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Sammanfattning 

Det militära samarbetet, FISE mellan Sverige och Finland påbörjades efter politiskt beslut 

2014. Samarbetet har succesivt växt fram, dels genom politiska beslut och dels genom förslag 

från respektive lands försvarsmakter. Vi har i denna uppsats undersökt vad det är som 

påverkar den gemensamma planeringen av samarbetet på operativ nivå ur ett logistiskt 

perspektiv. Undersökningen har genomförts med induktiv ansats inspirerad av grounded 

theory i huvudsak genom intervjuer av deltagare som är delaktiga i planeringen av samarbetet.  

De faktorer som påverkar och har betydelse för hur den gemensamma planeringen av 

samarbetet ska fungera är organiseringen av det svenska högkvarteret, de tilldelade resurserna 

och att deltagarnas upplevelse av att målet för samarbetet är oklart. Författarna kan således 

konstatera att det, förvånande nog, inte är skillnader i materiel och system som har störst 

påverkan. 

Nyckelord: Finskt-svenskt samarbete, FISE, logistik, interoperabilitet, organisation. 

Abstract 

The military cooperation, FISE between Sweden and Finland, commenced following the 

political decision in 2014. The cooperation has been progressively developed, partly through 

political decisions and partly by proposals from the respective national defense forces. In this 

paper we have investigated what is affecting the joint planning of the collaboration at the 

operational level from a logistical perspective. The survey has been conducted with an 

inductive approach inspired by grounded theory mainly through interviews of participants 

who are involved in the planning of the collaboration. 

 

The factors that influence and affect the way in which the joint planning of the cooperation 

will work is the organization of the Swedish headquarter, the allocated resources and the 

participants' experience that the goal of the cooperation is unclear. The authors can thus find 

that surprisingly, there are not differences in materials and systems that have the greatest 

impact. 

Key words: Finnish-Swedish cooperation, FISE, logistics, interoperability, organization. 

Yhteenveto 

Suomen ja Ruotsin sotilaallinen FISE-yhteistyö alkoi poliittisella päätöksellä vuonna 2014. 

Poliittiset päätökset ja puolustusvoimien omat aloitteet ovat laajentaneet yhteistyötä 

vaiheittain. Olemme tutkielmassamme käsitelleet tekijöitä, jotka vaikuttavat operatiivisen 

logistiikka yhteistyön suunnitteluun. Tutkielman lähestymistapa on ollut induktiivinen ja siinä 

on otettu vaikutteita ”grounded theory”-mallista. Tutkielma on toteutettu pääosin 

haastattelemalla henkilöitä, jotka osallistuvat yhteistyön suunnitteluun.  

Tekijät, jotka vaikuttavat merkittävästi yhteistyön suunnittelun onnistumiseen, ovat Ruotsin 

esikunnan organisointi, käytettävissä olevat resurssit sekä osallistujien kokemukset siitä, että 

yhteistyön päämäärä on epäselvä. Tutkielman päätelmä on, että materiaalien ja järjestelmien 

erilaisuus ei koeta tärkeämmäksi tekijäksi yhteistyössä.  

 

Avainsanat: Suomen ja Ruotsin puolustusyhteistyö, FISE, puolustuslogistiikka, 

yhteentoimivuus, organisaatio  
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1 Inledning 
"Only a commander who understand logistics can push the military machine to the limits 

without risking total breakdown." 

  -Maj.Gen. Julian Thompson, Royal Marines
1
 

Alla militära operationer är beroende av en fungerande logistikkedja så även det svensk- 

finska samarbetet, som nedan benämns FISE. En fungerande logistikkedja är i sin tur 

beroende av flera faktorer, däribland försvarsmakternas materiella resurser men även av den 

kompetens som organisationen besitter. Chefer och personal måste förstå och behärska 

logistiken. I samarbetet med Finland tillkommer nya faktorer som påverkar logistiken. 

Logistiker och chefer behöver i samarbetet behärska båda nationers logistikkoncept och 

metoder. 

Denna uppsats tar sitt avstamp i det nyligen påbörjade samarbetet och kommer belysa vad 

som påverkar planeringen och genomförandet av logistiken inom ramen för FISE. 

1.1 Bakgrund – en historisk tillbakablick 
Sverige och Finland inledde 2014 ett militärt samarbete som idag är det militära samarbete 

som Sverige går längst med.
2
 Sveriges försvarsminister beskriver grunden till samarbetet på 

följande vis:  

”Till grund för det fördjupade samarbetet har legat bedömningar av de 

möjligheter som finns för ett direkt operativt försvarssamarbete, utbyte av 

information om de båda ländernas förmågor och en bedömning av 

interoperabiliteten mellan respektive försvarsmakt. Att det nu sker en operativ 

planering för gemensamt agerande bortom fredstida förhållanden är ett utfall av 

dessa bedömningar och skiljer det svensk-finska försvarssamarbetet i kvalitativ 

mening från andra samarbeten.”
3
 

Sverige och Finland har flera tidigare erfarenheter av militära samarbeten med varandra. 

Finland var en del av Sverige i nära 700 år till dess att Sverige förlorade Finland till Ryssland 

år 1809. Under dessa 700 år var Finland en integrerad del av Sverige och det fanns svenska 

regementen på både den svenska och finska sidan.
4
 Under det finska vinterkriget och 

fortsättningskriget stred svenska frivilliga med de finska styrkorna och försörjningen av 

logistik och materiel var omfattande från den svenska sidan.
5
 Efterverkningarna av andra 

världskriget påverkade både Finlands och Sveriges säkerhetspolitik. Först efter att det kalla 

kriget tagit slut och Finland blivit fria från sina förbindelser till Sovjetunionen kunde Finland 

och Sverige påbörja samarbeten inom säkerhetspolitiken.
6
 Från början av 1990-talet och in i 

                                                 

1
 ”Logistics Quotes”, åtkomstdatum 10 mars 2018, https://www.military-quotes.com/forum/logistics-quotes-

t511.html. 
2
 Magnus Jirlind, ”Samarbete över gränserna”, Försvarsmakten, åtkomstdatum 24 april 2018, 

https://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2018/01/samarbete-over-granserna/. 
3
 ”Peter Hultqvist: Finland värt att försvara”, Dagens industri, 05 december 2017, https://www.di.se/debatt/peter-

hultqvist-finland-vart-att-forsvara/. 
4
 Fredrik Doeser, red., Norden mellan stormakter och fredsförbund: nordiskt säkerhetspolitiskt samarbete i det 

gamla och nya Europa (Stockholm, Sweden: Santérus Academic Press, 2012), 17. 
5
 Sverker Oredsson, ”Stormaktsdrömmar och stridsiver. Ett tema i svensk opinionsbildning och politik 1910- 

1942”, Scandia: Tidskrift för historisk forskning 2008 (10 december 2008): 278. 
6
 Magnus Petersson, ”Komplement eller konkurrent? Några reflexioner kring det nordiska militärpolitiska 

samarbetet”, Internasjonal Politikk 68, nr 02 (14 juni 2010): 239–59. 
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2010-talet har samarbeten framför allt rört materielanskaffning
7
 och internationella insatser. 

Detta har delvis skett genom uppsättande av gemensam stridsgrupp inom ramen för EU
8
 och 

även genom samordning av logistik och transporter till gemensamma insatsområden där båda 

länderna haft soldater.
9
 

Med bakgrund av Sveriges och Finlands begränsade resurser med relativt små försvarsmakter 

och det förändrade säkerhetspolitiska läget i Östersjöområdet, påbörjades hösten 2013 ett 

samtal mellan ländernas regeringar om ett fördjupat försvarssamarbete. I april 2014 kom 

sedan en handlingsplan för hur Finlands och Sveriges försvarssamarbete skulle utvecklas att 

presenteras.
10

 

I ett debattinlägg skriver Sveriges försvarsminister Peter Hultqvist att: 

”Den ryska annekteringen av Krim, aggressionen mot Ukraina och ryska enheters 

provokativa och oprofessionella uppträdande på och över Östersjön har skapat 

ett helt nytt spänningsläge i vår del av Europa. Det ryska agerande har ökat 

betydelsen för det svensk-finska försvarssamarbetet. Ytterst syftar vårt samarbete 

till att stabilisera den säkerhetspolitiska situationen i vår del av Europa.”
11

 

På regeringens hemsida står följande: 

”Sveriges mål med försvarssamarbetet mellan Sverige och Finland är att 

förbättra Försvarsmaktens operativa förmåga och att möjliggöra gemensamt 

operativt agerande med Finland.”
12

 

I dagsläget konkretiseras den politiska viljan hos de båda försvarsmakterna på både strategisk, 

operativ och taktisk nivå. 

1.2  Problemformulering 
Förutsättningen för all militär verksamhet och därigenom försvarssamarbetet mellan Sverige 

och Finland är en fungerande försörjning av de militära förbanden. Ingen försvarsmakt klarar 

sig utan drivmedel, ammunition, livsmedel eller reservdelar. Den svenska försvarslogistiken 

står redan idag inför stora utmaningar i det nationella perspektivet och med det svensk-finska 

samarbetet ställs försvarslogistiken inför ytterligare en dimension. Att försörja förband från 

ett annat land eller bli försörjd från ett annat land och dess Försvarsmakt. Denna dimension 

inbegriper påverkan från försvarsmakternas organisatoriska uppbyggnad, dess koncept, 

metoder, materiel och av människorna som organisationen består av. Hur FISE praktiskt ska 

fungera planeras i dagsläget på strategisk-, operativ- och taktisk nivå. Vi kommer genom 

denna uppsats undersöka vad det är som påverkar planeringen av logistiken på operativ nivå 

samt undersöka de förutsättningarna som finns idag för logistiken på operativ nivå inom 

                                                 

7
 ”The basics about NORDEFCO - Nordefco”, åtkomstdatum 26 mars 2018, http://www.nordefco.org/the-basics-

about-nordefco. 
8
 Försvarsmakten, ”Nordic Battlegroup”, Försvarsmakten, åtkomstdatum 27 april 2018, 

https://www.forsvarsmakten.se/sv/var-verksamhet/internationella-insatser/nordic-battlegroup/. 
9
 Lennart Eriksson, ”Gemensamma transporter”, 27 april 2018. 

10
 ”handlingsplan-for-ett-forsdjupat-forsvarssamarbete-mellan-sverige-och-finland.pdf”, åtkomstdatum 10 mars 

2018, http://www.regeringen.se/49baf3/globalassets/regeringen/dokument/forsvarsdepartementet/handlingsplan-

for-ett-forsdjupat-forsvarssamarbete-mellan-sverige-och-finland.pdf. 
11

 ”Peter Hultqvist”. 
12

 ”Försvarssamarbetet Sverige Finland - Regeringen.se”, åtkomstdatum 18 april 2018, 

http://www.regeringen.se/regeringens-politik/forsvarssamarbetet-sverige-finland/. 
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FISE. Vi kommer i huvudsak tillämpa ett svenskt perspektiv men eftersom vårt ämne berör ett 

gemensamt projekt med Finland kommer det även att belysas ur ett finskt perspektiv.  

1.3 Syfte 
Att utreda förutsättningarna för planeringen och genomförandet av logistiken i FISE på 

operativ nivå ur ett armé perspektiv. Genom detta vill vi, stödja utvecklingen av den 

påbörjade planeringen och genomförandet baserat på vår analys och vårt resultat. 

1.4 Disposition 
Uppsatsen är indelad i sex kapitel där det första kapitlet beskriver vårt val av ämne, bakgrund 

samt syfte med uppsatsen. Vi använder oss av en induktiv ansats och kommer därför att utgå 

från vårt syfte för att identifiera våra slutsatser som kommer ur empirin.  

I det andra kapitlet presenteras vår valda metod för uppsatsen. Denna presenteras tidigt i syfte 

att läsaren ska förstå hur vi har genomfört arbetet med uppsatsen.  

I det tredje kapitlet redovisas den insamlade empirin samt kategoriseringen av data.  

I kapitel fyra redovisas inledningsvis vår referensram som vuxit fram ur vår empiri för att 

stödja den kommande analysen. Därefter genomförs en analys och diskussion av empiri och 

referensram.  

Det femte kapitlet redovisar uppsatsens slutsatser och det sista, sjätte kapitlet innehåller 

uppsatsens referenser. 

2 Metod 
I det här kapitlet kommer vi redovisa skälet för vårt val av ett hermeneutiskt synsätt med en 

induktiv ansats, inspirerat av grounded theory (GT). Vidare beskrivs den valda metoden, vårt 

tillvägagångssätt samt vår anpassning av GT.  

Vidare kommer vi i detta kapitel beskriva hur vi bedrivit vår inhämtning av data genom 

informationsinhämtning ur litteratur, skrivelser, tidigare forskning, egna observationer och 

fördjupade intervjuer. I kapitlet redogör vi även för principerna för vårt analys- och 

tolkningsarbete. 

2.1 Överväganden inför metodval 
De rådande idealen inom socialvetenskaplig och samhällsvetenskaplig forskning är positivism 

och hermeneutik.
13

 Dessa kan ses som motpoler med skilda sätt att se på forskningen. Men det 

går inte bara att ställa dessa två mot varandra, forskningen påverkas även av forskarens syn på 

exempelvis samhället, livsåskådning, filosofiskt ställningstagande etc. 

Positivisternas mål är att hitta lagar eller lagbundenheter. De söker efter sanningar som går att 

bevisa eller motbevisa. Resonemangen ska utgå från fakta och man ska kunna generalisera.
14

 

Medan hermeneutiken är ett synsätt där forskaren söker efter sammanhang. För en 

hermeneutiker står förståelse och tolkningarna i centrum. Tolkningen kan vara personbunden 

och den kan ta hänsyn till sammanhanget.
15

 

                                                 

13
 Sten Andersson, Om positivism och hermeneutik : en introduktion i vetenskapsteori, 1. uppl. (Lund: 

Studentlitteratur, 2014), 5–7. 
14

 Göran Wallén, Vetenskapsteori och forskningsmetodik, 2. uppl. (Lund: Studentlitteratur, 1996), 26–27. 
15

 Wallén, 33–34. 
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En deduktiv ansats utgår från förutsättningarna i teorier eller ur tidigare sanningar. Forskaren 

kan sedan med stöd av dessa bekräfta eller dementera och skapa generaliserbara slutsatser.
16

  

En induktiv ansats tar å andra sidan sin utgångspunkt ur verkliga observationer varifrån man 

skapar modeller eller nya teorier.
17

 Vi har valt att genomföra vårt arbete med ett 

hermeneutiskt synsätt och en induktiv ansats.  

Detta motiverar vi med att vi har sett något ske (FISE) som vi vill titta djupare på, det är med 

andra ord taget från verkligheten och inte byggt på något tidigare teoretiskt resonemang.  

Insamling av data kan ske genom antingen kvantitativ eller kvalitativ metod. När man arbetar 

med kvantitativ metod vill man få in information som går att systematisera. Forskaren har i 

förväg bestämt hur systematiseringen ska gå till, kategorisering och precisering görs innan 

undersökning genomförs.
18

 Kvantitativa metoder handlar om att samla in data i sådan mängd 

att den blir svår att ifrågasätta. 

Kvalitativa forskningen syftar till att nå en djupare förståelse.
19

 Utgångspunkten i kvalitativ 

metod är utifrån det som ska studeras. Vidare kan vi beskriva de kvalitativa metoderna med 

att insamlingen sker till stor del utan forskarens påverkan. Det man studerar gör man utifrån 

verklighetsuppfattningar och fokuserar på djupet i syfte att inte missa något som kan vara 

intressant. Kvalitativa undersökningsmetoden kan beskrivas som flexibel i förhållande till det 

som eftersöks och det kan bidra till en tydligare helhetsbild. Man använder med fördel 

kvalitativa metoder då man ska undersöka något som kan vara svårt att mäta.
20

 

Insamling av data kan ske mer eller mindre strukturerat, ju mindre struktur desto mer 

induktivt förhållningsätt.
21

 Kvalitativ forskning lämpar sig mycket väl när man vill forska på 

exempelvis: beteenden, organisation, sociala strukturer, kulturer eller upplevelser, som kan 

vara svårt att fånga i en kvantitativforskning. Den lämpar sig även för att söka förståelse för 

att skapa begrepp samt hitta nya outforskade områden i syfte att nya frågeställningar.
22

 

För att samla data till detta arbete har vi valt att göra det med kvalitativa insamlingsmetoder. 

Med anledning av att vi vill fokusera på djupet, utifrån verkligheten, samt att vi såg 

svårigheter med att mäta. 

Grounded Theory är en metod för att ta fram empirisk grundad teori (GT). GT utvecklades av 

Glaser och Strauss i syfte att skapa en kvalitativ metod där teori skapas på ett induktivt sätt.
23

 

Glaser och Strauss menar att teorin ska växa fram ur det som observeras.
24

 Arbetet ska därför 

ske så förutsättningslöst som möjligt och insamlade data ska visa vägen framåt. Inom klassisk 

GT ska forskaren/forskarna inte ha bestämt vad man söker utan det ska framkomma ur 

materialet.  

 

                                                 

16
 Andersson, Om positivism och hermeneutik, 156. 

17
 Wallén, Vetenskapsteori och forskningsmetodik, 1996, 89. 

18
 Dag Ingvar Jacobsen, Hur genomför man undersökningar? : introduktion till samhällsvetenskapliga metoder, 

Upplaga 2:1 (Lund: Studentlitteratur, 2017). 
19

 Wallén, Vetenskapsteori och forskningsmetodik, 1996, 73. 
20

 Wallén, 75. 
21

 Jacobsen, Hur genomför man undersökningar?, 2017. 
22

 Wallén, Vetenskapsteori och forskningsmetodik, 1996, 73. 
23

 Wallén, Vetenskapsteori och forskningsmetodik, 1996. 
24

 Jacobsen, Hur genomför man undersökningar?, 2017. 
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Vårt arbete är inspirerat av GT och vi har varit flexibla samt lyhörda för vad vi sett växa fram 

ur vår data. Vi har således varit öppna för eventuella justeringar och förändringar under 

arbetets gång. Vi har valt att genomföra det Glaser och Strauss kallar en mer forcerad princip 

och därmed inte följt det som benämns som klassisk GT.
25

 

Vi började med inriktningen att se på vilka skillnader och likheter som förelåg mellan finsk 

och svensk logistik. Vi ville utifrån denna förståelse av de finska respektive svenska 

koncepten för logistik ge vår syn på vilka hinder som föreligger samt vad som gör att 

ländernas försvarsmakter kan vara interoperabla inom logistiken på operativ nivå. 

2.2 Undersökningens utformning 
Valet av vår metod ledde in oss på en väg som vi inte kunde ana vid uppsatsens inledande 

skede. Utifrån all data som vi behandlade under uppsatsens gång utkristalliserades 

frågeställningar kopplat till syftet med vår undersökning. Vårt synsätt har varit att all 

information är data.
26 

Allt från informella samtal med personal på Högkvarteret, Huvudstaben, 

svenska ambassaden Helsingfors till litteratur och skrivelser samt med enskilda intervjuer. 

Allt sammantaget har gett oss en djupare förståelse för vad som egentligen påverkar 

planeringen av det finsk svenska samarbetet ur ett logistiskt perspektiv. 

Vår undersökning bygger till stor del på intervjuer med personer som arbetar med planeringen 

och införandet av FISE, eftersom informationen om införandet inte finns i skrift. Detta medför 

även att kvalitativa studier har varit centralt i arbetet. Intervjuerna har genomförts delvis 

strukturerat med förutbestämda frågeområden men med öppna svar.
27 

För att stärka vår 

inledningsvis vaga bild av FISE inhämtade vi information från öppna källor såsom underlag 

från statliga utredningar och uttalanden.  

När vi påbörjade arbetet utgick vi från ett antal vaga frågeställningar, en av dessa var;  

-hur interoperabla Sverige och Finland är idag? 

Slutligen var det dock vårt empiriska material som gav oss våra slutsatser som gick mot 

syftet.  

