila aspekterna skulle omhändertas. Synen på interoperabilitet kommer att studeras utifrån 

ett västerländskt perspektiv för att avhandlingens syfte har att göra med nationell förmåga och 

vi i våra doktriner eftersträvat harmonisering med t ex EU och Nato.
37

 

 

I den första delen där begreppet interoperabilitet ska belysas kommer alla dess dimensioner 

att studeras utifrån det teoretiska perspektivet. I den fortsatta analysen där analysschemat 

skapas och appliceras på styrande dokument kommer studien att inriktas på de konceptuella 

aspekterna och det tekniska perspektivet kommer att avgränsas bort. Anledningen till detta är 

att texten annars riskerar att hamna nära sekretessbelagda uppgifter, samt att värdering av 

                                                        
36

 Codner, Michael, Hanging together.s.29 
37

 Militärstrategisk doktrin.s.14 
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tekniska systems interoperabilitet inte specifikt går att utläsa ur de styrande dokument som 

analyseras. Vidare har de dokument som analyseras på taktisk nivå begränsats i antal av tid 

och utrymmesskäl. De som analyseras har hämtats från Marinen och Flygvapnet då dessa 

stridskrafter är de som enligt Operativ doktrin mest frekvent löser uppgifter i försvaret av 

svenskt territorium gemensamt.
38

 Arméns taktiska dokument har därmed avgränsats bort. 

  

                                                        
38 Operativ doktrin 2014: OPD, Försvarsmakten, Stockholm, 2014.s.29 
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3. Teori 
 
Detta kapitel redogör för uppsatsens teoribas och även operationalisering och skapande av 

analysschemat som sedan nyttjas vid den efterföljande analysen. 

 

3.1 Introduktion 
 

Teorikapitlet kommer att redovisa det huvudsakliga innehållet i teorierna om gemensamma 

operationer och interoperabilitet. Först redovisas vad i teorierna om gemensamma operationer 

som indikerar att interoperabilitet påverkar förbandens förmåga att lyckas med denna typ av 

operation. 

 

Sedan följer en redogörelse för hur Michael Codner ser på interoperabilitet. Den teoretiska 

genomgången skapar grund för den under metod redovisade operationaliseringen och 

skapandet av ett analysschema för den fortsatta analysen av dokument. 

3.2 Gemensamma operationer 
 

Gemensamma operationer under krigföring har funnits sedan länge. Milan Vego redogör för 

att gemensamma operationer skedde mellan marin och arme redan år 490f Kr.
39

 Samverkan 

mellan sjö- och markstridskrafter har alltså existerat i århundranden, även om man inte kan 

definiera dem som gemensamma operationer förrän stridskrafterna delades upp i olika 

stridskraftsslag.
40

 Definitionen av gemensamma operationer innebär att militär insats 

genomförs med enheter från flera stridskraftsslag och med minst två taktiska chefer.
41

 

Flygstridskrafterna har etablerat sig som försvarsgren de senaste hundra åren, vilket utökar 

antalet varianter av kombinationer vid gemensamma operationer. Gemensamt för alla 

varianter där stridskrafter från olika försvarsgrenar kombineras är att syftet är att styrkan i ett 

system kompenserar för svagheter i ett annat.
42

 Militärteoretiskt har gemensamma operationer 

mycket gemensamt med teorin om så kallad kombinerad bekämpning där man också 

eftersträvar att kombinera sina system så att de förstärker varandra. Skillnaden mellan dessa 

teorier är att kombinerad bekämpning kan genomföras med en taktisk chef inom en 

försvarsgren med olika vapensystem eller truppslag medan gemensamma operationer 

innehåller enheter ur olika försvarsgrenar eller internationellt med enheter från olika 

nationer.
43

  

                                                        
39

Vego, Milan, Joint operational warfare: theory and practice, 1. ed., National Defence College, Stockholm, 

2008.s.V-97  
40

Glete Jan, Warfare at sea, 1500-1650: Maritime Conflicts and the transformation of Europe (London: 

Routledge, 2000). 
41 Widén, Jerker & Ångström, Jan, Militärteorins grunder.s.149; Operativ doktrin 2014: OPD, Försvarsmakten, 

Stockholm, 2014.s.11 
42

 House, Jonathan M., Combined arms warfare in the twentieth century, University Press of Kansas, Lawrence, 

Kan., 2001.s.4 
43 Widén, Jerker & Ångström, Jan, Militärteorins grunder.s.150 
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Robert Leonhard skriver i sin bok The art of maneuver hur denna typ av operation definieras 

genom tre principer. Dessa principer kan sammanfattas i att kombinationen av olika styrkor 

ger en högre krigföringsförmåga genom att de kompletterar varandra, de skapar en komplex 

situation för motståndaren och flexibiliteten och variationen inom styrkan innebär att man kan 

påverka fienden där han är sårbar.
44

 

 

Styrkorna som redovisats innebär också ett antal svagheter eller risk för svagheter. När man 

sammanför enheter från olika stridskraftsslag eller nationer, som har olika ledningsstruktur, 

kultur och i vissa fall inbyggda särintressen, skapas behov av framgångsrik samordning. 

Risken är att operationen blir komplicerad och att styrkorna istället för att stärka varandra 

försvagas, vilket kan leda till misslyckanden.
45

 Svårigheterna att genomföra insatser med 

enheter från olika försvarsgrenar eller olika nationer innehåller delar som skillnader i metod 

att strida, olika beslutsstruktur, brister i interoperabilitet och ofta problem med gemensam 

lösning av logistik och underhåll.
46

 För att man ska lyckas med gemensamma operationer 

krävs enligt Holländsk doktrin bland annat koordination av förmågor, interoperabilitet, 

övning och gemensam eller harmoniserad doktrin.
47

 I den amerikanska Capstone concept for 

joint operations: joint force 2020 står det också uttryckt att styrkor som ska ingå i en 

gemensam operation behöver en genomgripande interoperabilitet.
48

 Nyutnämnde 

överbefälhavaren General Mikael Bydén skrev i sin text ”Swedish air power” i boken 

European Air Power att interoperabilitet är nyckeln till samarbete.
49

 Det råder koncensus om 

att interoperabilitet är viktigt för att samarbete mellan militära styrkor samt gemensamma 

operationer ska kunna genomföras på ett effektivt sätt.  

 

I den amerikanska Capstone Concept for Joint Operations: Joint Vision 2020 redogörs för hur 

USA ser på den framtida stridsmiljön och vad som kommer att krävas för att möta dess 

utmaningar. Syftet med denna publikation är alltså att vägleda utvecklingen av den 

amerikanska krigsmakten. Den är inte en teori men ger en bild av hur en framtida militär 

organisation kan komma att organiseras och verka. Deras koncept kallas för ”Globally 

Integrated Operations” och bygger på att deras krigsmakt kommer att behöva ha förmågan att 

snabbt anpassa och nyttja förmågor mellan olika interna sektioner och med sina 

samarbetspartners. Detta flexibla användande av stridskrafter och förmågor kommer att ske 

mellan olika stridsnivåer, domäner, geografiska områden och organisationer. Denna framtida 

krigsmakt kommer att anpassa sig och förändras efter situation på ett mycket mer flytande sätt 

än vad som görs idag. Man förutser alltså en organisation som ständigt arbetar efter ett 

                                                        
44

 Leonhard, R.R. (1991). The art of maneuver: maneuver-warfare theory and airland battle. Novato, CA: 

Presidio Press.s.93-97 
45

 Widén, Jerker & Ångström, Jan, Militärteorins grunder.s.149 
46

 Vego, Milan, Joint operational warfare.s.V-99 
47

 Joint Doctrine Publication 5 Command and Control, 
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 Capstone concept for joint operations: joint force 2020. S.9 
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 Olsen, John Andreas (red.), European air power: challenges and opportunities, 2014.s.184  
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koncept som innebär gemensamma operationer. För att lyckas med denna utveckling har man 

listat ett antal områden som kommer att behöva utvecklas.
50

 

 

Ett av områdena som redovisas som ett krav för att befälhavaren skall lyckas med dessa 

integrerade operationer är interoperabilitet. Vidare anser man att interoperabiliteten som krävs 

för dessa operationer rör materiel, doktrin, organisation, övning och ledning. Alla nivåer 

påverkas och interoperabilitet krävs såväl mellan enheter inom samma stridslag som mellan 

de olika, samt med alla samarbetspartners.
51

 Nedan kommer ni att finna kopplingar till denna 

syn på interoperabilitet då Michael Codners teori redovisas. 

3.3 Michael Codner 
 

I sin bok Hanging together utvecklar Michael Codner teorier om interoperabilitet och dess 

olika dimensioner. Den redovisade synen på begreppet innebär att interoperabilitet inte utgör 

ett mål i sig utan har som syfte att förbättra operationell effektvitet och även höja 

effektiviteten i nyttjandet av valbara resurser. Vidare förs en diskussion om det finns ett 

kausalt samband mellan interoperabilitet och effektiviteten i användandet av resurser och om 

man i så fall kan maximera interoperabilitet.  

 

Syftet med boken är att skapa ett ramverk för att diskutera interoperabilitet i militär miljö, och 

därigenom underlätta för diskussion av ämnet. Vidare eftersträvas att förklara hur 

multinationell och nationell interoperabilitet kan nås och utvecklas.
52

 

 

I perioden efter kalla kriget har det funnits utrymme för enskilda stater att utvecklas 

individuellt och de har även givits möjlighet att minska sina försvarsutgifter. Denna 

uppdelning och i viss mån försämrade förmåga har ökat behovet av samarbete. Natos 

utvidgning, partnerländer och koalitioner kan ses som resultat av denna utveckling och 

medför ett ökat behov av interoperabilitet. Även Sverige har minskat sin försvarsmakt och i 

regeringens uppgifter till Försvarsmakten står det att den ska kunna lösa sina uppgifter enskilt 

och tillsammans med andra. Den snabba tekniska utvecklingen som inte sker parallellt i olika 

nationer samt doktrinella skillnader innebär problem för interoperabiliteten.
53

 Nato med sin 

”Defence capability initiative” (DCI) och EU med sin ”Headline goal” strävar mot att 

förbättra interoperabiliteten. USA förtydligade med sin ”Joint Vision 2020” att både nationell 

och multinationell interoperabilitet var nödvändig för att uppnå total dominans.
54

 

Interoperabilitet kan beskrivas utifrån organisationsnivå eller krigföringsnivå där den 

eftersträvas. Den kan referera till de aktörer som eftersträvar den, beröra olika typer av system 

som t ex logistik eller teknik, och den kan referera till interoperabilitet som skulle kunna 

sammanfattas med beteende interoperabilitet. Här inkluderas doktrin och kultur.
55

 Codner 

                                                        
50
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menar vidare att det finns olika nivåer av interoperabilitet och även olika dimensioner. Även 

om man är tekniskt interoperabel kan man brista i beteendemässig interoperabilitet. Beroende 

på nivå, militärstrategisk, operativ nivå eller taktisk nivå, är kraven och svårigheterna olika. 

Förutsättningar skapas genom likvärdiga strategiska koncept, doktriner och stabsprocedurer.
56

  

 

Beteendemässig dimension handlar om mänskligt beteende och hur olika enheter varseblir 

situationer och reagerar i olika situationer. Denna typ av interoperabilitet påverkas av 

säkerhetspolitiska val, militär strategi och doktrin. Men även mer grundläggande saker 

påverkar som till exempel lagar och förordningar, sedvanor, kultur och religion.
57

 

 

Den typ av interoperabilitet som är lättast att ta till sig är den som rör materiel och utrustning. 

