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Sammandrag 
Syftet med uppsatsen är att bedöma om officerare i logistikrollen har liknade uppfattning 
som officerare i chefsrollen, avseende vilka interoperabilitetskrav som anses viktiga för att 
nå ökad effekt i logistikfunktionen i ett internationellt perspektiv. Detta har gjorts med stöd 
av teorin om interoperabilitet samt analyserats med hjälp av en komparativ metod. 
 
Avseende den övergripande slutsatsen så talar resultatet för att stora skillnader mellan 
grupperna har sammantaget inte kunna styrkas. Det finns emellertid skillnader från 
undersökningen som indikerar att det råder olika uppfattningar om synen på enstaka 
interoperabilitetskrav. Det rör sig framförallt om synen på, framgångsfaktorn ledarskap med 
betydelsen intellektuell förändring och ”ökat joint tänkande”, principerna flexibilitet- och 
enkelhet samt samarbete och koordinering, basfunktionen uthållighet med de ingående 
logistikfunktionerna drivmedel, reparation och materielunderhåll samt reservdelar. 
Skillnaderna gällde i både fredsbevarande- och fredsframtvingande operationer.  
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund till valt arbete 
 

”In war it is not always possible to have everything go exactly as 
one likes. Working with Allies sometimes happens that they 
develop opinions of their own”. 1 

 

I den klassiska forskningen om internationella relationer så säger den s.k. 
realistiska skolan, att både människor och stater främst agerar efter sitt 
egenintresse.2 Att det förhåller sig på det viset understryker delvis Athony W. 
Faughn i sin rapport ”Interoperability: Is It Achievable?”. Rapporten behandlar 
interoperabilitet i den amerikanska krigsmakten. Där framgår bl.a. att chefer 
först prioriterar individuella system till sitt eget truppslag. Därefter till den egna 
försvarsgrenen, efter det interoperabilitet med gemensamma system inom 
samma försvarsgren. Sist kommer interoperabilitet mellan försvarsgrenarna.3 
Resultatet av dessa prioriteringar blev ett bakslag för USA under invasionen i 
Grenada då försvarsgrenarna inte kunde kommunicera med varandra.4  

 
Det är inte orimligt att anta att liknade prioriteringar ligger till grund för 
anskaffning av materiel och system i den svenska Försvarsmakten då vi gärna 
jämför oss med USA. Något som talar för detta är en kartläggning som FMV 
gjort av erforderliga ledningsstödsystem för materiel i försvarsmakten.5 
Resultatet är häpnadsväckande, det finns nästan 200 stycken olika system för att 
koordinera logistiken. Bara driften av dessa system kostar lika mycket som ett 
regemente per år, trots det har vi långtifrån full kontroll på vilken materiel vi 
disponerar eller var den finns.6  Detta har framförallt uppmärksammats då 
friktioner uppstått i samband med materieldirigeringar till utlandsstyrkan. Det 
finns en allmän uppfattning att Försvarsmakten köper in materiel både 
försvarsgrensvis och truppslagsvis. Detta torde ytterligare ha bidragit till att öka 
mångfalden av materielslag. Resultatet av ovan kan sägas lagt grunden till en 
logistikfunktion som är allt för stor, allt för dyr och inte minst allt för tungrodd.  

Interoperabilitet har hamnat högt på ÖB: s prioritetslista genom behovet av en 
kostnadseffektivare logiskfunktion. Dessutom har behovet av att försvara 
Sverige utanför landets gränser bidragit till ett tydligare fokus på samverkan 
med andra länder och partners för att bidra till en fredlig värld. Förebilden för 
utformningen av det nya Försvaret har således fått en starkare knytning till den 

                                                 
1 Citat från Sir Winston Churchill, The hing of Fate, 1954. The Greenhill Dictionary of 
military quotations (2000), Storbritanien, London. 
2 Nilsson Peter, C-uppsats FHS, Under vilka betingelser vinner stater mellanstatliga krig, s 20.  
3 Faughn Antony W, Interoperability: Is It Achievable? September 2001, s 29-30. 
4 Ibid, kap 1. 
5 Andersson Staffan,  FMV, lektion vid FHS Operativ och strategisk logistik kurs, 2003-12-15  
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Europeiska unionen med ett europeiskt försvar, där Försvarsmakten har en del 
av det totala ansvaret för utvecklingen av EU:s militära krishanteringsförmåga.7 
 
Som ett resultat av en strävan mot en ökad internationalisering har 
logistikfunktionen fått ett ökat genomslag jämfört mot tidigare. Det äldre och 
relativt ”tunga” logistikkonceptet med depåförvaring omstruktureras nu av 
Försvarsmaktens logistikavdelning. Målet är att få en mer insatsliknade logistik 
som är behovsstyrd.  Krympande budget innebär att funktionen skall bli mindre 
och flexiblare. Det talas om att det logistiska fotavtrycket8 skall bli mindre 
genom att logistiken skall delas mellan nationer och olika partners.9 
 
Interoperabilitet och internationalisering kommer implicit att innebära att vi 
måste anpassa oss till vår omgivning och inte tvärtom. Vi ska alltså anamma 
internationellt vedertagna standarder, metoder och snarlik syn på hur vi 
använder militära medel i gemensamma fredsfrämjande operationer.  
Att veta var vi står i dag innan processen startar och investeringar påbörjas 
känns angeläget. I skrivande stund är författarens bedömning att det är en 
relativt liten krets som arbetar med interoperabilitetsprocessen. Det finns ytterst 
få skrifter om detta fenomen. Ledningsinspektören har dock nyligen givit ut ” 
svensk ledningssystemutveckling mot internationell interoperabillitet 2004” 
Syftet med arbetet är att skapa förutsättningar för interoperabilitet både vad 
gäller metoder, personal, organisation och teknik.10 
 
Ambitionen med uppsatsen är att tydliggöra vilka interoperabilitetskrav som 
efterfrågas kopplat till logistik. Därför kommer innehållet i dessa olika begrepp 
och storheters förhållande till varandra belysas och värderas. Genom att ett 
flertal får möjlighet att ta ställning till problematik och möjligheter inom 
interoperabilitet, kan detta arbetet tjäna som en s.k. ”second opinion” parallellt 
till Försvarsbeslut 2004. Som citatet av Winston Churchill anger har nationer 
och därmed individer en tendens att utveckla egna åsikter. Därför känns det 
angeläget att tydliggöra vilka åsikter svenska officerare har om interoperabilitet 
i en fredsfrämjande operation. 
 
Teorin om interoperabilitet har satts samman för att utgöra en teoretisk 
anknytning till undersökningen då den kan antas utgöra ett underliggande 
ramverk. Begreppsfloran inom teorin är i alla stycken inte helt översättningsbar 
mellan olika språk, men bedöms inte utgöra några större begränsningar för 
undersökningen. Begreppet ”Multinational Operability” som Codner beskriver 
det i boken ”Hanging together” tolkas här som ett samlingsbegrepp för 
interoperabilitet i ett multinationellt sammanhang.  
 

                                                 
7  Försvarsmakten, Försvarsmaktens förslag till fortsatt utveckling av den internationella 
förmågan (enligt uppdrag i regeringsbeslut 8, 2002-06-13, Fö 2002/422/SI) Högkvarteret, 
bilaga 15, HKV beteckning: 23 383: 63305, s. 7 
8 Uttrycket logistiskt fotavtryck är en term som används för att beskriva hur stor 
logistikfunktionen är. Där logistiken går fram blir det spår av anläggningar, depåer och 
kontainrar etc. 
9 Öv Henriksson T, OPIL, C J4, föredrag vid FHS 2003-12-14. 
10 Hkv, Kri, Led, Pla, plan, HKV beteckning: 01 800:76618 2003-11-10, s. 5 
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2. Syfte frågeställningar och preciseringar 

2.1 Problemformulering och syfte 
Den svenska Försvarsmakten står inför en förändring. Ett ökat internationellt 
engagemang kommer med stor sannolikhet innebära att Sverige i framtiden 
måste utveckla sin interoperabilitet. 
 
Mot bakgrund av ovanstående, infinner sig frågan vad menas med 
interoperabilitet? Och mot vad ska svenska Försvarsmakten vara interoperabla? 
Det pratas om NBF (Nationell Besluts Fattning) samtidigt som det talas om 
interoperabilitet för att möjliggöra samarbete med andra nationer, men med 
vilka nationer?  
 
Då det fanns mycket knapphändigt med litteratur vid Försvarshögskolan 
genomfördes besök hos lämpliga representanter på Högkvarteret. Syftet med 
besöken var att ta reda på vilka interoperabilitetskrav som ställdes på 
Försvarsmakten i allmänhet och mot funktionen logistik i synnerhet. Resultatet 
av intervjuerna gav en tydlig bild. Någon enad uppfattning avseende begreppen 
logistikutveckling och interoperabilitetskrav var svår att finna.11 En hel del av 
frågorna som ställdes hänvisades till det pågående arbetet i Försvarsbeslut 04,  
t ex om det går att urskilja vilka interoperabilitetskrav som är tongivande för 
funktionen logistik. Förhoppningsvis skulle svar på dessa frågor tas fram i FB-
04 om tiden inte blev för knapp. Då det fanns skilda uppfattningar blev det 
därför intressant att försöka tydliggöra detta närmare, eftersom olika 
uppfattningar i frågan kan bidra till att interoperabilitets-processen försenas. 
Frågeställningen kopplas till fredsfrämjande operationer. En lämplig rubrik för 
denna avhandling blir därför ”Interoperabla föreställningar i logistikens 
fotspår ”. 
 
Med problemformuleringen som utgångspunkt är syftet med uppsatsen att: 
bedöma om officerare i logistikrollen har liknade uppfattning som officerare i 
chefsrollen avseende vilka interoperabilitetskrav som anses viktiga för att 
erhålla ökad effekt i logistikfunktionen. 

2.2 Hypotes  
För att analytiskt kunna svara på den övergripande frågan formulerades 
följande hypotes.  
 
Hypotes (H1) Det finns en skillnad i syn mellan officerare i logistikrollen- och 
chefsrollen avseende vilka interoperabilitetskrav som ökar effekten i 
logistikfunktionen i en fredsbevarande respektive fredsframtvingande operation. 
 
Hypotesen avhandlas genom att delfrågorna enligt nedan besvaras.  
Enligt hypotes (H0) föreligger ingen skillnad 
 
                                                 
11 Vissa av de intervjuade ansåg t ex att teknisk interoperabilitet var viktigast, medan andra 
ansåg att procedurer och doktriner var det centrala, ytterligare en tredje påpekade den 
juridiska interoperabiliteten som det centrala.   
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2.3 Delfrågor 

1. I vilken utsträckning återfinns spår av interoperabilitetskrav i OPI-4 och 
Dokrin för Gemensamma Operationer? 
 
2. Hur ser officerare i logistikrollen och chefsrollen på interoperabla 
framgångsfaktorer som bidrar till att öka effekten i logistikfunktionen i en 
fredsfrämjande operation?  
 
3. Hur värderar officerare i logistikrollen och chefsrollen olika principers 
betydelse för att öka effekten i logistikfunktionen, inom ramen för en 
fredsfrämjande operation? 
 
4. Inom vilka militära basfunktioner12 anser officerare i logistikrollen och 
officerare i chefsrollen att interoperabilitet bör prioriteras, inom ramen för 
en generisk fredsfrämjande operation? 
 
5. Hur värderar officerare i logistikrollen och- chefsrollen olika logistiska 
områden/logistikfunktioners relativa betydelse för att öka effekten i 
logistikfunktionen inom ramen för en fredsfrämjande operation? 
 
6. Vad finns det för skillnader hos officerare i logistikrollen och officerare i 
chefsrollens syn i fråga 2-5? 

 
För att besvara ovanstående frågor kommer jag inledningsvis att kartlägga 
begreppen logistik och interoperabilitet.  
 

2.4 Centrala begrepp och definitioner 
Interoperabilitet/Interoperabilitetskrav 
Begreppen definieras i kapitel 3 Teori om interoperabilitet 
 
Logistik/logistikeffekt  
När begreppet logistik används så hänförs det till de övergripande områdena 
som finns definierade i OPI-4. Där logistikområdena är 
förnödenhetsförsörjning, teknisk tjänst, kommunikationstjänst samt hälso- och 
sjukvård.  
 
Logistikeffekt likställs med hur stor grad logistikfunktionen kan leva upp till: 
förmågan att förse en försvarsgrensgemensam styrka med rätt personal, 
utrustning och förnödenheter till rätt plats, i rätt tid och i rätt mängd över hela 
konflikt- skalan inom en given ekonomisk ram.13 Denna tolkning ligger också i 
linje med de faktorer som påverkar synergin i logistiksystemet.14 

                                                 
12 I boken Militär Strategisk Doktrin beskrivs basfunktionerna som: Ledning, Verkan, 
Rörlighet, Underrättelser, Uthållighet och Skydd. Den sistnämnda har tagits bort då den 
implicit innefattas i alla basfunktioner. 
13 Definitionen i OPI-4 och ”Focused logistics” har stora likheter. 
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Chefsrollen 
Med chefsrollen menas militär personal som genomgått FHS Chefprogram och 
tjänstgör som avdelningschef eller motsvarande på högkvarteret med minst 
Överstes grad, under tidsperioden 04-01-01—04-03-01. I uppsatsen används 
även orden chefer, officerare, tillfrågade och respondenter för att variera 
språket.  I de fallen skall de förstås som chefsrollen enligt betydelsen i denna 
definition. Att inneha chefsrollen innebär att balansera olika intressen och fatta 
beslut. 

Logistikerrollen 
Med logistikerrollen menas i uppsatsen militär personal, som genomgått FHS 
Chefprogram med logistikinriktning, manlog-utbildning eller genomförd 
Operativ strategisk logistikkurs vid FHS. De skall även tjänstgöra i en 
befattning som har en tydlig koppling till logistikområdet under tidsperioden 
04-01-01—04-03-01. I uppsatsen använd också orden logistiker och 
logistikofficerare. I de fallen skall de förstås som logistikerrollen. Att inneha 
logistikerrollen innebär att kunna svara på frågan –Om detta är möjligt! 

Fredsfrämjande operationer 
Enligt Militärstrategisk doktrin består fredsfrämjande operationer av 
fredsbevarande- och fredsframtvingande operationer, övervakning och 
rapportering, väpnad preventiv trupp, evakueringsoperationer, 
säkerhetsfrämjande insatser och humanitära operationer.15 

2.5 Avgränsningar  
I uppsatsen behandlas i huvudsak officerare inom markstridsfunktionen, för att 
säkerställa så homogena jämförelsegrupper som möjligt. Mycket av 
internationella insatser handlar om att etablera kontroll av markarenan,16 varför 
den kompetensen bedöms som intressant. Urvalet av svenska arméofficerare har 
hämtats från Högkvarteret av praktiska skäl då det är geografiskt nära 
Försvarshögskolan. Dessutom tjänstgör ett flertal av Försvarsmaktens chefer 
och logistikofficerare där.  
 
Logistikofficerare och chefers syn på Interoperabilitetskrav och logistik 
kommer att studeras utifrån perspektivet fredsfrämjande operationer på 
medellång sikt (2004-2010) 
 
I detta arbete studeras övergripande logistikområden då min bedömning är att 
dessa kan anses som allmänt kända hos samtliga respondenter. Dessa har dock 
begränsats till Michael Codners syn i ”Multinational Operability”. Anledning 
till att Codners tolkning används är att han strävar efter att använda begrepp så 
även generalister som inte är insatta i ämnet skall förstå. Dessutom utpekas 
dessa funktioner som centrala kopplat till interoperabilitet i multinationella 

                                                                                                                                
14 Faktorerna för att uppnå synergi i logistikfunktionen är resurser, uppgifter, organisation, 
arbetssätt, tekniska system och interoperabilitet. Det sistnämnda har tagits bort eftersom det 
utgör själva fenomenet för detta arbete, OPI-4, s 16. 
15 Försvarsmakten (2002), Militärstrategisk doktrin, Stockholm: Försvarsmakten, s. 11 
16 Ibid, s. 38 
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fredsfrämjande operationer.17 Detta gör att merparten av cheferna som är 
tillfrågade torde vara bekanta och förstå använda begrepp.  
 
Logistikeffekt har avgränsats till synen i ”Focused logistics”, definitionen 
förekommer också i OPI-4 även om den inte är lika precist formulerad. 
Tolkningen kan därmed ses som den för tillfället mest använda i sammanhanget.  
 
Logistikprinciper har avgränsats till de som finns angivna i AJP-04, då dessa är 
av central betydelse för att få en djupare belysning av hur logistiken ska 
bedrivas.  
 
Utöver det har jag valt att ta med de militära basfunktionerna enligt 
militärstrategisk doktrin.18 Basfunktionerna bedöms vara väl kända i den 
undersökta gruppen. På så vis kan en bild tecknas av vilka element inom 
basfunktionerna som anses vara bärande kopplat till interoperabilitet. 
  