 

Vårt syfte med arbetet tog sin ansats i en tidigare outforskad del av FISE. Arbetet har 

efterhand fått leda oss till våra slutsatser. Referensramen som växt fram under arbetets gång 

har sedan använts som en röd tråd i analysen av empirin och på så sätt knutit vår analys mot 

syftet. Analysen utgår från operativ nivå med inslag från funktionsnivån av logistik inom 

taktisk nivå, armén. Undersökningens avsikt är således inte att pröva en teoretisk modell, utan 

istället, utifrån vår insamlade data, genomföra en förklaring för planering av FISE på operativ 

nivån med stöd av vår referensram. 

 

Vi beslutade i ett tidigt skede att genomföra inhämtningen kvalitativt. Vi såg att basen skulle 

bestå av våra observationer och intervjuer kompletterat med litteratur, skrivelser och tidigare 

forskning. Det vi ville var att utifrån det vi fångat från andras perspektiv ge vår syn på 

planeringen av det finsk svenska försvarssamarbetets förutsättningar till interoperabilitet ur ett 

logistiskt perspektiv. Mot bakgrund att vi båda är verksamma officerare inom 

Försvarsmaktenslogistik har vi i grunden goda förkunskaper avseende militär logistik, därav 

                                                 

25
 Barney G. Glaser, The discovery of grounded theory : strategies for qualitative research (New Brunswick, 

N.J.: Aldine Transaction (a division of Transaction Publishers), 2006). 
26

 Barney och Glaser, Doing Grounded Theory: Issues & Discussion, Barney G. Glaser:, u.å., 8, åtkomstdatum 

09 maj 2018. 
27

 Dag Ingvar Jacobsen, Hur Genomför Man Undersökningar? : Introduktion till Samhällsvetenskapliga 

Metoder, Upplaga 2:1 (Lund, 2017), 100-101. 
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kunde vi inleda med explorativa studier
28 

avseende FISE. De explorativa studierna 

fokuserades på att inhämta information om FISE, i syfte att senare kunna genomföra en 

utförligare undersökning. Inhämtningen av information till vårt arbete avseende FISE 

betecknas som explorativ i den del vi har fördjupat vår kunskap om samarbetet.  

2.3 Litteratursökningar 
För att inhämta information och djupare kunskaper kring FISE, interoperabilitet, strategisk 

och operativ logistik har ett antal sökningar genomförts med stöd av internet. Vi har nyttjat 

oss av Divaportal, google, googleshoolar med flera. Utifrån de arbeten vi hittat inom 

respektive ämnesområde så har vi kontrollerat referenshänvisningarna, som vi sedan läst och 

använt oss av. 

2.4 Intervjuer 
Enligt Charmaz bok om GT ställs inga krav på hur data samlas in , men intervjuer är en av de 

mest frekvent förekommande metoderna. För att nå en fördjupad kunskap och en ökad 

förståelse om hur uppdragsgivarna, beslutsfattarna och handläggarna inom vårt valda ämne 

tänker, föll sig valet naturligt för oss att genomföra intervjuer.
29

 

2.4.1 Intervjumetod 

Strukturerade eller ostrukturerade intervjuer eller något mitt emellan?
30

  

Att genomföra strukturerade intervjuer i syfte att få enkla svar på förutbestämda frågor var 

något vi i ett tidigt skede lämnade åt sidan. Vi har även medvetet valt bort helt ostrukturerade 

intervjuer eftersom vi ansåg att det förelåg en viss risk för att intervjudeltagarna inte skulle ha 

gett oss information inom vårt ämnesområde. Målet blev därför att genomföra så 

ostrukturerade intervjuer som vi ansåg vara möjligt i syfte att inte missa några intressanta 

infallsvinklar. 

I vår uppsats har vi valt att genomföra intervjuerna delvis strukturerat, det vill säga att vi har 

haft förutbestämda frågeområden men med öppna svar.
31

 Vår förhoppning var att detta skulle 

leda till att vi kunde fånga in intervjudeltagarnas aspekter. 

Vi motiverar det med att vi är GT inspirerade, men det är våra frågor som påbörjat uppsatsens 

arbete. 

Intervjuerna har genomförts med utgångspunkt från intervjudeltagarens del i arbetet med 

FISE. Intervjuerna har genomförts som samtal där respektive respondent fått beskriva sin syn 

på planeringen och förmågan till gemensamma operationer ur sitt arbetsområde. Vid behov 

har vi gått in och kompletterat med mer precisa frågor. 

2.4.2 Intervjuguide 

Intervjuerna har byggts upp kring ett par förutbestämda frågeområden, men under 

intervjuerna har även vissa tilläggs/utvecklingsfrågor ställts. Dessa tilläggs/utvecklingsfrågor 

har väckts av oss som en följd av vad respondenten sagt under intervjun. Vi har inlett 

                                                 

28
 Göran Wallén, Vetenskapsteori och forskningsmetodik, 2. uppl. (Lund: Studentlitteratur, 1996). 

29
 Kathy Charmaz, Constructing grounded theory : a practical guide through qualitative analysis, Introducing 

qualitative methods (London: SAGE, 2006). 
30

 Jacobsen, Hur genomför man undersökningar?, 2017. 
31

 Dag Ingvar Jacobsen, Hur Genomför Man Undersökningar? : Introduktion till Samhällsvetenskapliga 

Metoder, Upplaga 2:1 (Lund, 2017), 100-101. 
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intervjuerna med att beskriva vårt arbete och därmed gett respondenten en inriktning på vad vi 

söker, utan att våra frågor skulle styra det under intervjuns utveckling. 

 

Grunden i våra intervjuer har utgått ifrån följande frågor:  

- Beskriv din roll i FISE.  

- Vad händer just nu på din nivå i FISE (Strategisk, Operativ, Taktisk) 

I slutet på intervjuerna ställdes frågan; 

- Är det något annat du vill ta upp som vi inte berört under intervjun? 

 

Utöver detta har intervjuerna fått leda till frågor kring vilka arméförmågor Sverige respektive 

Finland förväntas ge stöd med.  

Gentemot finska Huvudstaben kompletterade vi våra intervjuer med att fråga om hur det 

finska logistikkonceptet är uppbyggt eftersom denna information var svår att hitta via andra 

källor. 

Alla svenska intervjuer har avslutats med en fråga om de har något förslag på andra personer 

som bör intervjuas. 

2.4.3 Urval för intervjuer 

Innan vi påbörjade intervjuer genomförde vi ett inhämtningsmöte med en person. Personen 

ifråga arbetar vid insatsstaben och var en av de vi kände till som arbetar i projektet. Detta 

inledande möte gav oss en uppfattning om antalet personer som direkt eller indirekt arbetar 

med FISE. Alla respondenterna är således verksamma inom planering och implementering av 

FISE. Utöver detta har vi försökt uppnå en bredd och ett djup inom FISE.  

Vid det slutliga urvalet av respondenter beaktades vilken nivå de var verksamma inom i FISE. 

Då vi valt att titta på den logistik konceptuella nivån, så ges koncept av Försvarsmaktens 

operativa nivå. För att skapa en större förståelse har vi även valt att ta med nivån ovanför och 

under operativ nivå, det vill säga strategisk och taktisk nivå. 

Personerna vi slutligen valde ut för intervjuer byggde på just att få med dessa nivåer. 

Inledningsvis hade vi sett ut en person på militärstrategisk nivå, tre personer på operativ nivå 

och en person på taktisk nivå. Under intervjuernas genomförande framkom ytterligare namn 

vilket resulterade i att det blev åtta personer som intervjuades vid svenska Högkvarteret. 

I den finska Försvarsmakten är strukturen lite annorlunda och där fick vi ett namn på en 

kontaktperson som skulle hjälpa oss få tag på lämpliga personer att intervjua vid det finska 

högkvarteret. Efter ett antal telefonsamtal och mailkorrenspondens fick vi ett ”research 

permit” från finska Huvudstaben.
32

 En dialog togs med vår finske kontaktperson och slutligen 

tilldelades vi tre personer. Vi fick möjlighet att intervjua tre personer vid finska Huvudstaben 

i Helsingfors. 

2.4.3.1 Högkvarteret Sverige 

Slutresultatet av intervjuer vid Högkvarteret blev att vi valde två personer som tillhör den 

strategiska nivån, varav den ena är placerad på heltid som samverkansofficer vid Finlands 

högkvarter på deras strategiavdelning vid Huvudstaben. De kunde ge oss en övergripande syn 

på det politiska uppdraget samt ge sin syn på förutsättningarna för gemensamma operationer. 

                                                 

32
 ”DECISION_AO6456_Research Permit_Bilaga1.pdf”, u.å. 
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På den operativa nivån (vid insatsstaben) valde vi ut tre personer, de ansvariga från operativ 

planering, planering för operativ logistik samt en avdelningschef från insatsstaben. Dessa har 

kunna ge oss en bild av nuvarande planeringsläge och ge oss en bild av funktionssamarbetet 

inom logistik. 

Vidare ville vi även ha med hur den taktiska nivån ser på det kommande samarbetet, där 

genomfördes en intervju. Personen kunde här ge oss två infallsvinklar det vill säga ur både ett 

operativt och logistiskt perspektiv. 

Utöver detta har vi valt att genomföra två intervjuer med personal ur Produktionsstaben, den 

ena från logistikavdelningen och den andre från arméavdelningen. Detta i syfte att fånga 

logistiken och arméns logistikplaner ur ett produktionsperspektiv. De vi har intervjuat från 

Produktionsstaben delas in som operativ nivå för logistik och taktisk nivå för armé. 

2.4.3.2 Huvudstaben Finland 

I Finland blev vi tilldelad personal i enlighet med de önskemål vi framställde. Våra önskemål 

bestod i att få träffa personer på operativ nivå som arbetar med FISE. Vi genomförde ett 

fysiskt besök vid Huvudstaben i Helsingfors. Huvudstaben gav oss möjlighet att intervjua tre 

personer men på grund av sjukdom kunde enbart två genomföras ansikte mot ansikte. 

Intervjuerna genomfördes på plats vid Huvudstaben med de två av personerna i ledande 

befattningar inom FISE samarbetet från operativ nivå. Den tredje personen intervjuades via 

mail. Personen i fråga fick fem frågor baserat på våra tidigare intervjuer. 

2.4.4 Intervjuprocess 

Vi kontaktade först alla utvalda personer i det finska och svenska försvaret med ett 

introduktionsbrev via mail. I brevet presenterade vi oss själva och beskrev vår studie samt 

dess syfte och inriktning. På så sätt förberedde vi intervjuobjekten på vad intervjun skulle 

komma att handla om. Alla intervjuer genomfördes på den intervjuades ordinarie arbetsplats, 

ansikte mot ansikte, dock med ovan nämnda undantag avseende den finska officeraren där 

skriftlig intervju användes. Detta ansågs som den mest naturliga platsen eftersom de 

intervjuade svarade på frågor helt och hållet relaterat till deras arbete.
33

 Vi inledde samtliga 

intervjuer med att presentera oss samt att berätta översiktligt om varför vi genomför intervjun 

(syftet).
34

 Vidare så gav vi information till alla de intervjuade att de skulle förbli anonyma i 

vår studie. Våra intervjuer har genomförts med ljudupptagning och därefter har transkribering 

skett. Vid vissa intervjuer har ljudupptagning avbrutits på grund av hänsyn till 

försvarssekretess och internationella relationer. Vi har varit noggranna med att låta de 

intervjuade tala till punkt så vi inte missat någon av deras infallsvinklar.  

2.4.5 Kodning av underlagen 

Efter genomförda intervjuer har ljudupptagningarna transkriberats för att sedan kunna utgöra 

skriftliga underlag för att tolka texten. Utifrån dessa data har vi skapat kategorier, 

genomförandet av detta kallas kodning. Varje kategori har i sin tur delats in i underkategorier. 

I detta stycke vill vi visa på hur kategorierna har skapats från vår data. Detta är vad som kan 

beskrivas som ett empirinära arbetssätt.
35

  

Vi delade in kodningen av våra intervjuer i tre steg inspirerade av GT. Vi inledde vår kodning 

med en initial kodning, vilken innebär att vi letade förutsättningslöst efter ord och meningar 

                                                 

33
 Jacobsen, Hur genomför man undersökningar?, 2017, 102. 

34
 Jacobsen, 104. 
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 Mats Alvesson, Tolkning och reflektion : vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod, 2., [uppdaterade] uppl. 

(Lund: Studentlitteratur, 2008), 125. 
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som återgav eller sammanfattade innehållet. Parallellt med den initiala kodningen 

genomfördes minnesanteckningar, där vi letade sammanhang mellan orden som vi funnit i den 

initiala kodningen och grupperade dessa.
36

 Senare genomförde vi en fokuserad kodning där vi 

koncentrerade oss på att utifrån våra huvudkategorier skapa kategorier och nivåer. I vår analys 

har vi analyserat detta mot vår referensram.  

I hela vår process med kodning har vi valt att vara induktiva och låtit den insamlade rådata ur 

intervjuerna guida oss till vad som sökts. Kodningen som initialt utgick från rad-rad kodning 

som enligt Charmaz är en lämplig modell för att snabbt grunda kodningen, detta gav oss en 

snabb överblick av vad som fanns att finna i rådata.
37

  

Vidare kan nämnas att all rådata behandlades enskilt innan vi genomförde den fokuserade 

kodningen. Vid den fokuserade kodningen blev vi snävare i tolkningarna och vi riktade in oss 

på att hitta samband och likheter.  

Vår initiala kodning bestod av ett 20-tal ord. Dessa beskrev saker som oförståelse, likheter, 

olikheter i organisation, osäkerheter, otydligheter, samordning, resursbrister och avsaknad av 

mandat. Orden kompletterades med anteckningar utifrån det sammanhang det sagts. Orden 

grupperades in och därefter påbörjade vi vår fokuserade kodning. Det var i skedet mellan den 

initiala och fokuserade kodningen vi började diskutera kategorier. Vi bestämde oss att skapa 

två nivåer och tre separata kategorier av vår data, vilka kommer beskrivas närmare i nästa 

kapitel. Nivåindelningen är organisatorisk- respektive individnivå. Kategorierna delades in i 

kontextuella, kognitiva och kooperativa. 

2.5 Analysmetod 
Vi har analyserat vår insamlade data i två steg med stöd av vår referensram. Vi började med 

hårda värden, doktriner och fasta strukturer såsom organisation, det vi kallat organisations-

nivå. Därefter har vi genomfört en analys och jämförelse av mjuka värden, som vi fann i det 

vi valt att kalla för individnivå i syfte att skära igenom organisation från sidan. Syftet med 

vald analysmetod är att möjliggöra ytterligare perspektiv och ge svar på vad som påverkar 

planeringen. Avslutningsvis har vi utifrån analysen genomfört en diskussion kring detta, 

föreslagit vidare forskning och slutligen beskrivit faktorer som påverkar planeringen i FISE. 

2.6 Forskningsetik 
För att få ett forskningsetiskt perspektiv så har vi tagit stöd i litteratur utgiven av 

Vetenskapsrådet.
38

 Enligt vetenskapsrådet bör forskare beakta nedanstående delar. 

- sekretess, tystnadsplikt, anonymitet och konfidentialitet.
39

 

I vårt arbete har vi kommit i kontakt med information som omfattas av sekretess enligt 

Offentlighet- och sekretesslagen (SFS 2009:400). Detta gör att vi har valt bort vissa underlag 

från intervjuerna eftersom de innehållit delar som omfattats av sekretess. Vi har tagit stöd i 

genomförd sekretessgranskning innan inlämning, både från svensk och finsk sida. Vi som 

författare omfattas även av krav på tystnadsplikt avseende det vi känner till följd av vår 

profession som omfattas av ovan nämnda lagstiftning. Detta medför att vissa delar utelämnats 

eftersom informationen kan ha betydelse för relationen mellan staterna.  

                                                 

36
 Glaser, The discovery of grounded theory, 58. 
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 Charmaz, Constructing grounded theory. 

38
 Vetenskapsrådet, ”Statlig myndighet under utbildningsdepartementet”, u.å. 

39
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Vi har hanterat anonymiseringen genom att intervjudeltagare informerats om hanteringen av 

underlagen och vid enskilda fall har tillstånd särskilt inhämtats för citering/ar.  

Konfidentialitetsaspekten har medfört att underlagen måste hanteras i enlighet med tidigare 

diskussion i denna del. Underlag som vi samlat in genom inspelningar och därefter 

transkriberingar kommer att behandlas som om allt är sekretessklassificerat och förvaras 

därefter enligt gällande regelverk, med tillgång för författarna. 

Vår bedömning är att de delar som vi fått ta del av som innefattas av sekretess inte påverkar 

resultatet av detta arbete. 

Vi har medvetet valt att i detta arbete helt utelämna numrering eller hänvisning till de 

namnlösa citaten som används i fortsatta delar. Detta då vi har intervjuat personer på olika 

nivåer i de bägge försvarsmakterna. Inledningsvis i arbetet så numrerade vi samtliga men när 

man såg allt som exempelvis intervjuperson nummer 1 hade sagt, skulle man kunna räkna ut 

från vilken nivå personen som intervjuas befinner sig på. På grund av att stor del i empirin 

bygger på vad våra intervjupersoner framfört så har vi efter övervägande valt att ta bort 

härledning helt och hållet.  

2.7 Diskussion om metod och kvalitet 
Eftersom denna undersökning är framarbetad med ett hermeneutiskt synsätt och en induktiv 

ansats så vore det enligt oss fel att använda termerna validitet och reliabilitet, eftersom dessa 

är starkt förknippade med ett positivistiskt synsätt. Vi har under arbetet varit inspirerade av 

GT som kan beskrivas som en vetenskaplig metod för att skapa ny kunskap och teori.
40

 

Kvalitén av vår undersökning ligger i hur vi tolkat och analyserat. Denna undersökning 

bygger på insamlade data via litteratur, skrivelser och intervjuer samt att. Viktigt vid 

kvalitativa undersökningar är att visa på hur arbetet är genomfört.
41

 Vår undersökning är svår 

att göra mätbar men vi anser att vi ger den betydelse då tillförlitligheten ligger i den empiri 

som presenteras i ett senare kapitel. Den här undersökningen är gjord ur flera dimensioner 

vilket gör att sanningen måste ses från just den verkligheten. I och med att vi tagit in synen 

från både finsk- och svensk personal, samt intervjuat på de olika nivåerna (strategisk, operativ 

och taktisk), så anser vi att vi har fått med alla relevanta delar för att genomföra en väl 

underbyggd undersökning. Viss litteratur tycker att man i kvalitativ forskning ska tala om 

trovärdighet,
42

 överförbarhet
43

 och tillförlitlighet.
44

 Vi menar dock att detta är bara en mjukare 

omskrivning av orden reabilitet och validitet.  

Caroline Stenbacka skriver i en artikel att i den kvalitativa forskningen är giltighets begrepp 

egentligen inte så svårt, utan det ligger i att man skapar förståelse för något. Genom att man 

skapar förståelsen utifrån andra människors verklighet baserat på ett område så skapas också 

trovärdigheten. Vidare beskriver hon att om problemet är viktigt för informanterna och de har 

fått tala fritt under exempelvis intervjuer samtidigt som informanterna är noga utvalda, så har 

man skapat det som man inom positivistismen kallar validitet.
45
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Med anledning av det Stenbacka skriver skulle vi vilja använda oss av frågan om vår 

utforskning är intressant. Är resultatet intressant för läsaren, för de som arbetar med FISE? 

Har vi fångat det som är viktigt, utifrån andras verklighet? Kan vi styrka detta? Eftersom vår 

tyngdpunkt i empirin ligger i just intervjuerna och detta förstärks av citeringar utifrån 

transkriberingarna så anser vi att detta stärker arbetets trovärdighet. 

Med modifieringar skulle resultatet kunna vara användbart på andra samarbeten där svenska 

Försvarsmakten är inblandad. Men vi anser att använda sig av ordet överförbarhet som 

förespråkas av exempelvis Jacobsen, får vara upp till läsaren att avgöra. 

Att genomföra detta arbete inspirerade av GT gjorde att vi inte riktigt hamnade där vi trodde 

från början. Mot bakgrund av att vi intervjuat personal som är med i arbetet med planeringen 

av FISE, får vi en nulägesbild. Om intervjuerna hade genomförts vid ett senare tillfälle, 

exempelvis precis inför ”initial operativ kapacitet” (IOC) kanske resultatet hade blivit 

annorlunda. Uppsatsens slutsatser är dock beroende av hur arbetet är uppbyggt och den 

kontext som de intervjuade befann sig i vid genomförandet av intervjuerna. 

