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HANDLINGAR

En allt bredare definition av begrep-
pet säkerhet har medfört en utökad 

och aktivare roll för militära maktmedel. 
Sverige är en del av EU:s säkerhetssystem, 
vilket har både global räckvidd och tydliga 
transatlantiska kopplingar. Exempelvis 
verkar svenska förband sedan flera år inom 
ramen för NATO:s ledningsstruktur i både 
Kosovo och Afghanistan.

En eventuell kris där Sverige utsätts 
för ett militärt hot från annan stat bedöms 
beröra även andra stater i vårt närområde. 
Mot denna bakgrund kan ett utvecklat euro-
peiskt samarbete liksom samarbete med 
våra grannländer bidra till att öka den sä-
kerhetspolitiska stabiliteten för Sverige.

De största riskerna och utmaningarna 
för svensk säkerhet bedöms i dag finnas på 
den globala arenan. Fattigdom, arbetslös-
het, brist på mat och vatten, kampen om 
naturresurserna, religiösa motsättningar 
och sönderfallande stater som medför 
lidande och flyktingströmmar utgör några 
exempel på nämnda problemområden och 
därtill kopplade utmaningar. 

Under de senaste 15 åren har vi kunnat 
notera en mycket tydlig trend i samband 
med internationella insatser, nämligen att 
de nationella styrkebidragens storlek varie-
rar starkt. Också ett litet bidrag tenderar att 
befästa bidragarlandets trovärdighet sam-
tidigt som bidraget utgör en länk i uppfyl-
landet av de nationella säkerhetspolitiska 
ambitionerna. Dessutom bedöms få länder 
vara beredda att ensam ta den politiska 
risken eller de ekonomiska konsekven-
serna som är förknippade med att militära 
resurser används i ett konfliktområde.

För att EU:s olika medlemsländer skall 
uppfattas som trovärdiga är det viktigt att 
dessa, tillsammans med andra nationer, 
globalt och i närområdet, bidrar till säker-
het, stabilitet och demokratisk utveckling. 
Detta innebär att vår militära förmåga 
måste vara anpassad för att kunna nyttjas 
tillsammans med andra länder vilket ställer 
krav på interoperabilitet.

Begreppet interoperabilitet
Interoperabilitet används som ett begrepp 

Interoperabilitet – anpassning av ”mjuka 
frågor” och ”hårdvara”

Inträdesanförande i Kungl. Krigsvetenskapsakademien avd I 
den 12 februari 2008 av Berndt Grundevik
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Jag kommer att belysa några av ovanstå-
ende punkter. De synpunkter som redo-
visas utgår ifrån mina egna erfarenheter 
av internationell tjänst, samt samtal med 
några svenska officerare vilka har stor 
erfarenhet på området1. 

Organisation och ledningsstruktur
Faktorerna enkelhet och tydlighet är utifrån 
ett organisations- och ledningsstrukturper-
spektiv avgörande när förband skall göras 
interoperabla. Det finns ingen anledning 
att använda rent nationella lösningar 
utan det är bättre att nyttja internationellt 
vedertagna organisations/ledningstruk-
turer i vår dagliga verksamhet hemma i 
Sverige. Därigenom slipper vi lära om 
för internationell tjänst, vilket ger bättre 
effektivitet i samband med den specifika 
missionsträningen.

Nedanstående bilder visar exempel på 
organisation enligt CJTF-konceptet.2

Stabsarbetsmetoder och språk
När det gäller stabsarbetsmetoder och 
språk är standardisering ett viktigt ledord. 
Ibland kan NATO:s stabsarbetsmetodik 
verka något formell, detaljerad och admi-
nistrativt tung. Metodikens fördel är att när 
personalen utbildats i olika SOP3, således 
stående stabsordrar och anvisningar för 
exempelvis patrullering och vägspärrar 

för att tydliggöra betydelsen av att förband 
skall kunna verka tillsammans med andra 
staters förband i syfte att uppnå gemensam 
effekt i ett operationsområde. Interoperabi-
litet bidrar också till att minska risken för 
missförstånd för att undvika förluster av 
människoliv och materiel. Det blir således 
viktigt att man har klart för sig innebörden 
av begreppet interoperabilitet, dels för att 
ha en gemensam uppfattning om vad som 
menas, dels som en plattform i det konti-
nuerliga arbetet med att göra våra förband 
interoperabla. Nedanstående nyckelord bör 
innefattas i begreppet interoperabilitet, 
således: 

