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Kan inte alla samma språk? 

Möjligheten till ett gemensamt GGIS på mekaniserade förband? 

 

Försvarsmakten har under de senaste åren gått igenom radikala förändringar, som fortfarande inte är 

klara. Samtidigt som fokus ligger på personalförsörjning samt annat så går den teknologiska 

utvecklingen framåt. Jag vill med denna uppsats belysa vad ett gemensamt geografiskt 

informationssystem skulle kunna innebära för chefer på en lägre nivå inom mekaniserade bataljoner. 

 

Med denna uppsatts vill jag skapa förståelse utav gemensamma geografiska informationssystem och 

vilka möjligheter de skulle kunna bidra med. I uppsatsen tar jag reda på om systemen skulle kunna 

underlätta för chefer i sitt ledarskap på slagfälten, likväl vilka effekter det stridstekniskt skulle kunna 

bidra med. Jag tar också reda på om Försvarsmakten med dagens materiell och teknologi kan 

uppbringa ett sådant system.  

 

Slutsatsen som dras är att Försvarsmakten inte med dagens materiell kan uppbringa ett sådant system, 

materielen är föråldrad och den främsta begränsningen är dataöverförningskapacitet. Andra slutsatser 

är att system som dessa underlättar för chefer ur flertalet perspektiv. Främst så skulle systemen kunna 

bidraga till högre stridseffektivitet och underlätta för så kallade mixade förband. 

 

Nyckelord: Gemensamma geografiska informationssystem, GIS, GGIS, ledning, MekBat, 

stridsvagn 122, stridsfordon 9040 
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Can’t all talk the same language? 

Possibility to a common GIS at mechanized units? 

 

Abstract 

The Swedish Armed forces have under the past years gone through some radical changes and some of 

them are still going on. As focus is set on manpower, the technologic development moves forward. I 

want to highlight what a common graphical information system could mean to commanders on lower 

command level at mechanized units. 

 

With this essay I want to create an understanding of common geographical information systems and 

what opportunities it could help with. In the essay I will find out if the systems could favor 

commanders in their leadership on the battlefield, as well which effects it could have on battle tactics. 

I also find out if the Swedish Armed forces with today’s equipment could procure such a system. 

 

Conclusions of the essay is that the Swedish Armed forces cant with today’s equipment procure such 

an system, because of the equipments obsolete status and the prominent restriction is data transfer 

rate. Other conclusions are that systems like these favor commanders in several perspectives. Most 

prominent, could system like these contribute to higher battle efficiency and favor for mechanized- 

mixed unit types. 

 

Key words: Common geographical information system, GIS, CGIS(GGIS), management, 

mechanized battalion, main battle tank 122, combat vehicle 9040 
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1. Inledning 

Behovet av informationskontroll på stridsfältet har varit av stor vikt ända sedan krigens 

historia börjar. Kan man ligga på förhand ur ett informationsperspektiv mot sin fiende så är 

det idag av stor vikt att kunna kontrollera detta övertag. Huruvida man ligger på förhand eller 

inte, kan vara svårt att bedöma, men en förhandssituation bedöms inte bara utifrån 

tidsperspektivet utan också utifrån ett eventuellt informationsöverläge. Det gör att 

informationen på samtliga nivåer är viktig. Men viktigast av allt är ändå, att rätt person får rätt 

information i rätt tid. Det blir av större vikt att ha kontroll runt omkring sig. Vad som händer 

inte bara i tre dimensioner utan även den fjärde, tid, blir allt viktigare för alla aktörer på 

slagfälten. Fram till första världskriget så har inte detta spelat lika betydande roll som det gör 

idag. Då var det en mera statisk krigsföring som bedrevs. Mellan första och andra världskriget 

så hände mycket teknologiskt inom alla arenor. Stridsvagnen gör sitt intrång på slagfälten 

under slutet av första världskriget men slår inte egentligen igenom förrän under andra 

världskriget då tekniken och doktrinen runt dem har utvecklats.
1
 Detta är tyskarna väl kända 

för med sitt Blitzkrieg då tempo på slagfältet fick en helt ny innebörd.
2
 Men varför var de så 

framgångsrika med just sin pansarkrigsföring? Att de hade ett utvecklat samförstånd mellan 

chefer och soldater vilket gjorde att uppdragstaktiken utnyttjades effektivt genom 

ledningsnivåerna kan ha vart en anledning. De var duktiga på att använda radio och karta, 

detta med bra chefer och soldater som hade bra lägesbilder kan ha bidragit till deras 

framgångar.
3
 Efter kriget så har teknologin utvecklats snabbt och nu används datorer och 

andra olika sensorsystem som hjälp. Exempel på detta är Global navigation satellite system 