Att tillhandahålla och acceptera bränsle, reservdelar, ammunition, medicinsk service och 

transporter hör till logistisk interoperabilitet. Detta kräver att man standardiserar styrkorna så 

att man delar och har behov av samma typer av ovanstående produkter. Teknisk 

interoperabilitet innebär bl a. att kommunikationssystem och informationssystem är 

kompatibla. Men kopplat till den logistiska problematiken ovan innebär det också att man 

även delar tekniska specifikationer på fordon och vapen. Vid skapandet av en gemensam 

lägesbild är den tekniska interoperabilitet vital.
58

  

 

Interoperabilitet är en komplex fråga som kräver långsiktighet. Att nå eftersträvade nivåer kan 

underlättas om aktörerna harmoniserar sina militära koncept, sina system och sina procedurer. 

De kulturella skillnaderna omhändertas genom kontinuerligt utbyte och övningar. Olika 

nivåer av samarbete ställer olika krav på interoperabilitet och för att enklare nå framgång i 

diskussioner om interoperabilitet kan Codners beskrivning av begreppet vara till hjälp.
59

 

Nedanstående bild redovisar Codners version av de olika dimensionerna av interoperabilitet. 
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Bild 1 
60

 

 

3.4 Övrig interoperabilitetsteori  
 

Ingvar Sjöblom är forskare vid Försvarshögskolan och han har skrivit en forskningsrapport 

om interoperabilitet i multinationella operationer. Han utgår ifrån Michael Codners teori men 

utvecklar delar av denna för att diskutera interoperabilitet utifrån krigföringsförmåga vilket 

kan visa hur effektiviteten påverkas. Vidare tillförs begreppen samverkan och samordning 

som båda är begrepp som är viktiga i svenska försvarsmakten.
61

Syftet med rapporten är bland 

annat att skapa en ny definition av begreppet interoperabilitet. Därutöver menar Sjöblom 

precis som Codner att krigföringsnivå och konfliktnivå påverkar vilken grad av 

interoperabilitet som krävs för att genom uppnådd krigföringsförmåga nå ställda mål.
62

  

 

Amerikansk definition av interoperabilitet har i första hand utgått ifrån det nationella 

perspektivet där krigsmaktens olika delar ska utveckla interoperabilitet, vilket skiljer sig från 

den svenska försvarsmakten som i första hand kopplat begreppet till multinationell 

verksamhet.
63

Vid ” International Command and Control Research and Technology 

Symposium” har ett antal forskningsrapporter skapats som handlar om interoperabilitet. Mötet 

där forskare, akademiker och officerare från olika nationer möts är årligen återkommande. 
64

 

Till det åttonde symposiet skrev Andreas Tolk en rapport där han skapar en referensmodell 
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 IBID.s.53 
63

 IBID.s.42 
64

 International Command and Control Research and Technology Symposium 

http://www.dodccrp.org/html4/events_symposium_home.html 20151119 18:14 

http://www.dodccrp.org/html4/events_symposium_home.html


Per Lundbladh 2016-03-02  
HSU 14-16 

  Sida 18  

  

för interoperabilitet. Rapporten redovisar också ett antal frågor som kan ge grund för att 

indikera interoperabilitet.
65

  

 

Till symposiet 2004 skrev Keith G Stewart med flera en rapport om ”Non technical 

interoperability in multinational forces” 
66

 i vilken författarna försöker skapa ett ramverk för 

att beskriva faktorerna som påverkar icke teknisk interoperabilitet.
67

 I slutsatserna framgår att 

det kanske inte är möjligt att skapa alla dimensioner av interoperabilitet, men att ha ett 

gemensamt ramverk skapar förutsättningar för att diskutera och omhänderta eventuella 

brister.
68

 

3.5 Sammanfattning 
 
Teorin för gemensamma operationer är vital, då det är studien av interoperabilitet som 

förutsättning för en gemensam operation som är syftet med uppsatsen. Både vår nuvarande 

Överbefälhavare och den amerikanska krigsmaktsledningen anser att interoperabilitet är ett 

krav för att lyckas med de komplexa framtida integrerade operationerna. Tydliga kopplingar 

finns mellan den amerikanska krigsmaktens syn på interoperabilitet och Michael Codners. 

Michael Codner menar att organisatoriska och beteendemässiga faktorer utgör det icke 

teknologiska ramverket. De beteendemässiga dimensionerna består av strategiska koncept, 

doktrin och kultur och det organisatoriska av organisatorisk nivå och aktörer. 

Ingvar Sjöblom följer Codners ramverk.  

 

Trots olika begrepp finns det stora likheter i vad de olika författarna anser vara ingående 

dimensioner i interoperabilitet. För att inte skapa oreda i begreppen kommer Michael Codners 

teori att ligga till grund för framtagandet av indikatorer.  

 

Det finns en inbyggd motstridighet mellan begreppet interoperabilitet och gemensamma 

operationer. Interoperabilitet eftersträvar likhet mellan aktörerna för att underlätta samarbete 

och samordning, medan i gemensamma operationer är det olikheter i förmåga som ger 

styrkan. I strävan efter interoperabilitet måste effekthöjande likheter eftersökas utan att dessa 

minskar styrkan i förmågornas olikheter. Michael Codners modell över de olika 

dimensionerna som skapar interoperabilitet har tidigare använts vid forskning om 

interoperabilitet vid Försvarshögskolan och den skapar en tydlig bild över de ingående 

delarna. Vidare återfinns tydliga kopplingar till de dimensioner som Codner redovisar hos de 

amerikanska motsvarigheterna. Operationaliseringen av teorin görs därför utefter Codners 

begrepp. För ökad tydlighet i den fortsatta texten kommer de olika dimensionerna att 

struktureras efter Codners modell både vid analys och vid redovisning. Den organisatoriska 

interoperabiliteten delas upp i två huvudrubriker, organisatorisk nivå och som andra del 
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aktörer. Organisatorisk nivå delas sedan i sin tur upp på, politisk nivå, militärstrategisk nivå, 

operativ nivå, taktisk nivå. Den beteendemässiga interoperabiliteten delas i sin tur upp i tre 

rubriker nämligen Strategiskt koncept, Styrande/inriktande dokument och 

Kultur/sedvanor/praxis. Operationaliseringen frambringar ett antal indikatorer som sedan 

sammanförs i ett analysschema. 

3.6 Operationalisering 
 
Som redovisats ovan sker operationaliseringen av teorin utifrån Michael Codners modell av 

de olika dimensionerna av interoperabilitet. Organisatorisk och beteendemässig 

interoperabilitet utgör de två huvuddelarna som sedan delas upp i underrubriker. Efter att 

varje underrubrik operationaliserats redovisas de valda indikatorerna som sedan kommer att 

sammanföras för att skapa analysschemat.  

 
Organisatorisk interoperabilitet 

Militära organisationer kan enligt Codner beskrivas på ett flertal olika sätt till exempel utifrån 

funktion eller krigföringsnivå. Då det finns skillnader mellan olika länder, organisationer och 

även de olika typerna av stridskrafter i hur man väljer att strukturera sin organisation, anser 

Codner att det bästa sättet att diskutera interoperabilitet är utifrån de olika 

krigföringsnivåerna.
69

 

 

– Organisatorisk nivå 

 

Politisk nivå menar Codner innehåller interoperabla element som rör gemensam nationell 

målsättning, säkerhetspolitisk överensstämmelse och kulturell harmonisering. Denna nivå 

menar Codner är den som handhar alla tillgängliga säkerhetspolitiska verktyg, vilket 

innebär att den även skapar den övergripande policyn för Försvarsmakten.
70

  

Politisk nivå har Försvarsmakten som ett av sina verktyg och inriktar dess verksamhet så 

att försvaret svarar upp mot de säkerhetspolitiska avsikter som beslutats. Förmågan att 

verka med andra stridskrafter nationellt eller internationellt kommer att påverkas av denna 

inriktning. Här skulle man kunna se en koppling med EU och vår delaktighet i 

organisationens strävan att skapa en gemensam utrikes och säkerhetspolitik, vilket innebär 

strävan mot ökat internationellt samarbete.
71

 Även om Codner inte uttryckligen nämner 

beslut om deltagande i samarbeten och internationella operationer så är det på denna nivå 

som dessa beslut fattas. Politisk nivå avgör med andra ord om och i vilken omfattning 

Försvarsmakten skall samarbeta med andra.
72

  

 

Indikatorer:  
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Uttryckta inriktningar för internationellt samarbete(både doktrinär utveckling och 

övnings/utbildningssamarbete). Styrningar mot gemensamma operationer nationellt och 

internationellt (både i formen av bi-/multilaterala avtal och nationella förberedelser för 

att förplanerat eller ad hoc kunna verka tillsammans med andra.) 

 

Militärstrategisk nivå. Interoperabilitet på denna nivå har att göra med liknande 

strategiska koncept och strategisk doktrin vilka båda påverkas av nationella kulturella och 

legala faktorer. Codner tar här upp Nato:s internationella militära stab och processerna i 

deras integrerade militära struktur som exempel på när denna nivå skapar förutsättningar 

för interoperabilitet.
73

 Ingvar Sjöblom redovisar i sin tolkning av Codner att den svenska 

militärstrategiska nivån skapar den Militärstrategiska doktrinen som inriktar uppbyggnad 

och bruk av det militära maktmedlet.
74 Då doktrinen beskriver samspelet mellan politisk 

och militärstrategisk nivå samt redovisar hur Försvarsmakten ser på konflikter, hot, 

säkerhetspolitik och användningen av de egna stridskrafterna kommer detta att påverka 

indikatorerna på denna nivå.
75

 På denna högsta militära nivå bör indikatorerna redovisa 

strävan till samarbete med andra (användande av stridskrafterna) för att skapa 

harmoniserade förutsättningar för stridskrafterna. Därutöver bör det även finnas styrningar 

mot genomförande av övningar och operationer med andra (säkerhetspolitik). Nationellt 

bör skrivningar om gemensamma operationer/kombinerad verkan återfinnas vilket även 

detta är kopplat till hur den militärstrategiska nivån avser använda sina enheter. 

 

Indikatorer:  

Visad vilja att harmonisera strategiska koncept och doktrin med internationella 

samarbetspartners. Strävan mot gemensamma operationer och/eller kombinerade 

insatser, nationellt och internationellt, eller utveckling av sådan förmåga. Uttryckt mål att 

eftersträva med andra liknande strategisk modell och strategiskt syfte. 

 

Operativ nivå. Den högsta nivån som är aktiv på den operativa arenan. På denna nivå är 

det i synnerhet harmonisering av operativ doktrin som i sin tur är påverkad av den 

överliggande strategiska doktrinen, strategiska koncept och politiska styrningar.
76

 Den 

tekniska interoperabiliteten påverkar mer på denna nivå. Codner menar att det är på denna 

nivå som integrering av underrättelser, spaning, operativ planering och stridsledning 

sker.
77

 Vidare är behovet av interoperabilitet på denna nivå knutet till stridsintensitet då 

högre intensitet kräver högre grad av interoperabilitet.
78

 Med andra ord måste denna nivå 

skapa förutsättningar för interoperabilitet utifrån de på ovanförliggande nivåer beslutade 

samarbetena. Indikatorerna bör visa en strävan mot operationell kongruens där man 

genom operativ verksamhet ökar samarbetsförmåga med andra. Indikatorerna ska med 
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andra ord identifiera skrivningar som inriktar mot förberedelser för kommande 

gemensamma operationer. 

 

Indikatorer:  

Visad vilja att harmonisera operativ doktrin med andra. Styrningar för skapande av 

gemensamma operationer, uttryckta inriktningar för utbyte av t ex information, 

underrättelser, operationsplanering etc. 

Inriktning mot gemensamma förberedelser som övningar och utbildning. 

 

Taktisk nivå: Denna nivå färgas av beteendemässig och teknisk interoperabilitet mellan 

styrkor på taktisk nivå vilket visat sig vara svårt att uppnå.
79

 För att skapa denna förmåga 

krävs samövning och taktikharmonisering. För att stridskrafter ska fungera tillsammans 

krävs övning och ofta också hög teknisk interoperabilitet. Enligt Codner blir det svårare 

och svårare att skapa interoperabilitet ju längre ned i nivåerna samarabete eftersträvas.
80

 

Vidare kan ur detta resonemang dras slutsatsen att om enheter ska inneha en hög 

interoperabilitet på taktisk nivå krävs mycket övning och stor vana att agera tillsammans. 