• Organisation och ledningsstruktur.
• Stabsarbetsmetoder.
• Ledningsfilosofi.
• Ledarskap.
• Träning/ utbildning.
• Proaktiva och taktiska koncept.
• Språkfärdigheter och kulturförstå- 
 else.
• Hantering av media.
• "Mjuka frågor” som uppträdande,  
 yttre stil, attityder etcetera.
• Materiel och utrustning, exempelvis  
 kommunikationssystem, logistik  
 och reservdelshantering.

1  Erfarenhetsutbyte har ägt rum med brigadgeneralerna Anders Brännström och Jan-Gunnar Isberg. 
2  Combined Joint Task Force (CJTF)
3  Standing Operating Procedures (SOP)
4  Kosovo Force (KFOR), NATO:s stabiliseringsstyrka i Kosovo  
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etcetera, så är alla lärda enligt en modell. 
Detta är en avgörande förutsättning för 
att kunna ensa verksamheten för gemen-
samma mål.

Förutom SOP är det viktigt att bl a 
kommandospråk, orderskrivning, förkort-
ningar, kartsymboler, larmning, rutiner 
för MEDEVAC6, vilket är den gängse 
förkortningen för evakuering av skadade, 
samt beredskapsgrader är standardiserade. 
Detta för att undvika missförstånd, vilket 
kan leda till katastrofala konsekvenser vid 
olika situationer och oväntade händelseut-
vecklingar.

Även här finns det all anledning att se 
över våra egna stabsarbetsmetoder för att 
så långt det är möjligt harmonisera dessa 
enligt internationell standard. Vi är på 
rätt väg inom detta område, sedan några 
år tillbaka genomför försvarshögskolan 
och Försvarsmakten några övningar (ex 
Viking, Illuminated summer och CJSE 
(Combined Joint Staff Exercise) som på ett 
bra sätt bidrar till interoperabilitet.

Ledningsfilosofi
I svensk operativ doktrin och i våra tak-
tiska reglementen framgår tydligt att vi 
skall tillämpa uppdragstaktik. Detta inne-
bär kortfattat att jag som chef ger mina 
underlydande chefer ett tydligt slutmål, 
enkla och tydliga delmål, resurser och 
områdesansvar/gränser.

Därefter är det underlydande chefers 

ansvar att inom tilldelat ansvarsområde 
lösa den uppgift de tilldelats på bästa sätt. 
Högre chef stödjer sina underordnade che-
fer genom att kontinuerligt kontrollera att 
de uppsatta målen uppfylls genom bland 
annat inspektioner, besök ”på fältet” och 
dialog med underlydande chefer.

Denna ledningsfilosofi är i många 
NATO-länder inte lika väl utvecklad som 
i vårt land. Jag har ofta noterat att chefer 
på olika nivåer i den internationella miljön 
vill detaljstyra och därigenom begränsa 
de underlydandes handlingsfrihet och 
kreativitet. Tillämpning av vår ”svenska 
ledningsfilosofiska modell” anser både 
jag och intervjuade kollegor vara en 
framgångsfaktor som medför en positiv 
syn på svenskt ledarskap och ledning. 
Dessutom anser jag att uppdragstaktiken 
som ledningsfilosofi är överlägset bäst 
genom att chefer ges ett tydligt ansvar och 
därigenom, utifrån förmågan till helhets-
syn och kreativitet, löser den uppgift de 
tilldelats.