Vi har genom vår metod utökat kunskapen och hittat ett förhållningssätt och slutligen funnit 

en vad vi anser vara viktig information om vilka faktorer som påverkar planeringen och 

genomförandet av FISE. 

3 Utforskande av finsk-svenska samarbetet 

3.1 Inledning 
Den första delen av empirin beskriver vad FISE är utifrån den explorativa undersökningen 

som genomfördes inledningsvis. I den andra delen genomförs en fördjupning av det som 

framkommit i intervjuer i syfte att skapa förståelse för de kategorier vi presenterar i sista 

delen av empirin. Empirin syftar även till att påvisa likheter och skillnader mellan Sverige och 

Finland avseende logistikkoncept och doktriner. Avslutningsvis presenteras de kategorier som 

framkommit ur intervjuerna. Kategorierna påvisar vad som påverkar deltagarna i FISE 

arbetet. 

3.2 Bakgrund och nuläge FISE 
Försvarsmaktens arbete med FISE grundar sig i att båda länderna besvarade en handlingsplan 

från respektive lands försvarsminister.
46

 Utifrån det svar som försvarsmakterna gav på 

handlingsplanen har arbetet fortsatt på mer detaljerad nivå inom de svenska och finska 

försvarsmakterna. Nedan redovisas arbetsgången och de öppna styrande dokumenten som 

finns för samarbetet. 

3.2.1 Handlingsplan för ett fördjupat försvarssamarbete mellan Finland och Sverige 

Handlingsplanen undertecknades av dåvarande försvarsministrar Karin Enström och Carl 

Haglund den 6 maj 2014. I handlingsplanen står att syftet med det fördjupade samarbetet är: 

”Syftet med det fördjupade samarbetet mellan Finland och Sverige är att 

förbättra resultatet och öka effektiviteten genom gemensam användning av 
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resurser, genom ökad interoperabilitet och genom en närmare dialog om 

gemensamma utmaningar. Samarbetet är begränsat till aktiviteter i fredstid.”
47

 

I handlingsplanen står att utgångspunkten ska vara de samarbeten som redan förekommer 

mellan Finland och Sverige samt i redan befintliga samarbeten som Nordefco, EU, NATO och 

FN. Handlingsplanen listar ett antal tänkbara samarbetsområden som de svenska och finska 

försvarsmakterna gemensamt ska gå igenom och svara på.  

Armén fick till uppgift att: 

”Utforska möjligheterna till fördjupat bilateralt samarbete om övningar, 

utbildning, jämställdhetsfrågor och träning inom t.ex. artilleriutbildning, 

grundläggande soldatutbildning, vinterutbildning och mekaniserade förband samt 

gemensam användning av övningsanläggningar.”
48

 

För logistiken skulle följande område utforskas: 

”Utforska möjligheterna att genomföra gemensamma förstudier, t.ex. om ett nytt 

ytstridsfartyg, gemensam utläggning av verksamhet på entreprenad och fördjupat 

bilateralt samarbete inom underhåll och framtida förmågeutveckling.”
49

 

 
 Förteckningen av uppgifter var inte uttömmande utan försvarsmakterna fick även möjligheten 

att komma med förslag på fler samarbetsområden. 

3.2.2 Svar på handlingsplanen från Sveriges och Finlands försvarsmakter 

Det gemensamma svaret på handlingsplanen kom i maj 2014. Sammanfattningsvis anser de 

båda försvarsmakterna att: 

”Den övergripande bedömningen på militär nivå är att det bilaterala samarbetet 

som helhet är väl värt att göra och ger en signifikant signal till den omgivande 

regionen. Om de genomförs kommer rekommendationerna att påverka 

utvecklingen på lång sikt för båda nationernas väpnade styrkor.”
50

 

Försvarsmakterna efterfrågar även politiska beslut för att utöka samarbetet till att gälla även i 

kris och krig:  

”Politiska beslut om att utvidga samarbetet till att omfatta både kriser och 

konflikter skulle öka operativt värde avsevärt och undvika onödiga investeringar i 

nationell redundans”
51

 

I arbetet med rapporten skapade försvarsmakterna sex stycken bilaterala arbetsgrupper 

bestående av armé, flyg, marin, logistik, säker kommunikation och gemensamma förband. 

Inom fokusgrupp armé identifierades att huvuduppgiften är att utveckla ett gemensamt 

ramverk för en svensk-finsk brigad detta genom en gemensam övningsplattform för att öka 

interoperabiliteten.
52
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Fokusområde logistik såg genom samarbete möjligheter till att optimera användandet av 

resurser, gemensam upphandling, ökad interoperabilitet och att uppnå kapacitet för 

gemensamma uppdrag både nationellt och internationellt. På den operativa nivån är målet att 

öka den militära effektiviteten genom ökad interoperabilitet.
53

 På den operativa nivån såg 

försvarsmakterna även att den operationella logistikens förmåga kommer att öka tack vare den 

ökade geografiska distributionen, tillgång till kompetent personal och ökad uthållighet.
54

  

I rapporten beskrivs även de utmaningar som försvarsmakterna identifierat, 

- skillnader och hinder i lagar, regleringar och avtal som måste omhändertas för att 

samarbetet ska fungera, 

- behov av tillförda ekonomiska resurser och personal som annars måste tas ur redan 

existerande verksamhet, där uttrycker försvarsmakterna oro för att nationella intressen 

kan prioriteras före och att samarbetet därav kan komma att fördröjas, 

- att båda parter måste vara medvetna om de kulturella och praktiska skillnaderna som 

finns mellan länderna. Till exempel är det finska systemet byggt på värnplikt medan 

det svenska systemet är byggt på kontrakterade soldater. Vi noterar dock att Sverige 

sedan 2018 återinfört grundutbildning för värnpliktiga
55

 vilket medför att det i 

dagsläget finns en kombination av kontrakterade soldater samt värnpliktiga, 

- möjligheten till säker kommunikation och utbyte av hemlig information är en av de 

största framgångsfaktorerna på alla nivåer och det är av yttersta vikt att förordningar 

och styrningar kring utbyte av hemlig information kommer på plats och 

- risk för duplicering av arbete inom andra samarbeten, parallella arbeten ska undvikas.
 

56
 

3.2.3 Gemensamt uttalande om det fördjupade försvarssamarbetet 

I ett gemensamt uttalande den 22 maj 2015 kommenterar Sveriges och Finlands 

försvarsdepartement försvarsmakternas svar på handlingsplanen. Sammanfattningsvis så stöds 

de rekommendationer och förslag som lämnats av de båda försvarsmakterna.
57

  

Några huvudpunkter av det svenska försvarsdepartementet och det finska försvarsministeriet 

inriktningar för fortsatt samarbete är, 

- försvarsmakterna ska påbörja implementering av de förslag och rekommendationer 

som är möjliga utifrån dagens nationella lagstiftningar, 

- upprätta säkra kommunikationsförbindelser, 

- utveckla gemensam operativ planering för att skapa möjligheter till gemensamma 

operationer i olika scenarier, frågan kring att utvidga samarbetet till att även gälla kris 

och krig kommer att ställas senare i år och 

- båda länderna kommer att påbörja en översyn av gällande lagar för att hitta samt 

hantera legala hinder mot samarbetet.
 58
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3.2.4 Rättsliga förutsättningar 

I det gemensamma uttalandet som redovisats ovan påtalas även att en process för att se över 

lagar som kan hindra samarbetet kommer att påbörjas. Den 12 november 2015 tillsatte 

regeringen en särskild utredare, för att analysera förutsättningarna enligt regeringsformen för 

Sverige att agera gemensamt med annan stat, i syfte att möta ett angrepp mot någon av 

staterna.
59

 I utredarens svar konstaterar han att det inte fanns några bestämmelser som 

specifikt behandlar frågan och att utgångspunkten är att regeringsformen inte hindrar ett 

försvarssamarbete.
60

 Med utgångspunkt från SOU 2016:64 beslutades den 23 mars 2017 att en 

särskild utredare ska tillsättas för att se över vissa delar av de rättsliga förutsättningarna för ett 

försvarssamarbete med Finland.
61

 Däribland förutsättningarna för att stödja varandra med 

vapenmakt i syfte att möta väpnat angrepp eller för att hindra kränkningar av staternas 

territorium i hela skalan, fred till krig. Utredarens förslag kom den 31 april 2018 och dessa 

föreslås att träda i kraft den 1 juli 2019.
62

 

Även Finland påbörjade ett arbete med att se över sina lagstöd
63

 och arbetet med genomsynen 

av berörda lagar är nu färdigställt. 

I dagsläget saknas även bilaterala avtal som tecknats explicit för FISE. Det finns ett gammalt 

avtal från 2003 som berör övningar. Arbete med att teckna ett nytt memorendum of 

understanding pågår.
64

 

3.2.5 Sammanfattning FISE 

Samarbetet var från politisknivå ursprungligen tänk att främst röra effektiviseringar, 

gemensamma upphandlingar och aktiviteter i fredstid. De båda försvarsmakterna föreslog i 

sin utredning att samarbetet även ska gälla i kris och konflikt, vilket antogs av de båda 

ländernas försvarsministrar. Den nu viktigaste kvarstående pusselbiten på politisk nivå är att 

upprätta bilaterala avtal med Finland samt för svensk del att ändra delar av lagstiftningen. 

3.2.6 NORDEFCO 

NORDEFCO är intressant för FISEsamarbetet då det är ett avtal som delvis kompletterar 

FISE arbetet. De fem nordiska länderna upprättade NORDEFCO (Nordic Defence 

Cooperation) den 4 november 2009. Huvudmålsättningarna för detta samarbete är att stärka 

de deltagande ländernas nationella försvar, hitta synergieffekter samt att hitta gemensamma 

lösningar.
65

 Samarbetet är frivilligt och varje land bestämmer själva inom vilka delar och med 

vem de vill samarbeta. Exempel på genomförda och pågående samarbeten är upphandlingar 

av gemensam materiel och gemensamma transportlösningar. Till del kompletterar 

NORDEFCO samarbetet FISE genom att vissa avtal finns på plats genom NORDEFCO. 
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3.3 Svenska doktriner 
Den svenska försvarsmakten har utgivit en militärstrategisk doktrin och en operativ doktrin. 

Den operativa doktrinen beskriver på ett övergripande sätt hur försvarsmakten ska bedriva 

operationer på operativ och taktisk nivå. I den svenska operativa doktrinen beskrivs hur 

logistiken ska stödja operationer. Utgångspunkten ska vara att krig är kaotiskt och icke linjärt 

och att logistiken ska verka proaktivt. Krav ställs på förutsägbarhet och delaktighet i planering 

eftersom logistiken kan vara gränssättande för operationer.
 66

 

Syftet med den svenska militärstrategiska doktrinen går att läsa i överbefälhavarens förord till 

den militärstrategiska doktrinen:  

”Försvarsmaktens militärstrategiska doktrin (MSD) inriktar hur militära 

maktmedel ska användas för att uppnå de säkerhetspolitiska målsättningar som 

regering och riksdag beslutar. MSD är förklarande och inriktande och ska främst 

ses som en kompass som i kombination med gott omdöme ska ge vägledning för 

Försvarsmaktens personal i försvaret av Sverige. Försvarsmaktens militära 

strategi är formad med fyra utgångspunkter: en förändrad omvärld, en ny 

försvarspolitisk inriktning, våra tillgängliga resurser och hur jag som 

överbefälhavare avser leda Försvarsmakten i fred, kris och krig.”
67

 

I den Militärstrategiska doktrinen kan vi utläsa att Försvarsmakten ska utgöra en tröskel, 

syftande till att det ska vara ett hinder för den som vill utöva påtryckningar mot eller att 

angripa landet. Vidare kan man läsa att man åstadkommer det genom att ha tillgängliga 

välövade förband vilket i sin tur skapar en trovärdighet. Försvarsmakten skall kunna 

genomföra operationer tillsammans med andra.
68

 

”Vår militära förmåga ska skapa en tröskel med starkt avhållande effekt mot alla 

typer av hot och angrepp. Varje medarbetares unika kompetens och förmåga är 

därför avgörande.”
69

 

Orden som vi finner i militärstrategiska doktrinen återfinns i förklaringen till Försvarsmaktens 

vision, tröskeleffekt, tillgänglighet, tillsammans och trovärdighet.  

I visionen beskrivs det som ”orden bakom visionen” som kan sammanfattas enligt följande: 

Tröskeleffekt utgör kärnan i vårt försvar. Den syftar till att vi har ett försvar ”som möter varje 

hot och klarar varje utmaning.”
70

 Tröskeln syftar till att en eventuell angripare måste noga 

kalkylera med riskerna att angripa Sverige.
71

 

Tillgänglighet skapas genom att förbanden är bemannade, samövade och har tillgång 

tillräcklig materiel för att på kort tid organiseras och genomföra en insats.  

Tillsammans, Försvarsmakten ska genom samarbeten både nationellt och internationellt höja 

sin förmåga. 
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Trovärdighet, byggs genom att Försvarsmakten ”upprätthåller en tröskel med hög 

tillgänglighet”
72

 

3.4 Finsk doktrin 
I samband med vårt besök vid den finska huvudstaben i Helsingfors fick vi ta del av det som 

betecknas som öppna delar i det som liknas vid svensk strategisk och operativ doktrin. Det är 

mer att se som en rapport och redogörelse för den finska Försvarsmakten. Dokumentet drar 

upp riktlinjerna för hur den finska försvarsförmågan ska utvecklas, upprätthållas och 

användas.  

Den finska Försvarsmakten har delats in i territoriella, lokala och operativa trupper. På så sätt 

har de med de territoriella styrkorna skapat en rikstäckande försvarsförmåga. De operativa 

trupperna har de för att skapa en form av reserv som kan sättas in för att nå avgörande.
73

  

I dokumentet kan vi konstatera att Finland inte kan tillåta att deras territorium används i 

fientligt syfte mot andra länder. Dokumentet redogör även att Finland inte begränsar 

möjligheterna att både ge och ta emot internationellt stöd eller intensifiera försvarssamarbeten 

och beskriver att detta utgör en del av den nationella försvarsförmågan.
74

 

”I Finlands bilaterala samarbete har Sverige en särställning. Försvarssamarbetet 

med Sverige syftar till att förstärka säkerheten i Östersjöområdet samt Finlands 

och Sveriges försvar. Finland och Sverige fördjupar sitt försvarssamarbete, som 

utvecklas så att det täcker den operativa planeringen i alla situationer.”
75

 

Texten ovan är direkt utdraget ur dokumentet och vi ser här att FISE samarbetet har stor 

betydelse redan i deras styrande dokument. 

Avseende logistiken uttrycker de sig enligt följande; 

”Det förnyade logistiksystemets funktion etableras utgående från de 

erfarenheterna som erhållits vid övningar och krishantering. Kunnandet, 

användbarheten hos kritiskt material och information i datalager säkerställs 

nationellt. Det tryggas att försvarsmaktens internationella upphandlingskanaler 

och upphandlingskontakter fungerar samt att material finns att tillgå.”
76

 

I ovanstående text ser vi att logistiksystemet ska utgå från att fungera i praktiken och i den 

miljö den är tänkt att verka. 

3.5 Logistikkoncept 

3.5.1 Sveriges nationella logistikkoncept 

Den svenska logistiken är från början av 2000 -talet uppbyggd för att vara fredsrationell och 

kostnadseffektiv. Detta är mest synbart på de operativa förbanden. Sedan 2015 har det varit 

ett större fokus mot att klara krigsuppgifter och befintlig organisation har krigsplacerats.
77
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Nivåer 

Svenska Försvarsmakten har delat in logistiken i en främre och en bakre nivå.
78

 Den främre 

nivån är i sin tur uppdelad i en stridsfältsnivå och en stöd- och förstärkningsnivå. Gränserna 

mellan nivåerna behöver inte vara exakta utan kan variera beroende på uppgift och situation. 

Nedan följer en kortfattad beskrivning av nivåerna enligt Handbok logistik vid insats:
79

 

Främre nivå 

Stridsfältsnivå 

Stridsfältsnivån är de logistiska enheter som tillhör krigsförbanden och leds av de förband 

som de ingår i. Exempel på detta är ett trosskompani i en bataljon eller en logistikbataljon i en 

brigad. Dessa logistikenheter ska ha samma rörlighet som de förband de tillhör och har första 

hands behovet för att de förband de tillhör under en tid ska kunna verka självständigt.   

Stöd- och förstärkningsnivån 

Denna nivå består av både rörliga och områdesbundna resurser. Exempel på rörliga resurser är 

sjukhuskompani och den stora områdesbundna resursen är Försvarsmaktens logistik, 

(FMLOG), FMLOG består dels av en stab som främst kordinerar logistik på operativ och 

taktisk nivå samt att det finns fyra regionala enheter, nationella stödenheter (NSE) som 

ansvarar för den regionala logistiken och framför allt är grupperad vid garnisoner genom 

servicecenter. NSE arbetar främst på den taktiska nivån men med inslag från den opertiva- 

och stridstekniska nivån. FMLOG lyder under en insats direkt under chefen för insatsstaben 

(INSS) men dagligdags leds FMLOG av Produktionsstaben (PROD). I praktiken leder detta 

till att FMLOG leds av både INSS och PROD beroende på uppgift. Under uppsatsens 

skrivande pågår en planering för omorganisering av FMLOG och logistiken inom den svenska 

försvarsmakten men i dagsläget är inga formella beslut fattade.
80

  

Bakre nivå 

Den bakre nivån består av Försvarets materielverk (FMV), andra myndigheter, organisationer 

och företag. Från den 1 januari 2019 överförs delar av FMV till Försvarsmakten och delar av 

den bakre nivån kommer därefter att tillhöra Försvarsmakten.
81

 

3.5.1.1 Klassificering av förnödenheter och materiel 

Svenska Försvarsmakten använder sig av EUs indelning av förnödenhetsklasser
82

 Indelningen 

består av sex klasser, Klass I-VI samt övriga förnödenheter. Tidigare har försvarsmakten 

använt sig av NATOs indelning som består av 5 klasser och inom FISE kommer NATOs 

indelning att gälla, dessa beskrivs i punkt 4.1.1 Under en övergångsperiod kan båda 

indelningarna leva kvar. Skillnaden mellan EU och NATOs indelning är att EUs indelning 

består av sex klasser där den sjätte klassen består av läkemedel- och övriga 

sjukvårdsförnödenheter.
83
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3.5.2 Finlands logistikkoncept 

I samband med besök vid finska huvudstaben beskrevs det finska logistikkonceptet för oss 

med stöd av en bildspelspresentation av personal på huvudstabens logistikavdelning, J4. 

Finland bygger sitt logistikkoncept utefter krigets krav och reducerar logistiken under 

fredstid, enligt NATO princip. NATO betecknar logistiken med fyra linjer av logistik. Den 

första linjen som längst fram betecknas även som den stridstekniska. Den andra linjen är den 

taktiska nivån oftast är det samma logistiska förmågor som hanterar den första och andra 

linjen. Den tredje linjen är den operativa nivån och den fjärde är den strategiska.   

Nivåer 

Linje 1 och 2 

Logistikförbanden inom dessa linjer ligger under respektive försvarsgren och leds av dessa. 

Linje 1 utgörs av logistikförbanden inom enheterna på stridsteknisknivå och linje 2 är 

logistikbataljoner som stödjer hela stridskraften.  

Linje 3 och 4 

Linje 3, den operativa nivån, består av både civila aktörer och förband. De militära förbanden 

utgörs av tre stycken logistikregementen med områdesansvar. På denna nivå finns även 

systemansvaret för materiel i respektive försvarsgren och center för medicin och explosivitet. 

Här återfinns även större förråd eller logistiknoder.
84

  

Linje 4 består i huvudsak av upphandlade civila aktörer. Dessa har kontrakt som gäller i fred, 

kris och krig. Även anskaffning och kapacitetsbyggnad ingår i linje 4. Den finska 

försvarsmakten ansvarar själva för upphandling och inköp av materiel. 