Indikatorerna spårar här inriktning till övningar och samarbeten som syftar till att 

harmonisera stridskrafternas genomförande av striden. 

 

Indikatorer:  

Redovisning av procedurer för gemensamma operationer, samverkan och samordning. 

Redovisad inriktning att ensa styrande dokument med samarbetspartners.  

 

– Aktörer 

Strävan mot interoperabilitet mellan olika aktörer är ofta kopplad till multinationell 

verksamhet mellan styrkor från olika nationer antingen i en allians eller i lösare 

organiserade konstellationer. Men även nationellt är interoperabilitet eftersträvansvärt 

mellan olika vapenslag eller mellan olika enheter inom samma vapenslag. Codner menar 

att det i vissa länder finns högre interoperabilitet mellan enheter ur ett stridskraftslag och 

sina internationella motsvarigheter än mellan de olika stridskrafterna inom landet.
81

 

Nationellt kan samarbete mellan stridskrafter skapas genom att ge inriktningar om delat 

ansvar som till exempel Operativ doktrin menar att Marinen och Flygvapnet gemensamt 

ska hävda Sveriges territorium.
82

 Multinationellt finns en stor mängd aktörer som i olika 

typer av operationer kan vara samarbetspartners. Codner listar ett antal exempel där 

allierade, partners, andra myndigheter och hjälporganisationer är några exempel.  

 

Indikatorerna bör här ge kopplingar både till internationellt samarbete och till en strävan 

att utveckla nationell förmåga till samarbete mellan olika typer av stridskrafter. 

 

Indikatorer:  

                                                        
79

 Codner, Michael, Hanging together.s.37 
80 IBID.s.38 
81

 IBID.s.46 
82

 Operativ Doktrin. s,29 



Per Lundbladh 2016-03-02  
HSU 14-16 

  Sida 22  

  

Nämnda internationella samarbetspartners och operationer, hänvisningar till samarbets-

/partneravtal, uttalade inriktningar om delat ansvar. 

 

Beteendemässig interoperabilitet 

 

Michael Codner menar att den beteendemässiga interoperabiliteten är svårare att analysera. 

Den har att göra med mänskligt beteende och reaktioner på omgivande miljö och de 

individuella eller kollektiva beteendemönster som skapas av hur denna miljö tolkas. De 

mänskliga reaktionerna och aktiviteterna påverkas av både strukturerande verktyg som 

doktrin och reglementen men även av kultur, lagar och praxis. Vidare är dessa inte helt 

separerade från varandra då militär sedvana och praxis kan påverka hur doktrin skrivs.
83

 

Utöver denna övergripande beskrivning menar Codner att det finns ett antal faktorer som 

påverkar multinationell interoperabilitet, nämligen: 

 

 Hur väl en nation följer strukturer och rutiner som föreskrivs av en formell allians som 

till exempel Nato. 

 Operativ planering och i vilken utsträckning denna genomförs i samarbete med 

samarbetspartners. 

 Övningar och utbildningar och i vilken utsträckning dessa prioriteras att genomföras 

med internationella partners. 

 Underrättelser och hemlig information och i vilken utsträckning dessa delas med 

samarbetspartners.
84

 

 

– Strategiskt koncept 

Strategiska koncept bör enligt Codner innehålla minst två delar, nämligen målsättningar 

och en översiktlig plan över hur dessa ska uppnås. Det strategiska konceptet bör fungera 

som en förlängning av den politiska nivåns militära inriktning. De kan också innehålla 

allokering av specifika resurser.
85

 Harmoniserade eller delade strategiska mål är en viktig 

faktor för uppnå interoperabilitet, men det är viktigt att särskilja vilken strategisk nivå 

som eftersträvar detta.
86

 Det är förmodligen den viktigaste dimensionen då det strategiska 

konceptet påverkar övriga delar som t ex. doktrin, struktur och operativ planering. Vidare 

menar Codner att om samarbetspartners delar synen på hur de militära enheterna bäst 

används är det större chans att liknande satsningar görs på utrustning, användning av 

samma typer av organisation och liknande ledningsfilosofier.
87

 Här ska indikatorerna 

finna belägg för en mer övergripande struktur som bygger på en strävan till samarbete. 

Bilaterala och multilaterala samarbetsformer och en inriktning av Försvarsmakten som 

indikerar att den ska vara kapabel att genomföra gemensamma operationer. 

 

Indikatorer:  
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Politisk styrning mot gemensamma operationer, strategiska mål som innefattar samarbete 

med andra, strategiska inriktningar mot gemensamma operationer. 

 

– Styrande/inriktande dokument 

Även om vi ovan definierade de strategiska koncepten som avgörande för interoperabilitet 

så är det på operativ, taktisk och stridsteknisk nivå som den praktiskt utövas. Doktrin och 

kultur avgör på många sätt hur enheter agerar. Doktrinens grundläggande principer 

inriktar enheternas agerande. Doktrinär interoperabilitet växer ur strategiska koncept som 

är kongruenta. Codner skriver i denna del att det är av stor vikt hur de olika styrande 

dokumenten bygger på varandra. Strategisk doktrin ska komma ur nationens övergripande 

strategi och säkerhetspolitik. Vidare bygger Operativ doktrin på den strategiska. Det är 

med andra ord inte troligt att länder som inte delar de säkerhetspolitiska koncepten 

kommer att ha doktriner som är kongruenta.
88

 Nato som kämpat för interoperabilitet i 

många år har en Allied doctrine och även Standard Nato Agreement (STANAG) som 

borgar för en harmonisering av enheternas agerande.
89

 Natos standardiseringssystem fyller 

en viktig roll i harmoniseringen av taktik, teknik och procedurer. Indikatorerna söker här 

belägg för en strävan att likrikta enheternas genomförande av striden med våra 

samarbetspartners eller mellan våra olika typer av stridskrafter.  

 

Indikatorer:  

Likheter mellan doktriner, röd tråd i skapad dokumentstruktur från nivå till nivå som 

strävar mot samarbete. 

Tydliga skrivningar för gemensamma operationer och samordning/samverkan. 

Inriktningar för internationell/nationell samverkan. Länkar till samarbetspartners 

styrande dokument. Uttryckt delat ansvar med annan aktör. 

 

– Kultur/sedvanor/praxis 

Kulturella skillnader påverkar alla nivåer i en militär operation och alla typer av förband. 

Oavsett om det handlar om en grupp i armén, ombord på ett fartyg i Marinen eller en 

besättning i en flygfarkost. Innebörden av att leva tillsammans i små enheter, ofta i trånga 

miljöer och primitiva omständigheter innebär att kulturella skillnader måste mötas av 

ömsesidig förståelse och hänsyn. Språk är förmodligen den tydligaste kulturella skillnaden 

som kan omhändertas med utbildning, tolkar eller översättningsprogram.
90

 Inom FN har 

man strävat efter att förbättra sin förmåga att överbrygga kulturella skillnader genom, 

samövning, standardiserade procedurer etc. Man strävar efter att se kulturella skillnader 

som en styrka snarare än en källa till konflikt. Ledarskapet ställs inför en svårare situation 

när det gäller skapandet av en fungerande enhet men får om man lyckas en effektivare och 

mer flexibel enhet.
91

 Förståelse bygger på kommunikation vilket kan ske genom språk, 
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kroppsspråk, teknisk utrustning eller genom tolk/förbindelseofficerare.
92

 Denna 

dimensions indikatorer söker efter styrningar som ska skapa en ökad förståelse mellan och 

en ökad förmåga till likhet i genomförande hos styrkorna. Dessa styrningar ska också 

säkra en förbättrad förmåga till kommunikation. 

 

Indikatorer:  

Skrivningar för internationell samövning alt. Försvarsgemensamma övningar, styrningar 

mot kulturellt utbyte/kulturell hänsyn. Inriktning av ledarskap för att omhänderta 

kulturskillnader. Styrning för minskande av språkpåverkan, Nämnande av 

förbindelseofficerare och växeltjänstgöring. 

3.7 Analysschema 
 

Teori och metod hamnar ofta nära varandra. Genom att skapa en modell där teorins 

huvudsakliga innehåll samlas ges möjlighet att skapa en procedur för att genomföra en 

analys.
93

 Ovan har operationaliseringen förvandlat de bärande delarna av 

interoperabilitetsteorin till indikatorer som nedan struktureras i ett analysschema. 

Analysschemat struktureras utifrån de rubriker som Michael Codner använde i sin modell 

över interoperabilitetens dimensioner.
94

 Sedan kompletteras dessa med de indikatorer som 

tagits fram vid operationaliseringen ovan. Nedanstående schema används sedan för varje 

dokument som analyseras och varje dimension och indikator redovisas för positiv 

överensstämmelse. Hela matrisen redovisas ej men finns hos författaren medan resultatet av 

analyserna redovisas i text i uppsatsen. Redovisningen av analysen görs genom att de olika 

dimensionerna av interoperabiliteten fungerar som rubriker och samtliga dokuments bidrag 

till varje dimension vävs samman för att ge en bild av hur dokumenten stödjer 

interoperabiliteten. 

 

Utöver indikatorerna som operationaliserats fram ur teorin kommer varje dokument också 

analyseras utifrån begreppet interoperabilitet och Codners teori rörande vad som krävs för att 

skapa denna. Med detta menas att i dokumenten eftersöks både om interoperabilitet specifikt 

eftersträvas och om det finns en tydlig inriktning om hur efterfrågad interoperabilitet ska 

uppnås.   
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Rubrik Underrubrik Indikatorer 

Organisatorisk 

interoperabilitet 

    

  Politisk nivå Uttryckta inriktningar för 

internationellt samarbete 

    Styrningar mot 

gemensamma operationer 

nationellt och 

internationellt 

  Militärstrategisk 

nivå 

Visad vilja att harmonisera 

strategiska koncept och 

doktrin med internationella 

samarbetspartners 

    Styrningar ledande till 

gemensamma operationer 

och/eller kombinerade 

insatser 

    Uttryckt mål att eftersträva 

med andra liknande 

strategisk modell och 

strategiskt syfte 

  Operativ nivå Styrningar för skapande av 

gemensamma operationer 

    Uttryckta inriktningar för 

utbyte av t ex information, 

underrättelser, 

operationsplanering etc. 

    Inriktning mot 

gemensamma förberedelser 

som övningar och 

utbildning 

  Taktisk nivå Redovisning av procedurer 

för gemensamma 

operationer, samverkan och 

samordning 

  Aktörer Nämnda internationella 

samarbetspartners 

    Hänvisningar till 

samarbets-/partneravtal 

    Uttalade inriktningar om 

delat ansvar 
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Beteendemässig 

interoperabilitet 

    

  Strategiskt koncept Politisk styrning mot 

gemensamma operationer 

    Strategiska mål som 

innefattar samarbete med 

andra 

    Strategiska inriktningar 

mot gemensamma 

operationer 

  Styrande/inriktande 

dokument 

Likheter mellan doktriner 

    Röd tråd i skapad 

dokumentstruktur från nivå 

till nivå 

    Tydliga skrivningar för 

gemensamma operationer 

och samordning/samverkan 

    Inriktningar för 

internationell/nationell 

samverkan 

    Länkar till 

samarbetspartners styrande 

dokument 

    Uttryckt delat ansvar med 

annan aktör 

  Kultur/sedvanor/ 

praxis 

Skrivningar för 

internationell samövning 

alt. Försvarsgemensamma 

övningar, Styrning mot 

kulturellt utbyte/kulturell 

hänsyn 

   

    Inriktning av ledarskap för 

att omhänderta 

kulturskillnader 

    Styrning för minskande av 

språkpåverkan 

    Nämnande av 

förbindelseofficerare och 

växeltjänstgöring. 
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4. Analys av styrande dokument 
I detta kapitel redovisas resultatet av analysen av de styrande dokumenten följande samma 

struktur som använts ovan vid operationaliseringen. Denna redovisning samlar de olika 

dokumentens kopplingar till de olika rubrikerna vilket innebär att det skapas en sammantagen 

bild av hur de olika dimensionerna av interoperabilitet berörts.  