Analyserande doktriner begränsas till doktrin för Gemensamma Operationer och 
Operativ Inriktning för logistik 200419 eftersom de utgör senast framtagna 
doktriner som behandlar den operativa nivån. Den först nämnda bedöms utgöra 
en minsta gemensamma nämnare för samtliga undersökta officerare. Parallellt 
har PARP-mål 200420 analyserats då dessa nämns frekvent i OPI-4. Dessutom 
kan de ses som en slutlig överenskommelse om hur standards skall tillämpas för 
att uppnå interoperabilitet.  
 
Begreppet interoperabilitet avgränsas till definitionen Codner ger i boken 
”Hanging Together”. Definitionen har valt då den antyder att det finns en direkt 
relation mellan interoperabilitet och effektivt utnyttjande av resurser. Vidare har 
definitionen en koppling till NATO som kan sägas var tongivande i 
sammanhanget. 
 
Min avsikt är att fokusera på den operativa nivån. Då gränsen mellan den 
militärstrategiska och operativa nivån inte kan anses som knivskarp kommer 
även den militärstrategiska nivån behandlas ytligt. Uppsatsens fokus har riktats 
mot att tydliggöra skillnader i uppfattning hos officerare i chefs- och 
logistikerrollen.  
 
Tidsperspektivet jag har valt är från 2004 och sex år framåt, då det är en 
någorlunda överblickbar tid och motsvarar ett lämpligt intervall för giltigheten i 
nu gällande doktriner. Det är även tidsperioden för de beredskapsförband som 

                                                 
17 Codner. M, 2003 ” Hanging Together. Military Interoperability in an Era of Technological 
Innovation”, The Royal United Services Institute for Defence Studies, Whitehall Paper 56. 
Great Britain, Austin & Sons Ltd, s 31. 
18 Militärstrategisk doktrin, s 77 
19 OPI-4 får betraktas som en doktrin då den utgör det senast utgivna verket på området. 
Troligtvis kommer den att omarbetas något under kommande år för att då kunna upphöjas till 
en doktrin. 
20 Försvarsmakten, HKV, ÖB U 04, sammanställning av ansvarsförhållanden för 
implementering, uppföljning och rapportering av partnerskapsmål år 2004, 2003-12-16, HKV 
beteckning 23 320: 78568. 



F Ö R S V A R S H Ö G S K O L A N         C-UPPSATS FHS beteckning 19100:2004  
Mj Michael Dorn             2004-04-29 
ChP 02-04  Sida 8 (48) 
 
Sverige har anmält till EU, PARP, UNSAS, SHIRBRIG och NORDCAPS.21   
 
Fredsfrämjande operationer avgränsas till fredsbevarande och 
fredsframtvingande operationer för enkätens huvudfrågor i syfte att begränsa 
exemplen, men med bibehållen spännvidd för att få fram skillnader. 
 
Då det gäller de två oberoende variablerna OBV1: Roller (chefs- och 
logistikerrollen) samt OBV2: Konfliktintensitet (fredsbevarande- och 
fredsframtvingande) kommer fokus ligga på den först nämnda.  

2.6 Källmaterial och källkritik 
Källmaterialet hämtas genom litteraturstudier av centrala verk för utformningen 
av teorier och svenska doktriner som behandlar operativ nivå. Viss del av 
litteraturen är skrivet på engelska, vilket ställt krav på att uttolka och omsätta 
informationen på ett korrekt sätt. Materialet kompletteras med 
enkätundersökning, där officerare i logistikerrollen och chefsrollen får svara på 
rent kvantitativa frågor. I huvudsak används primärkällor, men bearbetat 
material förekommer inom litteraturstudierna. Inom logistik kopplat till 
internationella insatser har viss forskning pågått. Detsamma gäller för 
interoperabilitet i ett multinationellt sammanhang.22 Men någon forskning som 
gör anspråk på att knyta ihop dessa områden har inte kunnat uppbringas. Det 
finns relativt lite litteratur i de öppna källorna om begreppet interoperabilitet 
kopplat till logistik vilket begränsat möjligheten att bygga vidare på tidigare 
studier. De sista åren har det utkommit en hel del material kopplat till framtida 
doktriner och framförallt inom kommunikations- och informationsarenan. Men 
dessa har bedömts som alltför perifera med anledning av uppsatsens 
frågeställning. ”Joint Vision 2010” och ”JointVision 2020” beskriver begreppet 
men fokus ligger mer på det nationella planet och behandlar därför främst 
samverkansförmåga internt nationellt. I JV 2020 ”The Successor Document” 
påtalas multinational interoperabilitet. Men informationen är fortfarande 
hemligstämplad och har därför inte varit möjlig att använda.23  
 
 
 
 
 
 

                                                 
21 HKV/STRA skrivelse inriktning av internationell stabsbemanning. 16 100:628 80 2003-02-
11, underbilaga 1, s. 1 
22 Se Nilsson Peter, Under vilka betingelser vinner stater mellanstatliga krig, C-uppsats vid 
Försvarshögskolan, Olsson Magnus, Internationell logistik ur ett svensk perspektiv, C-uppsats, 
Försvarshögskolan samt Wiktorin Johan, C-uppsats, Svenska officerare internationella i 
föreställningen, Försvarshögskolan 
23  Codner M, Hanging together, s. 10 
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3 Teori om interoperabilitet 

3.1 Michael Codner 
Ett av de centrala verken som finns om interoperabilitet utgörs av Michael 
Codners beskrivning i RUSI Whitehall Paper 56, Hanging Together. Där han 
utgår från NATO:s tolkning av begreppet: 
 
” The ability of Allied Forces of and when appropriate, forces of Partner and other nations, to 
train, exercise and operate effectively together in the execution of assigned missions and 
tasks”24   
 
Definitionen antyder att det finns en direkt relation mellan interoperabilitet och 
effektivt utnyttjande av resurser.25 Codners beskrivning kan säga utgöras av ett 
konceptuellt ramverk för att diskutera interoperabilitet i en militär och civil 
kontext med ett relativt enkelt språk, så även de som inte är specialister på 
området ska förstå. Codner försöker också belysa vilka faktorer som kan öka 
interoperabiliteten i en multinationell miljö. 
 
Vidare försöker Codner koppla interoperabilitet till ett operativt sammanhang. 
Gränssnitten mellan de olika interoperabilitetsområdena blir i hans beskrivning 
inte knivskarpa, men det ger en bra överblick om vilka områden som innefattas 
samt belyser olika inbördes överlappningar.  
 
Codner menar att interoperabilitet spelar en avgörande roll för att uppnå en ökad 
effekt i en operation.26 Han delar in interoperabilitet i olika slags dimensioner.27 
Först och främst beskriver och refererar han det till den organisatoriska nivån.28 
För det andra kan den beskrivas utifrån vilka aktörer som vill uppnå 
interoperabilitet.29 För det tredje kan den härledas till vilka tjänster och områden 
som interoperebilitet är önskad inom, främst påtalas 
teknisk- och logistisk interoperabilitet.30 Dessutom menar han att det finns olika 
typer av interoperabilitet som relaterar till perception och handlingar som 
närmast kan bekännas till den beteende vetenskapliga genren.31 Dessa 
inkluderar faktorer som doktrinella och kulturell aspekter i interoperabilitet, 
vilka sin tur influeras av konstitutionell (grundlagstiftning), juridisk och 
sedvanliga faktorer. 
 
Codner påstår att om man skall beskriva två högkvarter, styrkor, formationer 
eller enheter som interoperabla, så måste man ta hänsyn till alla dessa 
dimensioner. Dimensionerna beskrivs i figur 1 enligt nedan. 

                                                 
24 Rear Admiral Jan H Eriksen, Director NATO Standardization Agency, NATO`S NATIONS 
and partners for peace, volume 47, 4/2002, ISSN 15669009, s 45 
25 Ibid, s. 5 
26 Ibid, s. 5 
27 Ibid, s. 30-31 
28 Ibid, s. 35 
29 Ibid, s. 46-47 
30 Ibid, s. 69-78 
31 Ibid, s. 51 
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Figur 1:  Michael Codners syn på dimensioner i ”Multinational Operabillity”. 
 
 
Codners syn visar att begreppet har en relativt vid betydelse och användning i 
dag. Begreppet interoperabilitet beskriver numer förmågor att verka 
multinationellt från kulturer och strategi ner till den tekniska nivån med 
gemensam standards för drivmedel ammunition och reservdelar etc. etc.  
 
Codner menar att dessa områden i stor utsträckning överlappar varandra då en 
del kulturella faktorer kan få betydelse för den logistiska interoperabiliteten. Ett 
exempel på det är viljan att acceptera speciella förnödenheter och sjukvård från 
länder med andra kulturella utgångsvärden.32  Dessutom påpekar han att det 
finns kulturella och tekniska aspekter i den logistiska dimensionen. Doktrin och 
teknologi har en nära relation och påverkar organisationen. Utöver det menar 
han att en nations militära strategiska koncept kommer att reflektera kulturella 
värden som leder till påverkan på doktrinen och sättet att använda tekniken. 
Codners budskap är att interoperabilitet måste studeras utifrån ett 
helhetsperspektiv då de olika dimensionerna interagerar- och hänger ihop.  
Dimensionerna i hans modell ”multinational operability”utgör således minsta 
gemensamma nämnare för att en relevant analys av fenomenet skall vara möjlig.   

3.2 Stuart H Starr 
Stuart H Starr har beskrivit interoperabilitet i stor utsträckning utifrån ett 
tekniskt perspektiv. Där han sätter kommunikation och ledningssystem i fokus. 
Han har i sin modell (i figur 2) påvisat att delarna som bygger upp 
interoperabilitet har en inbördes relation med skarpa gränser.33 Han utgår från 
                                                 
32 Ett konkret exempel där den kulturella interoperabiliteten spiller över på logistiken är inom 
livsmedelsfunktionen där olika kulturella skillnader accepterar olika standards av kvalitet, 
Codner s. 70  
33 Nilsson Peter, C-uppsats FHS, Under vilka betingelser vinner stater mellanstatliga krig, s 
19. 



F Ö R S V A R S H Ö G S K O L A N         C-UPPSATS FHS beteckning 19100:2004  
Mj Michael Dorn             2004-04-29 
ChP 02-04  Sida 11 (48) 
 
fyra element. Det ena elementet är kompabilitet mellan resursledningssystem så 
olika system kan kopplas samman för att kommunikations skall kunna sändas 
mellan dessa. Det andra elementet är meddelandeformat och det tredje 
elementet beskrivs som förmågan att förena olika databassystem med ingående 
applikationer. Det fjärde elementet beskriver förenlighet mellan de olika 
operativa procedurerna. 
 

  
Figur 2: Stuart H Starr syn på interoperabla element 
 
Stuarts modell bygger på begreppet C334 men ger ändå en bra bild av begreppet 
interoperabilitet. Det handlar mycket om förmågan att kommunicera och utbyta 
tjänster med hjälp av informationssystem.  
  
I ovanstående resonemang blir det därför väldigt svårt att finna lämpliga gränser 
inom interoperabilitet, utan att det finns risk att det går inflation i begreppet. En 
variant att se på det hela är att acceptera olika grader av interoperabilitet i t. ex 
NATO och EU sammanhang. Eller att prioritera specifika områden som bedöms 
som framgångsfaktorer för att uppnå optimal interoperabilitet och 
samverkansförmåga.  
 
Efter en jämförelse av Michael Codners dimensioner av ”multinational 
operability” och Stuart H Starrs modell, anser undertecknad att Codner täcker in 
uppsatsens problemställning medan Stuarts modell är begränsad då den i 
huvudsak koncentrerar sig på det tekniska området med informationsteknologi. 
Codners dimensioner beskriver ett vidare perspektiv som förutom logistik även 
täcker in en del andra perifera men intressanta områden för avhandlingen.    
 

                                                 
34 Förkortning för ”Command, Control and Communication”. 
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Fördelen med Codners beskrivning är att den utgår från ett multinationellt 
perspektiv vilket ligger i paritet med uppsatsen. Det som framförallt gör 
synsättet lämplig är att den stöder analysen av frågeställningarna då den sätter 
fokus på huvuddelen av tidigare nämnda interoperabilitetskrav. På det viset 
bildar den samtidigt en ram som fångar in frågeställningarna på ett bra sätt. 
 
Svagheten med modellen är att den tar med ett antal områden som inte kan 
sägas direkt avhandlar uppsatsens kärnområden utan får sägas utgöra perifera 
områden.35 Dock så kan kopplingar från dessa områden göras till flera 
logistikfunktioner. Fortsättningsvis kan vissa begrepp som beskrivs i den 
beteendevetenskapliga dimension uppfattas som udda och anonyma.36 
Detsamma kan även påstås om den organisatoriska dimensionen. För att hantera 
dessa tillkortakommanden krävs en rekonstruktion av Codners perspektiv. Detta 
medger också att operationalisering av de beskrivna dimensionerna inom 
interoperabilitet underlättas. Därför har författaren tagit sig friheten att 
modifiera teorierna till en egen analysmodell som beskrivs i nästa kapitel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
35 Organisation- och beteendevetenskapliga dimensionerna är perifera så till vida att de inte 
avhandlar uppsatsen huvudfrågeställning. Dock utgör de en delmängd av helheten genom att 
de påverkar huvudområdet logistik.   
36 T ex sedvanor och konstitutionella faktorer vilka bl.a. nämns i den beteendevetenskapliga 
dimensionen.  
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4. Metod och material 

4.1 Inledning 
Det här kapitlet syftar till att beskriva hur uppsatsen har tagits fram. Först 
beskrivs tillvägagångssätt under arbetet för att besvara delfrågorna. Därefter 
beskrivs arbetsmetod, val av vetenskaplig metod, datainsamlingstekniker och 
prövning av reliabilitet och validitet redovisas.  Sist behandlas de etiska 
aspekterna.  
 
För att snabbt komma igång och tillvarata logistisk erfarenhet intervjuades ett 
antal logistikofficerare på Högkvarteret. Detta för att möjliggöra att den senaste 
litteratur från handläggare och chefer tillvaratogs inom avhandlingens 
frågeställning. Därefter togs problemställningen fram. 

4.2 Tillvägagångssätt 
Först togs en hypotes fram. Därefter har problemformuleringen brutits ned till 
sex delfrågor som återges i kapitel 2. Utifrån dessa frågor utformades en enkät i 
olika steg för att besvara delfrågorna 2-5. För att besvara delfråga 1 jämfördes 
centrala doktriner, i samband med detta så analyserades antagna Parnerskaps-
mål för 2004. Under tiden som enkäten var hos provrespondenter för att 
förbättra enkätfrågorna samt se hur EVAL instrumentet fungerar, togs ett 
analysverktyg fram för att kunna analysera materialet. När analysverktyget var 
klart och enkäten omarbetad, skickades den färdiga enkäten ut w 403. Statistisk 
bearbetning gjordes av inkomna enkätsvar. Efter en textanalys av delfråga 1 
gjordes analys av del fråga 2-5. För att besvara den övergripande frågan i 
uppsatsen gjordes en sammanvägning av samtliga delfrågor med en tyngdpunkt 
på slutsatser från delfråga 6. 

4.3 Datainsamlingsmetod 
Datainsamlingen har bestått av litteratur- och dokumentstudier samt en 
standardiserad enkätundersökning. Enkäten publicerades på internet med hjälp 
av WM-data på unika nätsidor. Respondenterna har kunnat gå in anonymt på 
sidan och lämna sina svar. På grund av tekniska fel och att internet var 
svårtillgänglig skickades enkäten ut via internpost till respondenterna.37 
Litteraturstudier har gjorts med kvalitativ ansats för att ta fram nyckelfaktorer 
inom ämnet logistik. Sedan har dessa använts för att kunna ”slå en brygga” 
mellan teoribildningen om interoperabilitet och vad som ger effekt i 
logistikfunktionen. Utifrån detta har underlaget och slutsatser prövats. 
Enkätundersökningen har innehållit slutna frågor med fastställda svarsalternativ. 
De slutna frågorna har analyserats komparativt ur ett rent kvantitativt perspektiv 
för att få fram fördelningen av respondenternas svar vid givna alternativ. 
Kontakt med respondenterna togs i början av januari 2004 för hänvisning till 
enkäten. Svarsfrekvensen har varit förhållandevis god, ca 51 % logistiker och 50 

                                                 
37 Då internet var svårtillgänglig på högkvarteret skickades dessutom en papperskopia på 
enkäten ut i syfte att erbjuda en alternativ svarsmöjlighet. 
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% bland chefer.38 Detta trots bortfall beroende på det tekniska missödet samt 
den trängda arbetssituation som flertalet av respondenterna befann sig med 
anledning av FB-04.  
 
Frivilligheten att svara på enkäten har bedömts som hög, då ingen respondent 
har haft formell uppgift att svara. Under datainsamlingen har ingen tidigare 
forskning inom området hittats som befunnits vara relevant. För att kvalificera 
sig som signifikant skillnad användes genomgående minst p< .05 d.v.s. 
sannolikheten för att göra ett inkorrekt uttalande är mindre än 5 %.39    

4.4 Litteraturstudier 
Litteraturstudierna har bestått av studier och granskning av centrala verk, som 
kan anses ha relevans för teorin om interoperabilitet. Michael Codner Hanging 
together och Stuart H. Starr Perspectives on C3 Interoperability. Analys av 
Doktrin för Gemensamma Operationer och Operativ Inriktning för Logistik har 
gjorts för att skapa förståelse för interoperabilitet kopplat till logistikutveckling. 
Utöver det har utländska doktriner och verk lästs. Som referenslitteratur har 
Anthony W. Faughn Interoperability Is It Achievable? studerats.  