3.5.2.1 Klassificering av förnödenheter och materiel 

I den finska Försvarsmakten använder de sig av indelningen Förnödenheter, Transporter, 

Sjukvård och teknisk tjänst. Natoklasser har enbart använts av de som ingått i utländska 

förband. Till exempel Nordic battle group (NBG). De flesta logistiker känner dock till NATO 

indelningen av klasserna.
85

  

3.5.3 FISE logistikkoncept 

Under flertalet intervjuer framkom att de svenska och finska försvarsmakterna ännu inte 

beslutat om ett gemensamt koncept för logistikens genomförande. Arbetsgruppen inom FISE 

har däremot valt att inte jobba fram ett helt nytt koncept utan valt att luta sig mot tidigare 

framarbetade underlag. De som nämnts i intervjuerna är dels NATO klasser och NBG. Båda 

nationerna har sedan tidigare erfarenhet att jobba efter NATO standarder så som NATOs 

klasser av logistik. Det man avser nyttja av erfarenheterna från NBG är det logistikkoncept 

som deltagande parter träffade överenskommelse om vid NBG. Man vill att detta ska ligga till 

grund för det fortsatta arbetet med ett FISE logistikkoncept. Då dessa båda har betydelse för 

vår uppsats har vi valt att presentera dessa under punkt 4.7.1 och 4.7.2 nedan. I arbetet med 

FISE logistikkoncept ingår även värdlandstöd (Host nation support, HNS), vilket beskrivs 

under punkt 4.7.3. 

3.5.3.1 Nato klasser 

Indelning enligt NATO handbok logistik; 
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Class I: Förnödenheter för överlevnad, exempelvis livsmedel och foder som konsumeras av 

människor och djur i ungefär samma mängd oberoende av lokala förändringar i 

stridsintensitet och miljö. 

Class II: Förnödenheter av i organisations- och utrustningslista angiven sort och mängd, 

exempelvis uniformspersedlar, vapen, verktyg, reservdelar och fordon (utom läkemedel och 

övriga sjukvårdsförnödenheter) 

Class III: Drivmedel, oljor och fetter för alla ändamål, utom till flygfarkoster eller för 

användning i vapensystem som exempelvis bensin, diesel, ved, sprit 35, lysfotogen och kol. I 

denna klass finns en underklass 3 A- drivmedel och smörjmedel för flygverksamhet. 

Class IV: Förnödenheter vilka inte initialt tilldelats i organisations- eller utrustningstabeller. 

Normalt inkluderas materieltjänst, karttjänst, fältarbets- och byggnadsmaterial likväl som 

ytterligare tilldelning av förnödenheter vilka är identiska med det som tilldelats enligt 

organisations- och utrustningstabell (Klass II) exempelvis extra fordon. 

Class V: Alla typer av ammunition, sprängämnen och alla kemikalier som inte kan hänföras 

till klass I-IV och övriga förnödenheter.
86

 

3.5.3.2 NBG 11 Logistik koncept 

Logistikkonceptet i NBG byggde på en expeditionär förmåga, förbandet skulle tio dagar efter 

order kunna genomföra en insats på en radie av 600km från Bryssel.
87

 NBG var inte tänkt att 

operera i ett EU land utan sättas in i ett operationsområde utanför EU och dimensionerades för 

att klara detta. I NBG 11 var Sverige ansvarig nation och flera länder bidrog med enheter 

varav Finland var ett av länderna, dessa benämns som TCN i bilderna. Grunden för konceptet 

är att respektive nation själv ansvarar för den bakre och den främsta nivån. Eftersom NBG var 

ett expeditonärt förband låg mycket av tyngdpunkten för logistiken på hur förnödenheterna 

skulle transporteras till operationsområdet samt att förbandet skulle ha en inbyggd uthållighet. 

30 DOS (Days of supply) ska läsas som att förbandet har 30 dygns underhållssäkerhet. Den 

gemensamma logistiken bestod av klasserna 1, 3 och 4. Övriga klasser sågs som nationella 

ansvarstaganden.  
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Principbild av NBG 11 Logistik koncept
88

 

 

3.5.3.3 Värdlandstöd 

Värdlandstöd benämns som host nation support på engelska och förkortas HNS. Inom FISE 

finns en arbetsgrupp som arbetar med dessa frågor. Nato-definitionen av HNS är; 

  

"Civil och militärt bistånd i fred, kris och krig av en värdnation till allierade 

styrkor och NATO-organisationer som är placerade på eller i transit genom 

värdnationens territorium.”89  

 

Syftet med värdlandstöd är att ett förband från ett annat land ska kunna genomföra 

verksamhet och lösa uppgifter på svenskt eller finskt territorium.90  

 

Sverige och Finland har bilaterala avtal med NATO om värdlandstöd.91 I dagsläget finns inga 

avtal mellan Sverige och Finland om värdlandstöd. Inom FISE arbetar man med frågan.92   

3.5.4 Sammanfattning logistikkoncept 

Den tydligaste skillnaden mellan Sveriges och Finlands logistikkoncept är att Finlands 

logistik är organiserad för krig och den svenska i grunden är organiserad för att vara 

kostnadseffektiv i fredstid. Konceptuellt liknar systemen varandra men benämningarna skiljer 

sig åt. Till exempel kan stridsfältsnivån i den svenska främre nivån översättas till den finska 

linje 1. De svenska logistikbataljonerna som i Sverige, beroende på uppgift återfinns i 

stridsfältsnivån eller i stöd-förstärkningsnivån återfinns i Finland i linje 2. Den svenska 

strukturen med NSE och FMLOG motsvarar i stort även den finska strukturen med 

logistikregementen och återfinns i Sverige i Stöd och förstärkningsnivån och i Finland i linje 

3. Den bakre nivån, eller linje 4 är till stora delar lika varandra med civila företag som 

huvudsakliga leverantörer. Den stora skillnaden är att den finska försvarsmakten äger 
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mandaten och resurserna medan dessa i Sverige till största del ligger under en annan 

myndighet, FMV.     

3.6 Organisationsnivå 
Data från intervjuerna påvisar tydligt att Sveriges- och Finlands försvarsmakters organisering 

av högkvarteren påverkar arbetet inom FISE, därför kommer vi att redovisa hur respektive 

högkvarter är uppbyggda i nedanstående del för att senare redovisa på vilket sätt 

organisationen påverkar arbetet med FISE. 

Svenska Högkvarteret 

 
 

 

Finska Huvudstaben 
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Bilderna som visar strukturen på det finska respektive svenska försvarsmakternas högkvarter 

är urklipp från en presentation som visades för oss i samband med en intervju. Här ser man de 

olikheter som föreligger mellan strukturerna mellan finska Huvudstaben och svenska 

Högkvarteret. 

3.6.1 Högkvarteret 

På svenska Försvarsmaktens hemsida är organisationen beskriven enligt följande. 

”Ledningsstaben hanterar stora strategiska frågor, som planering av 

Försvarsmaktens verksamhet och ekonomisk styrning av myndigheten. Staben 

leder, samordnar och följer upp Högkvarterets verksamhet.”
93

 

Ledningsstaben leds av Chefen Ledningsstaben, (LEDS) som är chef för Högkvarteret. 

Chefen LEDS har befogenheter och mandat att företräda myndigheten Försvarsmakten, till 

exempel vid internationell samverkan och internationella överenskommelser. Vid 

ledningsstaben finns ett antal avdelningar med tydligt uppdelade ansvarsområden. 

Avdelningarna vid ledningsstaben är: inriktnings-, kommunikation-, CIO-, juridiska-, 

planerings- och ekonomi-, samt personalavdelningen. Utöver dessa finns det en 

stabsavdelning som genomför stöd och samordning till myndighetens ledning. Till sitt stöd 

har chefen för ledningsstaben en ställföreträdande chef för den administrativa 

högkvartersavdelningen och Högkvarteret.
94

 

Direkt under ledningsstaben på Högkvarteret finns Produktions (PROD) och insats- (INSS) 

ledningarna samt den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (MUST).  

”Produktionsledningen ser till att Försvarsmakten har alla resurser som krävs för 

att utföra insatser. I deras uppdrag ingår allt från rekrytering och utbildning av 

personal till utveckling av materiel som vapen, fordon, fartyg, och flygplan.”
95

 

Produktionsledningen är de som är ansvariga för Produktionen av krigsförbanden. Detta sker 

genom att Produktionsledningen leder Försvarsmaktens basorganisation, bestående av 

förband, skolor och centrum. Produktionsledningen är också ansvariga för beställningar och 

underhåll avseende materiel och infrastruktur. Materiel beställs via FMV.
96

  

”Insatsledningen leder Försvarsmaktens insatser på uppdrag av 

överbefälhavaren, ÖB. Deras uppdrag är att planera, leda och följa upp insatser, 

både i Sverige och utomlands.”
97

 

Insatsledningen har till uppgift att året runt, dygnet runt, övervaka det svenska territoriet. 

Insatsledningen leder samtliga insatser, både nationellt och internationellt. Till sitt förfogande 

för att lösa dessa uppgifter ställs förband i beredskap till insatsledningen. Krigsförbanden är 
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normalt underställda chefen för Produktionsledningen, detta för Produktion, vidmakthållande 

och utveckling. När krigsförbanden genomför insats lyder de under chefen för insats.
98

  

Produktionschefen kan delegera uppgifter till Försvarsmaktens basorganisation (regementen 

och flottiljer) att leda krigsförbanden avseende utveckling och vidmakthållande. 

MUST har till uppgift att bedriva försvarsunderrättelseverksamhet vilken syftar till att stödja 

svensk säkerhets-, utrikes- och försvarspolitik. MUST har även till uppgift att bedriva militär 

underrättelse- och säkerhetstjänst för Försvarsmaktens ändamål. 

För att sammanfatta detta skriver Försvarsmakten att Produktionsledningen ansvarar för 

grundorganisationen. Med grundorganisationen avses alla förband, skolor, centrum och 

Högkvarteret. Produktionsledningens uppgift är att tillgodose att organisationen är utbildad, 

utrustad och välfungerande. Insatsledningen tar befälet över vissa delar av 

organisationsenheterna, krigs- och hemvärnsförbanden vid insatser. Försvarsmakten beskriver 

det med att insatsledningen ansvarar för insatsorganisationen. När krigs- och 

hemvärnsförbanden inte genomför insatser lyder de under chefen för Produktionen.
99

 

Logistiken på den operativa nivån i Sverige delas mellan Produktionsledningens 

försvarslogistikavdelning (PROD FLOG) och insatsstabens logistikavdelning (J4). 

Chefen PROD FLOG är tillika försvarslogistikchef, med ansvar för logistikförbands-

produktion och att tillgodose att samtliga förband har rätt materiel. Det är PROD FLOG som 

är ansvariga för beställningar och underhåll avseende materiel. De är även Försvarsmaktens 

kontakt och beställnings ansvariga gentemot FMV.  

Chefen J4 sitter vid INSS, och ansvarar för att samordna och leda den operativa logistiken vid 

insatser. Avdelningen funktionsleder logistik, transporter och försvarsmedicin. J4 ansvarar för 

Försvarsmaktens logistiklägesbild i syfte att leverera relevanta beslutsunderlag till 

insatschefen.
100

 

3.6.2 Huvudstaben 

Finland har en annan typ av organisation jämfört med den svenska. Den finska Huvudstaben 

är organiserade enligt det vi i Sverige kallar insatsorganiserade eller krigsorganiserade. Det 

föreligger viss skillnad eftersom Finlands högkvarter lyder direkt under presidenten som även 

är Finlands överbefälhavare.  

På finska försvarmaktens hemsida kan man läsa följande om deras organisation,
101

 

Kommendören för finska försvarsmakten leder försvarmakten. Kommendören leder deras 

försvarsmakt och fattar besluten om deras uppgifter och användningen av deras resurser. 

Finska försvarsmaktens kommendör styr verksamheten i syfte att nå de mål som har satts upp. 

Kommendören fattar beslut avseende de strategiska målen för försvaret av landet och ger 

stridskrafterna (armé, flyg och marin) och finska försvarshögskolan sina uppgifter. 

Kommendören har sig direkt underställt chefen för Huvudstaben (vilket motsvarar svenska 

högkvarteret), cheferna för stridkrafterna och rektorn för försvarshögskolan. Kommendören 

själv är i militära kommandomål direkt underställd republikens president. Finlands 
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försvarsmaktskommendör ansvarar för verkställande av beslut inför landets president eller 

statsrådet vid försvarsministeriet. Försvarsmaktens kommendör är en deltagare i statsrådets 

säkerhets- och utrikespolitiska ministerutskottsmöten, vid de tillfällen ärenden som rör landets 

försvar hanteras.
102

 

Finlands huvudstab är det vi kan jämföra med svenska Försvarsmaktens högkvarter, dock skär 

den finska huvudstaben över alla delar av högkvarteret det vill säga Ledningsstaben, 

Produktionsstaben och Insatsstaben. 

”Försvarsmakten leds från Huvudstaben, som är ledningsstab för 

försvarsmaktens kommendör. Huvudstaben leder genomförandet av de uppgifter 

som tilldelats försvarsmakten.”
103

 

Huvudstaben är kommendörens ledningsstab samt en central förvaltningsmyndighet och 

expertorganisation som lyder under försvarsministeriet. I huvudstaben bereds alla ärenden 

som är betydande eller gäller hela den finska försvarsmakten. Huvudstaben fastställer även 

stridskrafternas, Försvarshögskolans och Huvudstabens underställdas centers prestationskrav. 

Det är Huvudstaben som fördelar resurserna som finns för att uppnå målsättningskraven. Den 

består av tio avdelningar samt en enhet för intern revision och Huvudstabens kansli. Under 

Huvudstaben ligger fem center.
104

 

Vi vill här endast presentera de avdelningar vid Huvudstaben som är relevanta för detta 

arbete. 

”Operativa avdelningen upprätthåller och utvecklar försvarsmaktens operativa 

ledningsförmåga och beredskap.”
105

 

Den operativa avdelningen tillser: operativ ledning, tryggandet av territoriell integritet, 

verkställande av försvarsplaner, stöd till andra myndigheter och medverkande 

krishanteringsoperationer internationellt. Det är den operativa avdelningen som upprätthåller 

den operativa lägesbilden både nationellt och internationellt vilket syftar till förebyggande 

beslutsfattande. Huvudstabens operativa avdelning planerar och bereder operationsorder 

utifrån försvarsplanen. De bereder även de militära krishanteringsplaneringen och ger order 

på densamma. Likväl hanterar de utvärderingsrapportering efter krishanteringsoperationer. 

Beredskapschefen leder den operativa avdelningen, som är chef både för den operativa 

sektorn och säkerhetssektorn. Chefen för den operativa avdelningen är ansvarig för att leda 

produktionen av förband, mobilisering och beredskapsplanering. Samma chef ansvarar även 

för utveckling av gemensamma prestationsförmågor för försvarsmakten och utvecklande av 

det nationella värnpliktssystemet.
106

 

Vid huvudstabens logistikavdelning styrs försvarsmakens logistik. Till detta hör ett antal 

sektorer såsom systemsektorn, upphandlingssektorn, servicetjänster, transporter, underhåll, 

sjukvårdstjänst, sprängmedelssektorn, lokalitetsadministration med mera. 

Logistikavdelningen leder helheten av logistiken, logistiklägesbilden och ledningssystemen i 
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Försvarsmakten. De planerar sin egen logistik tillsammans med övriga samhällets logistik 

med statsförvaltningen, näringslivet och försörjningsberedskapsorganen. Utöver detta 

genomför avdelningen internationella samarbeten i logistikbranschen. Huvudstabens 

logistikavdelning är uppdelad i sex sektorer som leds av logistikchefen. Dessa sektorer är 

planering, utveckling, logistik, system, medicinalunderhåll och handel.
107

  

3.6.2.1 FISE organisation 

Arbetet med FISE på operativ nivå leds på högsta nivån av de respektive insatscheferna i 

Chief of operations forum. (COF) Under dem finns ett Core planning team (CPT) som håller 

samman arbetet på stabsnivå, de leder Joint implementation planning group (JIPG). JIPG 

består av representanter från alla försvarsgrenar och funktioner men främst respektive lands 

högkvarter. Dessa leder i sin tur 14 olika implementeringslinjer, se nedan.  

FISE ORGANISATION 

 

De drivande implementeringslinjerna ska vara de respektive försvarsgrenarna som ansvarar 

för varsin implementeringslinje, arme, flyg och marin. Det är där huvudarbetet ska ske. 

Deltagarna i implementeringslinjerna kommer från hela Högkvarteret och arbetet sker i 

projektform. Logistiken har två implementeringslinjer under JIPG, Host nation support 

(Värdlandstöd) och Combat Service Support. (Logistik inom förband på operativnivå och 

lägre). Utöver dessa två finns även linjerna gemensamt logistikkoncept, sealift, medical 

doctors to Mali, gemensamt NSE och Infrastruktur som rapporteras till logistikcheferna. På 

den högsta logistiknivån sker regelbundna möten mellan Sveriges Logistikchef, materielchef 

och chefen för FMV samt Finlands försvarslogistikchef med representanter. De delar av 

logistiken som ingår i JIPG samverkas på högsta nivå inom COF. 

3.6.3 Sammanfattning organisationsnivå 

Sammanfattningsvis beskriver vi två skilda organisationer som har olika strukturer vad avser 

lednings och lydnadsförhållanden inom respektive stab. Det svenska högkvarteret med en 

uppdelning mellan chefen produktion och chefen insats. Den finska huvudstaben med sin 

krigsorganisering har tydliga mandat och en och samma chef äger helheten inom sitt 

ansvarsområde det vill säga både produktion och insats. Till detta kommer då projektgruppen 

för implementering av FISE. Där Finland tydligt har utpekat vem som företräder vilken 

implementeringslinje medan Sverige har lite svårare att tilldela någon enskild del den 

uppgiften eftersom den i många fall delas mellan produktionsstaben och insatsstaben. 
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3.7 Kategorisering av data från intervjuer 
Vid bearbetningen av intervjuunderlaget från både svenskar och finnar framkom tre tydliga 

kategorier, kontextuella, kognitiva och kooperativa. Kontextuell kategori innefattar den 

organisatoriska påverkan på samarbetet, den kognitiva kategorin handlar om förståelsen och 

målet för uppgiften. Den kooperativa kategorin beskriver de likheter och skillnader som de 

intervjuade upplever att det finns mellan Sverige och Finland. Den gemensamma nämnaren 

för de tre kategorierna är att det råder en konflikt eller en kamp inom respektive kategori. En 

översikt presenteras i bilden och kategorierna presenteras mer detaljerat nedan. 

 

3.7.1 Kategori kontextuella konflikter 

 

 

Det som denna kategori främst påvisar genom intervjuunderlaget är att organiseringen av det 

svenska Högkvarteret med PROD och INSS i stor utsträckning påverkar arbetet med 

implementeringen av FISE både ur svensk och finsk synvinkel. Tilldelning av resurser är även 

det en faktor som påverkar. Den kontextuella konflikten handlar om hur kontexten i form av 

organisationen skapar splittring och hur deltagarna skapar samordning för att kunna lösa 

ställda uppgifter.  

Organisatorisk kontext 

I föregående del redovisade vi för hur det svenska och finska högkvarteret är uppdelat samt 

hur arbetet med FISE är organiserat. I denna del kommer vi att redovisa hur detta påverkar 

implementeringen utifrån de data vi samlat in från intervjuerna.  

Den som leder arbetet på operationell nivå är som tidigare beskrivits chefen för Insatsstaben, 

men när arbetsgruppen består av deltagare från hela Högkvarteret saknar insatschefen 

befälsrätt över hela arbetsgruppen. För att arbetet ska gå framåt och för att beslut ska kunna 

verkställas krävs att chefen för PROD och chefen för INSS är överens.    
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”C INSATS leder arbetet men har ju egentligen ingen dragningsrätt på PROD 

utan bara på INSS så här krävs det att man är ganska överens”
108

 

Ovanstående citat påvisar de effekter som uppdelningen av det svenska högkvarteret ger för 

de inblandade i FISE. De intervjuade påpekar att det tar lång tid att fatta beslut inom den 

svenska organisationen. 

Respektive implementeringslinje har utpekade ansvariga men även dessa saknar befälsrätt och 

de svenska projektansvariga måste komma överens om hur arbetet ska gå framåt. De som 

leder arbetet sitter inte med alla resurser och mandat. Beslutsprocesserna inom FISE blir 

därför tidskrävande. 