4.1 Organisatorisk interoperabilitet 
Codner menar att det bästa sättet att diskutera interoperabilitet är utifrån de olika 

krigföringsnivåerna, eftersom det finns skillnader mellan olika länder, organisationer och 

även de olika typerna av stridskrafter i hur man väljer att strukturera sin organisation. Det är 

viktigt att inte göra en för rigid definition av de olika nivåerna då de många gånger interagerar 

med varandra. 
95

 

4.1.1 Politisk nivå 

 

Politisk nivå motsvarar enligt Michael Codner nivån för ”Grand strategy” där alla verktyg 

som finns tillgängliga för regeringen ska samordnas, bland dessa alla säkerhetspolitiska 

verktyg, vilket innebär att den även skapar den övergripande policyn för Försvarsmakten.
 96

 

Inriktningen av Försvarsmakten och säkerhetspolitiken innefattar både styrningar mot bi- och 

multilaterala samarbeten samt även hur försvarsmakten internt ska ha förmågor som medger 

operationer med dessa partners och/eller gemensamma operationer nationellt.
97

 Indikatorerna 

på denna nivå är, ”Uttryckta inriktningar för internationellt samarbete” och ”Styrningar mot 

gemensamma operationer nationellt och internationellt”  

 

Regeringens inriktningsbeslut för Försvarsmakten redovisar tydligt en vilja till denna typ av 

samarbete i synnerhet med Nato och Finland men även med andra grannländer, FN, EU och 

OSSE.
98

  

Tidigt i regeringens inriktningsbeslut fastställs det att säkerhet byggs tillsammans med andra. 

Vidare definieras det att försvaret ska kunna verka tillsammans med andra för att svensk 

säkerhetspolitik och svensk solidaritetsförklaring kräver detta. Utökade bi-och multilaterala 

samarbeten ska utvecklas och här nämns samarbetet med Finland specifikt. Konceptuell 

utveckling inom EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik ska prioriteras och fortsatt 

engagemang i EU:s insatser säkerställas.
99

Deltagande i insatser inom EU, FN, Nato och 

OSSE ökar samarbetet med länder som är viktiga samarbetspartners. Förmåga att ge och ta 

emot militärt stöd ska säkerställas och här nämns Nato och värdlandsavtalet.
100

 Inom ramen 

för totalförsvaret ska Försvarsmakten kunna samverka med andra aktörer. Krigsförbanden ska 
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vara samövade och stridskrafterna ska kunna verka försvarsmaktsgemensamt.
101

 Förmåga att 

verka i multinationell gemensam operation ska säkerställas vilket ställer krav på 

interoperabilitet. Både stridskraftsgemensamma försvarsmaktsövningar samt deltagande vid 

gemensamma övningar tillsammans med andra aktörer föreskrivs. Detta innefattar övningar 

tillsammans med Nato, USA och grannländer för att öka interoperabiliteten.
102

 

Helikopterförbanden ska utveckla sin förmåga att stödja marin- och markstridskrafter. 

Specialförbandens förmåga att stödja gemensamma operationer med de andra 

stridskrafterna.
103

 Materiel och logistikfunktionen ska anpassas till kraven på förmåga att 

verka i gemensam operation med andra även internationellt.
104

  

 

I Regleringsbrevet 2015 redovisas beslut om medverkan vid internationella operationer i 

EUNAVFOR ATALANTA, Resolute Support Mission och MINUSMA. Atalanta genomförs 

med svensk helikopterenhet och stab ombord på en nederländsk fregatt.
105

Inriktning att 

fördjupa och förstärka försvarssamarbete med grannländer samt att bibehålla bilaterala 

samarbeten och genom dessa fördjupa övningssamarbetet redovisas. Värdlandsavtalet med 

Nato nämns specifikt.
106

 Vidare ges styrningar för samordning och samverkan med andra 

myndigheter inom totalförsvaret. 

 

I regeringens handlingsplan för samarbetet med Finland redovisas att syftet med samarbetet är 

ökad effektivitet genom samordnat utnyttjande av resurser, ökad interoperabilitet och dialog 

kring gemensamma utmaningar. Samarbetet ska ske bilateralt samt inom Nordefco
107

, EU, 

Nato och FN. Målet med samarbetet är en väsentligt ökad ömsesidig operativ förmåga. 

Strävan mot förstärkt samarbete inom övningar, utbildning och träning. Skapa personalutbyte 

mellan försvarsministerierna.
108

 

 

I Försvarsmaktens perspektivstudie menar man att det behövs en allomfattande nationell 

säkerhetsstrategi, där en tydligare beskrivning av det militära verkansmedlets roll i olika 

scenarion går att utveckla.
109

 Här kan en parallell till Codners tankar om behovet av 

kongruenta nationella säkerhetspolitiska koncept dras. Om en övergripande säkerhetspolitisk 

strategi saknas blir det svårt att harmonisera den övergripande säkerhetspolitiska inriktningen 

med samarbetspartners.
110

 Försvarsmaktens förband ska ha förmågan att agera 
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försvarsmaktsgemensamt både i Sverige och internationellt i samarbete med andra.
111

 

Förmågan ska säkerställas genom gränsöverskridande övningsverksamhet samt medverkan i 

internationella insatser.
112

 Detta samarbete kommer att innebära att förmågor och funktioner 

kommer att säkerställas tillsammans med andra nationers och organisationers utveckling av 

motsvarande system
113

. Det som saknas i de dokument som skapats på politisk nivå är 

avdömningar eller bedömningar av i vilken omfattning svenska enheter ska vara interoperabla 

och hur denna förmåga ska skapas. Interoperabilitet nämns i Inriktningsbeslutet och i 

handlingsplanen för samarbetet med Finland men innehåller bara inriktningar mot 

övningsverksamhet för att uppnå denna förmåga.
114

 

 

Sammanfattning:  

 

Det finns från regeringens inriktande dokument ner tillstridskrafternas taktiska styrningar en 

samstämmig bild av hur Försvarsmaktens skall lösa sina uppgifter. Antingen enskilt genom 

samordning av egna tillgängliga resurser eller gemensamt med andra länder eller 

organisationer i gemensamma operationer. Det finns en förståelse för och en planering för att 

bygga förutsättningar för detta samarbete genom avtal och övningar. Både de operativa och de 

förmågeuppbyggande dimensionerna inkluderas. Det nordiska samarbetet är prioriterat, i 

synnerhet det med Finland men även Nato, FN och EU är mycket viktiga samarbetspartners. 

Det saknas inriktningar för hur att skapa, och beslut om omfattning av, interoperabilitet. 

4.1.2 Militärstrategisk nivå 

 

Militärstrategisk nivå vilket är den högsta militära nivån.
115

 Här ska indikatorerna finna 

belägg för harmonisering av strategiska koncept och dokument, samt en strävan på strategisk 

nivå att verka i gemensamma operationer. Från politisk nivå finns en strävan att följa den 

konceptuella utvecklingen inom EU, för att vara en del av den gemensamma utrikes- och 

säkerhetspolitiken.
116

 Sedan är det i de militära dokumenten som harmoniseringen blir tydlig. 

Från Militärstrategisk doktrin ner till taktiska reglementen finns redogjort för ett antal 

dokument som nyttjats för att harmonisera den svenska dokumentstrukturen med våra 

internationella samarbetspartners. I första hand är det Natos dokument som använts t ex. AJP 

01
117

 och Nato Stanags (Standardisation agreements).
118
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Från regeringens inriktning att förbanden ska kunna verka försvarsmaktsgemensamt till 

tydliga redovisningar av samordning mellan stridskraftsslagen i de militära dokumenten 

framgår att det finns en strategisk tanke om utnyttjande av den gemensamma operationen.
119

 

Perspektivstudien är Försvarsmaktens långsiktiga strategiska planering som syftar till att 

identifiera förändringar och trender som kan påverka Försvarsmaktens strategiska inriktning 

eller utformning.
120

 I redovisningen av läget i Försvarsmakten påtalas behovet av ökad 

effektivitet och internationellt samarbete. Den militära situationen i Europa med minskande 

ekonomiska ramar ökar också behovet av samarbete inom t ex. förmågeutveckling.
121

 En av 

trenderna som redovisas är ”strid med system i samverkan” som innebär att olika enheter 

delar sensorinformation genom dataöverföring med hög hastighet.
122

 I redogörelsen över de 

olika stridskrafterna nämns att specialförbanden understöds av Marinen och Flygvapnet, samt 

att deras samverkan med andra myndigheter och organisationer ska utvecklas. 

Markstridskrafterna kopplas samman med ”strid med system i samverkan” vilket ger höjd 

effekt av de enskilda systemen. Vidare fastställs att vikten av markstridskrafternas förmåga 

till samordning med andra stridskrafter ökar.
123

 Grunden för marinstridskrafternas 

sjöövervakningsverksamhet är att verka tillsammans med luftstridskrafter och i samverkan 

med andra stridskrafter vid kustförsvar. Utökad förmåga för ubåtsvapnet att medverka i 

gemensamma operationer både för underrättelseinhämtning och strid, dock med bevarande av 

den autonoma kapaciteten. Sjöoperativ helikopter kommer fortsatt att ingå som en komponent 

i sjöstriden. ”Strid med system i samverkan” eftersträvas även för Marinen i samverkan med 

Flygvapnet och markbaserat luftvärn.
124

Denna samordning av stridskrafter nämns även under 

texten kring luftstridskrafterna, så även det amerikanska ”Air Sea Battle” konceptet. Inom 

Flygvapnet ska även stridsledningsbataljonen utveckla ökad interoperabilitet och integrerade 

ledningssystem.
125

I framtiden bedöms gränserna mellan de olika operationsmiljöerna bli 

otydliga och ställa krav på utveckling av förmåga med ”strid med system i samverkan”. 

Försvarsmakten framför som nämnts ovan att det bör skapas en allomfattande nationell 

säkerhetsstrategi
126

 vilket skulle kunna jämföras med Codners tankar om ”security policy at 

grand strategic level”.
127

 

 

Formuleringen runt lösandet av försvarsmaktens uppgifter enskilt eller tillsammans med 

andra har sitt ursprung i regeringens inriktningsproposition. Med ett aktivt uppträdande och 

militärt samarbete, utbyte och övningar med samtliga aktörer i närområdet kan 

försvarsmakten verka stabiliserande. I perspektivplanen redovisas ett antal fiktiva koncept för 

en framtida inriktning av försvarsmakten. Gemensamt för de tre koncepten som i övrigt är 

väldigt olika är bland annat förmågan att utveckla förmåga i strid med system i samverkan. 

                                                        
119

 Operativ doktrin 2014.s.12 
120

 Försvarsmaktens perspektivplan 2013.s.6 
121

 IBID 2013.s.17 
122

 IBID 2013.s.29 
123

 IBID 2013.s.33+34 
124

 IBID 2013.s.35+36 
125

 IBID 2013.s.38 
126

 IBID 2013.s.41 
127

 Codner, Michael, Hanging together.s.53 



Per Lundbladh 2016-03-02  
HSU 14-16 

  Sida 31  

  

Vidare kräver alla koncept ett omfattande internationellt samarbete samt militärt stöd vid ett 

väpnat angrepp.
128

 

 

Genom europeiska försvarssamarbeten bör svensk försvarsmakt fortsätta utveckla 

interoperabilitet, samt vad avser materielutveckling fördjupa samarbetet med de nordiska 

länderna. I slutsatserna framförs nästan ordagrant att genom att fördjupa det internationella 

samarbetet så krävs ringa förberedelser för att, efter politiska beslut, anpassa verksamheten till 

att försvara Sverige i samverkan med andra. Det innebär i första hand ökade krav på 

interoperabilitet och utbyte av klassificerad information.
129

 

 

I bilagan om internationellt samarbete redovisas tre olika dimensioner: 

1. ”Operativ dimension som innebär att man operativt delar eller stödjer en annan aktör 

med någon typ av förmåga.”
130

 

2. ”Konceptuell och metodmässig dimension som innebär att man samarbetar i 

doktrinutveckling och gemensamma metoder, där man ökar sin interoperabilitet 

genom bland annat övningsverksamhet.”
131

 

3. ”Förmågeskapande dimension som innebär att utveckla eller köpa materiel 

tillsammans med möjlighet att dela kapaciteter och ha gemensamt underhåll och 

logistik.”
132

  

Kopplat till kultur/sedvanor/praxis finns i nedanstående citat flera av metoderna att uppnå 

ökad interoperabilitet med målet att nå gemensam operativ förmåga: 

”För att nå till denna nivå krävs förutom formella beslut även en gemensam operativ kultur 

och ett förtroende som endast kan skapas genom fler års gemensamma övningar och insatser. 