Dock är det viktigt att komma ihåg att 
inom ramen för ett uppdragstaktiskt synsätt 
finns det situationer där det är både lämp-
ligt och nödvändigt att genomföra kom-
mandostyrning för att kunna genomföra 
ledning på mest effektiva sätt.

Avslutningsvis anser jag att uppdrags-
taktiken som ledningsfilosofi bör uppmunt-
ras och ytterligare beaktas i vår utbildning 
nationellt.

5 Multinational Task Force Center (MNTF C), enhet i KFOR 
6  Medical Evacuation (MEDEVAC)
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Ledarskap
Vilka chefsegenskaper är det som respekte-
ras i den internationella miljön? Mitt påstå-
ende är: exakt desamma som respekteras 
här hemma. Efter samtal med chefer på 
olika nivåer, och från olika länder, kan jag 
konstatera att de egenskaper som främst 
avses när ordet ledarskap diskuteras och 
värderas är:

• Föregångsmannaskapet.
• Förmågan att skapa förtroende för dig 

som chef och att skapa bra förbands-
anda.

• Förmågan till helhetssyn.
• Chefens sociala kompetens och kom-

munikativa förmåga.
• Chefens förmåga att fatta beslut och 

driva igenom dessa.
• Chefens vilja och förmåga att ta an-

svar.
• Förmågan att ta initiativ.
• Förmågan att vara tydlig och att visa 

mod i svåra situationer.
• Viljan och förmågan att uppnå resul-

tat.

Ovanstående egenskaper är inget nytt i det 
ledarskap som vi lär ut i Sverige.

Om vi därutöver väger in några ytter-
ligare egenskaper som vi påpekar i den 
svenska utbildningen såsom:

• omvårdnad om trupp.
• förmågan att lyssna på underställd per-

sonal.
• situationsanpassat ledarskap,

drar jag slutsatsen att grunderna i svenskt 
ledarskap står sig mycket väl i interna-
tionell konkurrens. Hur väl chefer på 
olika nivåer lyckas är naturligtvis mycket 
beroende på var och ens personliga egen-
skaper. 

Det är viktigt att som chef för ett mul-
tinationellt förband tidigt ställa några 
tydliga krav som inte kan missförstås. 
Nedanstående exempel tillämpade jag som 
chef för Multinational Task Force Center 
i Kosovo.

• Officers: You must lead by example 
and create good team spirit!

• Staff personnel: You must have accu-
racy in your staff work!

• Soldiers: Look Good-Do Good!
• All personnel: keep it simple and never 

forget that we are all soldiers!

Införandet av den nya personalkategorin 
specialistofficer kommer att medföra en 
ytterligare möjlighet att vara interoperabel. 
Detta mot bakgrund av att denna perso-
nalkategori kommar att kunna jämföras 
med det i internationella sammanhang 
väl utvecklade underbefälssystemet NCO 
(Non-Commissioned Officers).

Min entydiga erfarenhet av tjänstgöring 
i internationella miljöer är att betydelsen 
av föregångsmannaskapet/ ”lead by ex-
ample”, utifrån ett ledarskapsperspektiv, 
inte tillräckligt kan betonas.
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Vidareutveckla dina underställda chefers 
ledarförmåga
Det är viktigt att chefen känner ansvar för 
att hela tiden vidareutveckla sina under-
ställda chefers ledarskapsförmåga för att 
på plats i ett operationsområde ytterligare 
skapa interoperabla enheter i syfte att nå 
ökad effekt. Nedan följer exempel på åtgär-
der som av erfarenhet ger bra effekt:

• Skapa bra förbandsanda genom team-
building och vidareutbildning samt 
genom att vara en god föregångsman.

• Påtala vikten av att ha en tydlig led-
ningsfilosofi. Beskriv din modell (upp-
dragstaktik) och förklara fördelarna 
och hur det hänger ihop.