En linjeansvarig uttrycker det som: 

”här ska vi liksom vara överens med massor av chefer innan det blir något”
109

 

Eftersom det saknas beslutsrätt både ovanför och inom FISE blir effekten av den svenska 

organisationen ännu större, det är svårt att fatta beslut längs hela den operativa linjen. 

För implementeringen av logistiken sker rapporteringen och styrningen i två olika spår. En via 

JIPG och ett annat som går till Försvarslogistikchefen. Samordningen sker genom att en 

koordineringsansvarig för FISE logistik har tillsats som tillhör PRODs logistikavdelning, 

detta ansvar är dock en tillikauppgift och fullt fokus kan inte läggas på koordineringsansvaret. 

Logistiken på den operativa nivån behöver därav rapportera till både C INSS och 

Försvarslogistikchefen som tillhör PROD.   

En annan effekt av hur det svenska Högkvarteret är utformat är att den operativa planeringen 

sker i ett spår medan planeringen för det som krävs för att uppnå operationell effekt ofta sker i 

ett annat. Till exempel sker resursfördelning och övningsplanering på PROD. En av de 

intervjuade uttrycker det som: 

”Den operativa planeringen går i ett annat spår…hittills har det varit vattentäta 

skott.”
110

 

Detta påverkar i sin tur möjligheterna för logistikerna att planera för den operationella 

logistiken när de inte har tillräcklig vetskap om detaljerna i de planer som görs. Planeringen 

kan i nuläget bara ske på principnivå. Logistiken ligger hela tiden i efterhand. 

För att möjliggöra samordning och skapa möjligheter att fatta beslut så deltar det personer 

från flera delar av svenska högkvarteret på FISE mötena. En effekt av detta är att den Svenska 

planeringsgruppen blir relativt stor eftersom deltagare från både PROD och INSS krävs för att 

kunna fatta beslut.  

Den intervjuade personalen från Finland har samma syn som den intervjuade personalen från 

Sverige att det svenska högkvarterets organisationen som svår att överblicka och att förstå. 

Exempelvis är det svårt att hitta sina motparter i det svenska högkvarteret. 

                                                 

108
 Citat från intervju svensk personal vid svenska Högkvarteret. 

109
 Citat från intervju svensk personal vid svenska Högkvarteret. 

110
 Citat från intervju svensk personal vid svenska Högkvarteret. 
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”Men som det verkar hos er så ta till exempel Logistiken, så sker det diskussioner 

om vems ansvar är det att besluta vilket ibland gör det svårt för oss att hitta vem 

vi ska prata med”
111

 

En svensk officer beskriver hur den svenska organiseringen av högkvarteret kan påverka 

samarbetet; 

”Vi har haft en fråga som studsat runt bland mina chefer rätt så länge, för det 

sitter en överste där som är chef deras G4, han hörde av sig hit och frågade vem 

som är svenska armens logistikchef, den har studsat runt i mail hur många gånger 

som helst, så dömdes det av vem det var som skulle svara men denne hade inte tid 

med detta och sen for den runt igen”
112

 

Resurser 

För den kontextuella kategorin är även tilldelade resurser från organisationen en faktor. På 

den operationella nivån arbetar enbart en svensk officer i huvudsak heltid med FISE. Övriga 

har det som tillika uppgifter och arbetar normalt i ordinarie organisation med ordinarie chefer. 

Detta medför att arbetet tar tid och att de inte har tid eller resurser för att arbeta med koncept. 

Inom logistikspåren försöker de överbrygga detta bland annat genom att använda 

logistikkonceptet från NBG som grund. Detta koncept togs fram till NBG 2008 och togs fram 

gemensamt med bland annat Finland. Konceptet har beskrivits närmre i punkt 4.5.2.  

”Vi är inte ju inte bemannade i FISE organisationen för att göra de stora jobben, 

i NBG var det ju en hel stab…som arbetade under flera år…alla jobbar ju tillika 

här så det går kanske inte så fort framåt”
113

 

De finska deltagarna i FISE arbetet har liknande resursutmaningar som de svenska deltagarna, 

för de flesta så är det en tillika uppgift bland andra uppgifter. Uppgiften är prioriterad från 

politisk nivå och den högsta militära nivån men det tillhör inte deras huvudsakliga 

arbetsuppgift. Exempel som ges är: 

”Det är lite pinsamt för oss, det finns en politisk vilja, en vilja från våra högsta 

generaler men vi är så kort om personal jämfört med våra normala uppgifter”
114

 

Den finska huvudstaben använder sig av den ordinarie linjen i sitt arbete. Detta gör att det inte 

bara är FISE implementeringsgruppen som arbetar med frågorna, de delar upp dem i 

respektive funktionsrör så långt de kan. 

”Vi försöker om det är en transportfråga så går den igenom transport och om det 

är en försörjningsfråga så går det genom försörjarna och vi bryr oss inte om det 

är FISE, NATO, EU eller nationellt det bara hanteras där”
115

 

Detta ger att Finland har större möjligheter att utnyttja de resurser som finns inom 

organisationen än Sverige. Detta beror framför allt på att Finland har en enhetlig 

organisation med tydliga linjer. 

                                                 

111
 Citat från intervju finsk personal vid finska Huvudstaben, maj 2018. 

112
 Citat från intervju svensk personal vid svenska Högkvarteret. 

113
 Citat från intervju svensk personal vid svenska Högkvarteret. 

114
 Citat från intervju finsk personal vid finska Huvudstaben. 

115
 Citat från intervju finsk personal vid finska Huvudstaben. 
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3.7.1.1 Sammanfattning kontextuella konflikter 

I den kontextuella kategorin har vi sett att det framför allt är uppbyggnaden av det svenska 

högkvarteret och bristen på resurser som påverkar FISE. Det svenska högkvarterets 

uppbyggnad leder till hinder för samarbetet både internt och externt mot Finland. Internt leder 

det framförallt till att det är svårt att fatta beslut och externt till att Finland har svårt att hitta 

vem de ska samverka med. De interna problem med beslutsfattande leder också till att 

Sveriges beslutsprocess är långsammare än Finlands. Bristen på resurser bidrar till att 

deltagarna i FISE inte kan lägga nödvändig tid för att få arbetet att fortskrida. 

3.7.2 Kategori kognitiva konflikter 

 

 

Denna kategori påvisar hur intervjudeltagarna upplever att deras förståelse eller oförståelse 

för uppgift, riktlinjer, mandat, mänskliga relationer och den andres arbetssätt, prioriteringar 

och mandat påverkar implementeringen av FISE. I denna kategori speglas vilken påverkan, 

okunskap, ovetskap eller oförståelse om den egna uppgiften eller om samarbetspartnern 

påverkar arbetet. En konflikt om att skapa förståelse av oförståelse. 

Kategorin delas in i tre underrubriker, förståelse för uppgiften, förståelse för varandra och 

förståelse för den andres organisation och koncept. 

Förståelse för uppgift 

Uppgiften att genomföra FISE samarbetet har i svenska Försvarsmakten kommit från LEDS 

ned till de operativa och taktiska nivåerna genom en implementeringsplan som är 

sekretessklassificerad. Denna ger en övergripande inriktning och det är upp till den 

operationella nivån att bryta ned den till konkreta uppgifter för dem. Deltagare i FISE på den 

svenska strategiska nivån upplever att arbetet på den strategiska nivån kommit långt och att 

styrningarna ned i organsationen är uttryckta: 

”Det är en stor pil vi har pekat på. Sen exakt hur det bryts ned det är upp till 

taktisk och operativ nivå så klart”
116

 

På den operativa och taktiska nivån blir detaljnivån högre och de får nya utmaningar. Då det 

på den strategiska nivån inte finns ett fastställt koncept utan detta skapas på strategisk-, 

operationell- och taktisk nivå samtidigt så är det svårt att få ett helhetsgrepp eller en 

helhetsförståelse för vad som ska uppnås, men framför allt hur det ska uppnås. 

”Det är svårt att greppa vad rollen är…det är mängder med saker att reda ut”
117

 

                                                 

116
 Citat från intervju svensk personal vid svenska Högkvarteret. 

117
 Citat från intervju svensk personal vid svenska Högkvarteret. 
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Upplevelsen är att deltagarna i FISE på operativ- och taktisknivå inte vet vad de ska arbeta 

mot, de saknar tydliga målbilder och visioner. 

I den operationella planeringen av logistiken för arméförbanden finns ett antal osäkerheter. 

Ramen för samarbetet är ännu inte fastställt och det är upp till ansvariga för varje 

implementeringslinje att göra detta. Konceptet har gått från att vara en gemensam brigad med 

Finland till att en svensk eller finsk bataljon ska kunna ingå i den andres bataljon. Men det 

kan även vara delar av en bataljon eller speciella funktioner som underställs. För de som 

planerar logistiken gör denna otydlighet att det är svårt att planera logistiken. Kravet på 

interoperabilitet skiljer sig markant beroende på vilken nivå man väljer att integrera 

förbanden. Desto lägre nivå på förband som integreras desto högre krav ställs på överordnat 

förbands logistikförsörjning. En logistikansvarig uttrycker det som: 

”ju längre ned det kommer i systemet desto mer komplicerat blir det ju”
118

 

Även de finska deltagarna uttrycker oförståelse för vad som ska uppnås, vad som är den 

gemensamma målbilden eller visionen. Det upplevs att det saknas en tydlig uppgift från högre 

chefer men även från den politiska ledningen. Under en intervju återgavs följande 

konversation; 

”Någon frågade en gång vad planerar vi emot?? – Oroa dig inte över det, utan 

det är bara att planera.”
119

 

Avsaknaden av tydliga styrningar och beslut från högre nivåer är även en källa till frustration, 

både inom Finland och inom Sverige. Dock förstärks känslan av att stå och stampa på samma 

plats för de finska deltagarna då Sverige upplevs vara långsammare. 

”Det är ju inte så kul att som det är nu gå på möten ungefär var sjätte månad och 

försöka tillföra något nytt. När vi borde prata om hur vi går vidare med de redan 

antagna målen och målbilderna.”
120

 

En annan diskussion som förs inom logistiken är vad som är värdlandsstöd och vad som är 

ordinarie logistik inom förband och enheter. Avtal om värdlandsstöd finns redan med NATO i 

både Sverige och Finland. Det som diskuteras nu är om dessa är tillämpliga även för detta 

samarbete, om det behövs ett nytt eller om det inte är värdlandsstöd då det handlar om 

gemensamma operationer. Det kan även vara en kombination av dessa två beroende på hur 

försörjningen kommer att ske och i vilken konfliktnivå samarbetet sker. 

”Det blir lätt att man säger HNS när man egentligen menar logistik”
121

 

Även den finska sidan har liknande frågeställningar kring HNS och CSS. Här behövs en 

tydligare definition och samförstånd mellan länderna.  

”Vi typ tar frågan med HNS, det är också sant att HNS många gånger 

missförstås, att det handlar om allt.”
122

 

                                                 

118
 Citat från intervju svensk personal vid svenska Högkvarteret. 

119
 Citat från intervju finsk personal vid finska Huvudstaben. 

120
 Citat från intervju finsk personal vid finska Huvudstaben. 
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 Citat från intervju svensk personal vid svenska Högkvarteret. 
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 Citat från intervju finsk personal vid finska Huvudstaben. 
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Tolkningen av vad som är HNS och vad som är logistik ger inte enbart diskussioner i 

samarbetet utan leder även till hur de bilaterala avtalen ska skrivas och tolkas. Denna 

otydlighet tar fokus från arbetet och leder till att de står kvar på samma plats. 

Förståelse för varandra 

De intervjuade har aktivt arbetat för att skapa förståelse med varandra genom olika 

förtroendeskapande aktiviteter. Detta har upplevts som viktigt och en förutsättning för att det 

gemensamma arbetet med FISE ska fungera och drivas framåt. 

”Vi har haft möten för att träffas, förtroendeskapande möten, lära känna 

varandra till person och ansikte, detta är ju steg ett i nån form av symbios”
123

  

En utmaning i det förtroendeskapande arbetet är att det varit en rörlighet bland personalen. 

Vid varje personalbyte tar arbetet ett steg bakåt. Nytt förtroende ska skapas, personen ska 

sättas in i det som genomförts och få förståelse för processen. 

”i nuläget har vi inte kommit så långt därför att Finland har för tredje gången 

bytt sin handläggare. Så vi får börja om på nytt varje gång men det är inte unikt 

vi byter ju handläggare här också ibland”
124

 

Det som framförallt framkommer i intervjuerna är att förtroendet för varandra är högt bland 

deltagarna i FISE arbetet och att samarbetet mellan deltagarna fungerar bra på individnivå. En 

svensk deltagare uttrycker att samarbetet fungerar bra på ett personligt plan: 

”Finnarna har alltid varit lätta att samarbeta med”
125

 

Denna syn delas av de finska deltagarna: 

”För oss i logistiken fungerar det väl väldigt bra, vi har bra relationer och vissa 

går tillbaka 10 till 15 år och vi har samverkat tidigare”
126

 

En tydlig barriär som beskrivs är språkförståelsen. Det gemensamma språket i samarbetet är 

engelska. Ju lägre ned förbanden ska vara gemensamma desto fler behöver kunna det 

gemensamma språket engelska. Det kan bli problematiskt framför allt i stressfyllda 

situationer.  

”underställs en bataljon i brigad då måste vi ju byta språk också”
127

 

Språket anses dock inte begränsa samarbetet inom FISE implementeringen då alla deltagare 

har god engelska utan farhågor finns snarare kring förmågan att kunna genomföra strid på 

annat språk än modersmålet. 

Ett annat uttryck för hur förståelsen för varandra påverkar samarbetet i kontrast till den 

kontextuella kategorin är: 
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 Citat från intervju svensk personal vid svenska Högkvarteret. 

124
 Citat från intervju svensk personal vid svenska Högkvarteret. 
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 Citat från intervju svensk personal vid svenska Högkvarteret. 
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”Men det handlar ju inte om relationer eller viljan att göra saker tillsammans, det 

är, jag vet inte, men det är mer avsaknad av resurser, tid, beslut och 

styrningar”
128

 

Förståelse för varandras organisation och koncept 

De intervjuade svenska officerarna uppger att de har blandad kunskap om hur den finska 

Försvarsmakten är uppbyggd och fungerar. Förståelse för hur den finska staben fungerar och 

arbetar är hög. Dock är den finska förståelsen och kunskapen för hur det svenska 

Högkvarteret fungerar lågt.  

”Vårt högkvarter är ju processorienterat. Deras är mera traditionellt. Och det 

blir ju en liten konflikt eftersom de inte förstår vårt arbetssätt”
129

 

Vår uppfattning är dock att kunskapen om varandras logistiksystem eller logistikkoncept är 

lågt. Vi menar därför att detta medför svårigheter i att mer precist planera för hur exempelvis 

en svensk bataljon ska försörjas i Finland. Ingen av de svenskar eller finnar som vi intervjuat 

kunde mer detaljerat beskriva respektive lands logistikkoncept. En åtgärd som deltagarna 

själva ska genomföra för att öka kunskapen är utbildning. 

”Det är så att det är dålig kunskap eller lågnivå på kunskapen om varandras 

koncept så det är en av punkterna att utbilda varandra”
130

  

Aktiviteter för att skapa förståelse 

Det som framkommer i intervjuerna är att den enskilt viktigaste faktorn för att skapa 

förståelse för både uppgift, varandra och organisationen är att öva tillsammans. Detta för att 

dels skapa förtroende, och dels för att kunna se vad som behöver förbättras. På stabsnivå 

nämns krigsspel, fältövningar och gemensamma stabsövningar.  

”Viktigast för att skapa interoperabilitet är mindset hos chefer man har en 

uppfattning om när vi gör det här så gör ni det där…och då kommer man till såna 

här saker som fältövningar för att få någon form av gemensam syn”
131

 

” Övningar är ju ett sätt att öka vår kunskap så vi kanske bör ha övningar i vårt 

fokus just nu”
132

 

Användandet av utbytesofficerare är även det en åtgärd för att bland annat öka förståelsen för 

varandra. I dagsläget har vi utbytesofficerare på strategisk nivå men planer för att utöka detta 

till operativ och taktisk nivå finns. Språkbarriären är det som främst lyfts fram som ett hinder 

till ett effektivt utbyte. Utmaningarna för båda länderna men framför allt för Sverige är att 

hitta personal som har både rätt kompetens och förstår språket. En erfarenhet som delgavs 

från ett svenskt deltagande i ett finskt stabsarbete:  

”det blir språkförbistring direkt, vi har ju inte tillräckligt med officerare som kan 

finska”
133
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Sammanfattningsvis är den individuella förståelsen och därigenom förtroendet högt för FISE. 

Det råder samstämmighet bland de intervjuade att Sverige och Finland redan idag kan 

genomföra gemensamma operationer utifrån de förutsättningar som finns. 

3.7.2.1 Sammanfattning kognitiva konflikter 

Det som påverkar denna kategori i störst utsträckning är förståelsen, eller rättare sagt 

oförståelsen för uppgiften. Uppgiften för FISE upplevs otydlig bland de intervjuade. En tydlig 

uppgift, målbild och vision saknas från beslutsfattare på högre nivåer. Detta har uttryckts från 

både den svenska och finska sidan. Förståelsen för varandra är hög men kunskapen om 

varandras system och koncept behöver ökas. De skilda språken har viss negativ inverkan men 

i planeringsskedet fungerar den engelska kommunikationen på ett bra sätt. Den främsta 

framgångsfaktorn för att öka förståelsen är enligt de intervjuade att genomföra övningar 

tillsammans. 

3.7.3 Kategori kooperativa konflikter 

 

I denna kategori beskrivs de likheter och olikheter som finns mellan Sverige och Finland. 

Kategorin handlar om hur dessa olikheter påverkar samarbetet och hur de som arbetar med 

FISE försöker överbrygga dessa olikheter. I intervju underlaget beskrivs flera olikheter och 

likheter. Förutom att Sverige och Finland talar olika språk är de mest framträdande områdena 

i denna kategori organisation, metoder, ledarskap och den gemensamma viljan av att 

överbrygga hinder och tillsammans lösa de uppgifter de ställts inför med slutmålet att 

genomföra gemensamma operationer. Vi kan i denna kategori se att de faktorer som tagits upp 

i tidigare kategorier i stor utsträckning även förekommer i denna kategori. 

Organisation 

Sverige och Finlands organisationer skiljer sig åt. Organisationerna beskrivs närmre i punkt 

4.9.1. Skillnaden finns inte bara inom försvarsmakterna utan även i hur myndighetstyrningen 

fungerar. Detta påverkar arbetet på så sätt att Finland ofta fattar beslut snabbare än Sverige. 

Ett exempel är att i Finland fick den finska försvarsmakten i uppgift att implementera hela 

implementeringsplanen medan svenska Försvarsmakten får enskilda regeringsbeslut steg för 

steg. Processen med lagstiftningsarbetet är ett annat exempel där Finland redan har lagarna på 

plats medan utredningen fortfarande pågår i Sverige. Även på försvarsmaktsnivå påverkar 

skillnaderna i organisationen beslutstempot. 

”Finland däremot har det lite enklare på så sätt att allt deras arbete ligger under 

operationschefen…han har pengar och personal och övriga resurser…jämfört då 

med våran vi hamnar i kan man säga i efterhand, ska inte säga ständig tvåa för 

det stämmer inte riktigt men lite grann så är det ibland tyvärr”
134
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Förutom att Sverige och Finland upplevs ha olika beslutstempon medför olikheterna även att 

det blir svårare att samarbeta med varandra, det är inte uppenbart vem som är motsvarigheten 

på den andra sidan. Eftersom Finland inte har delat upp sin organisation på det sättet Sverige 

har så kan den finska motsvarigheten finnas på flera ställen i Sverige. Detta har skapat 

frustration på framförallt den finska sidan. En av de intervjuade från Sverige berättar om en 

händelse med en finsk officer: 

”En finsk officer frågar, vem ska jag prata med då, måste jag prata med både 

PROD Arme och ATS? Ja det måste du nog göra för de sitter på lite olika 

perspektiv”
135

 

Exemplet ovan påverkar även på vilket sätt besluten fattas. Sverige är beroende av att det 

finns deltagare från alla berörda delar på högkvarteret vid möten medan i Finland kan 

mandatet finnas hos en befattningshavare. Den svenska Försvarsmakten kan upplevas som att 

den inte riktigt vet vad den vill.  