För att kunna göra detta har det påbörjats en initial utveckling av koncept, metoder, 

ledningssystem (inklusive krypton) och logistik samt andra stödjande förmågor exempelvis 

gemensamma övningar.”
133

 Citatet är kopplat till fördjupat bilateralt svenskt-finskt marint 

samarbete och interoperabilitet nämns inte explicit. Vidare anser man att för fortsatt 

vidmakthålla och öka interoperabiliteten vid Försvarsmaktens förband bör man fortsatt följa 

Natos utveckling med gemensamma procedurer och militära standard.
134

 I texten om 

personalförsörjning nämns kraven på officer där krav på kulturell förståelse, språkförmåga 

och diplomatiska talanger skapar förutsättningar för samverkan med andra aktörer.
135

 

 

I förordet till den militärstrategiska doktrinen (MSD) redovisas ett antal skäl till behov av 

utveckling av densamma. Medverkan i multinationella snabbinsatsstyrkor och att 

komplexiteten i internationella insatser ställer krav på multifunktionella metoder som innebär 

att militära och civila aktioner koordineras och harmoniseras.
136

I överensstämmelse med 
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Codners teori skapas här det svenska militärstrategiska konceptet, där mål, medel och metoder 

definieras.
137

 Doktrinen ska skapa grundläggande förståelse för den politik, handlingsregler, 

interoperabilitet och principer som avgör användandet av militära medel.
138

 MSD är 

överordnad övriga styrande dokument i försvarsmakten. Vårt internationella samarbete 

innebär att den är delvis harmoniserad med multinationell doktrin som t ex. NATO:s Allied 

Joint Doctrine (AJP-01) och andra Nato-doktriner samt även EU:s koncept. Strävan är att våra 

begrepp och definitioner ska överensstämma med Nato och EU.
139

 I MSD menar man att den 

gemensamma operationen är i fokus för operationskonsten vid reguljär krigföring.
140

 I 

redogörelsen om operationsmiljö redovisas att stridskrafter kan verka i en eller flera delar av 

den fysiska miljön. Genom samordning kan en enhet i en del av miljön stödja en annan enhet 

i en annan del av miljön, t ex. luft stödjer marin.
141

  

 

Strategi ska enligt MSD skapa synergieffekter genom samordning av verksamheter på lägre 

nivåer så att effekten blir högre än om de lägre nivåerna levererar var och en för sig.
142

 Jämför 

här med grundtanken för gemensamma operationer som redogjordes för på sidan 11. Vidare 

fastslår man att genom samordning av och mellan olika förband eller system kan positiva 

synergieffekter skapas. Bland annat kan kraftsamling uppnås genom samordning.
143

 Det 

internationella samarbetet har blivit viktigare med ändamålet att tillsammans med andra 

bevara internationell fred och säkerhet. Den ökade internationella solidariteten innebär att det 

inte längre är skillnad mellan nationella och internationella insatser.
144

 MSD upprepar de 

uppgifter som regeringen givit försvarsmakten och understryker att de ska kunna lösas enskilt 

eller tillsammans med andra. Och att vi genom detta samarbete förebygger konflikter och vid 

behov kan försvara Sverige tillsammans med andra. Vår operativa förmåga ska säkerställa att 

vi kan genomföra insatser tillsammans med andra och med olika stridskrafter samordnat. 

Vidare fastslår man att denna förmåga att samarbeta med andra kräver hög grad av 

interoperabilitet.
145

  

 

Markstridskrafterna ska vara kapabla att genomföra insatser tillsammans med luft- och 

sjöstridskrafterna. Sjöstridskrafterna ska genomföra insatser i nära samverkan med förband ur 

flygstridskrafterna. Luftstridskrafterna understödjer de andra förbandstyperna.
146

 Idén om 

kombinerade vapen har en lång tradition i Sverige och våra förband ska fortsatt organiseras 

och tränas för att upprätthålla denna förmåga.
147

 Våra förbands expeditionära förmåga kräver 

multinationell samordning och kulturell förståelse, vilket innebär förståelse för religiösa, 

kulturella, sociologiska och historiska förhållanden. Vidare krävs interoperabilitet för att 
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kunna medverka i en multinationell och multifunktionell miljö.
148

 Samtliga förbandstyper ska 

ha viss modularitet, det vill säga att de delvis kan ingå i andra strukturer och samarbeta med 

andra förband, även internationella. Stående och kontraktsförband ska ha hög 

interoperabilitet, främst gentemot EU och Nato.
149

 Militärstrategisk doktrin menar att 

internationellt och multinationellt samarbete förändrar den svenska strategiska kulturen och 

därmed doktrinerna.
150

 Det framgår också att samarbete med andra påverkar såväl 

konceptuella som tekniska dimensioner.
151

 

 

Sammanfattning:  

 

Det finns en tydlig förståelse för behovet av att harmonisera doktrin med dem som man ska 

samarbeta med. Allt från EU:s koncept till Natos doktrin och standardiserande dokument har 

fått påverka vid skapandet av det svenska doktrinträdet.
152

 Militärstrategisk doktrin beskriver 

såväl nationella som internationella gemensamma operationer. Det finns en röd tråd kopplad 

till vilka dokument som påverkat de olika nivåerna av doktrinen med den gemensamma 

nämnaren att Natos dokument fungerar som standard. Interoperabilitet nämns specifikt på ett 

antal platser men även här saknas en direkt plan för hur denna ska uppnås. I texten går det att 

finna element som passar in i Codners modell för vad som skapar interoperabilitet men de är 

inte kopplade till begreppet i texten. Vidare används olika begrepp rörande enheters 

genomförande av gemensamma operationer. Kombinerade vapen och strid med system i 

samverkan har beröringspunkter men de olika dokumenten är inte harmoniserade. Vidare 

redovisar perspektivstudien olika dimensioner av internationell samverkan men det är inte 

tydligt vilken nivå samarbete med olika partners avses omfatta. 

4.1.3 Operativ nivå 

 

Operativ nivå är den högsta nivån som deltar i operationerna och här bör indikatorerna finna 

strävan mot gemensamma operationer, harmonisering av operativ doktrin och förberedelser 

för operativ verksamhet som övningar och utbyte av information. Detta är också den nivå där 

teknisk interoperabilitet blir mer avgörande och i sin tur kan påverka hur integrerat 

operationerna kan genomföras.
153

 Precis som för strategisk doktrin har internationella 

dokument influerat den svenska Operativa doktrinen.
154

 

 

Operativ doktrin (OpD)syftar till att styra och sätta mål för operativ och taktisk 

verksamhet.
155

 Erfarenheter och dokumentation från Natos doktriner och EU:s koncept har i 

stor omfattning använts vid skrivandet av den operativa doktrinen.
156

 Under redogörelsen för 
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olika begrepp definieras gemensam operation som en operation med minst två taktiska chefer 

och deras förband. Här repeteras också den grundläggande teorin att i en gemensam operation 

förstärks effekten genom samordningen av de olika stridskrafterna. Vidare definieras det att 

operationskonst innebär samordning och koordinering taktiska förband för att uppnå 

strategiska mål.
157

 De metoder som används vid ledning av svenska förband ska vara 

interoperabla med Nato, FN och EU.
158

 För logistiken fastslås det att det krävs 

multinationella lösningar vid internationellt samarbete och en god interoperabilitet.
159

 

Kombinerade vapen är enligt OpD en samlad benämning på funktioner, system och förband 

som samverkar med syfte att höja effekten. Vidare redogörs för de principer som redovisas på 

sidan 11 om kombinerade vapen.
160

 Arméförbanden ska kunna verka tillsammans med marin 

och flygvapenförband för att bryta en motståndares anfall. Markoperativ kontroll krävs för att 

Marinens och Flygvapnets förbands basområden ska vara säkra.
161

 Flygvapnet stödjer 

marktrupperna genom direkt bekämpning, upprätthållande av kontroll av luftrummet, 

transporter samt evakuering av skadade mm.
162

Vidare redogörs för varje stridskraftsslag att 

dessa ska kunna verka i samordnade operationer med de andra stridskrafterna.
163

 Den 

operative chefen ska samordna förband från de tre taktiska cheferna för att förena deras 

effekter mot en gemensam målsättning. Denna typ av operationer ska också kunna 

genomföras med andra organisationer som EU, Nato och FN eller andra nationer.
164

 

 

Från regeringens inriktningsdokument till de militära doktrinerna och reglementena framhålls 

värdet av gemensamma och samordnade operationer där syftet är att höja effekten.
165

 Även 

nationellt ser man här värdet av samordnade styrdokument t ex. vid gemensamma operationer 

mellan marin och flyg.
166

 På denna nivå framträder också värdet av olika delsystem och deras 

koordination. Utbyte av information och underrättelser är ett sådant exempel.
167

 Såväl 

nationella gemensamma operationer som internationella dito redovisas som vägen framåt och 

då som mest integrerat med Finland.
168

 Här framkommer också att det internationella 

samarbetet innebär en kontinuerlig metodutveckling.
169

 

 

Sammanfattning:  

 

På den operativa nivån blir det tydligare att samövning och praktisk koordinering får ett större 

utrymme. Att skapa likhet i de nyttjade metoderna och koncepten är en förutsättning för 
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förmåga till effektivt samarbete och lyckad samordning. Även på denna nivå finns det en 

tydlig inriktning mot samarbete både nationellt och internationellt. Tydliga redovisningar av 

olika former av gemensamma operationer och harmonisering av doktrin med 

samarbetspartners redovisas. Interoperabilitet nämns specifikt dock utan handlingsplan för 

skapandet av förmågan. Kombinerad bekämpning och gemensamma operationer nämns och 

förklaras dock nämns inte Perspektivstudiens strid med system i samverkan. Codner menar att 

det på denna nivå är viktigt att de ovanförliggande nivåerna definierar omfattningen av 

beslutade samarbeten och vilken vid stridsintensitet samarbete ska kunna genomföras.
170

 Att 

Försvarsmakten ska ha förmåga att genomföra samordnade operationer både nationellt och 

internationellt ger inte tillräcklig information om i vilken kontext dessa ska genomföras. 

4.1.4 Taktisk nivå 

 

Denna nivå handlar om samarbete på systemnivå där samarbete inom arenan eller mellan 

arenorna kan vara förekommande. Här söker indikatorn efter procedurer för gemensamma 

operationer, samverkan och samordning. Internationellt samarbete genomförs till exempel i 

form av ”cross border operations” mellan de nordiska ländernas flygvapen. Gemensamma 

operationer mellan till exempel marin- och flygstridskrafter kan ske utifrån olika former av 

ledningsmodeller.
171

 Även på denna nivå är det Nato som influerar genom bland annat sin 

planeringsmetod COPD (Comprehensive Operations. Planning Directive) som vi 

harmoniserat vår egen SPL(Svensk planering och ledningsmetod) med.
172

  

 

Taktikreglemente för marinstridskrafterna redovisar i inledningen av dokumentet att 

utgångspunkten vid definition av de svenska begreppen varit ett antal Nato dokument, t ex 

AJP3.1 Maritime operations.
173

 Detta innebär att det skett en harmonisering av begrepp.  