• Diskutera och förklara vikten av att det 
finns enkla och tydliga ledningsförhål-
landen (vem gör vad, ansvar osv).

• Alla chefer måste då och då reflek-
tera över sitt eget ledarskap. Detta 
är lämpligt att göra i samband med 
utvecklingssamtal.

• Det måste finnas tydliga ledarskaps-
krav på underställda chefer.

• "Den som vågar vinner”, exempelvis 
genom att testa chefers och underställ-
da förbands förmåga också i situationer 
där resultatet förväntas bli underkänt. 
Efter en sådan test förstår alla att det 
finns ”utvecklingspotential” om re-
sultatet inte motsvarar de fastställda 
kraven.

• Chefer på olika nivåer måste vara 
närvarande och synliga på ”fältet” 
och känna av läget kontinuerligt, lära 

känna sin personal, inhämta underlag 
för beslut samt ta ansvar.

Målstyrning
För att få effekt är det viktigt att alla arbetar 
mot samma mål. I multinationella förband 
ingår förband från många länder med ib-
land helt olika eller minst sagt varierande 
kulturell bakgrund.

För att skapa och upprätthålla en god 
koppling till de övergripande målen är det 
viktigt att återigen på ett enkelt och tydligt 
sätt beskriva vad som skall uppnås och när 
målsättningen skall vara uppnådd. Dessa 
mål måste sedan brytas ner av underställda 
chefer till sin nivå så att slutligen den 
enskilde soldaten förstår kopplingen från 
sitt uppträdande och de uppgifter som 
utförs på lägsta nivå till målen på ett mer 
övergripande sätt. 

Den tydlighet som skapas genom 
målstyrning är en viktig delmängd för 
att bidra till ökad effekt inom ramen för 
multinationella förband. 

Träning
Begreppet ”train as you intend to fight” är 
grundläggande för att förbereda våra för-
band för olika uppgifter. Svenska förband 
skall kunna genomföra väpnad strid natio-
nellt och internationellt över hela konflikt-
skalan. Att kunna lösa de stridsuppgifter 
som ligger högst på konfliktskalan måste 
alltid vara prioriterat i målsättningen.

För att våra förband skall vara interope-
rabla behöver del av vår förbandsträning 
anpassas redan från början. Begreppet 
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”träna för internationell insats” bör tas bort 
och i stället genomförs del av vår nationella 
befattningsutbildning och förbandsträning 
efter den standard som är internationellt 
gångbar. Speciellt gäller detta inom ramen 
för så kallade stabiliseringsoperationer 
vilka normalt genomförs under lång tid i 
ett konfliktområde.

Exempel på sådan interoperabel be-
fattningsutbildning /förbandsträning är 
sambandstjänst, eskorttjänst, patrulle-
ring till fots och med fordon, vägspär-
rar, vapensökning, insats mot folkmassa 
med icke dödliga vapen (batong, tår-
gas m m), minröjning och ”transport 
och luftlandsättning med helikopter”.  
Detta innebär att tiden för den missionsspe-
cifika träningen kan kortas ner, något som 
medför ekonomisk besparning och minskat 
behov av specialinstruktörer. Dessutom 
finns det ett ”Force Protection”-perspektiv 
att beakta när förbanden är grundutbildade, 
inom vissa områden, enligt internationell 
standard, så att man inte behöver lära om 
inför den internationella tjänstgöringen.

Vidmakthållandet av insatsförmåga 
över tiden i ett missionsområde
När förband i internationell tjänst varit i 
missionsområdet i cirka 3-4 månader, når 
de sin högsta nivå avseende motivation, 
kunskap, disciplin och samträning. Det är 
viktigt att vara medveten om denna verk-
lighet i syfte att förebygga en omedveten 
”nedtrappning” och därigenom tappa fokus 
och operativ kapacitet. I ett multinationellt 
förband har ingående förband dessutom 
olika rotationstider vilket innebär att sam-

träningsmöjligheterna på plats i missions-
området är begränsade. 