4.5 Urval 
Urvalet för undersökningen har i huvudsak varit arméofficerare tjänstgörande i 
Högkvarteret. Officerare i chefs- respektive logistikrollen togs fram med hjälp 
av Högkvarterets telefonkatalog. Där kunskap fanns hos författaren om 
respektive officers försvarsgrenstillhörighet. Denna kunskap bidrog till att 
sträva efter så hög anonymitet som möjligt för att öka oberoendet rent 
källkritiskt, eftersom författaren är bekant med ungefär en fjärdedel av 
respondenterna. Sammanlagt 35 stycken i vardera grupp har undersökningen 
försökt att nå. 

4.6 Framtagande och användning av analysverktyg 
För att kunna analysera delfrågorna 1 till och med 5 konstruerades ett eget 
analysverktyg. Variablerna i analysinstrumentet framgår i tabellen nedan. 
Variablerna togs fram på basis av de redovisade skrivningarna om 
interoperabilitet och de faktorer som påverkar effekten i logistikfunktionen.   
Variablerna har delvis omarbetats för att tillmötesgå uppsatsens frågeställningar 
på ett så optimalt vis som möjligt.  

 

 

 

 

                                                 
38 Efter slutlig insamlings datum, som förlängdes med sju dagar mottogs ytterligare fem svar 
från chefer och tre från logistiker som därmed inte kunde analyseras i tid. En preliminär 
behandling  med dessa har dock inte visat på någon avvikelse av signifikanta skillnader. 
39 Enligt Fil. dr Georgios Rigas, Uppsala universitet. 
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Figur3: Författarens analysverktyg med oberoende variabler och områden av olika 
interoperabilitetskrav  

 

Områdena har tagits ur Codners syn på Interoperabilitet samt härletts ur faktorer 
som kan antas påverka effekten i logistiksystemet. Genom detta blir det möjligt 
att ”slå en brygga” mellan begreppet interoperabilitet och ökad effekt i 
logistikfunktionen. Analysverktyget utgörs av två oberoende variabler, OBV1: 
Roller (chefsrollen och logistikerrollen), OBV2: Konfliktintensitet 
(fredsbevarande och fredsframtvingande).  Variablerna har varit utformade så 
att generella frågor ställts först för att fånga in ett helhetsperspektiv. Därefter 
har detaljeringsgraden successivt ökat. På såvis kan frågeställningen sägas utgå 
från ett helhets- perspektiv. I analysverktyget finns fem olika områdena av 
interoperabilitets- krav. Dessa områden utgörs i sin tur av åtta till fyra variabler. 
För en utförlig förklaring se bilaga 3. 

Interoperabilitetskrav

Effekt i 
logistikfunktionen

Interoperabla framgångsfaktorer

Logistikprinciper
Militära Basfunktioner

Logistikområden
Logistikfunktioner

2010

Figur4: Författarens principskiss av variabler och nyckel begrepp i uppsatsen. 
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4.7 Reliabilitet 
Reliabiliteten anger tillförlitligheten hos och användbarheten av ett 
mätinstrument och av måttenheten.40 För att minimera de semantiska41 
skillnaderna mellan chefer och logistikofficerares uppfattning om 
kärnbegreppen har dessa förklarats med text i frågeenkäten. Detta därför ett 
flertal av de använda begreppen kan uppfattas olika beroende på hur väl 
respondenterna är uppdaterade om begrepp i de relativt nyutgivna doktrinerna 
som används. Reliabiliteten bedöms vara låg till godtagbar. 

4.8 Validitet 
Med validitet avses att forskaren verkligen mäter det som han har för avsikt att 
mäta.42 Någon prediktion av enkätsvaren låter sig svårligen kunna göras. 
Validiteten är okänd, då det inte finns något tidigare känt instrument. Ytterligare 
en parameter som skulle kunna ha påverkat validiteten kan vara det att de 
undersökta grupperna representerar olika nivåer. Där chefsrollen  kan sägas 
spegla huvudet, medan logistikerrollen speglar själva kroppen i Försvarsmakten 
som organisation.  

4.9 Etiska överväganden 
Ambitionen har varit att enkäten skall besvaras anonymt för att ge en 
tillförlitlig bild av respondenternas uppfattningar. Intresset hos författaren har 
varit att teckna en bild av officerares uppfattning i frågan, inte värdera om 
respondenternas svar är rätt eller fel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
40 Ejvegård. R, 2000, vetenskaplig metod, Lund: Studentlitteratur, s.67 
41 Semantik är betydelselära. Texten kan tolkas olika beroende på vem som uttolkar innehållet. 
Genom semantisk analys kan man få fram vilka tolkningar som är entydig och rimlig i 
sammanhanget. Se Lundberg A, m fl (1990), Veta och välja, om kunskaps sökning och 
beslutsfattning, s. 127 
42 Vetenskaplig metod s. 69 
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5. Resultat 

5.1 Delfråga 1– Doktrinjämförelse  
Under detta avsnitt jämförs Doktrin för Gemensamma Operationer samt OPI-4. 
Jämförelsen görs för att utröna om det förekommer spår av interoperabilitet och 
tidigare nämnda principer i dessa verk. Dessutom analyseras antagna PARP-mål 
som redovisas mer utförligt i bilaga 5  

5.1.2 Operativ inriktning för logistik - 4 
OPI-4 är inte klassificerad som en doktrin vilket tidigare påtalats, men den utgör 
ett dokument som i det närmaste kan liknas vid en doktrin inom logistik 
området.  
 
Doktrinen hänvisar bl.a. till regleringsbrevet, där det framgår att 
interoperabilitetskraven innebär krav på språkkunskaper, metodik och 
utrustning som svarar mot de krav, som ställs för att fullfölja ingångna avtal.43 
Vidare beskrivs att Sveriges Regering har för perioden 2003-2008 antagit 63 
PARP-mål (PG). Till de flesta målen är en tidpunkt inom tidsrymden 2003-2008 
knuten, då målen skall vara nådda.44 Det påpekas också att dessa PG kommer att 
få en direkt styrande påverkan på utvecklingen av Försvarsmaktens logistik och 
inte bara för de förband som anmälts till det internationella styrkeregistret.45  
 
Doktrinen beskriver också vilka de antagna PARP-målen är för logistikområdet 
i en bilaga. Där framgår det att 22 stycken av totalt 63 har en tydlig koppling till 
logistikområdet. Vilka dessa är framgår i bilaga 4. Vidare förklaras varifrån 
dessa PG kan härledas bl.a. till ”Military Task for Interoperability” (MTI), som i 
sin tur hänvisar till  ”Minimum Standards”, militära publikationer och NATO 
Standardization Agreement (STANAG).46  
 
I OPI-4 påpekas också att standardisering av materiel, fasta rutiner och 
procedurer har en direkt påverkan på uthållighet, effektivitet samt 
interoperabilitet och skall därför åstadkommas så långt det är möjligt utan att 
det hämmar möjligheten till ett situationsanpassat agerande.47 Det sägs också att 
logistik i form av förband, materiel, personal, metoder m.m. skall göras 
interoperabla i den utsträckning understöduppgiften kräver och/eller vad 
antagna PG anger.48 T ex så skall stabsarbetsmetodiken vid planeringen av 
logistikverksamhet anpassas till internationell verksamhet.  I doktrinen finns ett 
eget avsnitt vikt för interoperabilitetskrav. Där framgår att interoperabilitet har 
en avgörande betydelse avseende möjligheter att söka multinationella lösningar 
inom logistiken.49 Begreppet interoperabilitet beskrivs i logistiksammanhang 

                                                 
43 OPI-4, s. 7 
44 Ibid, s. 10 
45 Ibid, s. 10 
46 Ibid, s. 10 
47 Ibid, s. 16 
48 Ibid, s. 16 
49 Ibid, s. 16 
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kunna likställas med standardisering inom olika områden, t.ex. materiel, 
förnödenheter, tjänster procedurer mm.50  
 
Dessutom framgår att ur operativ synvinkel är det inom logistik i första hand 
viktigt att åstadkomma interoperabilitet/standardisering av gemensamma 
doktriner, principer och procedurer.51 Därefter påtalas att ett nästa steg bör ske 
genom en standardisering avseende funktionerna, dimensionerande materiel, 
förnödenheter och tjänster.52 Avseende de tekniska systemen anger doktrinen att 
de måste svara mot de krav på interoperabilitet, som antagna PG ställer.53  
Doktrinen lyfter även fram att interoperabilitetskraven har en tydlig koppling till 
NATO då det gäller doktriner, principer och procedurer. Dessa sägs vara väl 
förankrade inom egen organisation och även etablerad inom PFF och EU 
samarbetet.54 
 
Vi skall enligt doktrinen utveckla interoperabilitet och gemensamma 
internationella logistikresurser i linje med Försvarsmaktens långsiktiga 
interoperabilitetsutveckling. Detta skall ske på det viset den är beskriven i 
PARP- processen och tydliggjord i PG.55 Dessutom påtalas att utvecklingen 
skall främja ”regionalt” samarbete, såsom det bl.a. kommer i uttryck i de 
nordiska ländernas samarbete inom NORDCAPS.56 
 
För funktionen hälso- och sjukvård anges specifikt två PG som undertecknats av 
Sverige.57 Vidare påtalas att ledningssystemet skall vara interoperabelt med 
civilt ledningssystem inom landet samt med aktuella internationella militära 
system för sjukvårdsledning vid insatser utanför landet.58 Avseende utbildning 
påtalar OPI-O4 vikten av att den internationella logistikutbildningen skall ske 
minst i den omfattning som erfordras för att uppfylla PG.59 Kopplat till detta 
anges lämpliga kurser.  
 
I OPI-4 kan man återfinna ett antal spår av olika principer, bl. a så finns en bild 
där olika krav påtalas kopplat till den främre respektive bakre nivån. Dessa kan 
utläsas som ledstjärnor eller principer för hur logistiken ska utövas. Här 
återfinns bl.a. ekonomi och flexibilitet.60 OPI-4 tar upp, t ex rationalitet och 
effektivitet, vilket innebär att både civila och militära resurser skall utnyttjas på 
optimalt sätt, möjligheten att stödja sig på tredjepartslogistik61 i stället för att 

                                                 
50 Ibid, s. 16 
51 Ibid, s. 17 
52 Ibid, s. 17 
53 Ibid, s. 17 
54 Ibid, s. 17 
55 Ibid, s. 17 
56 Ibid, s. 17 
57 Ibid, s. 32 
58 Ibid, s. 35 
59 Ibid, s. 37 
60 Begreppet är vedertaget och används inom logistiken i betydelsen att man äger inte resursen 
före man påtalar att den behövs. 
61 Begreppet inom NATO (Third Party Logistic Support Services; TPLSS). Avser inom 
Försvarsmakten nyttjande av, förberedd genom planering, civila entreprenörer för att 
tillgodose behov av förnödenheter och tjänster inom logistikområdet se OPI-4, s. 43 
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upprätta egna resurser.62 Dessa kan sägas ha en stark koppling till ekonomi. 
Detta gäller även transpararens, här åsyftas att information skall vara åtkomlig 
”i nära realtid” för att åstadkomma redundans, samordning och 
kostnadseffektivitet.63 Vidare påtalas andra styrande krav som helhetssyn och 
synergi, där den operativa samordningen sägs vara avgörande för att nå synergi 
samt att en grundförutsättning för att uppnå en optimal resursutnyttjande är att 
en helhetssyn finns.64  
 
Flexibilitet och operativ anpassning nämns, där flexibilitet i resursallokering, 
planering och organisation anges som en nödvändighet för att klara de krav som 
ställs på insatsorganisationen. Vidare påtalas att resurser ständigt skall kunna 
omprioriteras och omdisponeras om läget så kräver.65 I OPI-4 anges inte 
planering som en princip implicit, utan påtalar att det är av stor vikt att 
logistikföreträdarna deltar i hela planeringsarbetet. Logistikernas roll bör vara 
att förse operationsledarna med analyser och råd avseende de logistiska 
konsekvenserna av aktuellt operationsområde, operationskoncept och förväntad 
hotbild.66 I doktrinen framgår att underhållstjänsten samordnas och koordineras 
på ”fältet” i insatsområdet. 

5.1.2 Doktrin för Gemensamma Operationer 
Doktrin för gemensamma Operationer är bl. a framtagen för att tydliggöra ny 
kunskap om hur militära stridskrafter skall utformas och nyttjas. Den anger 
grundläggande principer för hur denna verksamhet bör utföras nationellt som 
internationellt över hela konfliktskalan.67 I den gemensamma markoperativa 
doktrinen fanns inget eget kapitel som behandlade interoperabilitetskrav i ordets 
rätta bemärkelse. Dock så kunde begreppet återfinnas under ett antal andra 
rubriker i doktrinen.  
  
Under kapitlet ledning och krav på ledningssystem framgår att ledningssystem 
skall vara Interoperabla för att möjliggöra internationellt samarbete och 
samarbete med civila delar av totalförsvaret.68 Ledningssystem definieras som 
metoder, procedurer och personal som tillsammans möjliggör effektiv 
samordning och spridning av information.69 Vidare påtalar doktrinen att ledning 
i internationella förhållanden ställer höga krav på interoperabilitet, dels i 
tekniskt avseende, dels med avseende på mental inställning hos de 
samarbetande nationernas styrkor. Förutom ett bra ledarskap nämns fungerande 
gemensam underrättelsetjänst, ledningssystem och logistik som viktiga 
områden. Vidare påtalas respekt för andra länders kultur, religion och 
förhållningssätt som avgörande för framgångsrikt samarbete.70 Enligt doktrinen 

                                                 
62 OPI-4, s. 15 
63 Ibid, s. 16 
64 Ibid, s. 14 
65 Ibid, s. 16 
66 Ibid, s. 18 
67 Utkast till doktrin för Gemensamma Operationer,  remiss 2003, FM beteckning: 19400: 70 
945, s. 1 
68 Ibid, s. 84 
69 Ibid, s. 85 
70 Ibid, s. 88 
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anses standardisering av materiel, rutiner och procedurer vara viktig då 
standardisering sägs ha en direkt påverkan på uthållighet, effektivitet samt 
interoperabilitet.71 Emellertid så påtalas att det inte får gå tillöverdrift så 
möjligheten till situationsanpassat (flexibelt) agerande hämmas.72 Enligt 
doktrinen uttrycks att synen på CIMIC-funktionen, dess syfte, utformning och 
verksamhet skall vara interoperabel med den syn som råder och tillämpas i de 
multinationella militära krishanteringsstyrkor, i vilka den svenska 
utlandsstyrkan har att ingå.73Även här finns en spårbarhet till EU/NATO:s syn 
som är vägledande för FM tolkning av CIMIC-begreppet.74  
  
Doktrinen påtalar vikten av att kompetenser inte enbart får begränsas till det 
rent nationella perspektivet utan måste präglas av interoperabilitet som kommer 
till användning i säkerhetsarrangemang som Sverige är engagerat i.75  Vidare 
sägs att kompetenser och arbetsprocesser måste anpassas eftersom standard sätts 
i ett multinationellt sammanhang.76 Dessutom påpekas att vid skapandet av 
sammansatta militära styrkor med hög flexibilitet måste en balans mellan 
basfunktionerna eftersträvas. 
 
Då det gäller principer säger doktrinen att planering är en avgörande del för att 
med rätt fokus och bibehållet tempo leda och genomföra gemensamma 
operationer.77 Planering skall ha gemensamt fokus på önskat slutläge. Doktrinen 
påtalar att genom hög handlingsfrihet skapas flexibilitet, dessa är närbesläktade 
eftersom att i realiteten innebär det att snabbt uppkomna situationer kan 
handteras.78 Vidare beskriv att flexibilitet uppnås genom att förbereda alla 
möjliga eventualiteter. Resurser skall kunna omprioriteras och omdisponeras om 
läget kräver.79 För att kunna handtera snabba förändringar måste logistiken vara 
framåtriktad och aktiv.80 Detta kräver att chefen ger tydliga direktiv för VAD, 
NÄR och VAR logistikstödet skall levereras. Detta uppnås främst genom enkla 
och klara planer.81 Enkelhet kopplas också till snabbhet som påverkar tempot i 
striden. Enligt doktrinen syftar samordning till synergieffekter så dessa skall 
kunna utnyttjas till tid och rum.82 Samordning är en av de viktigaste uppgifterna 
på operativ nivå därför måste samordningsansvaret vara entydigt reglerat.83 
 
De nedtecknade spåren av interoperabilitet och principer som identifierats 
genom analys av båda doktrinerna, sammanfattas i tabellerna enlig nedan.  