Regeringens uppgiftsställning till Försvarsmakten repeteras och det nämns specifikt att 

samarbete med andra såväl länder som organisationer ska vara möjligt. Vidare nämns Nato, 

EU och FN som samarbetspartners. Därutöver inriktas förmågan mot att Marinen gemensamt 

med andra resurser ur FM eller med andra länder ska kunna genomföra operationer.
174

 

Ytterligare inriktning mot gemensamma operationer sker genom att definiera att helikopter är 

en integrerad del i samtliga marina operationstyper. Man bestämmer även att operativ chef 

skall ha stöd av personal med kompetens från samverkande enheter.
175

 

Samordning syftar till att skapa högsta effekt med tillgängliga resurser och denna kan ske 

genom befäl eller genom samverkan.
176

 Olika typer av samordnade operationer redovisas och 

även exempel på hur de kan organiseras. 

 

Under avsnittet marina operationer betonas behovet av interoperabilitet och behov av att 

nyttja internationella ledningsbegrepp och ledningsmetoder, en strävan till harmonisering.
177
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Vid redovisning av både ytstridsoperationer och underrättelseoperationer betonas att högst 

effektivitet erhålls vid samverkan med andra stridskraftsslag.
178

 

 

Flygvapnets utvecklingsplan följer denna redovisning med att flygstridskrafterna skall kunna 

bidra vid alla typer av insatser, ofta i en understödjande roll och därigenom ge samtliga 

aktörer tillgång till hela operationsområdet. Och detta ska kunna genomföras enskilt eller 

tillsammans med andra.
179

 Tillsammans med andra innebär att verka integrerat med andra 

svenska eller internationella förband. Detta kan även innefatta sambasering med andra länder. 

Flygvapnet har sedan 1990-talet eftersträvat interoperabel förmåga. Detta genom Flygvapnets 

deltagande i olika internationella övningar, samt insatserna i Afghanistan, Libyen, utanför 

Somalia samt flygbasförbandet i Kongo. Ett interoperabelt arbetssätt skall eftersträvas. 

Införandet av bl.a. Länk 16 syftar till ökad interoperabilitet för såväl nationella som 

internationella insatser.
180

 Förbanden ska kunna delta i uppgiftssammansatta förband 

nationellt och internationellt. Helikopterförbandet ska kunna ge understöd till samtliga 

förband vid lösande av alla huvuduppgifter.
181

 

 

Internationella standarder ska användas vid taktisk ledning för att skapa interoperabilitet med 

internationella staber för att möjliggöra integrerad ledning av svenska och utländska 

stridskrafter. Denna lednings interoperabilitet kräver att system och metoder utvecklas och 

detta sker genom övning, utbildning och skarpt nyttjande av dessa.
182

 För att möjliggöra 

understöd av andra stridskrafter på samtliga arenor och vid alla typer av operationer krävs 

möjlighet till överföring av information i realtid. Kommunikationsutrustning som t ex länk 16 

skapar förutsättningar för interoperabilitet samt även regelbundet internationellt 

övningsutbyte.
183

  

 

Solidaritetsklausulen ökar kravet på vår förmåga att samarbeta med våra grannländer och 

andra länder inom EU. Norm vid samverkan med olika länder anses vara Nato-system och 

standarder. Gemensamma övningar skall eftersträvas. Viss personal skall genom deltagande i 

internationella/nationella övningar erhålla certifiering. 

 

Luftstridskrafterna saknar till skillnad från de andra stridskrafterna ett taktiskt reglemente för 

användning vid genomförande av operationer. Ett reglemente för luftoperationer planeras för 

att fylla denna brist.
184

 För att utveckla Flygvapnets operativa förmåga skall dessa kriterier 

utgöra grund för val av övningsverksamhet:  

 

Utveckla såväl nationell som internationell interoperabilitet  
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Utveckla det nordiska försvarssamarbetet. 
185

 

Tydlig inriktning mot samarbete som kräver interoperabilitet. Man fastställer också att 

gemensamma metoder och gränsöverskridande övningar ökar den nationella 

försvarsförmågan. Med interoperabilitet avses både språk, metoder, organisation och 

funktionalitet i materielsystem. Harmonisering mot internationella dokument sker mot både 

EU och Nato, t ex. mot AJP3.3 och Nato STANAGs. Språk och metoder påverkar 

interoperabiliteten.
186

 Försvarsmaktens inriktningsdokument är styrande för utvecklingen av 

internationella samarbeten. Både nationell och internationell interoperabilitet kravställs och 

evaluering skall ske enligt Operational Capabilities Concept Evaluation and Feedback (OCC 

E & F). Syfte med OCC E & F är både kvalitetssäkring av krigsförbanden så att de uppfyller 

kraven för att kunna delta i Nato- och EU-ledda övningar och insatser, och att ge möjlighet att 

utvärdera förbandens interoperabilitet (nivå 1) och förmågor (nivå 2) inom EU samt med 

Nato.
187

 

 

I partiet som handlar om luftvärn tar man upp systemens möjlighet att kompensera för 

varandras svagheter. Liknar kombinerade vapen. Samordning av olika system med olika 

räckvidder och förmågor skapar en komplex hotbild för motståndaren.
188

 Olika former av 

systemsamverkan mellan Marinen och Flygvapnet redovisas, explicit 

helikopterkomponentens verkan vid ubåtsjakt. För att klara av dessa operationer kräva 

samverkan och samordning på från operativ nivå ner till stridsteknisk nivå. 

 

Marinens taktiska reglemente redovisar beröringspunkter mellan Sverige och internationella 

samarbetspartners och Flygvapnets utvecklingsplan fastslår att svensk flygtaktisk ledning 

skall ske enligt internationell standard.
189

 Försvarsmaktens perspektivstudie redovisar en 

liknande syn på operationsmiljön som den amerikanska Joint Vision 2020 som menar att de 

olika operationsmiljöerna blir sammanlänkade i framtiden.
190

 Denna utveckling talar för ett 

tätare samarbete mellan de olika stridskraftsslagen där ”strid med system i samverkan” som 

nyttjar gemensamma sensorkedjor kräver harmoniserade koncept. Försvarsmakten förutser ett 

i framtiden tätare samarbete och mer utvecklad samordning mellan de olika stridskrafterna.
191

 

 

Sammanfattning:  

 

De samövningar som redovisats på operativ nivå sker med enheter som på taktisk nivå 

eftersträvar gemensamma procedurer. Kopplat till de olika styrande dokumenten är det de 

taktiska reglementena som mest berör genomförande och taktik. Flygvapnet saknar ett taktiskt 
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reglemente, vilket är problematiskt då utvecklingsplanen förordar harmonisering av denna typ 

av dokument med samarbetspartners.
192

 För att ytterligare möjliggöra procedurharmonisering 

bör överliggande inriktningsdokument avgöra vilka typer av operationer som ska kunna 

genomföras i sammansatt förband såväl nationellt som internationellt. Framtida utveckling 

strävar mot tätare samarbete mellan de olika stridskrafterna. Både Marinen och Flygvapnet 

nämner värdet av interoperabilitet men det är stor skillnad mellan dokumenten i vilken 

utsträckning som skapandet av förmågan redovisas. Flygvapnets utvecklingsplan har en 

utvecklad och tydlig skrivning om vad som krävs för interoperabilitet.  

4.1.5 Aktörer 

 

Diskussionen om interoperabilitet och förmågan till gemensamma operationer förs ofta utifrån 

internationellt samarbete men lika viktigt, eller i vissa fall väl så viktigt, är denna förmåga 

mellan nationella enheter. Alla dimensioner av ”jointness” inverkar i båda fallen. Men vilka 

aktörer som ska samarbeta avgör ofta omfattningen av integrationen.
193

 Indikatorerna ska här 

försöka utröna vilka samarbetspartners som Sveriges försvarsmakt ska samarbeta med, och 

om det finns avtal som påverkar detta samarbete, samt om det finns bestämt olika former av 

delat ansvar mellan olika aktörer. Från regeringens dokument ända ner till de taktiska 

reglementena är det tydligt vilka samarbetspartners som kan bli aktuella. Organisationer som 

FN, EU, Nato och länder som de nordiska, baltiska och övriga grannländer återkommer 

kontinuerligt i texterna.
194

 

 

EU:s solidaritetsklausul framstår som viktigt som indikator om framtida möjliga samarbeten 

men är inte ett avtal kopplat till specifika förband eller funktioner. Dock inriktar den 

Försvarsmakten och dess utveckling av förmåga till samarbete med andra.
195

 Vidare märks 

värdlandsavtalet med Nato, som i regeringens dokument också skapar krav på förutsättningar 

för harmonisering av svenska enheter och Nato.
196

 De nordiska och nordisk-baltiska 

samarbetena skall utvecklas och utökas. Regeringen trycker även på bilaterala samarbeten 

med Finland och USA där samarbetet med Finland är av särskild vikt med en separat 

handlingsplan.
197

 

 

De skrivningar som handlar om delat ansvar berör de nationella enheternas olika former av 

samarbete. Marinens uppgift att hävda Sveriges territoriella integritet ska enligt Operativ 

doktrin lösas tillsammans med Flygvapnet.
198

 I samma anda definierar man att armén ska 
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kunna bryta ett anfall tillsammans med de andra stridskrafterna.
199

 Även Militärstrategisk 

doktrin fastslår att territoriet ska bevakas genom gemensamma operationer.
200

 

 

Vidare skrivs på flera ställen i dokumenthierarkin om Försvarsmaktens roll i totalförsvaret. I 

totalförsvaret ingår ett antal aktörer både civila och militära, vilket innebär att samverkan och 

samordning är nödvändigt.  

 

Sammanfattning: 

Det framgår med tydlighet vilka samarbetspartners som svensk regering och försvarsmakten 

ska utveckla sina relationer gentemot, nämligen FN, EU och Nato och olika länder som t ex 

de nordiska, baltiska och andra grannländer. Kopplat till dessa finns ett antal avtal som 

existerar och ett antal som behöver utvecklas. När det handlar om föreskrivet delat ansvar rör 

detta i dagsläget lösandet av de nationella militära uppgifterna.  
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4.2 Beteendemässig interoperabilitet 
Den beteendemässiga interoperabiliteten är svårare att analysera enligt Michael Codner. 

Den har att göra med mänskligt beteende och reaktioner som påverkas av utbildning och 

styrande dokument såväl som lagar, praxis och kultur.
201

 

4.2.1 Strategiskt koncept 

 

Regeringens inriktning av Försvarsmakten kan översättas till att vara synonymt med den 

militära delen av dess säkerhetpolitiska policy. Den ska enligt Codner inrikta försvarets 

planering av både förbandsmassa och koncept.
202

 Denna inriktning påverkar i sin tur hur 

interoperabla som Försvarsmaktens enheter kommer att kunna bli, då planeringen påverkar 

såväl metod- och materielutveckling. Indikatorerna ska i denna del söka efter politiska och 

strategiska styrningar som leder mot interoperabilitet och gemensamma operationer. 

Militär strategi bygger med andra ord på den säkerhetspolitiska strategi som skapas på 

politisk nivå. Detta samspel redovisas i Militärstrategisk doktrin och här redovisas även 

Sveriges militärstrategiska koncept.
203

 

 

Såväl regeringens inriktande dokument som Försvarsmaktens doktriner fastslår att 

Försvarsmakten ska lösa sina uppgifter enskilt, eller tillsammans med andra.
204

 Vidare 

bestäms att nationellt ska förbanden kunna verka försvarsmaktsgemensamt.
205

 

Politiska beslut om medverkan vid internationella insatser skapar också krav på förmåga att 

kunna verka tillsammans med andra, som t ex. svenska bidrag till EU:s mission utanför 

Afrikas horn. 