Det går att förebygga ovanstående 
om chefer på olika nivåer är medvetna 
om detta fenomen. Några åtgärder som 
erfarenhetsmässigt fungerar i syfte att 
minimera problemet är att:

• Diskutera med underställda chefer om 
vilka preventiva åtgärder som behöver 
vidtagas.

• Chefer på olika nivåer är synliga på 
”fältet” och kontinuerligt känner av 
läget.

• Truppen har tydliga uppgifter hela 
tiden.

• Chefer testar förbanden genom över-
raskande inspektioner.

• Genomföra kontinuerligt komplette-
ringsutbildning. Exempelvis skjutut-
bildning, tekniken vid hanterandet av 
upplopp och kontinuerlig information 
om det politiska läget. Viktigt är också 
att genomföra utbildning/operativ verk-
samhet där kontingenterna från olika 
nationer får samöva. 

• Utvärdera verksamheten kontinuerligt 
och redovisa uppnådda resultat för att 
skapa motivation.

• Informera regelbundet all personal 
direkt från högste ansvarig chef . 

• Skapa tydliga mål kring vad som skall 
uppnås. 

Hantering av medierna

Sedan Vietnam krigets dagar har medias 
roll som viktig opinionspåverkare för-
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stärkts kontinuerligt. Medierna kan rätt 
hanterade utgöra ett viktigt ”mjukt vapen” 
som skapar ”hårda” positiva effekter. Erfa-
renhetsmässigt vet vi att medias negativa 
inverkan kan få mycket dramatiska konse-
kvenser på hela skalan från politisk nivå 
ner till taktisk nivå. Begreppet den ”strate-
giske korpralen” har myntats utifrån kon-
sekvenserna som kan uppstå om en soldat 
genom ett felaktigt agerande exempelvis 
skjuter vid fel tillfälle och handlingen inte 
låg inom gällande regler (Rules of Engage-
ment, ROE), vilket via mediernas påverkan 
oftast får mycket stora konsekvenser även 
på politiskt högsta nivå.

Information är som bekant viktigt för 
både egen trupp men framför allt den bild 
som lokalbefolkningen och omvärlden får 
av motiven och syftena med en militär in-
sats samt de resultat som uppnåtts i positiv 
bemärkelse. För denna verksamhet är mitt 
ledord var proaktiv. Chefer på olika nivåer 
måste kunna hantera medierna i uppkomna 
situationer men framför allt kunna ta tillfäl-
let i akt och föra ut de koordinerade media 
budskap som överordnad chef har givet 
direktiv om. Olika länders kultur på detta 
område måste beaktas.

Det är ibland lite ”osvenskt” att profilera 
egen verksamhet men detta måste vi kunna 
anpassa oss till, för att i grunden är det en 
fråga om man skall lyckas med uppgiften 
eller inte samt att det finns mycket tydliga 
kopplingar till ”Force Protection”-per-
spektivet.

Det finns dessutom mycket tydliga rikt-
linjer och regler för hur förbanden, inom 
ramen för exempelvis ISAF-operationen 

i Afghanistan eller KFOR-operationen i 
Kosovo, skall förhålla sig till medierna. 
Mediemisstag är oftast svåra att reparera. 
Detta måste beaktas och relevant utbild-
ning måste tillföras våra svenska chefer 
på olika nivåer.

Informationsoperationer 
Som tidigare nämnts är information i olika 
former ett mycket viktigt ”mjukt vapen” 
som har en stor betydelse för både ”Force 
Protection” samt för att indirekt stödja 
och underlätta annan operativ verksam-
het. Fortsatt utvecklingen av det i Nordic 
Battle Group (NBG) nyutvecklade psyops-
förbandet bör ha hög prioritet i vår strävan 
att utveckla nya förmågor som genom liten 
personalvolym kan generera en mycket 
stor effekt genom att stödja insatser och 
bidra till att skapa positiv opinion bland 
lokalbefolkningen och i omvärlden.