                                                 
71 Ibis, s. 31 
72 Ibid, s. 31 
73 Ibid, s. 78 
74 Ibid, s. 77 
75 Utkast till Doktrin för Gemensamma Operationer, s. 91 
76 Ibid, s. 91 
77 Ibid, s. 45 
78 Ibid, s. 24 
79 Ibid, s. 31 
80 Ibid, s. 79   
80 Ibid, s. 29 
80 Ibid, s. 29  
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OPI-4 hänvisade vid ett flertal tillfällen till antagna PARP-mål. Därför gjordes 
en övergripande analys av PARP-mål 2004, vilka redovisas kopplat till de olika 
variablerna nedan. Hur analysen gjordes finns beskrivet i bilaga 5. 
 
 
 
Tabell 1: Identifierade spår av interoperabilitetskrav och antal PARP-mål i doktriner 
analyserat utifrån perspektivet interoperabla framgångsfaktorer. 

 
 
Tabell 2: Identifierade principer i analyserade doktriner. 
Principer Operativ Inriktning för 

Logistik-2004 
Doktrinen för Gemensamma 
operationer 

Överlägsenhet i 
planering 

Återges i annan ordalydelse än i AJP 
tolkning som fanns i enkäten. 
Planering finns ej med som princip. 

åtalas inte som en princip men 
anering beskrivs utifrån GOP. 

Samarbete & 
koordinering 

Anges i doktrinen implicit, 
nämns som något som sker på 
”fältet”. 

Är inte angivet. 

Flexibilitet & 
enkelhet 

Flexibilitet ja resurser skall kunna 
omprioriteras. Enkelhet nej. 

Ja både enkelhet och flexibilitet. 

Ekonomi Ja, endast i den bakre nivån. Nej 
Synergi Ja detta uppnås genom operativ 

samordning. 
Ja genom samordning. 

 

Framgångs-
faktorer 
 

Operativ Inriktning för 
Logistik-2004 

Doktrinen för Gemensamma
operationer 

PG 
 

Organisation Ja, logistiska förband/org. skall göras
interoperabla i den mån 
understödsuppgiften kräver eller vad 
antagna PARP-mål anger. 

Svårt att utläsa i dokumentet. 
Dock så påtalas vikten av att 
förband sätts ihop så det skall 
kunna användas inom hela 
konfliktskalan nationellt som 
internationellt 

15 

Metod          
 
 

Anges tydligt, som det området som 
skall standardiseras i första hand och 
anpassas till internationell standard 
inom ramen för PFF och EU 
samarbete.  

Beskrivs som behov av 
anpassning och standardisering
av arbetsprocesser för att öka 
effekten internationellt. 

5 

Logistik & teknik
 
 

Uttrycks i form av vilka PARP-mål 
som har koppling till området. Utöver
det betonas vikten av standardisering 
av materiel i ett senare skede. 

Beskrivs utifrån ett lednings 
perspektiv främst i teknisk och
logistiskt. Dessutom påtalas 
vikten av standardisering av 
materiel för att öka 
uthålligheten. 

26 

Övning & 
utbildning 
 
 

Doktrinen utrycker det på ett klart och
tydligt sätt. Vi skall minst uppfylla 
antagna PARP-mål. 

Uttryck som viktigt. Behov av 
personliga kompetenser  främs
inom det tekniska området. 

17 

Ledarskap 
 
 

Berörs endast utifrån ett 
ledningsstödsystem perspektiv och 
inte som det definierades i 
frågeenkäten. 

Beskrivs som en viktig del med
anknytning till ledningssystem
(metoder, procedurer och 
personal) skall vara 
interoperabla för att möjliggöra
internationellt samarbete.   

0 
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 Tabell 3: Identifierade interoperabilitetskrav i doktriner, analyserade ur perspektivet militära 
basfunktioner. 

 
 

Tabell 4:  Interoperabilitetskrav i doktriner identifierade utifrån perspektivet 
logistikområden- och logistikfunktioner. 
Logistikområden 
och funktioner 

Operativ Inriktning för 
Logistik-2004 

Doktrinen för Gemensamma 
operationer 

PG 

Förnödenhets-
försörjning 

Ja Nej 4 

Teknisk tjänst Informationssystem för 
driftuppföljning av 
individnummersatt materiel 
skall vara FM-gemensam 
och selekterad information 
skall kunna delges andra 
system. 

Nej 0 

Hälso- och 
 Sjukvård 

Ledningssystem ska vara 
interoperabelt med civila 
Ledningssystem nationellt 
och internationellt så 
funktionen kan delta i 
multinationella insatser. 

Nej 4 

Kommunikations-
tjänst 

Nej Nej 2 

 
 
 
 
 
 

Basfunktioner Operativ Inriktning för 
Logistik-2004 

Doktrinen för Gemensamma 
operationer 

PG 

Ledning             Ja ledningssystem ska vara 
interoperabelt med civila 
ledningssystem nationellt 
samt med aktuella militära 
system för sjukvårdsledning 
vid insatser utanför landet. 
Enligt antagna PG. 

Ja ledsystem skall möjliggöra 
internationellt samarbete, samt 
interoperabilitet mot civila delar 
av totalförsvaret. Definieras som 
metoder, procedurer och 
personal. 

14 

Verkan Nej Nej 3 
Rörlighet Nej Nej 4 
Underrättelse Nej Nämns men det är tveksamt om 

det är interoperabilitet som 
åsyftas. 

13 

Uthållighet Ja i form av standardisering 
av materiel, fasta rutiner 
såsom doktriner, principer, 
procedurer, förnödenheter, 
tjänster m.m.  

Uthållighet nämns  endast 
tekniskt hänseende 

22 
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5.2 Delfråga 2-5 Enkätsvar  

5.3.1 Bakgrundsfaktorer 
Ett begränsat antal bakgrundsfaktorer84 inhämtades för att möjliggöra att de 
kontrollerade grupperna överensstämde med varandra. Kontrollerade faktorer 
var: ålder, grad, truppslag och erfarenhet av fredsfrämjande operationer.   
 
Åldersfördelningen hade relativt hög grad av överensstämmelse internt i de 
olika kategorierna. På liknade sätt var överensstämmelsen i de aktuella 
graderna. När det gäller gradfördelningen så utgjordes chefsgruppen av 2/3 med 
överstes grad och resterande del med generals grad. I logistikgruppen var 
spridningen större, hälften av respondenterna utgjordes av majors grad och 
knappt hälften av överstelöjtnants grad. När det gäller truppslagbakgrund kan 
majoriteten (ca 60 %) i logistikergruppen hänföras till grupperingen 
underhåll/träng och tekniker. Ett antal respondenter har hamnat under rubriken 
annan bakgrund. Detta kan bero på att vederbörande tillhörde det medicinska 
truppslaget alternativt tillhört någon av de andra försvarsgrenarna, troligtvis till 
flygvapnet.  
 
När det gäller chefsgruppen behandlades 17 st inkomna svar. Huvuddelen av 
respondenterna var från Pansar/mek. och lätt infanteri (IB/NB)/Jägare (ca 43 
%). Här var andelen med annan truppslagsbakgrund något högre. Detta kan bero 
på att huvuddelen av cheferna arbetat längre tid på strategisk och operativ nivå 
än på ”truppnivå” och därför hellre bekänner sig till en kategori som saknades i 
enkäten. Erfarenheter av fredsfrämjande operationer visade en jämn fördelning 
mellan de undersökta grupperna. I gruppen med logistiker behandlades 19 st 
inkomna svar. Merparten (ca 35 %) av dem som deltagit i fredsfrämjande 
operationer har varit ute fler än en gång. Ungefär hälften av respondenterna i 
båda grupperna har ej erfarenhet av fredsfrämjande operationer (ca 55 %), dock 
så har ett fåtal av respondenterna tjänstgjort internationellt i andra sammanhang 
t.ex. som stabsofficer i Bryssel.  Bakgrundfaktorerna från enkäten finns utförligt 
presenterat i bilaga 4. 

5.3.2 Delfråga 2 – Interoperabla framgångsfaktorer 
Insamlat resultat för delfråga 2 inhämtades genom enkätfråga 5. I frågan fick 
respondenterna fördela 100 poäng mellan 5 framgångsfaktorer för 
interoperabilitet. Dessa var organisation, metodik, logistik- och teknik, träning- 
och utbildning samt ledarskap. Fördelningen gjordes för att visa vilken relativ 
betydelse respondenterna tillmätte dessa framgångsfaktorer för interoperabilitet 
i två generiska, operationstyper: fredsbevarande/peace-keeping (PK) och 
fredsframtvingande/peace-enforcement (PE). 
 

                                                 
84 Redovisas som diagram i bilaga 4 
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Graf 1: Chefer- och logistikers syn på interoperabla framgångsfaktorer  
vid en fredsbevarande operation. 
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Graf 2: Chefer- och logistikers syn på interoperabla framgångsfaktorer vid en  
fredsframtvingande operation. 
 
 
Respondenterna i chefsgruppen tillmätte träning och utbildning störst betydelse 
i fredsbevarande- och fredsframtvingande operationer. Lägst skattad var 
organisation i båda typer av operationer. Större skillnader hur cheferna 
värderade framgångsfaktorerna beroende på typ av operation finns inte. 
 
I logistikergruppen tillmättes logistik och teknik störst betydelse i 
fredsbevarande operationer och ledarskap i fredsframtvingande operationer. 
Lägst värderat i båda typer av operationer var organisation. Inga större 
skillnader finns i hur de logistiska officerarna värderade de olika faktorerna 
beroende på typ av operation. Stora skillnader mellan de båda grupperna kunde 
dock identifieras i synen på faktorerna träning- och utbildning samt ledarskap. 
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5.3.3 Delfråga 3 – Principer  
Resultat för delfråga 3 inhämtades genom fråga 6 i enkäten. I frågan fick de 
tillfrågade fördela 100 poäng mellan olika principer.85 Fördelning gjordes för att 
visa vilken relativ betydelse respondenterna tillmätte de olika principerna, för 
att öka effekten i logistikfunktionen inom ramen för två typer av operationer: 
fredsbevarande/peace-keeping (PK) och fredsframtvingande/peace-enforcement 
(PE) 

Principers betydelse för ökad effekt i 
logistikfunktionen vid fredsbevarande-

operationer

0
5

10
15
20
25
30
35

Plan
eri

ng

Sam
arb

. &
 ko

ord
.

Fle
x. 

& en
ke

lhe
t

Eko
no

mi

Sy
ne

rgi

Logistiker
Chefer

A
nd

el
 i 

%

Principer

 
Graf 3: Chefer- och logistikers syn på olika principers betydelse för att öka effekten i 
logistikfunktionen, vid en fredsbevarande operation. 
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Graf 4: Chefer- och logistikers syn på principers betydelse för att öka effekten i 
logistikfunktionen, vid en fredsframtvingande operation. 
 
Chefer ansåg att den viktigaste principen var flexibilitet och enkelhet i båda 
typerna av operation. Den minst viktiga anges som ekonomi i både 
fredsbevarande och fredsframtvingande operationer. När det gäller cheferna var 
tendensen tydligast i principerna ekonomi samt flexibilitet och enkelhet. Där 
ekonomi minskade i betydelse samt flexibilitet och enkelhet fick ökad 
betydelse. De logistiska officerarna angav i stället den viktiga principen som 

                                                 
85 Principerna finns angivna i AJP-04, kap1, sid 1-2. 
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samarbete- och koordinering i båda typer av operationer. De övriga principerna 
värderades jämbördigt. Den minst viktiga principen anges som ekonomi i 
fredsframtvingande operationer. När det gäller logistikerna finns tydliga 
tendenser mellan fredbevarande och fredsframtvingande operationer. 
Tendenserna är samarbete- och koordinering, minskar i betydelse på bekostnad 
av principen flexibilitet- och enkelhet som ökar. Även här finns skillnader hur 
de olika grupperna sett på de olika principerna. Framförallt är det skillnad i 
synen på samarabete- och koordinering samt enkelhet-och flexibilitet.   

5.3.3 Delfråga 3 – Basfunktioner 
Insamlingsresultat för delfråga 3 gjordes genom fråga 7 i enkäten. I frågan fick 
de tillfrågade fördela 100 poäng mellan de militära basfunktionerna, ledning, 
verkan, rörlighet, underrättelser och uthållighet. Fördelning gjordes för att visa 
vilken relativ betydelse respondenterna tillmätte interoperabilitet i 
basfunktionerna, inom ramen för två generiska övergripande operationstyper: 
fredsbevarande/peace-keeping (PK) och fredsframtvingande/peace-enforcement 
(PE).86 
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Graf 5: Chefer och logistikers syn på hur viktigt interoperabilitet anses vara i de olika 
basfunktionerna, vid en fredsbevarande operation. 

                                                 
86 PK och PE är internationellt vedertagna förkortningar. 



F Ö R S V A R S H Ö G S K O L A N         C-UPPSATS FHS beteckning 19100:2004  
Mj Michael Dorn             2004-04-29 
ChP 02-04  Sida 27 (48) 
 

Betydelse av interoperabilitet i basfunktioner 
vid fredsframtvingande operationer

0

5

10

15

20

25

30

Ledn
ing

Verk
an

Logistiker
CheferA

nd
e l

 i  
%

Basfunktioner

 
Graf 6: Chefer- och logistikers syn på hur viktigt interoperabilitet anses vara i de olika 
basfunktionerna, vid en fredsframtvingande operation. 
 
I chefsgruppen tillmättes ledning störst betydelse i både fredsbevarande och 
fredsframtvingande operationer. Lägst skattad var verkan i fredsbevarande 
operationer och uthållighet i fredsframtvingande operationer. En tendens finns 
hur chefer förändrade sin syn på funktionerna beroende på typ av operation.87 
Den basfunktion som ökade mest i betydelse var verkan på bekostnad av 
uthållighet.  
 
I gruppen med logistiker tillmättes ledning och uthållighet störst betydelse i 
fredsbevarande operationer. I fredsframtvingande operationer tillmättes ledning 
högst betydelse. Lägst skattat var verkan i fredsbevarande operationer. Vissa 
mindre skillnader finns hur logistikerna förändrade sin syn på funktionerna 
beroende på typ av operation.88 Den faktorn som ökar i betydelse är verkan på 
bekostnad av faktorn uthållighet. Då det gäller skillnader i syn på basfunktioner 
mellan de olika grupperna/rollerna framkom dessa främst inom elementet 
uthållighet.   

5.3.4 Delfråga 5 – Logistikområden- och logistikfunktioner 
Resultatet från delfråga 4 inhämtades delvis från fråga 8 i enkäten. I frågan fick 
de tillfrågade fördela 100 poäng mellan logistikområden. Dessa var hälso- och 
sjukvård, förnödenhetsförsörjning, teknisk- tjänst och kommunikationstjänst.89 
 
Fördelning gjordes för att visa vilken relativ betydelse chefer och logistiker 
tillmätte interoperabilitet i olika logistikområden i två operationstyper: 
fredsbevarande/peace-keeping (PK) och fredsframtvingande/peace-enforcement 
(PE). 

                                                 
87 Statistisk behandling i författarens ägo. 
88 Statistisk behandling finns i författarens ägo. 
89 Dessa delområden finns beskrivna i OPI-04, s 22. 
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Graf 7:  Chefer- och logistikers syn på betydelsen av interoperabilitet i logistikområden  
vid en fredbevarande operation. 
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Graf 8: Chefer och logistikers syn på betydelsen av interoperabilitet i logistikområden  
vid en fredsframtvingande operation. 
 
Cheferna värderade de olika logistikområdena mycket lika i fredsbevarande 
operationer dock så tillmättes hälso- och sjukvård lägst värde. I 
fredsframtvingande operationer tillmäts hälso- och sjukvård samt teknisk tjänst 
störst betydelse. När det gäller tendenser till skillnader mellan fredbevarande- 
och fredsframtvingande operationer, så finns dessa inom 
förnödenhetsförsörjning samt hälso- och sjukvård.  
 
Logistikerna tillmätte förnödenhetsförsörjning störst betydelse i både 
fredsbevarande- och fredsframtvingande operationer. Lägst skattad var teknisk 
tjänst i båda typerna av operationer. Tendenser till skillnader finns i hur 
logistikerna förändrade sin syn på logistikområdena beroende på typ av 
operation.90 Det område som ökar i betydelse anses vara hälso- och sjukvård. 
 

                                                 
90 Statistisk behandling i författarens ägo. 
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Inom funktionerna framgick det att grupperna/rollerna hade olika syn på 
förnödenhetsförsörjning och teknisk tjänst. 

Delfråga 5 –  fortsättning - Logistikfunktioner   

Insamling av data för delfråga 5 gjordes delvis genom fråga 9 i enkäten. I frågan 
fick de tillfrågade fördela 100 poäng mellan olika logistiska funktioner,91 
livsmedel, drivmedel, ammunition, reparation och materielunderhåll, 
smörjmedel, reservdelar samt hälso- och sjukvård. Fördelning gjordes för att 
visa vilken relativ betydelse chefer och logistiker tillmätte interoperabilitet i de 
olika funktionerna, för att erhålla en ökad effekt i logistikfunktionen inom 
ramen för två generiska operationstyper: fredsbevarande/peace-keeping (PK) 
och fredsframtvingande/peace-enforcement (PE). 
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Graf 9: Chefer- och logistikers syn på betydelsen av interoperabilitet i  logistikfunktioner vid en 
fredsbevarande operation. 
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Graf 10: Chefer- och logistikers syn på betydelsen av interoperabilitet i  logistikfunktioner  
vid en fredsframtvingande  operation. 
 