 

Fortsatt utveckling av internationella samarbeten utgör också politiska och militärstrategiska 

inriktningar som kräver förutsättningar för gemensamma operationer. Samarbete med de 

nordiska och baltiska länderna uttalas särskilt.
206

 De strategiska målen med Försvarsmaktens 

förband innefattar förmåga för samtliga att kunna verka i gemensamma operationer både 

nationellt och internationellt.
207

 

 

Sammanfattning:  

 

Doktrin bygger på de politiska inriktningar av Försvarsmakten som regeringen fastställt. 

Militärstrategisk doktrin ger de övergripande koncepten för hur Försvarsmakten ska användas 

och utvecklas.
208

 Operativ doktrin bygger sedan vidare på dessa inriktningar och styr och 

sätter mål för operativ och taktisk verksamhet.
209

 Dessa dokument skapar alltså grunden för 
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Försvarsmaktens beteende. Från de politiska uppgifterna till Försvarsmakten genom 

doktrinerna återfinns tydliga styrningar mot förmåga att verka i gemensamma operationer, 

både nationellt och internationellt. Det strategiska konceptet innefattar att Försvarsmakten ska 

kunna lösa sina uppgifter tillsammans med andra. Som nämnts tidigare i texten används 

begreppet interoperabilitet både på politisk och strategisknivå men redogörelsen för i vilken 

omfattning Försvarsmakten ska vara interoperabel och hur denna förmåga ska uppnås saknas. 

4.2.2 Styrande/inriktande dokument 

 

Försvarsmaktens styrande dokument är som tidigare nämnts av inriktande och styrande 

karaktär. Gemensamma operationer med krav på interoperabilitet sker på operativ, taktisk och 

stridsteknisk nivå och de utgår ifrån de politiska och strategiska styrningarna. De enheter som 

ska fungera tillsammans i olika gemensamma operationer bör därför sträva efter att 

harmonisera sina metoder.
210

 Indikatorerna söker här att finna belägg för att de styrande 

dokumenten är harmoniserade med våra samarbetspartners, samt att det finns en kongruens 

mellan de olika nivåerna i dokumenthierarkin. 

 

Det finns en tydlig vilja att i de olika dokumenten redovisa hur de förhåller sig till 

varandra.
211

 Det finns också en strävan att inom dokumenthierarkin harmonisera de olika 

nivåerna till varandra så att t ex. taktiska reglementen bygger på Operativ doktrin.
212

 

Därutöver visas det från Försvarsmaktens perspektivstudie och genom alla styrande dokument 

att harmonisering till stor del har skett vid skapande av de olika texterna. 

Begreppsdefinitioner, procedurer och metoder är skapade med internationella dokument som 

förlagor t ex. Natos AJP 01 samt EU:s koncept.
213

 Ett antal internationella dokument 

specificeras där Nato framstår som den organisation som sätter den internationella standarden.  

Vidare redovisas tydliga inriktningar i regeringens inriktningsbeslut och nedåt att det ska 

genomföras gemensamma operationer. Detta inbegriper såväl understöd nationellt som 

gemensamma operationer internationellt. I Flygvapnets utvecklingsplan står det  

”Försvarsmakten ska utveckla och utvärdera såväl nationell som internationell 

interoperabilitet och förmåga”.
214

 Delat ansvar för specifika uppgifter framgår också, där i 

synnerhet Marinen och Flygvapnet ska lösa övervakning av territoriet, och olika 

stridsuppgifter som t ex. ubåtsjakt genom gemensamma operationer.
215

 

 

Sammanfattning:  

 

Det finns en tydlig strävan att harmonisera svenska styrande dokument med internationella 

motsvarigheter. Medverkan vid internationella övningar och insatser har medfört att denna 

utveckling hunnit förhållandevis långt. Standardisering av begrepp och procedurer skapar 
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förutsättningar för att minimera missförstånd mellan olika enheter som samordnar sin 

verksamhet. Det som kan anses saknas är styrningar för att harmonisera de nationella taktiska 

reglementena. Försvarsmakten redovisar dock i sin perspektivstudie ett framtida behov av 

ökad samordning och samarbete mellan olika stridskrafter för att möjliggöra ”strid med 

system i samverkan” och därigenom integrerade koncept för sjö- och luftstrid.
216

 

4.2.3 Kultur/sedvanor/ praxis 

 

Kulturella skillnader och likheter kan inte formaliseras lika lätt som doktrinär kongruens men 

kan ändå omhändertas för att förbättra interoperabiliteten. Codner menar att vana att arbeta 

tillsammans med varandra genom övningar och insatser ökar ömsesidig respekt och förståelse 

och minskar motsättningar.
217

 Indikatorerna i detta parti eftersträvar att finna styrningar som 

leder till ökade möjligheter till interpersonellt utbyte och tillfälle till ökad förståelse. 

Regeringen förskriver utökad övningsverksamhet med andra länder och inom Försvarsmakten 

gemensam övningsverksamhet.
218

 I regeringens handlingsplan för samarbetet med Finland 

bestäms det att samtliga stridskraftsslag ska förstärka samarbetet angående övning, utbildning 

och träning.
219

 

 

Vad det gäller Försvarsmaktens personal ska utbildning leda till kulturell förståelse, 

språkförmåga och diplomatiska talanger, samt att all insatspersonal ska ha kunskap om 

religiösa, kulturella och historiska förhållanden.
220

 Språk är vidare en viktig dimension i 

samvaron med andra och här är engelska det språk som valts för att skapa ett gemensamt 

språk vid övningar och insatser.
221

 Vidare nämns växelstjänstgöring och förbindelseofficerare 

som metoder för att skapa kunskap och förståelse.
222

 Försvarsmaktens perspektivstudie 

redovisar behov av personal med bred kompetens och anpassningsförmåga för att kunna 

hantera den framtid komplexa miljön på stridsfältet.
223

I Flygvapnets utvecklingsplan hittar vi 

följande text ”För att utveckla förmågan till interoperabilitet krävs, i den mån detta inte 

uppnås i samband med genomförandet av internationella insatser, ett internationellt 

regelbundet samarbete främst med Nato-länder. Syftet är att utveckla färdighet i språk och 

gemensamma procedurer, vilket bland annat innefattar metodik för samverkan med mark-, 

sjö- och specialförband.”
224

 

 

Sammanfattning:  

 

Codner menar att för att skapa förutsättningar för minskad påverkan av kulturella skillnader 

mellan enheter från olika länder eller från olika stridskraftsslag eftersträvas 
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övningsverksamhet och deltagande vid insatser. Personalens utbildning ska borga för kulturell 

förståelse och språkundervisning och övning ska minska språkets påverkan vid samverkan.
225

 

Som analysen visar ovan inriktar de olika dokumenten Försvarsmakten mot utökade övningar 

med samarbetspartners och även mot att militär personal ska utbildas så att ökad förmåga till 

kulturell förståelse, språk och kunskap om procedurer och metoder vid samarbete. Kopplat till 

skapandet av interoperabilitet är det genomgående övningsverksamhet som nämns som metod 

vilket stämmer väl överens med Codners teori om hur kulturell interoperabilitet skapas.  
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5. Syntes och diskussion 
Detta kapitel kommer att redovisa identifierade slutsatser efter genomförd analys och 

därigenom besvaras huvudfrågan. Vidare genomförs en diskussion som utvecklar slutsatserna 

för att ge ökad kunskap om hur de styrande dokumenten kan utvecklas. Avslutningsvis 

levereras policy rekommendationer och förslag till vidare forskning. 

5.1 Slutsatser 
 
Här presenteras de slutsatser som är dragna efter analysen av de styrande dokumenten och 

därmed besvaras forskningsfrågan: 

 

– Hur skapar svenska styrande dokument förutsättningar för gemensamma 

operationer utifrån interoperabilitetsteorin? 

De olika dimensionerna av interoperabilitet som Codner definierat har i viss mån 

omhändertagits på olika ställen i dokumenten. Det finns en röd tråd från regeringens 

inriktningsdokument ner till de taktiska dokumenten vad det gäller det faktum att 

Försvarsmakten ska kunna lösa sina uppgifter enskilt eller tillsammans med andra. Det finns 

också en gemensam bild av att förbanden skall ha förmåga att fungera i olika kombinationer 

med andra stridskraftsslag både nationellt och internationellt. De samarbetspartners som 

definieras återkommer i hela dokumenthierarkin där de nordiska och baltiska länderna och 

andra grannländer nämns mest frekvent. Samarbete med organisationerna Nato, EU och FN 

framstår också som prioriterat. Dessa organisationers insatser och samarbeten med dess 

medlemsstater ingår i uppgifterna för Försvarsmakten. För att skapa förutsättningar för 

samarbete återkommer övnings- och insatsverksamhet som den metod som föreskrivs. För att 

nå framgång med dessa har man harmoniserat stora delar av de styrande dokumenten efter 

internationella motsvarigheter, i synnerhet dokument från Nato. Den gemensamma 

operationen som koncept framstår som prioriterad både nationellt och internationellt. I vissa 

fall uttryckt mer underförstått än som uttalad metod, och i vissa fall som kombinerad 

bekämpning eller som strid med system i samverkan. 

 

Inom den svenska dokumentstrukturen finns dessvärre brister i hur man harmoniserat 

dokumenten från nivå till nivå. 

 

För att dokumenten ska skapa förutsättningar för gemensamma operationer, där svenska 

förband har en tillräcklig nivå av interoperabilitet, krävs att dokumentstrukturen utvecklas.  

Det saknas en genomgripande struktur från politisk nivå ner till den taktiska nivån, vilket ger 

en otydlig bild av vilken grad av interoperabilitet som eftersträvas på de olika nivåerna. 

Vidare presenteras inte heller en harmoniserad bild av hur man avser att skapa den 

eftersträvade förmågan. Interoperabilitet förekommer på många platser som begrepp och i till 

exempel Flygvapnets utvecklingsplan som en egen rubrik.
226

 Det som saknas är hur och i 

vilken omfattning detta ska ske. 
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Olika begrepp som används rörande gemensamma operationer har som tidigare redovisats 

kopplingar till varandra både teoretiskt och praktiskt men här bör dokumenten finna en enad 

användning och tolkning av begrepp.  

 

De inriktningar man är överens om i de olika texterna är på konceptuell nivå vilket innebär att 

när vi kommer ner på operationell, taktisk och stridsteknisk nivå saknas en del styrningar. Det 

finns undantag som till exempel att helikoptrar är en integrerad del av samtliga marina 

operationstyper och att svensk flygtaktisk ledning ska kunna ske enligt internationella 

standarder.
227

 De olika nivåerna bör tydliggöra vad det är man avser med att ”lösa uppgifter 

tillsammans med andra”, samt vilken typ av samarbete och graden av integration. Därutöver 

behövs en enad struktur i de olika dokumenten för att omhänderta de olika dimensionerna av 

interoperabilitet. 

 

Huvudfrågan besvaras därmed genom att konstatera att de styrande och inriktande 

dokumenten behöver utvecklas vad det gäller struktur och begreppsanvändning. Samt även 

vad det gäller tydlighet avseende vilken nivå av samarbete och interoperabilitet som 

eftersträvas, nationellt mellan stridskrafter samt internationellt i de olika samarbetena som 

nämns. 

 

Nedanstående diskussion och policy rekommendationer avser tydliggöra hur dessa 

strukturella och innehållsmässiga förändringar skulle kunna genomföras.  

                                                        
227
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5.2 Diskussion 
 

– Hur skapar svenska styrande dokument förutsättningar för gemensamma 

operationer utifrån interoperabilitetsteorin? 

Huvudfrågan som denna uppsats besvarar kräver en del diskussion för att nå fram till ett 

resultat som bidrar till utveckling av de analyserade dokumenten. 

 

För att de styrande dokumenten skall ge förutsättningar för Försvarsmakten att finna sätt att 

skapa och utveckla sin interoperabilitet nationellt och internationellt så krävs en mer 

samordnad, komplex och stegvis konstruerad struktur. Tidigare hade vi i Sverige en specifik 

doktrin för gemensamma operationer, vilken vid införandet av den operativa doktrinen, jämte 

de olika stridskrafternas doktriner makulerades. Nato och även vissa enskilda nationer har 

skapat ”Joint doctrine” för att omhänderta denna struktur.
228

 Strukturen behöver ha en ”top 

down” konstruktion då det är regering och riksdag som ger uppgifter till försvaret och även 

bestämmer över vilka internationella samarbeten som svensk säkerhetspolitik ska innefatta. 