Internationellt finns oftast psyops-för-
måga väl representerad bland de större 
länderna. Mot den bakgrunden är det vik-
tigt att få synergieffekt genom att Sverige 
utvecklar och medför sådan förmåga i våra 
framtida internationella insatser.

”Mjuka frågor” och attityder
En väsentlig del i skapandet av interopera-
bilitet är att vi har ett tydligt förhållnings-
sätt till ett antal ”mjuka frågor”, vilka 
underbygger omgivningens syn på oss som 
professionella. Exempel på sådana ”mjuka 
frågor” är soldater och chefers uppträdande, 
disciplin, ”puts och stuts”, ordning och reda 
och fysisk spänst. Jämfört med liknelsen att 
”man dömer hunden efter håren”. På samma 
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sätt bedöms chefer och soldater alltid efter 
sitt yttre. Detta måste vi förstå, acceptera 
och leva efter i den internationella miljön. 

Dock kan jag med erfarenhet av tidigare 
missioner och efter erfarenhetssamtal med 
ett antal officerare konstatera att det inte 
är alla chefer och soldater som lever upp 
till de krav som kan anses vara relevanta 
när det gäller det personliga uppträdandet 
i internationell miljö. Jag kan slå fast att 
jag inte mött några chefer internationellt 
som imponeras av soldater eller befäl som 
ser ”slafvsiga ut” eller som istället för att 
hälsa med honnör eller säga ”sir” kläm-
mer fram ett typiskt svenskt käckt ”tjena, 
tjena”! Jag vill inte förstora detta problem 
men vi måste gemensamt sträva efter att 
alla chefer och soldater beaktar dessa fun-
damentalt enkla och grundläggande men 
ändå viktiga ”mjuka frågor ” inom ramen 
för interoperabilitet. 

Dessutom måste alla officerare och 
soldater förstå att det finns ett ”Force 
Protection”/säkerhetsperspektiv att beakta 
i de mjuka frågorna. Genom god anda, dis-
ciplin samt ordning och reda så skapas en 
attityd och skärpa som sitter i ryggmärgen, 
vilket kan vara helt nödvändigt i en skarp 
situation. Därutöver finns erfarenheter som 
tydligt pekar på att förband med rätt attityd 
i de mjuka frågorna har lägre förluster och 
olyckstillbud än de förband som inte har 
implementerat rätt attityd.

Omställningen av försvaret berör alla 
delar inom Förvarsmakten. Alla delar 

måste hänga ihop så att olika funktioner 
kan stödja pågående verksamhet.

En attityd för ”24/7/365” (dygnet runt 
året runt förmåga)
All personal i Försvarsmakten, militärer 
och civila, måste ha ett ”mindset” som 
innebär att de förstår vilka behov som 
finns där skarp verksamhet genomförs, 
alltså soldatens och sjömannens behov 
måste sättas i centrum. Det håller inte att 
man har attityder som innebär att svaret 
på en hemställan blir ”återkom i morgon, 
tjänsten är slut för idag” eller att staber 
och materielförsörjning hemma i Sverige 
inte är bemannade under längre ledighets- 
och semesterperioder. Understödet till 
utlandsstyrkan liksom av annan pågående 
operativ verksamhet som har kravet på 
dygnet runt förmåga kräver en ”vi-är-till-
för-dom-attityd.

Avslutning
Svenska förband och chefer är i allmänhet 
väl ansedda i det multinationella samarbe-
tet. Det finns all anledning att vara stolta 
över detta. Dock kan vi inte slå oss till ro 
med detta utan vi behöver aktivt arbeta 
med de områden som traditionellt haft en 
svensk profil ex organisationsstrukturer, 
media hantering, ”mjuka frågor” och in-
ternationellt anpassade attityder.
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