”När Finland skakat hand på någonting då är det framåt liksom medans Sverige 

då ibland kan vara såhär, ja vi skakar hand och det är framåt men ibland måste vi 

gå tillbaka och kolla, ja kan vi göra det här, är det rätt riktning osv.”
136

 

Efterhand som arbetet fortgått har det blivit tydligare vem som ska prata med vem. Att bara 

titta på organisationsstrukturer räcker inte. En struktur med lämpliga kontaktpersoner med 

motsvarande befattningar har skapats i FISE arbetet och rätt kontakter har knutits. Dock är det 

enbart en arbetsgrupp med uppgift att planera, en riktig organisation med gemensamma 

uppgifter att lösa har inte skapats. Detta leder till det som en av de intervjuade beskriver som 

att det blir mycket prat men ingen verkstad. 

”Men om vi bara ser till möjligheterna kring vad vi kan göra mellan Sverige och 

Finland känner jag att det är möjligt men utmaningarna är att det inte finns 

någon gemensam struktur. Vi kan diskutera, skriva fina dokument, men vad efter 

det?”
137

 

Det som framställs som en gemensam väg framåt är att skapa en gemensam struktur, ett 

gemensamt förband med gemensamt högkvarter med tydliga uppgifter. En av de 

intervjuade beskriver vad som behövs för att komma framåt: 

”Denna typ av samarbete handlar om god vilja och baseras på politisk vilja och 

tryck men utan gemensamma strukturer kommer inte stora saker att hända, med 

gemensam struktur menar jag högkvarter, gemensamma bemannade högkvarter 

som är ansvariga för någonting”
138

 

Metoder 

En tydlig likhet och gemensam nämnare för FISE som tagits upp under intervjuerna är att 

båda länderna är partnerskapsländer med NATO genom Partnership for peace (PfP)  och även 

enhanced opportunity länder. Syftet med PfP är bland annat att öka förmågan att delta i 
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internationella insatser genom ökad interoperabilitet.
139

 Enhanced opportunity syftar till att 

fördjupa samarbetet och öka interoperabiliteten med NATO.
140

 Både Finland och Sverige 

använder sig av flertalet NATO standarder och är vana att arbeta i NATO staber. Detta utgör 

även grunden för samarbetet mellan Sverige och Finland. 

”det är ingen skillnad om man ska bli interoperabel inom FISE eller Nato, det är 

samma utmaningar”
141

 

I den kognitiva kategorin nämndes att kunskapen om varandras koncept och metoder är låg. 

Dock kan vi utifrån intervjuer och inhämtad kunskap från andra källor se att logistikkoncepten 

har stora likheter men med den stora skillnaden att Finlands är skapad utifrån grundtanken att 

fungera i krig och den svenska utifrån ett fredsrationellt perspektiv.   

Ledarskap 

De svenska officerarna upplever vissa skillnader i sättet att utöva ledarskap mellan Sverige 

och Finland. Svenska chefer upplevs sträva efter att vara överens med arbetsgruppen, få beslut 

förankrade och få konsensus i tillvägagångssätt innan beslut fattas. De svenska officerarna 

upplevs ha ett mer grupporienterat arbetssätt. De finska cheferna upplevs mer direkta och raka 

i sitt ledarskap.  

”En finsk chef kan sätta ned foten och vara lite mer direkt i sin ordergivning eller 

sitt ledarskap”
142

 

I intervju med finsk personal så förstärks den svenska bilden av att finska Försvarsmakten har 

ett rakare ledarskap och tydligare strukturer för beslutsfattande. Skillnaderna är större högre 

upp i hierarkin. På brigadnivå och lägre är förbanden ganska lika. En finsk deltagare beskriver 

skillnaden så här: 

”Men hos oss är det väldigt rakt fram, tydliga linjer uppifrån och ner och ner till 

upp. Så behöver man ett beslut så går man bara dit det hör hemma och så har 

man det. Men som det verkar hos er så ta till exempel logistiken, så sker det 

diskussioner om vems ansvar det är att besluta”
143

 

Skillnaderna i ledarskap uppfattas dock inte ha en avgörande betydelse för samarbetet.  

”Det är väl en skillnad men den är inte oöverstigligt på något sätt, åtminstone 

fungerar vi bra med den finska ledarmodellen”
144

 

Övriga likhetsskapande åtgärder 

För att öka möjligheterna till att samverka med varandra på högre sekretessnivåer har Sverige 

fått placera ett antal finska datamaskiner i det svenska högkvarteret. Genom dessa kan 

samverkan och utbyte av information ske dagligdags med finska Försvarsmakten. Detaljerna 
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kring detta datasystem och vart de är placerade kommer inte att redovisas närmre med hänsyn 

till sekretess. 

3.7.3.1 Sammanfattning kooperativa konflikter 

De främsta faktorerna som påverkar arbetet i den kooperativa kategorin är skillnader i 

organisation mellan Sverige och Finland, olika metoder och olika ledarstilar. Det vi ser i 

denna kategori är att de övriga kategorierna har stor påverkan på denna kategori. En del av 

denna kategori handlar om hur de gemensamt agerar för att omhänderta det som presenterats i 

den kontextuella och kognitiva kategorin.  

3.7.4 Sammanfattning av kategorier 

En sammanfattning av kategorier och underkategorier ses i nedanstående tabell.  

Kategori Underkategori   

Kontextuell  Splittring Samordning 

 Organisatorisk Avsaknad av mandat Multipelt 

deltagande 

  Otydliga 

ledningsförhållanden 

 

  Delad organisation  

 Resurser Tillika uppgift Utnyttjar ordinarie 

struktur 

  Inga specifikt tilldelade 

resurser 

 

  Brist på tid och personal  

Kognitiv  Oförståelse Förståelse 

 Uppgift Otydlig uppgift  

  Avsaknad av målbild  

  Avsaknad av beslut  

 Varandra Personalrörlighet Möten 

  Språkbarriärer Gemensamma 

aktiviteter 

   Viljan att lösa 

uppgifter 

   Personkännedom 

 Organisation och 

koncept 

Skilda högkvarters 

organisationer 

Öva tillsammans 

  Okunskap om varandras 

organisationer och 

koncept 

 

Kooperativ  Olikheter Likheter 

 Organisation Skild uppbyggnad av 

organisation 

 

  Avsaknad av gemensam 

struktur för arbetet 

 

    

 Metoder Mandat inom 

logistikkedjan 

Pfp- och enhanced 

oppurtunity länder 

 Ledarskap Finland upplevs som 

raka och tydliga medan 

Sverige upplevs mer 

eftersträva konsensus. 

 

I tabellen ser vi tydligt att de främsta faktorerna som påverkar samarbetet är organisation, 

resurser, metoder och koncept vilket leder oss till vilken referensram som ska stödja oss i 

analysen. Metoder och koncept inbegriper framför allt teorier om logistik i en militär kontext, 

samarbeten mellan försvarsmakter benämns i en militär kontext ofta som interoperabilitet 

vilket leder oss till att ta stöd av tankar kring interoperabilitet i vår referensram. För att förstå 
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den organisatoriska aspekten kommer vi även att inhämta kunskap om organisationer. 

Referensramen presenteras i punkt 4.2 nedan.   

4 Analys/Diskussion 

4.1 Inledning 
I den första delen av analysen redovisas vår framtagna referensram. Referensramen har tagits 

fram under arbetets gång. I den andra delen genomförs en analys av den organisatoriska 

nivån. Den organisatoriska nivån består av respektive högkvarters organisation, strukturer för 

logistik och dess koncept och doktriner i syfte att se vilka strukturella faktorer som påverkar 

samarbetet och möjligheten till att genomföra gemensamma operationer. I den tredje delen av 

analyseras den individuella nivån och på vilket sätt den individuella nivån påverkas av den 

organisatoriska. Analysen kommer att leda till våra frågeställningar men även till 

rekommendationer till Försvarsmakten. Dessa presenteras i kapitel 5. 

4.2 Referensram 

4.2.1 Inledning 

Referensramen har tagits fram utifrån den empiri vi samlat in. Syftet med referensramen är att 

stödja oss i vår analys. De områden vi identifierat utifrån vår empiri är logistik, 

interoperabilitet och organisationsvetenskap. Inom området logistik och interoperabilitet 

använder vi oss av forskare anknutna till militärforskning då dessa enligt oss bäst beskriver de 

områden vi identifierat. Inom organisationsvetenskap har vi valt att gå utanför den militära 

kontexten för att kunna beskriva den finska och svenska organisationen. Nedan kommer 

referensramen beskrivas i ordningen logistik, interoperabilitet och organisation. 

4.2.2 Tidigare forskning 

På försvarshögskolan har ett flertal studier av ämnet interoperabilitet och logistik genomförts. 

Framför allt har dessa rört interoperabiliteten mellan Sverige och NATO, internationella 

insatser och expeditionär förmåga. En del uppsatser berör samarbetet mellan Finland och 

Sverige men dessa berör i huvudsak inte logistikförmågan utan främst strategi och 

säkerhetspolitik. Det finns en tydlig koppling på forskningen som genomförts i slutet av 1990-

talet fram till 2010-talet och det säkerhetspolitiska läget som då rådde. Uppsatserna är i stor 

utsträckning fokuserade på internationella insatser under NATO eller FN flagg. 

Mycket av den tidigare forskning som bedrivits inom logistik på operativ nivå och 

interoperabilitet med svensk försvarsanknytning grundar sig på Michael Codners forskning 

om interoperabilitet
145

 och Moshe Kress forskning om operationell logistik.
146

  

4.2.3 Logistik 

4.2.3.1 Tidig forskning  

Inom krigsvetenskapen finns två verk som kan ses som grunden till det som kalas krigskonst. 

Det är Carl von Clausewitz verk ”Om kriget” samt Antoine-Henri Jominis ”art of war”. Dessa 
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två verk beskriver främst taktik och strategi på högre nivåer. I Jominis art of war
147

 beskriver 

han logistik som konsten att flytta arméer. I boken ”Supplying War” av författaren Martin van 

Creveld utvecklar han Jominis förklaring till att logistik är ”den praktiska konsten att flytta 

arméer och hålla dem försörjda”.
 148

 Clausewitz försöker särskilja det som är krigföring och 

det som är vidmakthållande. Logistik är för Clausewitz vidmakthållande och skild från 

striden. ”Den har bara inflytande på stridens utgång.”
149

 Martin Van Creefeld skriver att 

logistikaspekten av ett krig är ingenting annat än en lång rad av svårigheter som överträffar 

varandra.
150

 Detta kan man se som en utveckling av det som Clausewitz beskriver som 

friktioner.
151

  

Jominis och Clausewitz verk är skrivna i en annan kontext, både tidsandan och 

förutsättningarna var andra än i dag. Verken är därav inte optimala som referensram till vår 

uppsats. Icke desto mindre förtjänar de att nämnas eftersom mycket av den inhämtning vi 

gjort på ett eller annat sätt bygger på deras tankar och arbetet har därigenom påverkats av 

dem. 

4.2.3.2 Nutida forskning 

Efter inläsning av artiklar, uppsatsar och böcker har vi kommit fram till att den referensram 

inom logistik som passar våra syften bäst är boken ”Operational logistics” av Moshe Kress
152

 

och boken ”Learning from past defence logistics experience: Is What is past proluge?” Av 

Moore, P Bradford och D Antill
153

.  

4.2.3.3 Operational Logistics 

Moshe Kress är professor inom Operations Research på Naval Postgraduate School i 
Monterey, Kalifornien med ett förflutet inom israeliska försvarsmakten. Han beskriver 

operationell logistik (OPLog) som:  

”En samling medel, resurser, organisationer och processer som delar det 

gemensamma målet att upprätthålla kampanjer och storskaliga militära 

operationer. Denna samling, som härrör från strategisk logistik, används som 

input för den taktiska logistiken. OpLog är till för att försörja strider som förs i tid 

och rymd.”
 154

 

Ett exempel som Kress ger på skillnaden mellan operativ och taktisk nivå är att på taktisk nivå 

är det viktigt att så korrekt som möjligt beräkna åtgången på drivmedel för bataljon X de 

kommande dagarna. Medan det på operativ nivå är mer intressant att beräkna inflödet av 

drivmedel för att en operativ manöver som är planerad att ske kan försörjas
155

 

Huvudfunktioner och processer inom operationell logistik enligt Kress; 
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 styrkeuppbyggnad,  

 gruppering av resurser, 

 förvaltning och kontroll av logistik flödet, 

 sjukvårdtjänst och evakuering, 

 prioritering och, 

 logistiskt förutseende.
156

   

För att lyckas ska logistiksystemet på operativ nivå, enligt Kress, bestå av de uppräknade 

delarna nedan med olika vikt beroende på operationens art. Kress menar också att dessa även 

kan användas för att utvärdera den logistiska planen; 

 flexibilitet, logistikens förmåga att anpassa sig till förändringar, 

 nåbarhet, hur mycket resurser finns eller ska finnas längst ut i organisationen, 

 kontinuitet, hur stabil är försörjningskedjan, 

 tempo, vilken tid tar det att få fram förnödenheter, 

 enkelhet, friktioner och ledningsförhållanden, 

 överlevnad, skydda logistiken från motståndarens påverkan och, 

 effektivitet, hur resurserna används.
157

 

4.2.3.4 Learning from past defence logistics experience: Is What is past proluge? 

Kress tankar stämmer väl överens med den forskning som gjorts av David M Moore, Jeffrey P 

Bradford och Peter D Antill på the Royal united services institute for defence studies. Dessa 

redovisas i boken Learning from past defence logistics experience: Is What is past 

proluge?
158

, där författarna på en strategisk nivå går igenom lärdomar och slutsatser från 

tidigare krig. Ovan nämnda författares slutsats är att för att lyckas strategiskt och operativt ska 

hänsyn tas till följande fem dimensioner; 

 Förutseende 

För att lyckas inom denna framgångsfaktor måste landet planera för vilka framtida typer av 

operationer och operationsområden som kan komma samt vilka tekniska framsteg som görs, 

 Ekonomi 

Här ska beaktas hur resurserna utnyttjas och den effektivisering som management och teknik 

kan ge, inom exempelvis lagerhållning, transporter och avtal med civila. För att uppnå bra 

ekonomi ska allt som inte skapar värden tas bort.  

 Flexibilitet 

Det måste finnas en rörlighet och överkapacitet i logistikkedjan för att kunna möta oväntade 

händelser och nya prioriteringar. 

 Enkelhet 

Helhetsyn på logistikkedjan. Från industrin till stridsfältet. Logistiken och ledningen av 

logistiken ska vara integrerad i den strategiska planen. 
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 Samarbete  

Förmåga att kommunicera effektivt. Både inom logistikkedjan men även till de stridande 

förbanden och till de civila som levererar logistiken.
 159

 

4.2.4 Sammanfattning logistik 

Slutsatserna från Kress och författarna bakom boken Learning from past defence logistics 

experience: Is What is past proluge överensstämmer. Kress har dock gått in bredare och 

djupare på den operativa logistiken. Därav kommer vår huvudsakliga referens inom logistiken 

bestå av Kress forskning. 

4.2.5 Interoperabilitet 

Som referensram inom interoperabilitet har vi använt forskaren Michael Codners fyra 

dimensioner som han beskriver i boken Hanging togheter
160

 för att förstå dynamiken i 

interoperabilitet. Michael Codners dimensioner har tidigare använts i ett flertal uppsatsar och i 

denna uppsats används den till jämförelsen mellan Sverige och Finland utifrån vår empiri. I 

syfte att se hur andra länder har arbetat med interoperabilitet tidigare har vi även valt att lägga 

till de modeller som beskrivs i en artikel ”The What, Why, When and How of 

Interoperability” i journalen Defense & Security Analysis.
161

  

För att förtydliga vad vi menar med interoperabilitet redovisar vi den definitioner som 

används av NATO.  

På Natos hemsida beskrivs interoperabilitet som  

”The ability to act together coherently, effectively and efficiently to achieve Allied 

tactical, operational and strategic objectives”
162

  

eller förmågan att agera tillsammans, effektivt och snabbt för att uppnå allierade taktiska, 

operativa och strategiska mål. Med bakgrund mot att både Sverige och Finland är Nato 

partnerskapsländer väljer vi att i denna uppsats använda NATO:s begrepp för 

interoperabilitet. 

4.2.5.1 Michael Codner 

Codner beskriver i sin bok Hanging togheter fyra dimensioner av interoperabilitet i militär 

kontext. Dessa dimensioner är; 

 organisatoriska, 

 beteende, 

 logistik och 

 teknik.
163

 

Författaren skriver i sin slutsats att ingen dimension kan undersökas var för sig utan dessa 

dimensioner samspelar och påverkar varandra.
164
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4.2.5.1.1 Organisatorisk  

Den organisatoriska dimensionen brukar relateras till olika militära nivåer. I Sverige används 

oftast nivåerna politisk-, militärstrategisk, operativ och taktisk nivå.
165

 Dessa benämner 

Codner som ”Grand Strategic, Military strategic, Operational och tactical”. Codner nämner 

även stridsteknisk nivå som han benämner ”Procedural”. Codner beskriver att det är svårare 

att vara interoperabel ju längre ned i nivån man befinner sig.
166

 Organisatorisk kan olika 

länder eller enheter vara interoperabla på olika nivåer. Exempel på detta är gemensam ledning 

av en operation eller gemensam operativ doktrin samtidigt som enheter på den taktiska nivån 

uppträder enskilt utan krav på interoperabilitet.
167

  

4.2.5.1.2 Beteende   

Beteende dimensionen delar Codner in i tre undergrupper, strategiskt koncept, doktriner och 

kultur. Framför allt belyser dimensionen hur mänskligt beteende enskilt och i grupp påverkar 

interoperabiliteten. Det mänskliga beteendet påverkas i sin tur av faktorer som landets lagar, 

policys och doktriner. För att se hur interoperabla länder är i denna dimension kan man 

jämföra lagar och doktriner. Den kulturella interoperabiliteten handlar främst om ömsesidig 

förståelse, träning och förtrogenhet.
168

  

4.2.5.1.3 Logistik 

Den logistiska interoperabiliteten beskriver Codner som den mest lättförstådda aspekten av 

interoperabilitet.
169

 Logistisk interoperabilitet är att kunna dela drivmedel, ammunition, 

förnödenheter, sjukvård och transporter. Historiskt sett har detta varit ett nationellt 

ansvarsområde. De problemområden som författaren framför allt beskriver mot att uppnå 

logistisk interoperabilitet är; 

 mat: kulturella skillnader kan påverka vilken mat som accepteras, 

 sjukvårdstjänst: Olikheter i hur sjukvård praktiseras och kvalité. Tillit till att andra 

nationer behandlar även personal från andra nationer på samma sätt, 

 ammunition: olika standarder, förpackningar, 

 drivmedel: olika drivmedel, olika tillsättningar, 

 reservdelar och underhåll: Olika materiel kräver olika reservdelar och 

 transport: nationer tenderar att prioritera egna transporter framför andras.
 170

  

4.2.5.1.4 Teknik 

Den tekniska dimensionen inbegriper framför allt kommunikation och IT-system. NATO har 

definierat sex nivåer av teknisk interoperabilitet;  

1. utbyte av dokument, 

2. utbyte av samverkansofficerare, 

3. utbyte av utrustning, 

4. utbyte av elektroniska meddelanden, 

5. direkt, kontrollerad tillgång till system och 

6. direkt tillgång till system utan begränsningar.
 171
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4.2.5.2 Sammanfattning interoperabilitet enligt Michael Codner 

Som Codner skriver så kan ingen dimension av interoperabilitet bli undersökt isolerat från de 

andra, eftersom de är sammankopplade och påverkar varandra. Codner ger exempel på språk. 