 

Regeringens inriktningsbeslut för Försvarsmakten innehåller tydliga inriktningar mot 

internationellt samarbete och med vilka organisationer och länder detta ska genomföras, men 

även mot att svenska enheter skall kunna agera försvarsmaktsgemensamt.
229

 Regleringsbrevet 

befäster denna inriktning ytterligare med uppgifter till försvaret att fördjupa de internationella 

samarbetena samt med beslut om medverkan vid olika internationella insatser. Vidare nämner 

man även värdlandsavtalet med Nato.
230

 Det saknas i regleringsbrevet den nationella 

dimensionen av interoperabel förmåga, då skrivningarna om övningar och samarbete är 

kopplade till internationellt samarbete.  

 

Regeringens handlingsplan för samarbetet med Finland innehåller delar som förtydligar hur 

långtgående samarbetet ska vara vad det gäller integrering. Värdering av om det är möjligt att 

skicka gemensamma förband till internationella övningar och om det är möjligt att leda 

varandras marin och flygförband är exempel på detta.
231

 Sändande av förbindelseofficerare 

mellan länderna är också ett sätt att fördjupa samarbetet. Denna typ av handlingsplaner borde 

skapas för samtliga bilaterala och multilaterala samarbeten. Dessa handlingsplaner skulle 

skapa förutsättningar för Försvarsmakten att planera, samt att tillsammans med de olika 

samarbetspartnerna utarbeta modeller som ger efterfrågad effekt. Möjligen skulle ett 

inriktande dokument kunna omhänderta samtliga beslutade samarbeten där de olika avtalens 

omfattning redovisas. 
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Försvarsmaktens inriktande dokument på lite längre sikt är perspektivstudien, vilket även kan 

kallas Försvarsmaktens långsiktiga strategiska planering. Den utvecklar de uppgifter som 

erhållits från regeringen och fungerar samtidigt som underlag för nästa försvarspolitiska 

inriktningsbeslut.
232

 I texten framgår det att Försvarsmakten anser att det behövs en nationell 

säkerhetsstrategi för att förenkla långsiktiga militära prioriteringar, samt ett behov av att 

tydliggöra på vilket sätt ”säkerhet tillsammans med andra” ska genomföras.
233

 Denna önskan 

kan kopplas till mitt förslag ovan om att utarbeta tydliga handlingsplaner för samtliga 

internationella samarbeten. 

  

Kopplat till interoperabilitet och gemensamma operationer presenterar perspektivplanen 

konceptet ” Strid med system i samverkan”. Detta innebär att de olika operationsmiljöerna 

genom snabba nätverk kopplas ihop, vilket medger att olika stridskrafter på ett effektivare sätt 

kan agera tillsammans. Här tar man upp vikten av teknisk utveckling för att möjliggöra detta, 

men undlåter att ta upp de konceptuella förändringar som också krävs för att öka 

interoperabiliteten.
234

 Utveckling av gemensamma koncept och även personalens utbildning 

är exempel på sådana. Gemensamma operationer mellan Marinen och Flygvapnet framstår 

som särskilt prioriterade. 

 

I MSD talar man om samordnade insatser och i OpD om kombinerade vapen, men inte 

någonstans nämns perspektivplanens ”strid med system i samverkan”. Kopplingar till den 

förväntade sammanfogningen av operationsmiljöerna saknas också. För att utveckla 

doktrinträdet mot interoperabilitet och gemensamma operationer bör man använda samma 

begrepp som de inriktande dokumenten samt även ta upp de mer konceptuella dimensionerna. 

En tydligare redovisning av de otydligare gränserna mellan stridskrafterna och de krav på 

personalens utbildning som detta medför behövs.  

 

Marinens taktiska reglemente och Flygvapnets utvecklingsplan har analyserats för att ge en 

bild av hur de inriktande dokumentens budskap lyckats tränga ner till taktisk nivå. Den 

övergripande inriktningen att svenska förband ska kunna verka tillsammans med varandra och 

med internationella enheter är tydlig i båda dessa dokument. Genomförande av övningar både 

nationellt stridskraftsgemensamt och internationellt föreskrivs. Harmonisering med 

internationell standard som t ex. Nato STANAG:s och även en strävan till gemensamma 

styrdokument nationellt bär mot ökad interoperabilitet.
235

 Utbildning av personal i språk 

(engelska) och genomförande av tjänstgöring i staber ökar förmåga till genomförande av 

gemensamma operationer. Flygvapnets utvecklingsplan har skrivit ett eget avsnitt för att 

förtydliga strävan mot interoperabilitet, vilket borde eftersträvas i alla reglementen. Man 

betonar även att reglementen bör beskriva interoperabel förmåga rörande både metod och 

språk.
236
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Flygvapnets utvecklingsplan är det av de analyserade dokumenten som tydligast redogör för 

hur man avser att skapa interoperabilitet i syfte att nå framgång i gemensamma operationer.  

I kapitel 5 redogör man för hur man ser på konsekvenserna av beslutad utveckling.
237

 

Genom att använda den av Nato använda indelningen av påverkansområden struktureras 

kapitlet upp i:  

 doktrin  

 organisation,  

 träning, 

 materiel 

 ledarskap och utbildning, 

 personal 

 faciliteter  

 interoperabilitet. (DOTMLFPI)
238

 

Uppdelningen kan ses som en lämplig konstruktion för att omhänderta de olika 

dimensionerna av interoperabilitet där den avslutande sektionen som heter ”interoperabilitet” 

sammanfattar de olika delarna. Vid en värdering av ett förbands olika förmågor bör samtliga 

dessa områden belysas. 

 

I uppsatsens analysschema var det indikatorerna som rör ledarskap och personalens förmåga 

som aktiverades minst. De delar av de styrande dokumenten som omhändertar dessa delar 

förhåller sig ofta till ämnet på en konceptuell nivå genom redogörelse för befälssystem eller 

beskrivningar av krav på personal, i form av till exempel yrkeskunnande och ansvar.
239

 

Nationell förmåga såväl som internationell förmåga till interoperabilitet skapas i grund och 

botten av personalen. I amerikanska försvarsmaktens utvecklingsplan strävar man till att 

utbilda sin personal till att bli mer ”joint”. Strävan är att minska skillnaderna mellan officerare 

från olika stridskraftsslag för att bädda för mer effektivt genomförande av gemensamma 

operationer.
240

 Under de gemensamma operationer som genomförts mellan Marinen och 

Flygvapnet i Sverige, för skapandet av förmåga att verka med helikopter från svenska fartyg, 

har personal med bakgrund i både Armén och Marinen bemannat helikopterkomponenten. Det 

finns enligt fartygschefen fortfarande skillnader som beror på vilken bakgrund personalen 

har.
241

 Detta talar för att vi i Sverige ska studera den amerikanska inriktningen och sträva efter 

att vid utbildning av svensk militär personal utbilda för att skapa ensade förhållningssätt och 

ökad stridskraftsöverbryggande kunskap. Denna strävan kan kopplas till perspektivstudiens 

syn att Försvarsmaktens personal behöver en bred utbildning och hög förmåga till anpassning 

för att möta det framtida stridsfältets utmaningar.
242
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5.3 Policy rekommendationer 
 

För att utveckla de styrande dokumenten så att de bättre skapar förutsättningar för 

interoperabilitet och gemensamma operationer, bör de från regeringen inriktande dokumenten 

ner till de taktiska reglementena använda ett gemensamt förhållningssätt. En lämplig metod 

kan vara att följa Flygvapnets modell att använda Natos struktur: 

 

 Doktrin 

 Organisation 

 Träning 

 Materiel 

 Ledarskap och utbildning 

 Personal 

 Faciliteter 

 Interoperabilitet 

 

Vidare bör dessa kompletteras med tydliga redogörelser för vad de olika samarbetena innebär 

i form av interoperabel förmåga, möjligen i form av handlingsplaner likt den för det Svensk -

Finska samarbetet. Därutöver bör utvärdering av den interoperabla förmågan ske utifrån 

samma struktur, där varje efterfrågad förmåga bör bedömas utifrån samtliga aspekter. 

 

När man skapat denna struktur bör även den begreppsmässiga floran bli kongruent mellan de 

olika publikationerna. Att som idag använda olika begrepp för förmågan att verka 

tillsammans skapar otydlighet. 

 

Sveriges försvarsmakts nya doktrinserie med Militärstrategisk doktrin och Operativ doktrin 

med därunder existerande eller planerade taktiska reglementen, skapar förutsättningar för en 

tydlig bild av Försvarsmaktens övergripande strategiska koncept ner till taktiska förmågor. 

Om man utvecklar strukturen behövs enligt författaren ingen ytterligare doktrindel för att 

omhänderta gemensamma operationer. Förutom möjligen då ett inriktande dokument som 

innehåller alla beslutade samarbeten som nämnts ovan. 

 

Avslutningsvis bör vår militära utbildning från GMU (Grundläggande militär utbildning) upp 

till HSU (Högre stabs utbildning) sträva efter att öka kunskaperna om samtliga stridskrafter 

och våra internationella samarbetspartners. Framtidens militära operationer kommer enligt 

internationella studier att bli mer integrerade och i stort sett radera gränserna mellan 

operationsmiljöer och olika stridskraftsslag. Denna vision om den framtida mer integrerade 

militära förmågekartan är mycket tydlig i den amerikanska Joint vision 2020 och går också att 

utläsa i Försvarsmaktens perspektivstudie. 
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5.4 Förslag på vidare forskning 
 

Genomförd analys och de dragna slutsatserna har att gör med de styrande dokumenten som 

inriktar Försvarsmakten. Att finna brister utifrån teori är en dimension men för att vidare 

analysera hur dessa brister påverkar Försvarsmaktens verksamhet kan forskning med fokus på 

empiri från insatser utifrån interoperabilitetens dimensioner skapa tydligare förståelse för 

vilka områden som behöver utvecklas. 

 

Vidare har det efter genomförande av denna analys av de styrande dokumenten framkommit 

att det finns skäl att utveckla dessa vad det gäller struktur och begrepp. En analys av olika 

modeller av hur att skapa denna struktur skulle kunna utveckla de förslag som givits ovan. 

Empirin skulle kunna vara olika internationella dokument. 

 

Vid genomläsning av olika dokument som rör interoperabilitet har olika modeller för att mäta 

och värdera interoperabilitet framkommit. Hur avgör man hur iteroperabelt ett förband är? 

Vilken modell passar för att värdera svensk interoperabilitet? 

 

Utbildning av militär personal behöver enligt den amerikanska ”Joint vision 2020” bli bättre 

på att skapa officerare med en bred förståelse av hela denna militära förmågekartan.  

Hur ser svensk militär utbildning ut idag kopplat till denna förmåga och hur kan den 

utvecklas. 

5.5 Reflektion 
 

Undersökningens genomförande har strävat efter att vara transparent för att ge goda 

förutsättningar för reproducerbarhet. De tolkningar som gjorts av teorin och av de analyserade 

texternas innehåll har redovisats löpande för att läsaren ska kunna följa resonemangen och 

förstå dragna slutsatser. Då författaren är anställd i Försvarsmakten sedan många år finns det 

risk att förförståelse påverkat de tolkningar som gjorts men denna risk har minimerats genom 

ovanstående förfarande. 

 

De förslag som ges i uppsatsens avslutande diskussion och policyrekommendationer ska ses i 

ljuset av arbetets omfattning och gör därför inte anspråk på att vara de enda lösningar som är 

applicerbara. Därför har också förslag på vidare forskning redovisats som innehåller vidare 

studier om både praktiskt användande av dokumenten och om olika typer av struktur som kan 

användas för att skapa väl fungerande styrdokument.  
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