                                                 
91 Logistikfunktionerna är hämtade ur Codners dimensioner för ”Multinational Operability” , s 31  
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Chefer tillmätte högst värde till funktionen hälso- och sjukvård i både 
fredsbevarande-och fredsframtvingande operationer. Lägst skattad var 
ammunition i fredbevarande samt livsmedel i fredsframtvingande operationer. 
Vissa tendenser till skillnader finns i hur cheferna förändrade sin syn på 
funktionerna beroende på typ av operation. Den som ökar i betydelse är 
ammunition. Funktioner som minskar i värde är livsmedel och reservdelar. 
 
I gruppen med logistiker värderades funktionen drivmedel högst i både 
fredsbevarande- och fredsframtvingande operationer. Lägst skattat var 
ammunition i fredsbevarande operationer och smörjmedel i fredsframtvingande 
operationer. Tendenser till skillnader finns i hur respondenterna förändrade sin 
syn på funktioner beroende på typ av operation.92 Den faktorn som ökar i 
betydelse anses vara ammunition och den som minskar anses vara livsmedel. 
 
Inom funktionerna framgick att grupperna hade olika syn på framförallt 
funktionerna drivmedel, reparationer-och materielunderhåll samt reservdelar. 
 
Av de redovisade resultaten från detta avsnitt framgår att de båda grupperna har 
samsyn inom ett flertal områden. Det visade sig också att det finns vissa 
avvikelser i uppfattning mellan de båda grupperna. För att tydliggöra inom vilka 
områden och variabler som signifikanta skillnader upptäckts, behandlas dessa 
mer utförligt i nästa kapitel.  

5.3 Delfråga 6 – Skillnader i chefer och logistikers syn  
Som tidigare redovisats framkom det skillnader inom både OBV 1 roller och 
OVB 2 konfliktintensitet. I detta avsnitt kommer endast skillnader i de olika 
rollerna att redovisas, eftersom det är skillnader i logistikers och chefers syn 
som står i fokus i denna uppsats. Skillnader som upptäckt mellan de olika 
typerna av operationer behandlas inte vidare, utan får utläsas i tidigare 
redovisade grafer. I det följande redovisas de statistiska signifikanta skillnader 
som upptäckts i enkätundersökningen. 
 
De interoperabla framgångsfaktorerna påvisade en relativt hög grad av 
samstämmighet mellan chefer- och logistiker. Två faktorer uppvisade dock 
skillnad i signifikans, den ena var ledarskap F (1,35) = 5,67 p<.05 som 
logistikerna hade värderat högre än cheferna. Den andra var träning- och 
utbildning F(1,35) = 9,69 p<.01 som cheferna tillmätte större betydelse. 

                                                 
92 Statistisk behandling i författarens ägo. 
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Graf 11: Jämförelse mellan chefer och logistikers syn på framgångsfaktorerna  
ledarskap samt träning & utbildning. 
 
Angående principerna kunde signifikant skillnad uppvisas inom samarbete- och 
koordinering samt flexibilitet- och enkelhet. Där logistikerna tillmätte samarbete 
och koordinering F(1,35 ) = 11,35  p<.05 större värde än cheferna, medan 
cheferna värderade flexibilitet- och enkelhet F(1,35 ) = 17,16  p<.001 högre än 
logistikerna.  
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Graf 12: Jämförelse mellan chefer och logistikers syn på principerna 
 samarbete & koordinering samt  flexibilitet & enkelhet. 
 
När det gäller skillnader i logistiker och chefers syn på hur viktig 
interoperabilitet anses vara i de olika basfunktionerna, så framstod en funktion 
som skiljaktig signifikant. Chefer fäste mindre vikt vid funktionen uthållighet  
(F (1,35  ) = 4,62  p<.05 än logistiker under både fredsbevarande- och 
fredsframtvingande operationer.  



F Ö R S V A R S H Ö G S K O L A N         C-UPPSATS FHS beteckning 19100:2004  
Mj Michael Dorn             2004-04-29 
ChP 02-04  Sida 32 (48) 
 

Skillnad i synen på interoperabilitet i 
basfunktioner

0

5

10

15

20

25

Logistiker
Chefer

A
nd

el
 i 

%

Basfunktion
Uthållighet

 
Graf 13: Jämförelse mellan chefer och logistikers syn på interoperabilitet 
 i basfunktionen uthållighet. 
. 
När det gäller skillnader i chefers och logistikers syn på vilka logistikområden 
som anses viktiga utifrån interoperabilitet, så visade det sig att två områden var 
skiljaktiga signifikant. Chefer fäste mindre betydelse vid 
förnödenhetsförsörjning  F(1,35) = 7,69  p<.01, samt större betydelse vid 
teknisk tjänst F(1,35) = 7,01  p<.05 än logistiker. 
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Graf 14: Jämförelse mellan chefer och logistikers syn på logistikområdena 
 förnödenhetsförsörjning och teknisk tjänst. 
 
Logistikfunktionerna uppvisade ett flertal skillnader. De funktioner som 
påvisade signifikant skillnad var, drivmedel F (1,35) = 10,69 p<.01, där 
logistikerna värderade denna funktion högre än cheferna. Däremot värderade 
chefer funktionerna reparation och materielunderhåll F (1,35) = 6,18 p<.05 samt 
reservdelar F (1,35) = 3,86 p<.057. som viktigare än logistikerna. 
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Graf 15: Jämförelse mellan chefer och logistikers syn på logistikområdena  
drivmedel, reparation & materielunderhåll samt reservdelar. 
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6. Slutsatser 
I detta avsnitt behandlas slutsatser i tre steg. Först redovisas dragna slutsatser 
från doktrinjämförelsen. Därefter behandlas slutsatser från enkäten. 
Avslutningsvis görs en sammanvägning av dragna slutsatser för att svara på den 
övergripande frågeställningen. Har officerare i logistikrollen liknande 
uppfattning som officerare i chefsrollen avseende vilka interoperabilitetskrav 
som anses viktiga för att erhålla ökad effekt i logistikfunktionen? 

6.1 Delfråga 1 doktrinjämförelse 
Slutsatser som handlar om i vilken utsträckning spår av interoperabilitet 
återfinns i OPI-4 samt i Doktrin för Gemensamma Operationer går att dra av 
analysen. Helt klart är att bägge studerade doktrinerna innehåller flera 
formuleringar som påtalar krav på interoperabilitet. Doktrin för Gemensamma 
Operationer är mer filosofisk i den meningen att den i större utsträckning utgår 
från grundläggande principer för hur operativ verksamhet bör utföras nationellt 
som internationellt. Medan det i OPI-4 redogörs för hur begreppet 
interoperabilitet skall förstås ur ett logistiskt synsätt.93 Dessutom så beskrivs 
interoperabilitetskrav under ett eget stycke i OPI-4. Medan Doktrin för 
Gemensam Operationer behandlar interoperabilitetskrav mer perifert. I OPI-4 
görs dessutom kopplingar till PARP-målen vilket ger den en högre 
detaljupplösning än Doktrinen för Gemensamma Operationer. Detta kan 
förväntas då OPI-4 ska ses som en funktionsdoktrin. 

6.1.1 Interoperabla framgångsfaktorer 
Då det gäller interoperabla framgångsfaktorer går det framför allt att dra 
slutsatsen att interoperabilitet inom organisation inte påtalas i Doktrinen för 
Gemensamma Operationer medan det framgår i OPI-4. Något tydligt spår av 
framgångsfaktorn ledarskap går inte att identifiera. De övriga faktorerna metod, 
logistik- och teknik samt utbildning- och övning gav tydliga spår i båda 
doktrinerna.  

6.1.2 Principer 
En slutsats som kan dras då det gäller spår av principer i doktrinerna är att 
synergi samt flexibilitet och enkelhet, ges en likvärdig beskrivning i båda 
doktrinerna. De övriga principerna som ekonomi, överlägsenhet i planering 
samt samarbete- och koordinering förekommer som ord i texten i båda 
doktrinerna. Men dessa avger inget tydligt spår vilket gör det svårt att säga att 
de är grundläggande för hur logistikfunktionen skall bedrivas. Emellertid kan 
principerna utläsas på olika vis och därmed ge upphov till olika slutsatser. 
Därför måste stor försiktighet visas när det gäller slutsatser från denna fråga. 

6.1.3 Basfunktioner 
Slutsatser som kan dras utifrån ett basfunktionsperspektiv är att ledning och 
uthållighet är de elementen som avger de tydligaste spåren kopplat till krav på 
interoperabilitet. 
                                                 
93 Interoperabilitet likställs med standardisering inom olika områden som t.ex. materiel, 
förnödenheter, tjänster etc, OPI-4, s. 16. 
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6.1.4 Logistikområden- och logistikfunktioner 
Då det gäller logistikområdena var det svårt att finna spår av 
interoperabilitetskrav i Doktrin för Gemensam Operation. Däremot gick det att 
identifiera spår i OPI-4, och då främst inom områdena teknisk tjänst, hälso- och 
sjukvård och förnödenhetsförsörjning. 

6.2 Delfråga 2-5 – Enkätsvar  

6.2.1 Delfråga 2 – Interoperabla framgångsfaktorer 
Gruppernas syn på betydelsen av interoperabla framgångsfaktorer visar relativt 
hög grad av samstämmighet. Dock så skiljer det i synen på två faktorer. Chefer 
anser att träning- och utbildning är av högsta vikt, vilket stöds av båda 
doktrinerna och antagna PARP-mål. Faktorn ledarskap med betydelsen ”ökat 
joint tänkande” som logistikerna anser viktigast, går det inte att finna något 
skrivet om i de studerade doktrinerna. 

6.2.2 Delfråga 3 – principer 
Angående principer är det främst samarbete- och koordinering samt flexibilitet- 
och enkelhet där statistiska skillnader kan verifieras bland de båda grupperna. 
Att logistiker värderar betydelsen av samarbete- och koordinering som viktigast, 
finns det stöd för i OPI-4. Möjligtvis är det så att logistiker ser behovet av en 
högre grad av samarbete- och koordinering, då logistiken i huvudsak 
funktionsleds snarare än förbandsleds, då den spänner över samtliga områden. 
Författarens egna erfarenheter av tidigare utlandstjänstgöring under BA09 i 
Bosnien talar också för principen samarbete-och koordinering.94 Cheferna anser 
å andra sidan att flexibilitet- och enkelhet är viktigast. Detta resonemang finns 
det också stöd för i båda doktrinerna. 

6.2.3 Delfråga 4 – Basfunktioner 
När det gäller basfunktionerna har de båda grupperna i stort en likvärdig syn. 
Ledning är den basfunktion som båda grupperna anser är viktigast. Detta kan 
förväntas efter analysen av båda doktrinerna och antagna PARP-mål. 
Basfunktionen uthållighet påvisar signifikant skillnad, där logistikerna tillmäter 
den större värde än cheferna. Slutsatsen att interoperabilitet är viktig inom 
uthållighet stärk också i OPI-4 samt i PARP-målen, medan det inte framstår 
som lika klart i Doktrinen för Gemensamma Operationer. 

6.2.4 Delfråga 5 – Logistikområden- och funktioner 
I respondenternas syn på logistikområden- och funktioner, pekar resultaten på 
skillnader mellan chefers syn på förnödenhetstjänst och teknisk tjänst. Detta blir 
framförallt framträdande i fredframtvingande operationer. Logistikernas 
resonemang att förnödenhetstjänst är det viktigaste området, stärks i 
doktrinerna. Medan chefer värderar teknisk tjänst högre. Detta finns det också 
belägg för i båda doktrinerna. Genom att bryta ned logistikområdena och öka 

                                                 
94 Stående samverkan genomfördes mellan ett flertal olika nationer för att koordinera resurser 
under BA09. Den svenska bataljonen understödde bl. a den amerikanska divisionen i Tuzla för 
att höja tillgängligheten på Hägglundproducerade bandvagnar. Logistikavdelningen (G4) på 
divisionen ordnade samtidigt så svenska förband fick livsmedel och andra förnödenheter. 
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upplösningen ytterligare i enkätfråga 9 kunde enskilda funktioner analyseras 
mer i detalj. 
 
I enkätfråga 9 understryks tidigare mönster från enkätfråga 8. I logistikområdet 
förnödenhetstjänst är det framförallt funktionen drivmedel som tillmäts störst 
betydelse. För detta resonemang finns det stöd i PARP-målen. Att drivmedel är 
en gränssättande och en viktig funktion i fredsbevarande operationer 
internationellt stärks även av erfarenheter från BA01 och MA01.95 Liknande 
mönster kan skönjas i gruppen med chefer, där det var reparationer och 
reservdelar som utgjorde de viktigaste funktionerna. Det är emellertid tveksamt 
om det är interoperabilitet som cheferna menar i detta fallet då reservdelar är en 
nationell angelägenhet. För uppfattningen finns det visst stöd i doktrinerna som 
kan härledas till krav på interoperabla ledningsstödsystem för 
reservdelshantering. Att reservdelshantering är en gränssättande funktion i 
internationella fredbevarande operationer är ett känt faktum, inte minst under 
BA05 som hade en relativt sliten vagnspark och MA01 som hade många olika 
fordon.96 

6.3 Delfråga 6 – Skillnader i chefer och logistikers syn 
Avseende den övergripande frågeställningen så talar resultatet för att stora 
skillnader mellan grupperna sammantaget inte kan styrkas. Det finns emellertid 
skillnader från undersökningen som indikerar att det råder olika uppfattningar 
om synen på enstaka interoperabilitetskrav. Det rör sig framför allt om synen 
på: 
 

•  Framgångsfaktorerna träning- och utbildning mellan försvarsgrenarna 
     och internationella partners samt i synen på ledarskap i betydelsen 
     intellektuell förändring och ”ökat joint tänkande”.  

  
•   Principerna samarbete- och koordinering samt flexibilitet- och  
     enkelhet  
 
•   Basfunktionen uthållighet med de ingående logistikfunktionerna  
     drivmedel, reparation och materielunderhåll samt reservdelar. 
 

Med hänsyn till de semantiska skillnaderna i valda variabler bör dessa slutsatser 
uttryckas högst försiktigt. Visserligen visar enkätsvaren intern konsistens inom 
olika områden som beskrivning av interoperabilitet, men förnyad undersökning 
krävs för att verifiera hypotesen: Det finns en skillnad i syn mellan officerare i 
logistikrollen och officerare i chefsrollen avseende vilka interoperabilitetskrav 
som ökar effekten i logistikfunktionen i en fredsbevarande respektive 
fredsframtvingande operation. 
 
 
 

                                                 
95 Mj Olsson M. C-uppsats, Internationell logistik ur ett svenskt perspektiv, s. 71 
96 Mj Olsson M, s.74 
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7. Diskussion 

7.1 Inledning 
Att diskutera svenska officerares tankar kring interoperabilitet kopplat till 
logistikfunktionen känns angeläget inför framtiden. Våra doktriner på operativ 
nivå håller på att ta form och internationaliseringen inom Försvarsmakten och 
industrin framstår som allt tydligare. Internationaliseringen blir det tongivande 
mönstret för fortsatt utveckling av logistiken med allt vad det innebär. 
Multinationella, fredsfrämjande operationer ställer krav på interoperabilitet och 
kraven på besparingar driver på ett nytt sätt att tänka och arbeta inom 
logistikfunktionen. 

7.2 Frågor och hypotesprövning 
I föregående kapitel påpekades att den uppställda hypotesen sammantaget inte 
kunnat styrkas. Möjliga orsaker till detta samt skillnader som framkom i de 
olika delfrågorna ger emellertid utrymme för vidare diskussion.    
 
Föga förvånande befanns likheterna vara fler än skillnaderna när det gäller 
chefer och logistikers syn. Konstigt vore ju annat, då vi svenskar har en tradition 
att vilja diskutera och en strävan att komma överens om det mesta innan beslut 
tas. Att likheterna är fler kan troligtvis härledas till att nätverkstänkandet börjar 
ta form i arbetsgrupper som t. ex AG-logistik. Där representanter från olika 
aktörer bl. a. inom logistikområdet borgar för att information sprids på ett 
konstruktivt sätt. Detta är nödvändigt då vi befinner oss i en tid då uppfattningar 
om begrepp och teorier behöver ensas och tydliggöras innan de sprids i en 
vidare krets för att inte skapa missförstånd. Orsaken till de skillnader som 
framkom i uppsatsen går i huvudsak endast att spekulera kring. Tidigare 
forskning på området är okänd varför jämförelser av teoretiska och praktiska 
implikationer blir svår.  