Språket har både kulturella och tekniska aspekter.
172

 Detta leder enligt Codner till att alla 

dimensioner måste analyseras för att undersöka den logistiska interoperabiliteten mellan 

länders försvarsmakter.
173

 

4.2.6 The What, Why, When and How of Interoperability Analys? 

I en artikel för tidskriften Defence & Security analys skriver författarna Moon, Fewell och 

Reynolds om olika modeller för att mäta interoperabilitet.
174

 Artikelförfattarna skriver utifrån 

Australiens försvarsmakt och dess behov av att vara interoperabel. Främst mot USAs 

försvarsmakt. I artikeln går de igenom olika modeller med för- och nackdelar. En aspekt som 

författarna tar upp är att den mänskliga faktorn vid interoperabilitet gör det svårt att mäta 

interoperabiliteten kvantitativt.
175

 Den modell som valts för denna uppsats är Organizational 

Interoperability Maturity (OIM) modellen som är den modell som tar hänsyn till de mänskliga 

aspekterna.
176

 För att öka förståelsen och se skillnaderna mellan tekniska och organisatoriska 

aspekter redovisas även The LISI modell och även en kombination av dessa. 

4.2.6.1 OIM 

Mot bakgrund av att militära organisationer är social-tekniska organisationer utvecklades 

OIM modellen av Clark och Jones som i huvudsak fokuserar på mänskliga aktiviteter för att 

organisationer ska kunna verka tillsammans.
177

  

OIM
178
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Modellen består av fyra attribut varav beredskap (Preparedness) mäter hur samövade 

förbanden är, likheten mellan doktriner och vilken erfarenhet organisationerna har av 

varandra. Förståelse (Understanding) är hur organisationerna samverkar med varandra. 

Ledningsfilosofi (Command style) visar hur beslut fattas och hur mandat fördelas. Den sista är 

Livssyn (Ethos) och bedömer organisationernas mål, drivkrafter, kultur, värderingar och 

tillit.
179

 

4.2.6.2 The LISI Modell 

Modellen har utvecklats av The MITRE Corporation för US Department of Defense och 

används för att mäta amerikanska förbands interoperabilitet jämfört med andra förband. LISI 

fokuserar på operabilitet mellan system och på operativ nivå. Den är framför allt en modell 

för att mäta teknisk interoperabilitet. Interoperabiliteten mäts med stöd av LISI mjukvara och 

kvantitativdata som matas in i den.  

 

The LISI reference model
180

 

 

Modellen består av nivåer för interoperabilitet och attribut som skapar interoperabilitet. Den 

lägsta nivån är 0 och kräver då manuell hantering för att uppnå interoperabilitet och den 

högsta nivån 4 innebär att systemen är sömlösa.
181

 Det finns fyra attribut för interoperabilitet 

där rutiner och policys (procedures) beskriver vad som styr möjligheten att byta information. 

Applikationer (Applications) beskriver det som möjliggör utbyte av information. 
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Infrastrukturen (infrastructure) är till exempel hårdvarans påverkan på interoperabiliteten. Det 

sista attributet är Data (Data) som till exempel är format, databaser och dataprotokoll.
182

  

I artikeln
183

 föreslås att båda modellerna används och där den organisatoriska 

interoperabiliteten ska motsvara den tekniska enligt LISI.  

 

Jämförelse nivåer mellan OIM och LISI
184

 

 

4.2.6.3 Sammanfattning interoperabilitet 

Vi har gjort en jämförelse av de teorier som Michael Codner redovisar i Hanging togheter och 

de modeller som presenteras i artikeln The What, Why, When and How of Interoperability 

Analys? i syfte att hitta gemensamma nämnare. Vid jämförelsen är det främst kombinationen 

av de två modellerna LISI och OIM som är kompatibla med varandra. Både Codners teorier 

och kombinationen av modellerna täcker in både tekniska och mänskliga aspekter. 

4.2.7 Mintzberg 

”What could be more important to the effective functioning of our organization-- 

from repair shops to automobile companies, police forces to national goverments-

- than the design of their structures”
185

 

Efter att vår undersökning växte såg vi vikten av organisation, vi anser att citatet talar för sig 

själv. En av de stora på detta område, organisationsstrukturer är Henry Mintzberg som 

beskriver företags- eller organisationsstrukturer med en modell innehållande fem 

komponenter. Dessa komponenter ska ses som funktionerna(strukturer) i en organisation. Han 

delar upp dessa i Strategisk-, mellan- och operativ- nivå samt teknologiska- och stödjande- 

funktioner.  

                                                 

182
 Chiu. 

183
 Moon, Fewell, och Reynolds, ”The What, Why, When and How of Interoperability”, 5–17. 

184
 Moon, Fewell and Reynolds, ‘The What, Why, When and How of Interoperability’, 12. 

185
 Henry Mintzberg, Structure in fives : designing effective organizations (Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-

Hall, 1999), 5. 



48 

 

 

 

Dessa fem komponenter kan kombineras på lite olika sätt beroende på typ av organisation. 

Vidare talar han i boken ”Structure in Fives, DESIGNING EFFECTIVE ORGANIZATIONS” 

om olika former av organisationer. I boken nämns Enklastrukturer (Simple Structure), 

Maskinbyråkratier (Machine Bureacracy), Professionella byråkratier (Professional 

Bureaucracy), Divisionaliseradeformer (Divisionalized Form) och adhokrati (adhocracy).
186

  

De fem funktionerna och de olika formerna av organisationer påverkar varandra. Vi kommer i 

detta kapitel belysa respektive organisation så som vi tolkar den svenska Försvarsmakten 

gentemot den finska Försvarsmakten på organisationsnivån utifrån Mintzbergs teorier. 

4.3 Analys av doktriner och logistikkoncept 

4.3.1 Doktriner 

I vår jämförelse mellan svensk och motsvarande finsk doktrin har vi sett att det förekommer 

en del likheter i de doktrinära dokumenten men i flera avseenden är de väldigt olika. 

Den svenska doktrinen talar om att försvarsmakten ska utgöra en tröskel men i de fall då 

tröskeln inte räcker kan doktrinen tolkas som att huvudalternativet då är hjälp utifrån 

(tillsammans). Underförstått så kan man tolka svensk doktrin att Sverige inte är främmande 

för att gå in i en konflikt i vårt närområde. Detta är uttalat i den så kallade 

solidaritetsförklaringen som Sveriges regering formulerade år 2014 i regeringsförklaringen 

och som bygger på solidaritetsklausulen i Lissabonfördragen 2009.
187

   

”Sverige ska inte förhålla sig passivt om en katastrof eller ett angrepp skulle 

drabba ett EU-land eller ett nordiskt land och vi förväntar oss att dessa länder 
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agerar på samma sätt om Sverige drabbas. Vårt land ska både kunna ge och ta 

emot stöd såväl civilt som militärt.”
188

 

Finland menar däremot att landet försvaras bäst i landet och hela landet ska försvaras. I ren 

kontrast till den svenska tröskeln så skriver Finland. 

”Genom markförsvaret förebyggs och avvärjs ett markanfall som riktas mot 

Finland. Med markförsvaret bildas den riksomfattande, territoriella och lokala 

täckningen som uppgifterna och situationen kräver, förhindras att markområden 

erövras, … samt med stöd av luft- och sjöförsvaret slås en motståndare som 

anfallit landvägen.”189 

På så sätt menar Finland att ett anfall inte bara ska mötas utan att motståndaren ska uthålligt 

bekämpas. 

Vidare i vår analys på de doktrinära likheterna och olikheterna så har båda länderna tecknat 

värdlandsavtal med NATO. Likheten ligger mest i att bägge nationerna ställt sig positiva till 

att ta emot militärt stöd, samt samarbetet mellan Finland, Sverige och vice versa framgår i 

bägge nationernas dokument. 

Sedan anser inte vi som författare att det är något konstigt med att de doktrinära handlingarna 

skiljer sig då Finland har 130 mil landsgräns mot Ryssland samt att de fortfarande har en 

förhållandevis stor försvarsmakt som bygger på värnpliktiga. En storskalig invasion av 

Sverige kan kännas ganska osannolik men att en motståndare besätter del eller delar av landet 

i syfte att upprätta en bas eller rent ut hindra någon annan att nyttja terrängen kanske inte är 

helt uteslutet. Vi tycker oss ha stöd för dessa slutsatser i försvarsberedningens rapport 

Motståndskraft Inriktningen av totalförsvaret och utformningen av det civila försvaret 2021–

2025  

”Ett väpnat angrepp mot Sverige kan inte uteslutas. Det kan inte heller uteslutas att 

militära maktmedel eller hot om sådana kan komma att användas mot Sverige.”
190

 

 

Logistiken beskrivs i de svenska doktrinerna på en abstrakt nivå och mer konkret i den finska. 

Utifrån doktrinerna kan vi inte dra några slutsatser som påverkar logistiken för FISE utöver 

att det mer generellt i den litteraturen samt i underlagen från intervjuer är mer tydligt vad 

Finland vill uppnå. 

Codner beskriver i sin dimension beteende att strategiska koncept och doktriner kan användas 

för att se hur interoperabla länder är med varandra. Codner skriver att desto mer liknande 

länderna ser på hur man ska använda sina militära resurser desto större är sannolikheten att de 

kommer bli interoperabla. Ett exempel som Codner ger är att om ett land är inriktad på försvar 

av det egna territoriet och ett annat land är inriktad på expeditionära insatser finns en risk för 

att ländernas försvarsmakter har olika uppbyggnad.
191

 Här kan vi se en parallell till Finland 

som hela tiden fokuserat på försvaret av hemlandet och Sverige som de senaste decennierna 

fokuserat på internationella insatser. Sverige har nu ändrat fokus till nationellt försvar men 
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organisationen har inte hunnit ändras fullt ut. Vi menar på att detta kan påverka 

interoperabiliteten men det har inte någon avgörande faktor för FISE. Fördelen med Sveriges 

tidigare expeditionära strategi är att kunskap och erfarenheter finns kring att flytta förband, 

här kan det till exempel användas för att flytta förband och förnödenheter till Finland. 

4.3.2 Logistikkoncept 

I stort anser vi att logistikkoncepten idag är kompatibla med varandra. Båda koncepten strävar 

mot att stödja militära förmågor och grundbehoven i alla militära system är desamma, behov 

av livsmedel, drivmedel, ammunition och reservdelar. Sverige och Finland har olika typer av 

materiel vilket kräver olika typer av reservdelar, ammunition och till del olika drivmedel men 

detta är enligt intervjuunderlaget inte hindrande. Detta är hanterbart på en planeringsfas och 

utmaningen är hur transporten av de specifika förnödenheterna sker till förbanden. 

Att Sverige och Finland använder olika indelning av sina nivåer bör inte heller påverka. 

Sveriges och Finlands nivåer går ganska precist att översätta till varandra, de har i grunden 

samma logik och båda går att applicera utifrån Moshe Kress indelning av nivåer.
192

 Kress 

delar in logistiken i strategisk, operativ och taktisk nivå.
193

 Den strategiska nivån kan i stort 

översättas till den svenska bakre nivån eller linje 4 i Finland. I denna nivå tas beslut som 

påverkar på lång sikt och inom nivån återfinns till exempel industri och infrastruktur för 

logistik. Det som kan påverka samarbetet i denna nivå är att i Finland ligger hela ansvaret 

under samma chef i finska Försvarsmakten medan det i Sverige ligger under tre myndigheter, 

Försvarsmakten, FMV och Fortifikationsverket. På den operativa nivån återfinns linje 3 och  

de områdesbundna delarna av den svenska stöd- och förstärkningsnivån. Den taktiska nivån 

utgörs i huvudsak av de rörliga förbanden i stöd- och förstärkningsnivån och den 

stridstekniska nivån. I Finland linje 1 och 2. Detta är en generaliserad och förenklad 

förklaring. Logistiken följer inte helt de olika nivåerna, den utformas för att fungera i 

respektive situation, vilket till exempel leder till att förband på den taktiska nivån kan ha 

hänvisningar direkt till den operativa nivån.   

Det finns i dagsläget vissa organisatoriska likheter mellan Sveriges- och Finlands logistik på 

operativ nivå. Sverige har FMLOG stab vilken kan jämföras med finska logistikkommandot 

även om det finska logistikkommandot har större mandat och fler resurser. De finska 

logistikregementena med områdesansvar kan liknas med den svenska NSEstrukturen på 

FMLOG. Exempelvis kan ett förband som normalt är hänvisat till det finska 

logistikregementet i norr istället bli hänvisat till regionalt NSE i Sverige vid övning eller 

insats. Dock pågår en omorganisering av den svenska logistiken och detta kan påverka hur 

lika organisationerna blir men hänsyn till detta kan inte tas i denna analys. 

Den största skillnaden mellan logistikkoncepten är enligt oss grundtanken bakom koncepten. 

Det svenska konceptet bygger på att vara rationella i fredstid medan det finska är byggt för att 

fungera i krig. En anpassning av den svenska logistiken pågår för att anpassa den till krigets 

krav men organisationen i sig har inte förändrats. Det är i grunden samma organisation och 

personal som utifrån den fredsanpassning som genomförts ska lösa uppgifter även i krig. Den 

finska organisationen bygger i grunden på krig men anpassas istället för att även kunna lösa 

uppgifter i fredstid. Detta påvisar för oss en klar skillnad på hur man ser på logistikens vikt 

och uppgift.  
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En tanke finns hos de som arbetar med FISE att använda NBG logistikkoncept som grund 

även till FISE. Svårigheten vi främst ser med att använda det konceptet är att det är ett 

koncept för expeditionära insatser i ett land utan egen militär infrastruktur. En mer givande 

lösning är att skapa ett eget koncept för FISE där ett eget koncept för tilltransport och 

försörjning skapas utifrån hur respektive nationell försörjning är uppbyggd. En förutsättning 

för att skapa detta koncept är att målet för samarbetet konkretiseras. Detta stöds enligt oss 

återigen av Codner som skriver att sannolikheten att två länder med expeditionär strategi är 

interoperabla är större än om ett av länderna har fokus på nationellt försvar.
194

 Detta kan 

enligt Codner inverka negativt på vår förmåga till interoperabilitet och talar enligt oss emot att 

använda NBGs logistikkoncept som i grunden är ett expeditionärt koncept.     

4.4 Organisation 
Om vi lägger organisationerna av det svenska högkvarteret och den finska huvudstaben jämte 

varandra så kan vi ur ett rent strukturellt perspektiv se att det finns skillnader. Tar vi då in 

aspekten från Mintzberg så får vi svårt att ta något av grundalternativen för att kunna beskriva 

den svenska organisationen. 

Mintzberg beskriver organisationer nerifrån och upp på följande sätt.
195

 

Operativ kärna det är nivån längst ner i en organisation, De har inte några 

beslutsbefogenheter utan är de som ska utföra uppgifterna.
196

 Denna nivå vill vi beskriva ur 

ett försvarsmaktsperspektiv som bataljonsnivå och nedåt. 

Mellancheferna är nivån som övervakar organisationens pågående och fortlöpande arbete. Det 

är den här nivån som tillser att den operativa kärnan har förutsättningar att kunna genomföra 

sina uppgifter. Det är även de som är länken från den strategiska ledningen och den operativa 

kärnan.
197

 För att sätta detta i ett försvarsmaktsperspektiv så finns flera nivåer av mellanchefer 

vi anser att det är hela kedjan av mellan chefer från operativ till taktisknivå. 

Den strategiska ledningen är de som fokuserar på det yttre. De hanterar och beslutar 

organisationens vägval, baserat på information utanför organisationen och inifrån egen 

organisation. Den strategiska ledningen beslutar alltså om nya marknader eller nya 

produkter.
198

 I en försvarsmakt så är detta den militärstrategiska ledningen. 

Teknostruktur kan sägas stå lite utanför organisationen, de är de som har till uppgift att 

utvärdera och se på organisationen utifrån. De ska serva den strategiska ledningen med 

beslutsunderlag och de finns representerade i alla nivåer, men något vid sidan av.
199

 I vår 

försvarsmakt kan det vara controllers, arbetsmiljöhandläggare men även träningsavdelningar, 

skolor och centra.  

I Mintzbergs teori ligger även stöd/servicestrukturen utanför organisationen. I stöd/ 

servicestrukturen samlar han allt som stödjer organisationen men som inte är en del av den 

operativa kärnan. Det kan vara matsal, hälso och sjukvård, löneavdelning, växeln, posttjänster 
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mm. I stödstrukturen kan det även förekomma rena utanför liggande verksamheter, det vill 

säga externa avtalspartners.
200

 

Bilderna beskriver de vi tidigare visat den finska Huvudstaben och det svenska Högkvarteret.   

 

Finska Huvudstaben   Svenska Högkvarteret 

 

Den finska huvudstaben går att likna vid det Mintzberg kallar en professionell byråkrati, men 

vi anser att det är inslag av bland annat maskinbyråkrati i strukturen. Mintzberg beskriver 

nämligen ”The configurations as a system for describing structural hybrids” i sin bok.
201

 Vi 

anser inte att det som kännetecknar en professionell byråkrati uppfylls till fullo. Mintzberg 

beskriver den som att den innehar en stor operativ kärna, vilket stämmer med den finska 

försvarsmakten. Men den beskrivs också med att inneha en platt organisation, vilket vi inte 

finner här. Samtidigt så ska enligt Mintzberg en professionell byråkrati vara långsamma på 

informationsflöden mellan nivåerna, vilket vi inte heller kan se i den finska organisationen.  

Vår slutsats blir därmed att modellen vi använt oss av är den professionella byråkratin, med 

en liten teknostruktur och en lite större servicestruktur, men med förklaringar ur 

maskinbyråkratin det vill säga en fungerande hybrid organisationsmodell.  

 

                                                 

200
 Mintzberg, 16–19. 

201
 Mintzberg, 289–93. 



53 

 

Strukturen av hur det svenska Högkvarteret passar inte riktigt in i Mintzbergs teorier, vi kan 

likna det vid en blandform. Man skulle ju kunna se det som två separata organisationer som 

genomför helt olika delar av processen. Där den ena läs Produktionsstaben arbetar ”input” 

orienterat medan den andra organisationen arbetar ”output” orienterat. Det vi har funnit i våra 

studier av Mintzberg och organisation är faktiskt som så att det är en strategisk ledning men 

två separata rör av mellanchefer som delar på samma operativa kärna.  

 

Till skillnad mot vad Mintzberg beskriver som divisionaliserade organisationer,
202

 där en 

organisation grenas i mellanchef nivån men de leder olika delar av den operativa kärnan så ser 

det i svenska Försvarsmakten ut som två organisationer som har en strategisk ledning och 

gemensam operativ kärna. Dessa delar dessutom även servicestrukturen. Teknostrukturen 

gentemot insatsstaben är betydligt mindre men den kan till vissa delar delas med övriga 

Försvarsmakten. Vår bild skulle dock behöva kompletteras med ett antal pilar mellan de två 

mellanchef nivåerna då de i många delar är beroende av varandra. Där den ena staben har till 

uppgift att beställa förmågan och den andra att leverera beställd förmåga. 

4.4.1 Sammanfattning organisationsnivå 

Vi ser denna nivå som icke påverkansbar för personalen som jobbar i FISE projektet. 

Förutsättningarna med organisation ligger fast. Vi anser dock hade man behövt analysera 

organistoriska förutsättningar före planeringen av ett samarbete som FISE påbörjas. Detta i 

syfte att kunna skapa förutsättningar för ett gynnsammare planeringsarbete. 

Denna analys av organisationen tas nu vidare in i den individuella nivån där personalen i FISE 

planeringen påverkas av organisationsnivån. 

4.5 Individuell nivå 

4.5.1 Kontextuell kategorin 

Den kontextuella kategorin visar tydligt hur kontexten i form av den organisation som finns 

runt deltagarna i FISE arbetet påverkar hur samarbetet fortskrider. Vi har kunnat se hur den 

svenska Försvarsmaktens organisation försvårar ett effektivt samarbete både genom de interna 

förutsättningarna samt i samarbetet med Finland. Den svenska organisationen upplevs som 

svårarbetad och komplex av både svenska och finska intervjudeltagare. Exemplen i denna 

uppsats är tagna ur en planeringsprocess men om vi utgår från att samma förhållanden finns i 
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förberedelserna för en specifik operation så finns uppenbara risker för att kraften kommer 

behöva läggas på intern samordning för svensk del. Insatsstaben genomför 

operationsplaneringen medan alla logistikfunktioner som äger resurser sitter på olika delar av 

PROD. Den omedelbara effekten detta gett är att planeringen tar lång tid och att den svenska 

Försvarsmakten inte kan hålla samma tempo som den finska Försvarsmakten. 