7.2.1 Framgångsfaktorer 
En anmärkningsvärd skillnad är att logistiker värderar ledarskap i meningen 
intellektuell förändring och ”ökat Joint tänkande” betydligt högre än chefer. 
Som tidigare påpekats finns det inget skrivet i de studerade doktrinerna om 
vilka interoperabilitetskrav som ställs inom ledarskapet. Därför kan det vara 
intressant att diskutera kring anledningen till att logistikerna värderat den 
faktorn så pass högt jämfört med cheferna. Skillnaden i syn kan möjligen 
indikera att logistikerna anser att svenska Försvarsmakten fortfarande lider av 
stuprörstänkande mellan försvarsgrenarna. Samarbetet mellan truppslag och 
försvarsgrenar anses inte tillräcklig för att skapa synergi i logistikfunktionen. 
Resultatet blir att det är svårt att funktionsleda logistiken. En anledning till att 
chefer inte värderar faktorn högre kan möjligtvis vara att Försvarsmakten under 
många år haft ett urvalssystem som premierat chefer som är individualister 
snarare än lagspelare som aktivt söker samarbetsformer över försvarsgrenarna. 
Emellertid kan processtänkandet som påbörjats de senaste åren inom 
Högkvarteret förhoppningsvis leda till att funktionsledningen tar kugg på ett 
bättre sätt i framtiden. 
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Ett förhållande som påtalas när det gäller skillnaderna i undersökningen, är 
synen på övning. Vikten av övning påtalas ofta som ett mantra för att öka 
Försvarsmaktens förmåga att kunna verka effektivt inte minst i operativa 
sammanhang. Detta påtalas också av chefer i denna undersökning, då dessa 
värderar träning- och utbildning som den viktigaste interoperabla 
framgångsfaktorn för att nå en ökad effekt i logistikfunktionen. Min tolkning av 
detta är att chefer anser att övning är ett viktigt självändamål. Anledningen till 
att logistikerna värderar faktorn träning- och utbildning mycket lägre än 
cheferna kan vara intressant att diskutera. Möjligtvis kan det vara så att 
logistikerna anser att de övningar som genomförs i dag, endast bidrar till att öka 
effekten i logistikfunktionen i begränsad omfattning. Något som talar för detta 
är hur de årliga stabstjänstövningarna i Försvarsmakten genomförs. I samband 
med att övningen planeras, sätts förbandskataloger upp med utrustning och 
materiel som eventuellt bedöms finnas om först tio år. Det anser jag bidrar till 
att ett felaktigt uppträdande lärs in hos deltagarna. För det andra påtalas det ofta 
från övningsledningar, att logistiken inte får vara gränssättande för den 
operativa verksamheten. Detta leder till att logistiker ofta ger grönt ljus till 
chefer, som sedan fattar beslut. Genom att öva på det viset blir logistiker inte 
tillräckligt övad i problemlösning av dignitet, och logistiska avvägningar på 
operativ nivå uteblir. Å andra sidan finns det övningar som genomförts i Finland 
och Polen (Viking och Strong Resolve). Dessa utvecklar logistiken på ett bra 
sätt, dock så är det vid dessa tillfällen inte frågan om övning av 
logistikfunktionen utan snarare en prövning. Det positiva med denna typ av 
övning är att trögheten i funktionen lyfts fram och tillkortakommanden kan 
rättas till efterhand.  

7.2.2 Principer 
Skillnaderna mellan chefer och logistiker i deras uppfattning om principer är i 
och för sig inte så anmärkningsvärda. Emellertid så går det att uppfatta att 
logistiken ses som tungrodd även i värderingen av de olika principerna. Från 
chefsrollens perspektiv riktas fokus mot behovet av enkelhet och flexibilitet, 
medan logistikerrollen framhäver behovet av samarbete- och koordinering som 
det centrala för att öka effekten i logistikfunktionen. Chefernas syn på behovet 
av en ökad flexibilitet och enkelhet i logistikfunktionen känns logisk och 
korrekt med anledning av den inbyggda trögheten som finns i logistikfunktionen 
i dag. Men trögheten beskriver enligt min uppfattning endast symptomen på 
sjukdomstillståndet. Det är inte konstigt att det går trögt att funktionsstyra i en 
organisation som traditionellt styrs uppifrån och ner. Att logistiken 
funktionsleds innebär att den måste korsa ett antal vertikala skärningspunkter. 
För att detta skall fungera på ett bra sätt, ställs det krav på samarbete- och 
koordinering, logistikerna har därför en poäng i den meningen att de pekar på 
orsaken till trögheten i logistikfunktionen.    

7.2.3 Basfunktioner 
Att notera är att båda grupperna är överens om att basfunktionen ledning  
är det element som är viktigast ur interoperabilitetsaspekt. Detta avspeglas 
dessutom i båda doktrinerna och inte minst i PARP-målen där ett antal mål kan 
härledas till kommunikations- och ledningsstödsystem inom logistikfunktionen. 
Om dessa PARP-mål uppfylls finns det goda möjligheter att inte bara skapa en 
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enklare och flexiblare hantering av logistikresurser, utan även en möjlighet att 
öka den interoperabla förmågan med andra nationer vilket på sikt också torde 
bidra till att minska det logistiska fotavtrycket. Det som är värt att reflektera 
kring är att det i huvudsak talas om tekniska system. Något som kan härledas till 
det humanistiska perspektivet är svårt att utläsa. Det är i och för sig inte 
speciellt anmärkningsvärt, då det västerländska samhället under lång tid varit 
ensidigt inriktat på att utveckla teknik och varor. Därmed har tekniken fått en 
central plats. Delvis har IT-boomen ytterligare ökat på teknikfixeringen kring 
ledningsfunktionen. Varför Försvarsmaktens syn på interoperabilitet och 
ledning närmast kan härledas till den syn som Stuart H Starrs representerar med 
fokus på lednings- och kommunikationssystem. Något som understryker detta är 
det pågående projektet ledsystem Teknik, som Försvarsmakten satsar mycket 
resurser i.  
 
Det humanistiska perspektivet som Michael Codner kan sägas representera i den 
teoretiska anknytningen verkar hamnat i skymundan. Åtminstone är det obalans 
då det gäller satsade resurser mellan teknik- och humanperspektivet. En möjlig 
orsak till obalansen mellan de båda perspektiven kan förutom ovannämnda 
drivkrafter vara att humanperspektivet upplevs för komplext och svårt att 
hantera. Å andra sidan är en aspekt av informationssamhället att man börjat 
sträva efter att utveckla människor, inte bara teknik och varor. Bakom detta 
ligger den självklara insikten, att det inte är maskinerna som är den främsta 
resursen utan –människan. En bättre balans mellan de båda perspektiven skulle 
möjligtvis kunna uppnås om Codners syn fick ett större genomslag. Då hans syn 
inte är lika snäv som Stuart H Starr. Dessutom står Codners syn i paritet med 
den internationalisering som Försvarsmakten strävar mot, eftersom han utgår 
från ett multinationellt perspektiv med en tydlig koppling till operativa 
sammanhang.  
 
När det gäller den konstaterade skillnaden i synen på uthållighet kan den till viss 
del ha att göra med hur uthållighet förklaras i våra doktriner. Där beskrivs 
uthållighet som den funktionen som påverkar eller påverkas av alla andra 
basfunktioner. Den kan därför antas utgöra minsta gemensamma nämnare för att 
skapa livskraft i förband så att operativ slagkraft kan utvecklas. Om 
interoperabilitet inte existerar i denna funktion innebär det implicit att en del av 
flexibiliteten försvinner då möjligheten till att söka multinationella lösningar 
nedgår. Att verkan värderades som viktig speciellt i fredsframtvingande 
operationer kan förstås genom att verkan, som det uttrycks i Militärstrategisk 
doktrin är ett resultat av de övriga basfunktionerna. Om definitionen på 
basfunktionen i stället tagits ur Doktrin för Gemensamma Operationer hade 
svaren troligtvis blivit annorlunda. Detta eftersom elementet i fråga benämns 
som bekämpning i stället för verkan vilket anger en tydligare koppling till vad 
det är frågan om, nämligen direkt- och indirekta bekämpningsmedel. 

7.2.4 Logistikområden- och funktioner 
En intressant iakttagelse är att logistiker anser drivmedel som det viktigaste 
området för att öka effekten logistikfunktionen medan chefer å andra sidan 
lyfter fram vikten av interoperabilitet inom funktionerna, reparationer- och 
materielunderhåll samt reservdelar. Skillnaden i synen kan bero på att logistiker 
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anser att enhetsdrivmedel är något som på sikt kan leda till att 
drivmedelstransporter och förvaringsanläggningar kan minskas och därmed 
minskar det logistiska fotavtrycket. Möjligtvis kan de vara färgade av den 
diskussion om enhetsdrivmedel som pågår bland NATO-medlemmarna i dag.  
 
Att chefer värdesatt den tekniska tjänsten bedömer undertecknad har sin grund i 
att chefer ser behovet av att snabba upp ledtider för reservdelshanteringen, så 
inte tillgängligheten blir lidande. Den höga skattningen av teknisk tjänst kan 
möjligtvis kopplas till de behov på ledningsstödsystem, för att öka flexibiliteten 
i reservmaterielförsörjningen som påpekats i doktriner och PARP-mål. Detta är 
en intressant utveckling som troligtvis kommer att kräva att nationer och 
försvarsindustrier i större utsträckning satsar på gemensamma materielprojekt i 
framtiden. Ett komplement till detta skulle kunna vara att sätta upp underhålls-
baser med multinationella reparations-och reservdelsenheter som jobbar sida vid 
sida. Detta skulle troligtvis också leda till ett mindre logistiskt fotavtryck. Om 
detta är genomförbart är dock tveksamt eftersom det är många parter 
inblandade.  

7.3 Reflektioner kring teorianknytning och metoden 
Teoriavsnittet är en översättning av Michael Codners syn på ”Multinational 
operability” samt Stuart H Starr ”Elements of Interoperability”. Dessa författare 
har valts då jag anser att deras syn tillsammans representerar en modern och 
vetenskaplig helhet. Teorins relevans kan naturligtvis ifrågasättas då den endast 
utgör ett konceptuellt ramverk för att diskutera begreppet interoperabilitet, och 
inte förklarar uppkomna skillnader mellan de båda grupperna. Å andra sidan är 
syftet och ambitionen med uppsatsen att i första hand beskriva och tydliggöra 
skillnader i syn hos officerare och inte förklara orsak till dessa.  
 
Ger då teorin några insikter avseende synen på interoperabilitetskrav kopplat till 
Försvarsmakten?  Min uppfattning är att teorin kan anses som giltig då den 
poängterar inom vilka områden interoperabilitet är viktig. Dessutom lyfter den 
fram vikten av att det måste finnas en balans mellan de olika dimensionerna och 
elementen som interoperabilitet utgörs av.  
 
Det går även att ifrågasätta jämförelsegrupperna då de har olika grad, ålder 
truppslagstillhörighet och därmed kan sägas ha olika bakgrunder. Detta kan 
anses som en svaghet med använd metod.  
 
En brist i undersökningen är att indikatorn transporter fallit ur i variabeln 
logistikfunktioner i enkätfråga 9. Det gjorde att transporter inte gick att värdera 
gentemot de övriga funktionerna. Det kan inte uteslutas att det påverkat utfallet i 
delfråga 9 på ett för undersökningen negativt vis. En bättre precision i denna 
fråga hade inte bara bidragit till en högre reliabilitet utan även till att intressanta 
slutsatser kunnat dras för denna variabel. En faktor som kan ha påverkat 
reliabiliteten negativt är att intresset för att svara på enkäten hos respondenterna 
varierat. Vissa officerare har haft ett större intresse och möjligtvis lagt ner mer 
tid än andra som varit mindre intresserade. Dessutom har det inte funnits 
möjlighet till återtestning, d.v.s. att samma individer testas två gånger. 
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För att undvika missförstånd om begrepp hos respondenterna har strävan varit 
att använda allmänt kända begrepp. Enkätfrågor är generellt utformade och 
delvis förklarade för att undvika att officerare i logistikerrollen ska ha fördel 
mot officerare i chefsrollen då de kan förväntas ha en bättre kännedom om 
logistikfunktionen. Då doktriner studerats framkom det trots allt att vissa 
begrepp och principer gavs olika innebörd. T ex så förklaras de militära 
basfunktionerna olika i boken Militärstrategisk doktrin och i Doktrin för 
Gemensamma Operationer. Liknande problem med semantiken uppstod då spår 
av principer skulle undersökas i doktrinerna, vilket kan ha påverkat validiteten. 
Detta tillsammans med de semantiska skillnaderna lägger en viss begränsning i 
framtagande av slutsatser. Jag anser att jag tagit hänsyn till det i arbetet och 
uttrycker mig generellt försiktigt.  

7.4 Avslutande reflektioner och förslag på framtida forskning 
Om slutsatsen angående den interoperabla framgångsfaktorn ledarskap är giltig, 
vilket också slutsatserna från principerna delvis talar för. Då ett ”ökat Joint 
tänkande” innebär ett ökat samarbete och koordinering inställer sig frågan vad 
innebär detta för Försvarsmakten. En sådan diskrepans skulle kunna vara 
allvarlig. Om skillnader finns i synen på ”Joint tänkande” i Försvarsmakten 
påverkar det inte bara effekten i logistikfunktionen utan hela 
interoperabilitetsprocessen.  
 
Det kan alltså finnas anledning för svenska Försvarsmakten att undersöka 
upptäckta tendenser ytterligare och vid behov åtgärda eventuella brister med 
utbildning. Framförallt bör vikten av ”Joint tänkande” tydligare kopplas ihop 
med interoperabilitet och framhävas i svenska doktriner. Byggklossarna i 
fenomenet interoperabilitet skulle kunna tydliggöras på ett liknade pedagogiskt 
sätt som uppdragstaktik lyfts fram inom ramen för manöverteorin i Doktrin för 
Gemensamma Operationer.  
 
För att tydliggöra interoperabilitetskraven kommer det krävas mer än skriftliga 
styrningar. Detta eftersom det är en komplex fråga då det finns många aktörer 
med olika intressen. Som ett komplement till styrningarna om 
interoperabilitetskraven bör det finnas en enhet inom Försvarsmakten alternativt 
Försvarsdepartementet, vars uppgift bör vara att tydliggöra interoperabilitets-
kraven samt tillse att dessa efterlevs.  
 
Mot bakgrund av teori, doktrinjämförelsen och redovisade resultat anser jag att 
den viktigaste framtida forskningen borde handla om hur Försvarsmakten skall 
bli bättre på att samarbeta och koordinera resurser inom de olika 
försvarsgrenarna. Ett första steg i denna process skulle kunna vara att klarlägga 
om tyngdpunkten skall ligga på nationell interoperabilitet eller multinationell 
interoperabilitet. En sådan undersökning skulle också kunna kopplas till en 
liknade studie om träning och utbildning, för att ta fram förslag på hur 
logistikfunktionen kan övas för att leva upp till de krav som ställs på en ökad 
enkelhet och flexibilitet i fredsfrämjande operationer. 
 
För att lyckas med interoperabilitetsarbetet kopplat till logistiken i 
Försvarsmakten. Är det viktigt att de skillnader i syn som framkommit mellan 
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de olika rollerna diskuteras vidare. I en sådan diskussion skulle Michael 
Codners syn kunna användas som ett stöd. Då den kan säga utgöra ett 
konceptuellt ramverk för att diskutera interoperabilitet i både en militär och civil 
kontext med tydliga inslag av logistik. Möjligtvis skulle denna diskussion kunna 
skapa ökad förståelse för vikten av ”ökat joint tänkande” med mer samarbete- 
och koordinering mellan de olika försvarsgrenarna. Detta skulle möjligtvis 
kunna bidra till att åtgärder kan vidtas för att öva logistikfunktionen bättre, 
nationellt som i ett multinationellt sammanhang. Avseende det som påpekas om 
obalansen mellan teknik- och humanperspektivet, blir ett viktigt inslag hur den 
mänskliga erfarenheten i form av det kollektiva minnet tas omhand för fortsatt 
interoperabilitetsarbete i Försvarsmakten. 
 
I avvaktan på nya undersökningar och diskussioner om de skillnader i synen 
som framkommit mellan de undersökta grupperna erbjuds här ett textstycke att 
reflektera kring.  
 

 In the 1960s, the sixth Fleet Commander, Admiral Kidd in the mediterranean, 
used to die for information. The system was clogged up. He couldn`t get 
information. Then every day he used to see this plane flying over the 
miditerranean. It was an Air Force reconnaissance plane. It used to dip its wing 
to him. That plane had all the information he needed. They couldn’t talk. Simple 
solutions and a couple of young officers got medals. They put a compatible 
communications system on the plane and the ship. They solved it. The people 
thought they were heroes. Twenty years later, the same problem. A different part 
of the world; Air Force planes flying over a Navy ship; they couldn’t talk to 
each other. You fix it by doing the same thing that was done 20 years ago. We 
sometimes just don’t learn our lessons about communications problems. 

        
                     _Fred R. Demech, Jr.97 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
97 Fred R Demech, Jr ”Making intelligence better” in seminar on Command and Control, 
Communications and Intelligence, Guest Presentations, Spring 1987 (Cambridge, Mass: 
Harvard University Program on Information Resources Policy, 1-88-1, May 1988), 134,[On 
line]. URL: http://www.pirp.harvard.edu/pups.html 
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8. Sammanfattning 

Uppsatsen tar sin utgångspunkt i internationaliseringen av svenska 
Försvarsmakten som kommer att ställa krav på interoperabilitet och en ökad 
anpassning mot vår omgivning. Internationaliseringen blir det tongivande 
mönstret för utvecklingen av Försvarsmakten. Parallellt med detta driver 
jakten på kostnader fram behovet av en mindre och effektivare 
logistikfunktion. Att inse att organisationen måste skäras ned är relativt enkelt. 
Det är däremot inte lika klart att officerare har samma tankar om vilka 
interoperabilitetskrav som leder till en ökad effekt i logistikfunktionen. En 
liknade syn bland officerare kan anses vara viktig dels då omställningen till en 
insatsorganisation ska genomföras och inte minst då samarbete ska inledas 
med andra nationer inom ramen för fredsfrämjande operationer. Våra 
samarbetspartners bedöms vara NATO- och EU-länder. 
 
Ett av de centrala budskapen inom teorin för interoperabilitet är att begreppet 
måste studeras utifrån ett helhetsperspektiv då allt hänger ihop. Syftet med 
uppsatsen har varit att bedöma om officerare i logistikrollen har liknade 
uppfattning som officerare i chefsrollen. Avseende vilka interoperabilitetskrav 
som anses viktiga för att nå ökad effekt i logistikfunktionen i ett internationellt 
perspektiv. För att analytiskt kunna svara på den övergripande frågan ställdes 
följande hypotes upp: Det finns en skillnad i syn mellan officerare i 
logistikerrollen och officerare i chefsrollen angående vilka interoperabilitets- 
krav som ökar effekten i logistikfunktionen i en fredsbevarande respektive 
fredsframtvingande operation. 
 
För att besvara hypotesen ställdes ett antal delfrågor upp. Dessa handlade dels 
om vilka spår av interoperabilitet och principer som kan utläsas i undersökta 
doktriner. Utöver det undersöktes hur officerare i chefs- respektive 
logistikerrollen såg på interoperabla framgångsfaktorer som bidrar till en ökad 
effekt i logistikfunktionen, samt hur de värderade olika principer. Vidare 
söktes det svar på inom vilka militära basfunktioner som respondenterna ansåg 
att interoperabilitet är viktig inom, samt hur de båda grupperna värderade 
olika logistikområden- och logistikfunktioner för att öka effekten i 
logistikfunktionen. Avslutningsvis gjordes en jämförelse av chefer och 
logistikers svar. Ett antal avgränsningar gjordes: 
 
I uppsatsen behandlas i huvudsak officerare inom markstridsfunktionen, för 
att säkerställa så homogena jämförelsegrupper som möjligt. Tiden 
avgränsades till medellång sikt t.o.m. 2010. Logistikfunktionerna har 
begränsats till Codners syn i ”Multinational Operability”. Detta eftersom han 
strävar efter att uttrycka sig enkelt och i generella termer. Detta gör att 
merparten av cheferna som är tillfrågade torde vara bekanta och förstå 
använda begrepp. Logistikeffekt har avgränsats till synen i ”Focused logistics” 
och OPI-4 då den kan anses vara den mest graverade i sammanhanget. Då det 
gäller principer har de avgränsats till de som finns angivna i AJP-04.   
Framgångsfaktorer för interoperabilitet har valts utifrån vilka faktorer som 
skapar synergi i logistikfunktionen samt huvudområden som interoperabilitet 
kan anses vara önskvärd inom. Dessutom återspeglar de ledsystemområdena, 
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personal, organisation, metod och teknik. Analyserande doktriner begränsas 
till doktrin för Gemensamma Operationer och Operativ Inriktning för logistik 
2004 eftersom de utgör senast framtagna doktriner som behandlar den 
operativa nivån. Den först nämnda bedöms utgöra en minsta gemensamma 
nämnare för samtliga undersökta officerare. Parallellt har PARP-mål 2004 
analyserats då dessa nämns frekvent i OPI-04. Begreppet interoperabilitet 
avgränsas till definitionen Codner anger då den antyder att det finns en direkt 
relation mellan interoperabilitet och effektivt utnyttjande av resurser. 
Fredsfrämjande operationer avgränsas till fredsbevarande och 
fredsframtvingande operationer för enkätens huvudfrågor i syfte att begränsa 
exemplen. Då det gäller de två oberoende variablerna OBV1: Roller (chefs- 
och logistikerrollen) samt OBV2: Konfliktintensitet (fredsbevarande- och 
fredsframtvingande) har den förstnämnda legat i fokus. 
 
Datainsamlingen har genomförts som litteraturanalyser och 
enkätundersökning. Litteraturstudier har gjorts med kvalitativ ansats för att ta 
fram nyckelfaktorer inom ämnet logistik. Sedan har dessa använts för att 
kunna ”slå en brygga” mellan teoribildningen om interoperabilitet och vad 
som ger effekt i logistikfunktionen. För att kunna analysera delfråga 1-5 
konstruerades ett eget analysverktyg, som tog sin utgångspunkt i faktorer som 
dels, anses vara relevanta inom området interoperabilitet samt faktorer som 
påverkar effekten i logistikfunktionen. Statistiska beräkningar har utförts av 
författaren och kontrollerats av handledaren med hjälp av statistikprogram. 
Reliabiliteten i mätinstrumentet bedöms vara godtagbar, då återtestning inte 
har varit möjlig är validiteten okänd.   
 
Bakgrundsuppgifter på dem som undersöktes visade på relativt god 
samstämmighet. I chefsgruppen var det emellertid fler som bekände sig till 
annan bakgrund än de truppslagskategorier som angavs i enkäten än i 
logistikergruppen. Resultatet av doktrinjämförelsen visade på klara spår av 
interoperabilitet samt angivna principer i de båda doktrinerna. Doktrin för 
Gemensamma Operationer var mer filosofisk i sitt utförande medan Operativ 
Inriktning för Logistik visade på en högre grad av detaljupplösning.    
 
Avseende chefer- och logistikers syn på interoperabla framgångsfaktorer så 
skilde det i synen på två faktorer. Chefer anser att träning och utbildning var av 
högsta vikt medan logistiker anser att faktorn ledarskap med betydelsen ”ökat 
joint tänkande” var det centrala för att öka effekten i logistikfunktionen. 
Angående principer var det främst samarbete- och koordinering samt 
flexibilitet- och enkelhet där statistiska skillnader kunde verifieras bland de 
båda grupperna. Logistiker värderar betydelsen av samarbete- och koordinering 
som det viktiga medan cheferna å andra sidan anser att flexibilitet- och enkelhet 
ska vara tongivande.  
 
När det gäller basfunktionerna har de båda grupperna i stort en likvärdig syn. 
Ledning är den basfunktion som båda grupperna anser är viktigast. Däremot 
påvisas signifikant skillnad avseende basfunktionen uthållighet. Logistikerna 
tillmäter uthållighet större värde än cheferna som istället ser verkan som det 
centrala.  
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I respondenternas syn på logistikområden- och funktioner, pekar resultaten på 
skillnader mellan chefers syn på förnödenhetstjänst och teknisk tjänst. Detta 
blir framförallt framträdande i fredframtvingande operationer. Genom att 
bryta ned logistikområdena och öka upplösningen ytterligare i enkätfråga 9 
kunde enskilda funktioner analyseras mer i detalj. Där framkom att cheferna 
prioriterat  funktionerna reparationer och reservdelar medan logistikerna höll 
drivmedel som den funktion som bedömdes kunna öka effekten i 
logistikfunktionen.  
 
Avseende den övergripande frågeställningen så talar resultatet för att stora 
skillnader mellan grupperna har sammantaget inte kunna styrkas. Det finns 
emellertid skillnader från undersökningen som indikerar att det råder olika 
uppfattningar om synen på enstaka interoperabiliteskrav. Det rör sig 
framförallt om synen på: 
 

•  Framgångsfaktorn ledarskap med betydelsen intellektuell  
    förändring och ”ökat joint tänkande”.  
•  Principerna flexibilitet- och enkelhet samt samarbete  och koordinering. 
•  Basfunktionen uthållighet med de ingående logistikfunktionerna 

         drivmedel, reparation- och materielunderhåll samt reservdelar. 
 
Efter en jämförelse av de viktigaste slutsatserna kunde emellertid ett mönster 
skönjas. Logistikernas syn på ”joint tänkande” antyder att ett ökat samarbete 
mellan de olika försvarsgrenarna är önskvärt. Då principerna hade värderats 
framgick även där att samarbete- och koordinering var av största vikt för att 
öka effekten i logistikfunktionen. Förutom detta framskymtade även en 
obalans i våra doktriner, då det gäller synen på interioperabilitet rent generellt. 
Sett utifrån studerade doktriner framgår det att Försvarsmakten lägger större 
vikt vid den tekniska dimensionen än den humanistiska avseende funktionen 
ledning. Försvarsmaktens syn kan därför härledas till den syn som Stuart H 
Starrs representerar med fokus på lednings- och kommunikations- system. Det 
humanistiska perspektivet som Michael Codner kan sägas representera ser ut 
att ha hamnat i skymundan. En bättre balans mellan de båda perspektiven 
skulle möjligtvis kunna uppnås om Codners syn fick ett större genomslag. Då 
han fångar in ett vidare perspektiv med människan i centrum till skillnad från 
Stuart H Starr. 
 
Med hänsyn till de semantiska skillnaderna i valda variabler bör dessa 
slutsatser uttryckas högst försiktigt. Förnyad undersökning krävs för att 
verifiera hypotesen: Det finns en skillnad i syn mellan officerare i 
logistikerrollen och officerare i chefsrollen, avseende vilka interoperabilitets- 
krav som ökar effekten i logistikfunktionen i en fredsbevarande respektive 
fredsframtvingande operation. Med anledning av vad som framkommit i 
denna uppsats torde den viktigaste forskningen handla om vilket synsätt som 
bör vara rådande hos officerare, för att skapa synergi mellan försvarsgrenarna 
och därmed nå en ökad effekt i logistikfunktionen.  
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Figur 5: Interoperabilitetskrav som båda grupperna anser viktiga för att öka effekten i 
logistikfunktionen. 
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ABSTRACT  
 

Conceptions of interoperability from a logistical perspective 
 
The aim of this paper has been to judge if the officers in logistics control have 
similar views in the roll of chief with regard to which interoperability demands 
are considered important, in order to reach an increased effect in logistic 
functions in an international perspective. This has been done with the support 
of the theory of interoperability and has been analysed with a comparative 
method. The results of the different analysis of officers in logistics and in the 
roll of chief have been brought together in a final analysis. The main 
conclusion from the analysis is that commanders have the same view as the 
logisticians, regarding which interoperability demands are important in 
reaching an increased effect in the logistic function. The paper however 
showed some differences when it comes to individual demands. The 
differences applied to both peace keeping and peace enforcement operations. 
They mainly apply to: 
 

- The success factor leadership with the meaning intellectual change and 
“increased joint thinking”  

- The principals of flexibility and simplicity along with cooperation and 
coordination  

- The basic function of endurance with those detailed logistical functions 
propellant (fuel), reparation, material maintenance and spare parts 

 
Keywords: interoperability - logistics - peace-keeping-and peace-enforcement 
operations - commanders, logisticians 
 



F Ö R S V A R S H Ö G S K O L A N         C-UPPSATS FHS beteckning 19100:2004  
Mj Michael Dorn             2004-04-29 Bilaga 2 
ChP 02-04  Sida 1 (8) 
 
Interoperabla föreställningar 

 

 
 

 
(Chefer/Logistiker)  

 

Hej Välkomna till enkäten! 
 
Din medverkan är helt anonym. 
 
I några frågor ber jag dig tilldela (resurs) poäng. Det skall ses som 
ett uttryck för de resurser (tid/mtrl/pengar) som FM avsätter för 
ända målet.  

 
 

Jag tar inte ställning till rätt och fel svar, utan försöker hitta likheter 
och skillnader mellan logistikofficerare och chefer. 
 
Jag bedömer att enkäten tar ca 15 min att fylla i.  

 
 

Jag kommer att skicka dig en kopia på uppsatsen när den är färdig. 
 
Tack på förhand!  

 
 
1. Markera rätt alternativ för din ålder.  

    
< 40 år 

40-50 år 

> 50 år 
 
2. Markera din nuvarande grad  

    Major 

Överstelöjtnant 
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Interoperabla föreställningar 

 

Överste 

General 
 
3. Markera det alternativ som bäst representerar din bakgrund.  

    

Pansar/mek 

Lätt infanteri(IB/NB)/Jägare 

Artilleri 

Luftvärn 

Helikopter 

Signal 

Underhåll/Träng 

Ingenjör 

Tekniker 

Annan bakgrund 
 
4. Har du själv deltagit i fredfrämjande operationer  

    
Nej 

Ja en gång 

Ja vid flera tillfällen 
 

Instruktion 
När du fyller i svarsfälten så är det viktigt att du fördelar exakt 100 
poäng för att materialet skall kunna användas. Se 
förevisningsexemplet nedan  

 
 

Förevisningsexempel.  
 
Fördela dina 100 poäng till de olika begreppen nedan för att visa 
deras betydelse... begreppen är a)överaskning, b kraftsamling, 
c)handlingsfrihet  
 
a 30 
b 50 
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Interoperabla föreställningar 

 

c 20  

 
 

5. I de nästa två delfrågorna har du totalt 100 poäng som Du skall 
fördela till olika interoperabla framgångsfaktorer i två olika typer av 
fredsfrämjande operationer. Obs! se förklaring av 
framgångsfaktorer enl nedan. 
 
Förklaring av framgångsfaktorer 
a) Organisation (omstrukturering mot NATO organisation)  
b) Metodik (kultur, doktrin och strategiskt koncept) 
c) Logistik/teknik (gemensam arkitektur för mtrl) 
d) Träning och utbildning (mellan försvarsgrenarna och 
internationella partners) 
e) Ledarskap (intellektuell förändring, ökat "Joint" tänkande)  

 
 
5a. Fördela dina 100 poäng till de olika framgångsfaktorerna för 
interoperabilitet utifrån vilka faktorer som bedöms som viktiga för att få en 
ökad effekt i logistikfunktionen inom ramen för generisk fredsbevarande 
operation (Peacekeeping). Framgångsfaktorerna är: a) Organisation b) 
Metodik c) Logistik/teknik d) Träning och utbildning e) Ledarskap –Svara 
A=xx, B=xx osv  

    

 
 
5b. Fördela dina 100 poäng till de olika framgångsfaktorerna för 
interoperabilitet utifrån vilka faktorer som bedöms som viktiga för att nå en 
ökad effekt i logistikfunktionen inom ramen för generisk fredsframtvingande 
operation (Peaceenforcement). Framgångsfaktorerna är: a) Organisation b) 
Metodik c) Logistik/teknik d) Träning och utbildning e) Ledarskap –Svara 
A=xx, B=xx osv  
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Interoperabla föreställningar 

 

    

 
 

6. I de nästa två delfrågorna har du totalt 100 poäng som Du ska 
fördela till de olika principerna som bedöms viktiga för att öka 
effekten i logistikfunktionen i två typer av fredsfrämjande 
operationer.  
 
Obs! se förklaring av principerna nedan.  
 
Förklarande text till principer:  
a) Överlägsenhet i planering: uppnås genom att organisationen är 
tydligt definierad och att ansvarsförhållanden är kopplade till 
positioner i organisationen. 
b) Samarbete och koordinering: innefattar förutom transporter och 
förnödenhetsförsörjning även finanser/ekonomi, 
upphandling/kontraktering och byggnation/maskiner samt 
kunskaper om de olika nationernas kapaciteter och legala 
begränsningar 
c) Flexibilitet och enkelhet: innebär att kunna möta det oväntade. 
Enkla planer och ordrar för att undvika missförstånd 
d) Ekonomi: Kostnadseffektiv utifrån tillräcklig redundans m.a. a. 
de operativa imperativen. 
e) Synergi: är ingen princip per definition utan skall ses som ett 
resultat av att använda de logistiska principerna samtidigt. Detta 
uppnås dessutom genom att olika deltagare är införstådda med 
varandras logistiska styrkor och svagheter.  

 
 
6a. Fördela dina 100 poäng till de olika principerna för att visa deras relativa 
betydelse under en generisk fredsbevarande operation (Peacekeeping) 
principerna är: a) Överlägsenhet i planering, b) Samarbete och koordinering 
c) Flexibilitet och enkelhet d) Ekonomi e) Synergi –Svara A=xx, B=xx osv.  
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Interoperabla föreställningar 

 

    

 
 
6b. Fördela dina 100 poäng till de olika logistiska principerna för att visa 
deras relativa betydelse under en generisk fredsframtvingande operation 
(Peaceenforcement) principerna är: a) Överlägsenhet i planering, b) 
Samarbete och koordinering c) Flexibilitet och enkelhet d) Ekonomi e) 
Synergi –Svara A=xx, B=xx osv  

    

 
 

7. I de nästa två delfrågorna har du totalt 100 poäng som Du skall 
fördela till de nedan angivna basfunktionerna. Poäng skall fördelas 
för att tydliggöra hur viktigt interoperabilitet anses vara i de olika 
basfunktionerna. Detta skall ses inom ramen för två olika typer av 
fredfrämjande operationer.  