Organisationen för FISEarbetet har inte heller följt hur den svenska organisationen är 

uppbyggd. Detta leder till att utöver de ordinarie organisatoriska utmaningarna för Sveriges 

del så påverkas de av att FISEorganisationen skär över hela den Svenska organisationen. För 

svensk del är detta nödvändigt utifrån Högkvarterets organisering medan Finland kan använda 

samma grundstruktur i FISE arbetet som i ordinarie organisation.  

Tilldelade resurser är en annan springande fråga för FISEarbetet. Det har i egentlig mening 

inte tilldelats några resurser för FISEarbetet i Sverige. Detta beror inte enbart på hur Sveriges 

Försvarsmakt valt att prioritera utan det uppgavs redan i svaret på regeringens handlingsplan 

att försvarsmakterna behöver extra resurser tilldelade annars kan konsekvensen bli att 

implementeringen av samarbetet fördröjs.
203

 Den svenska försvarsmakten tilldelades inga 

specifika resurser för samarbetet och detta kan påverka att FISE arbetet i huvudsak sker som 

en tillika uppgift vilket vi dock inte kan påvisa utifrån de intervjuer vi genomfört. Även de 

finska deltagarna har det i huvudsak som en tillika uppgift och de uppger att det är en av 

huvudorsakerna till att de upplever att arbetet går långsamt. 

En annat exempel som påvisar att svårigheterna för den svenska Försvarsmakten att hålla ihop 

logistikkoncepten är att Sveriges Försvarsmakt nyligen beslutat att ändra indelningen av 

försörjningsklasser från NATO till EUs indelning.
204

 Samtidigt som inriktningen inom FISE 

är att använda NATOs indelning. Detta visar att det saknas samordning mellan de olika 

delarna inom den svenska Försvarsmakten. 

Vid en jämförelse med referenslitteraturen inom området logistik beskriver Kress att en av 

framgångsfaktorerna för logistik är enkelhet.
205

 Kress beskriver vikten av att befälhavaren för 

en operation inte ska behöva dela sin uppmärksamhet mellan att leda striden och att samordna 

logistiken.
206

 Även David M Moore, Jeffrey P Bradford och Peter D Antill pekar på vikten av 

enkelhet som framgångsfaktor.
207

 Det som påvisas i denna kategori är att den svenska 

organisationen inte bidrar till enkelhet. Strukturen gör att logistiken blir svår att planera. Den 

kräver även att de som deltar i ett planeringsarbete måste ha en djup kunskap om hur det 

svenska högkvarteret är uppbyggt för att veta var de ska vända sig.  

David M Moore, Jeffrey P Bradford och Peter D Antill beskriver även att samarbete är en 

framgångsfaktor för lyckad logistik, inte bara mellan organisationer men även inom 

organisationen.
208

 Denna uppsats påvisar att kontexten runt FISE arbetet, med i huvudsak den 

svenska organisationen inte främjar samarbete. Sveriges Försvarsmakt är för uppdelad 

avseende planering, beslutsmandat och resursägande. 
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Sammanfattningsvis konstateras att det är främst den svenska organiseringen av högkvarteret 

som påverkar den kontextuella kategorin genom att det försvårar det svenska interna arbetet 

och det försvårar samarbetet med Finland. 

4.5.2 Kognitiv kategori 

Vid analysen av denna kategori kan vi dela in den i två delar, förståelse för uppgift och 

förståelse för varandra.  

Förståelse för uppgift 

För Sveriges del upplevs uppgiften till del oklar. Planeringen sker på olika nivåer samtidigt 

och ändras vartefter arbetet fortskrider. Inom FISE sker planeringen på strategisk, operativ 

och taktisk nivå samtidigt. Fördelen är att planeringen startat på alla nivåer och nackdelen för 

de lägre nivåerna är att förutsättningarna för planeringen inte är helt klara, de högre nivåerna 

väntar i sin tur på resultaten från de lägre nivåerna för att kunna ge sina styrningar. Uppgiften 

är komplex och ingen nivå har förmågan att sitta på helheten så det är ofrånkomligt att 

nivåernas arbeten påverkar varandra. Det som framför allt saknas är ett tydligt koncept, 

styrningar och beslut från nivån ovanifrån. Exempelvis så varierar synen på hur 

armésamarbetet ska gå till. Allt ifrån enstaka kompanier i bataljon till att hel brigad 

underställs. Detta skapar svårigheter för planeringen av logistiken – de vet inte vad de ska 

planera för. Ett tydligt mål för vad de ska uppnå skulle avsevärt förenkla processen och 

planeringen. Från politisk nivå startade arbetet utifrån att det var ett fredstida samarbete, men 

försvarsmakterna föreslog i sina handlingsplaner att samarbetet skulle sträcka sig bortom fred, 

detta accepterades av den politiska nivån men det är mycket upp till försvarsmakterna att 

bestämma hur det ska gå till. Ett tydligt mål och politiskt budskap skulle förenkla arbetet på 

den militärstrategiskanivån som i sin tur skulle kunna ge tydligare uppgifter till den operativa 

nivån och så vidare. 

Förståelse för varandra 

Från svensk sida är förståelsen för Finland god. Upplevelsen är att samarbetet på det 

personliga planet mellan varandra fungerar bra. Aktivt arbete för att skapa förtroende för 

varandra pågår inom arbetsgruppen. Det främsta hindret mot att skapa ett personligt 

förtroende är en hög personalomsättning på båda sidor. Det som till del skiljer de svenska och 

finska deltagarna är att utifrån intervjuunderlagen upplever de finska deltagarna som mer 

resultatinriktade. Detta får vi utifrån att i intervjuunderlag trycker svenskarna mer på 

lagutveckling och de finska deltagarna mer på att samarbetet ska komma framåt, nå tydliga 

och synliga resultat. Eftersom de inte finns några beslut eller tydliga inriktningar utan det är 

mycket upp till arbetsgruppen att skapa sina egna mål blir effekterna av personalbyten större. 

Målet och visionen för arbetet finns inom deltagarna och inte i en ställd uppgift som den nya 

personen kan förhålla sig till. 

En del för att fortsätta öka förståelsen för varandra och därigenom förtroende är att fortsätta 

med de gemensamma övningarna. Ett hinder mot att dessa övningar fullt ut ska kunna 

fokusera mot det som identifierats som övningsbehov inom FISE är att redan etablerade 

övningar används. Syftet är att vara effektiva mer resurserna men nackdelen är att det blir 

svårare att öva de saker som är rena FISE behov. Exempel på det som i dagsläget är svårt att 

öva är logistikkedjan med gränspassager till Finland. Övningarna tenderar i dagsläget också 

till att det är små enheter som ingår i varandra, interoperabilitetsproblematiken hamnar i stor 

utsträckning på kompani eller bataljonsnivå.  
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I Hanging togheter av Michael Codner belyser han att en av faktorerna för att uppnå 

ömsesidig förståelse är att öva och genomföra operationer tillsammans.
209

 Sverige och 

Finland övar mycket tillsammans men inga stora övningar i ren FISE ram har genomförts. 

Övningarna sker försvarsgrensvis och på taktisknivå eller lägre och när högre staber övas så 

är det i en annan kontext än FISE. En faktor för att kunna lyckas med gemensamma övningar 

är att målet för FISE konkretiseras och att de därigenom får en målbild att öva mot. 

Sammanfattnings påverkas den kognitiva kategorin främst av den goda förståelsen för 

varandra inom FISE implementeringen. Förtroendet för varandra bidrar till att arbetet går 

framåt. Det som hindrar arbetet i denna kategori är otydlig vision, avsaknaden av beslut och 

inriktningar samt att inga gemensamma övningar på operativ nivå inom ramen för FISE 

genomförts. 

4.5.3 Kooperativ kategori 

Det finns många likheter men även olikheter mellan den svenska och finska försvarsmakten 

som påverkar samarbetet. En första uppfattning var att olikheter i språk, materiel, koncept och 

språk skulle utgöra de största skillnaderna visade sig vara fel. Den skillnad som har störst 

påverkan i detta skede är skillnaden mellan organisationerna. Skillnaden i utformningen av 

den svenska och finska organisationen på operativ nivå har flera effekter. Organisationerna 

har olika sätt att fatta beslut med olika tidsförhållanden. Organisationernas uppbyggnad 

medför att det dess motsvarigheter i den andra organisationen inte finns i samma 

organisationsdel eller är uppdelad på flera ställen i organisationen.  

En gemensam utmaning som visat sig i intervjuerna med de svenska och finska deltagarna är 

avsaknaden av beslut och inriktningar från strategisk nivå och politisk nivå i respektive 

försvarsmakt. Fördelen för planeringen är att båda sidor har samma förutsättningar med 

avsaknad av tydlig målbild men för utvecklingen av samarbetet är det en klar nackdel. 

En tydlig olikhet mellan länderna är språket. Enligt Codner så är denna problematik större ju 

längre ned i organisationen man kommer och desto högre risk för strid desto högre upp i 

organisationen bör den språkliga interoperabiliteten finnas.
210

 

Det som enligt underlaget påverkar den kooperativa kategorin i störst utsträckning är alltså 

inomorganisatoriska faktorer som leder till svårigheter att samarbeta mellan organisationerna. 

Dessa kan i stor utsträckning härledas till den svenska organisationen, och då uppdelningen 

mellan PROD och INSS. Men det finns även skillnader i logistikkoncept och doktriner som 

beskrivits tidigare i kapitlet. 

Utifrån den litteratur vi läst på området militära samarbeten eller interoperabilitet så finns inte 

denna aspekt djupare beskriven. Tyngdpunkten ligger på likheter mellan organisationer, 

doktriner och viljor. Men i denna kategori kan vi se vikten av att parterna måsta ha klara och 

tydliga inomorganisatoriska mandat för att ett samarbete med en annan organisation ska 

fungera på ett effektivt sätt. De negativa effekterna av de organisatoriska skillnaderna hade 

minskats om man innan planeringen av samarbetet hade tydliggjort vem som representerar 

vad samt att den personen tilldelats mandat inom sitt område. 

Sett ur den kooperativa kategorin anser vi att Sverige och Finland kan genomföra 

gemensamma operationer redan idag. Det som krävs är att den politiska viljan finns, att det 

beslutas inom vilken ram som operationen ska genomföras. Länderna har tidigare övat 
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tillsammans inom ramen för NBG och med tydliga gränsdragningar och utpekade mandat bör 

en gemensam operation kunna genomföras. För logistiken blir utmaningen att få fram 

förnödenheter från respektive bakre område och framåt. För den främre nivån är typ av last av 

mindre betydelse, det är antalet flakytor som är begränsningen. Dock finns det mycket kvar 

att göra. Utifrån de modeller för att jämföra interoperabilitet som vi presenterade i 

referensramen är OIM modellen den som är mest användbar för denna uppsats och för FISE-

arbetet i detta stadie. Vid en ansats att jämföra interoperabiliteten idag mellan länderna ur ett 

logistiskt perspektiv så ser vi att det finns mycket kvar att göra. Framför allt på organisatorisk 

och konceptuell nivå. Eftersom samarbetet i dagsläget är på planeringsstadiet blir det en 

abstrakt bedömning av interoperabiliteten mellan länderna. Vår bedömning av 

interoperabiliteten visas av de gröna ringarna.  

OIM modellen
211

 med jämförelse Sverige - Finland

 

Med stöd av OIM modellen och utifrån det underlag som finns i den kooperativa kategorin är 

det framför allt ett gemensamt koncept med gemensam ledning med tydliga mandat som krävs 

för öka interoperabiliteten på operativ nivå och för att komma framåt i arbetet. 

4.6 Sammanfattning analys 
Analysen har gjorts på två nivåer, analys av strukturella och organisatoriska förhållanden och 

en analys på individnivå. Vi har tydligt sett hur de strukturella och organisatoriska faktorerna 

påverkar hur individerna i FISE-projektet kan få arbetet att gå framåt. 

Analysen har visat att det som är viktigast för samarbetet inte är att materiel, ledningssystem 

eller annan utrustning är lika eller interoperabel med varandra, dessa faktorer har självklart 

betydelse men påverkar inte samarbetet i den fas det ligger i just nu på operativ nivå. Vi har ur 

data från intervjuerna tagit fram tre kategorier. Ur dessa tre kategorier är det tre faktorer som 

framför allt påverkar samarbetet negativt i dagsläget. I Kontexten är det den svenska 

organiseringen av högkvartet och avsaknaden av resurser som starkast påverkar samarbetet 

negativt. I den kognitiva kategorin är det avsaknad av mål, beslut och styrningar som 

försvårar och i den kooperativa kategorin kan vi precis som i den kontextuella kategorin se att 

det är försvarsmakternas organisation som är det största hindret. I den kooperativa kategorin 
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ser vi även att Sverige och Finland har olika logistikkoncept och doktriner. För att göra en 

hård jämförelse av skillnaderna i logistikkoncept kan dessa sammanfattas med att Finland har 

byggt sin försvarsmakt och logistik för att försvara hemlandet och Sveriges försvarsmakt och 

logistik är byggt för fred. I den kooperativa kontexten ser vi också att de praktiska logistiska 

hindren mot samarbetet är små, hindren ligger främst i den kontextuella kategorin.  

Det som sammanfattningsvis är den största bidragande faktorn till att samarbetet utvecklas är 

den gemensamma viljan att lösa uppgifter och den goda förståelsen och förtroendet som finns 

för varandra inom FISE arbetet. 

Utifrån våra kategorier har vi skapat en modell som visar de faktorer som påverkar 

planeringen för FISE och dess påverkan på varandra. Denna presenteras i kapitel 5. 

5 Slutsatser 

5.1 Återkoppling till uppsatsens syfte 
Vårt syfte med uppsatsen var att utreda förutsättningarna för planeringen och genomförandet 

av logistiken i FISE på operativ nivå ur ett armé perspektiv. Genom detta ville vi, stödja 

utvecklingen av den påbörjade planeringen och genomförandet baserat på vår analys och vårt 

resultat. 

Vi har i denna uppsats kommit fram till ett antal faktorer som påverkar planeringen och 

genomförandet för de som planerar samarbetet. Vi har även kommit fram till ett antal 

rekommendationer till Försvarsmakten för det fortsatta arbetet. 

5.2 Faktorer som påverkar planering 
De faktorer som vi identifierat påverkar planeringen av samarbetet återfinns i tre framtagna 

kategorier. Dessa återfinns i den modell som presenteras nedan: 
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Modellen visar faktorer som påverkar planeringen av samarbetet mellan Sverige och Finland. 

Den består av tre kategorier som innefattar de som planerar FISE (se cirklarna i fig. ovan). 

Dessa cirklar ryms inom tre stycken ramar som ej är påverkbara för de som deltar i 

planeringen. De positiva aspekterna inom respektive kategori leder till ökad förmåga till 

gemensam planering och den gemensamma aspekten är beroende av de nationella aspekterna. 

De faktorer som vi identifierat har störst negativ påverkan på samarbetet är det svenska 

Högkvarterets organisation, dess utformning leder till att deltagarna i FISE har svårt att fatta 

eller få beslut, arbetet blir tidskrävande samt att de finska deltagarna har svårt att hitta vem de 

ska samverka med. Den andra faktorn är bristen på resurser i form av tid och ekonomi. Där 

framför allt personalbristen tagits upp. Den tredje faktorn är otydlighet, deltagarna upplever 

att det saknas en tydlig och fastställd målbild för arbetet.  

Den faktor som starkast bidrar till att arbetet fortsätter framåt är förståelsen för varandra. 

Deltagarna har högt förtroende för varandra och en hög vilja att lösa sina uppgifter. Detta 

leder till att de hittar vägar för att fortsätta arbetet trots de hinder som föreligger. 

5.3 Faktorer som påverkar möjligheterna att i dagsläget genomföra 

gemensamma operationer ur ett logistiksperspektiv. 
Den analys som vi genomfört samt utifrån vad de intervjuade anser så kan Sverige och 

Finland genomföra gemensamma operationer idag, dock med en mängd friktioner som 

kommer behöva hanteras. Det som identifierats som huvudfaktorerna av det som påverkar 
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möjligheten att idag genomföra gemensamma operationer ur ett logistikperspektiv är 

organisation, logistikkoncept, språkbarriärer samt att förbanden inte är samövade. Respektive 

faktor redovisas nedan: 

Delad organisation 

Den svenska organisationen blir tydligare vid en insats, då förbanden tillhör Insatsstaben. Det 

som påverkar möjligheterna utifrån organisationsperspektivet är framför allt i uppstartsskedet 

då logistiken ska samordnas mellan INSS och PROD och under operationen där INSS måste 

hemställa om mer resurser hos PROD. Det som krävs för att kunna genomföra gemensam 

operation är att mandaten och beslutsrätten över förbandet fastställs mellan Sverige och 

Finland. 

Avsaknad av logistikkoncept 

Det saknas idag ett gemensamt logistikkoncept för FISE samarbetet. Grunden för ett koncept 

är idag det koncept som togs fram för NBG men det är inte anpassat för de nationella 

förutsättningarna. 

Språkbarriärer 

Operationen är beroende av att de som ska samverka med varandra behärskar engelska och då 

i militära sammanhang som kännetecknas av stress. Därav bör interoperabiliteten vara på så 

hög nivå som möjligt. 

Ej samövade förband 

Finland och Sverige har inte övat markförbanden inom FISE kontexten på operativ nivå. 

Därav har de inte kunna upptäcka friktioner innan och åtgärdat dessa.   

5.4 Författarnas rekommendationer  
Dessa rekommendationer grundar sig på det som framkommit i arbetet med denna uppsats. 

De kan enbart ses i ljuset av den kontext som FISE arbetet befinner sig i. 

Inför den fortsatta planeringen av samarbetet på operativ nivå bör; 

 Målet med samarbetet på operativnivå förtydligas från den högre nivån. Detta mål ska 

både den svenska och finska nivån vara överens om. Ett tydligt koncept att arbeta mot 

skulle avsevärt höja nivån på arbetet, 

 De som planerar samarbetet ska ha tydliga och klara mandat att ta beslut inom sin roll, 

 Tillräckliga resurser måste tilldelas. Inom logistiken på den operativa nivån bör det 

finnas personal som arbetar på heltid med FISE. 

Övriga rekommendationer 

Eftersom effekten av det svenska Högkvarterets organisation påverkar det för Sverige viktiga 

samarbetet i så stor utsträckning bör en översyn av den svenska organisationen genomföras. 

Framförallt på operativ nivå. Härvid behövs ett helhetsgrepp, från ledningsstrukturer till 

logistikkoncept och logistikledning. Förändringarna bör leda till en harmonisering med den 

finska organisationen samt en större fokusering på krigets krav.  

Vi anser att nivån där Sverige och Finland ska vara interoperabla inte ska vara lägre än på 

brigadnivå, helst ska brigaderna hållas intakta så att den gemensamma ledningen och därav 

behovet av språklig interoperabilitet sker först på taktisknivå. Detta stämmer även överens 
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med Codners teorier att interoperabilitet i stridande förband ska uppnås som lägst på 

divisionsnivå.
212

 Målbilden bör gå mot ett gemensamt förband med egen uppgift.  

5.5 Fortsatt forskning 
I denna uppsats har vi upptäckt den svenska organisationens påverkan på samarbetet. Det vore 

intressant att genomföra en djupare analys av organisationen av det svenska Högkvarteret och 

se vilken påverkan det har på övrig verksamhet i svenska Försvarsmakten.  

I den svenska Försvarsmakten pågår en omorganisering inom Högkvarteret, främst på taktisk 

nivå enligt lednings och logistikutredningen. Denna utredning har ej omhändertagits i denna 

uppsats, därav vore det intressant att se vilken påverkan denna omorganisering får. Inom 

samma utredning har även förändringar inom logistiken föreslagits, vid en eventuell 

implementering av dessa förändringar ser vi ett behov av att undersöka dess effekter på 

samarbetet. 

Forskning om det nederländsk-tyska militärsamarbetet, där den nederländska Försvarsmakten 

underställt förband till den tyska Försvarsmakten i syfte att se vilka erfarenheter som kan 

överföras till FISE. 

Då denna studie främst fokuserat på planeringen av FISE behövs vidare forskning på 

praktiska exempel av genomförandet av samarbetet. 

 

Vi avslutar med General Dwight D. Eisenhower: 

“Plans are Nothing, planning is Everything”
213
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