 
 
7a. Fördela 100 poäng till basfunktionerna för att visa deras relativa betydelse 
i en generisk fredsbevarande operation (Peacekeeping). Basfunktionerna är: 
a) Ledning b) Verkan c) Rörlighet d) Underrättelser e) Uthållighet –Svara 
A=xx, B=xx, C=xx osv.  
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Interoperabla föreställningar 

 

7b. Fördela 100 poäng till basfunktionerna för att visa deras relativa 
betydelse i en generisk fredsframtvingande operation (Peaceenforcement). 
Basfunktionerna är: a) Ledning b) Verkan c) Rörlighet d) Underrättelser e) 
Uthållighet Svara A=xx, B=xx, C=xx osv.  

    

 
 

8. I de nästa delfrågorna har Du totalt 100 poäng som du skall 
fördela till olika logistiska områden för att visa deras relativa 
betydelse i två typer av fredsoperationer.  

 
 
8a. Fördela dina 100 poäng på de områden som du anser är viktiga utifrån 
interoperabilitet. Detta inom ramen för en fredbevarande operation 
(peacekeeping) Områdena är: a)Hälso & sjukvård, b)Kommunikationstjänst, 
c)Förnödenhetsförsörjning, d)Teknisk tjänst  

    

 
 
8b. Fördela dina 100 poäng på de områden som du anser är viktiga utifrån 
interoperabilitet. Detta inom ramen för en fredsframtvingande operation 
(peaceenforcement) Områdena är: a)Hälso & sjukvård, 
b)Kommunikationstjänst, c)Förnödenhetsförsörjning, d)Teknisk tjänst  

    

 
 

9. I de nästa två delfrågorna har du totalt 100 poäng som Du skall 
fördela till olika funktioner i två typer av fredsfrämjande 
operationer.  
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Interoperabla föreställningar 

 

 
 
9a. Fördela dina 100 poäng till de olika funktionerna för att visa vilka 
funktioner som är viktiga att bli interoperabel inom så en ökad effekt i 
logistikfunktionen uppnås. Detta inom ramen för en generisk fredsbevarande 
operation (Peacekeeping). Funktionerna är: a) Livsmedel b) Drivmedel c) 
Ammunition d) Reparation och materielunderhåll e) Smörjmedel f) 
Reservdelar g) Hälso och sjukvård –Svara A=xx, B=xx osv  

    

 
 
9b. Fördela dina 100 poäng till de olika funktionerna för att visa vilka 
funktioner som är viktiga att bli interoperabel inom så en ökad effekt i 
logistikfunktionen uppnås. Detta inom ramen för en generisk 
fredsframtvingande operation (Peaceenforcement). Funktionerna är: a) 
Livsmedel b) Drivmedel c) Ammunition d) Reparation och materielunderhåll 
e) Smörjmedel f) Reservdelar g) Hälso och sjukvård –Svara A=xx, B=xx osv  

    

 
 

10. I nästa fråga skall Du fördela 100 poäng till olika typer av 
fredsfrämjande operationer som Du bedömer att Sverige kommer at 
delta i under tiden 2004-2010.  

 
 
10.a Fördela Dina poäng till de två typerna av fredsfrämjande operationer för 
att visa Din bedömning hur svenska resurser relativt kommer att användas 
under tiden 2004-2010. a) Fredsbevarande (Peacekeeping), b) 
Fredsframtvingande (Peaceenforcement) -Svara A=xx etc  
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Interoperabla föreställningar 

 

    

 
 

Tack så mycket för Din medverkan. Den är mycket värdefull. Jag 
önskar dig lycka till framgent. 
 
Michael Dorn, elev Chefsprogrammet, 
Försvarshögskolan  

 
 
 

Skicka in svaren Rensa all 
 

 
 

Kontaktperson: Michael Dorn, michael.dorn@fhs.mil.se 
Senast ändrad: 2004-03-12 
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Konstruktion av analysinstrument     
 
För att kunna identifiera relevanta interoperabilitetskrav som kan antas påverka 
effekten i logistikfunktionen, krävdes ett analysinstrument. 
 
I framtagande av analysinstrumentet ställdes tre grundläggande krav. För det 
första måste instrumentet fånga in vilka faktorer som påverkar effekten i 
logistikfunktionen. För det andra måste interoperabilitetsområden identifieras 
som kan antas vara relevant inom en fredsfrämjande operation. Slutligen  
ställdes krav på att analysinstrumentet skulle kunna koppla ihop dessa två 
disipliner. Först då kan nyanser inom fenomenet (skillnader i synen på vilka 
interoperabilitetskrav som anses gällande för att öka effekten i 
logistikfunktionen) speglas med tillräcklig skärpa. Variablerna ska delvis 
spegla ett ”top down”perspektiv.  
 
Först identifierades faktorer som antogs påverka effekten i logistikfunktionen i 
OPI-4. Därefter extraherades interoperabilitsdimensioner som kan påstås vara 
relevanta i sammanhanget ur boken Hanging Together, Codners syn på 
”multinational operability”.  Vissa faktorer och dimensioner omdefinierades 
och förenklades något. Motivet för detta var främst att öka den abstrakta nivån 
för att underlätta en generalisering av begreppen. Vidare gjordes bedömningen 
att respondenterna på såvis lättare skulle förstå innebörden av de olika 
faktorerna.  
 
Faktorerna som påverkar synergin i logistikfunktionen identifierades som 
personal, resurser, uppgifter, organisation, arbetssätt, tekniska system och 
interoperabilitet. Den sistnämnda faktorn ströks eftersom den utgör själva 
fenomenet för undersökningen. Ur Michael Codners modell för ”multinational 
operability” identifierades följande dimensioner, organisation, beteende 
vetenskapliga (doktrin och kultur), logistik och teknik. Av dessa faktorer och 
dimensioner kunde följande sammankoppling göras. 
 

 
Figur6: Författarens syn på kopplingen mellan faktorer som skapar effekt i logistikfunktionen 
och interoperabilitetsdimensioner inom ramen för en fredsfrämjande operation. 
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Någon direkt koppling mellan faktorerna uppgifter och personal kunde inte 
göras till Codners dimensioner av interoperabilitet. Dock så ansåg författaren 
att  faktorerna var av sådan vikt att dessa måste medtas på något vis i 
analysinstrumentet. Detta möjliggjordes med stöd av följande resonemang. För 
att lösa uppgifter krävs olika förmågor, likt de basförmågor som finns angivna i 
Militär Strategisk Doktrin. Genom att omdefiniera uppgifter till basförmågor 
erhålls ett ökat djup i vilka förmågor som krävs inom ramen för 
uppgiftsställningen i en fredsfrämjande operation. Basförmågan skydd ströks 
då den kan påstås innefattas i alla elementen. Faktorn personal fick ny 
benämning, till ledarskap för att tydliggöra vikten av den mänskliga påverkan. 
 
Som ett resultat av resonemanget om logistikfaktorer och interoperabla 
dimensioner framkom variabeln interoperabla framgångsfaktorer, som utgörs 
av faktorerna ledarskap, organisation, logistik/teknik, metod samt 
träning/utbildning.  
 
För att variablerna både skulle fånga in ett helhetsperspektiv men även spegla 
ett djup med en så hög detaljeringsgrad som möjligt, kondenserades variabeln 
principer ur framgångsfaktorn metod. Dessutom extraherades 
logistikfunktioner ur logistikområden som i sin tur kondenserats ur uthållighet 
som utgör ett element i de militära basfunktionerna. I enkäten förklarades 
variablerna med text för att minimera de semantiska skillnaderna.  
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Diagram övriga bakgrundsfrågor 
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Graf 16: Chefer och logistikers bedömning av fördelningen mellan olika typer av 
fredsfrämjande operationer 2004-2010. 
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Graf 17:  Åldersfördelning för respondenter 
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Graf 18:  Grad som respondenterna innehar 
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Graf 19:  Fördelning av truppslag bland respondenterna. 
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Graf 20: Respondenternas tidigare erfarenhet av fredsfrämjande operationer. 
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Partnerskapsmål år 2004 
 
I OPI-4 hänvisades vid ett flertal tillfällen till antagna PARP-mål.  Genom att 
analysera respektive PARP-mål efter PG-nummer, rubrik och målets 
omfattning kunde dessa kategoriseras till de olika variablerna i 
analysinstrumentet enlig nedan.  
 

Tabell 5:  Antagna  Partnerskapsmål 2004 (PG-nummer och rubrik)  

Nummer Rubrik 
PG355 Language requirement 
PG2702 CJTF HQ augmentation/Förstärkning ökning 
PG2781 Message system upgrade 
PG2865 Internal and external HQ information system (IS) support 
PG2866 Communication and information systems (CIS) security 
PG3540 Psyops support elements (Studiemål) 
PG3782 General CIMIC companies 
PG3783 CIMIC functional specialist team 
PG4000 Multinational Joint Logistics Centre (MJLC) staff 
PG4001 Logistics liaison personnel 
PG4002 Logistics C2 augmentation 
PG4050 Allied Deployment and Movement System (ADAMS) 
PG4051 ADP-link for logistic reporting (Studiemål) 
PG4052 Logistic support asset tracking system (Studiemål) 
PG4055 NATO codification system (Studiemål) 
PG4250 Single fuel concept (Studiemål) 
PG4251 Tactical fuel handling equipment 
PG4350 Biological warfare vaccine stock for deployable forces 
PG4424 NBC defence 
PG4490 NBC protection 
PL0001 Land operations and training 
PL0041 Multinational formations for NATO-led PfP operations 
PL0046 Combat units for NATO-led PfP operations 
PL0047 Combat support for NATO-led PfP operations   
PL0316 Ground Liaison Element (GLE) 
PL0318 Forward Air Controllers (FAC) 
PPL0541 Unmanned Aerial Vehicles (UAV) (Studiemål) 
PL0550 Unattended ground sensors (UGS) and/or land surveillance vehicles 

(LSV) 
PL0827 Night vision thermal imagery devices 
PL0940 Target acquisition/locating equipment (Studiemål) 
PL0956 Forward observers 
PL1033 Engineer construction capability 
PL1036 Improvement in mine detection and mine clearing capabilities  
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PL1410 Short range air defence (SHORAD) 
PL2721 Internal structure of land force headquarters 
PL2801 Update of tactical communications systems 
PL4211 National support for deployed forces  
PL4212 Combat Service Support (CSS) for NATO-led PfP operations  
PL4244 Medical support for NATO-led PfP operations 
PL4252 Fuel handling for ground vehicles 
PL0001 Maritime operations – Basic training 
PL0002 Maritime operations – Advanced training 
PM0041 Rapidly deployable maritime forces 
PM2330 Underwater Telephone (UWT) equipment 
PM2404 Maritime mine warfare - route survey and data collection 
PM2842 Maritime communications 
PM2849 Submarine communications 
PM4021 Theatre logistics requirements – MNLC (Maritime) staff 
PM4173 Strategic movement requirements – sealift  
PM4271 Replenishment in harbour 
PM4273 Vertical replenishment at sea 
PA0001 Air operations and training 
PA0041 Rapidly deployable Air Force units for NATO-led PfP operations 
PA0583 Tactical reconnaissance 
PA1100 Support aircraft and helicopters for NATO-led PfP operations 

(Delvis studiemål) 
PA1459 Air navigation aids and radios 
PA3021 NATO compatible identification systems 
PA3114 Aircraft self protection 
PA4152 Multinational deployable air transport handling capability 
PA4167 Strategic movement requirements – airlift 
PA4241 Medical support for deployed forces 
PA4264 National tanker capability (Studiemål) 
PA4274 deployable airfield operation 
 
 
 
Tabell 6  PARP-mål analyserade och kategoriserade med hjälp av analysinstrumentet.  
 

Nummer Rubrik 
Framgångs-
faktorer Basfunktion Logområden Logfunk. 

PG355 Language requirement 
Utb Ledning     

PG2702 CJTF HQ augmentation 
Utb Ledning     

PG2781 Message system upgrade 
Log/tek Ledning     
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PG2865 Internal and external HQ 

information system (IS) support Log/tek Ledning     
PG2866 Communication and information 

systems (CIS) security Log/tek Ledning     
PG3540 Psyops support elements 

(Studiemål) Org Und     
PG3782 General CIMIC companies 

Org Und     
PG3783 CIMIC functional specialist team 

Org Und     
PG4000 Multinational Joint Logistics 

Centre (MJLC) staff Trän/Utb Uth Logistik Stabspers. 
PG4001 Logistics liaison personnel 

Trän/Utb Uth Logistik 
Stabspers. 

PG4002 Logistics C2 augmentation 
Trän/Utb Uth Logistik 

Stabspers. 

PG4050 Allied Deployment and Movement 
System (ADAMS) Log/tek Uth Logistik 

Ledsyst 

PG4051 ADP-link for logistic reporting 
(Studiemål) Log/tek Uth Logistik 

Ledsyst 

PG4052 Logistic support asset tracking 
system (Studiemål) Log/tek Uth Logistik 

Ledsyst 

PG4055 NATO codification system 
(Studiemål) Log/tek Uth Logistik 

Ledsyst 

PG4250 Single fuel concept (Studiemål) 
Log/tek Uth FF 

Drivmedel 

PG4251 Tactical fuel handling equipment 
Log/tek Uth FF 

Drivmedel 

PG4350 Biological warfare vaccine stock 
for deployable forces Org Skydd     

PG4424 NBC defence 
  Skydd     

PG4490 NBC protection 
Utb Skydd     

PL0001 Land operations and training 
Trän/Utb Ledning     

PL0041 Multinational formations for 
NATO-led PfP operations Org Uth Logistik 

Logbat 

PL0046 Combat units for NATO-led PfP 
operations Org Verkan     

PL0047 Combat support for NATO-led PfP 
operations   Org Uth Logistik 

Ingkomp 

PL0316 Ground Liaison Element (GLE) 
Trän/Utb Und     

PL0318 Forward Air Controllers (FAC) 
Trän/Utb Und     

PPL0541 Unmanned Aerial Vehicles (UAV) 
(Studiemål) Log/tek Und     

PL0550 Unattended ground sensors (UGS) 
and/or land surveillance vehicles 
(LSV) Log/tek Und     
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PL0827 Night vision thermal imagery 

devices Log/tek Verkan     
PL0940 Target acquisition/locating 

equipment (Studiemål) Log/tek Und     
PL0956 Forward observers 

Trän/Utb Verkan     
PL1033 Engineer construction capability 

Trän/Utb Rörlighet     
PL1036 Improvement in mine detection and 

mine clearing capabilities  Trän/Utb Rörlighet     
PL1410 Short range air defence (SHORAD)

Log/tek Skydd     
PL2721 Internal structure of land force 

headquarters Metod Ledning     
PL2801 Update of tactical communications 

systems Org Ledning     
PL4211 National support for deployed 

forces  Org Uth   
Nse Med-
liasion 

PL4212 Combat Service Support (CSS) for 
NATO-led PfP operations  Org Und     

PL4244 Medical support for NATO-led PfP 
operations Org Uth HSJ 

HSJV 

PL4252 Fuel handling for ground vehicles 
Log/tek Uth FF 

Drivmedel 

PL0001 Maritime operations – Basic 
training Trän/Utb Rörlighet     

PL0002 Maritime operations – Advanced 
training Trän/Utb Ledning     

PM0041 Rapidly deployable maritime forcesOrg Rörlighet     
M2330 Underwater Telephone (UWT) 

equipment Log/tek Ledning     
PM2404 Maritime mine warfare - route 

survey and data collection Log/tek Und     
PM2842 Maritime communications 

Log/tek Ledning     
PM2849 Submarine communications 

Log/tek Ledning     
PM4021 Theatre logistics requirements – 

MNLC (Maritime) staff Trän/Utb Uth Logistik 
Stabspers. 

PM4173 Strategic movement requirements –
sealift  Metod Uth Komm 

Komm 

PM4271 Replenishment in harbour 
Log/tek Uth FF 

Smörjm 

PM4273 Vertical replenishment at sea 
Log/tek Uth Komm 

Komm  

PA0001 Air operations and training 
Trän/Utb Ledning     

PA0041 Rapidly deployable Air Force units 
for NATO-led PfP operations Org Und     



F Ö R S V A R S H Ö G S K O L A N         C-UPPSATS FHS beteckning 19100:2004  
Mj Michael Dorn             2004-04-29 Bilaga 5 
ChP 02-04  Sida 5 (5) 
 
PA0583 Tactical reconnaissance 

Metod Und     
PA1100 Support aircraft and helicopters for 

NATO-led PfP operations (Delvis 
studiemål) Metod Und     

M1459 Air navigation aids and radios 
Log/tek Ledning     

PA3021 NATO compatible identification 
systems Log/tek Skydd     

PA3114 Aircraft self protection 
Log/tek Skydd     

PA4152 Multinational deployable air 
transport handling capability Org Uth Komm 

Komm 

PA4167 Strategic movement requirements –
airlift Metod Uth Komm 

Komm 

PA4241 Medical support for deployed 
forces Trän/Utb Uth HSJV 

HSJV 

PA4264 National tanker capability 
(Studiemål) Log/tek Uth FF 

Drivmedel 

PA4274 Deployable airfield operation 
Log/tek Uth Logistik 

Bas-
betjäning 

 