(GNSS)
4
, lasersystem, verkans- motmedelssystem och så vidare. Besättningar blir idag 

matade med stora mängder information på kort tid. Det handlar om egna trupper, fientliga 

trupper och ställningar samt terräng och framryckningsvägar. Under senare modern tid då 

internationell insats sker utanför vår nations gränser så har det blivit allt viktigare så har 

exempelvis behoven av specifik information utökats som civilläge, infrastruktur, listan kan 

göras väldigt lång. Men problemet som jag ser är att det inte informationsflödet är fullt 

koordinerat, så borde det kunna finnas bättre lösningar? Om kompetenta människor, teknik 

och vilja finns, borde inte det kunna bidra till att göra bättre system? Sverige, som utomlands 

gjort sig ett namn inom försvarsmateriel, borde kunna uppbringa ett system som fyller de krav 

ett gemensamt geografiskt informationssystem (GGIS) kräver! 

1.1 Problemformulering 

Idag står försvarsmakten inför en av de största reformeringarna sedan 1983 då befälssystemet 

gjordes om. Målet är ett insatsförsvar med modern utrustning, mobilt för att kunna möta hotet 

där det behövs.
5
  

Men hur modern är vår utrustning egentligen? Hänger vi med den teknologiska utvecklingen 

på slagfälten? I dag är många marksystem försedda med flertalet sensorer som på olika sätt 

länkas samman för att hjälpa besättningen. Det denna uppsats belyser är om ett system skulle 

kunna göras, så att det fungerar på olika nivåer och ger de möjligheter som krävs på dessa. Ett 

system med samma gränssnitt, oberoende av hårdvara. Detta bör också kunna göras till ett 

system som fungerar inom ett större omfång, kanske ända upp till operativ nivå. Inom ramen 

                                                 
1
 Marco Smedberg, Om stridens grunder, Stockholm: Page One Publishing AB, 1994. 

2
 Jerker Widen, & Jan Ångström, Militärteorins Grunder, Stockholm: FMLOG ServE Sthlm C T&D, 2005. 

3
 Nils Marius Rekkedal, Modern Krigskonst – Militärmakt i förändring, Tredje reviderade upplagan, Vällingby: 

Elanders, 2007, Sid 113. 
4
 FOI orienterar OM, Rymden – nytta och teknik, nummer 4, Stockholm: Försvarsmakten, 2005. 

5
 Håkan Syrén, Vägen Framåt, Överbefälhavarens film till anställda, 2003-11-27 – 2009-03-25. 
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för uppdragstaktik så kan beslut fattas på flera nivåer, ända ner på soldatnivå, vilket innebär 

att systemet bör kunna nyttjas genom alla ledningsnivåerna. Att underlätta besluten borde vara 

en självklarhet. De system som FM idag tillhandahåller är otillräckliga och möter ej de krav 

som GGIS ställer. Därav vill jag belysa vikten av GGIS samt vad en eventuell innebörd av ett 

sådant system skulle kunna vara. 

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att ta reda på om ett GGIS underlättar för chefer på en lägre nivå, 

samt att ta reda på vad ett sådant system bör innehålla för funktioner. Hur ett system 

konstrueras kan påverka möjligheten till användningen av detta. På en bataljon finns flera 

system som har olika behov. Inte minst så kan behoven variera kraftigt mellan 

ledningsnivåerna.  

1.3 Frågeställningar 

Huvudfrågeställning för uppsatsen är: 

 Vad skulle ett gemensamt geografiskt informationssystem för stridsvagnar och 

stridsfordon, komma att innebära på en lägre taktisk nivå? 

Delfrågeställning till uppsatsen: 

 Kan försvarsmakten med innehavd teknologi och materiel uppnå ett gemensamt 

informationssystem inom bataljons ram? 

1.4 Avgränsningar 

Som ram för uppsatsen använder jag en mekaniserad bataljon som den ser ut idag. Inom 

denna kommer fokus att läggas på stridsfordon 9040 (Strf9040) och stridsvagn 122 (Strv122), 

utav anledningen att de ofta uppträder tillsammans men skiljer sig avsevärt just i 

presentationen av lägesbild i realtid. 

 

Då geografisk navigation beskrivs, så kommer Global positioning system (GPS) att användas 

som exempel då andra GNSS system finns, men dessa är ej operativa idag. Andra större 

system är GLONASS tillhörande Ryssland och GALILEO tillhörande EU. Även andra länder 

som Kina och Indien har projekt för egna system. 

 

Då uppsatsen främst är riktat till militär personal så kommer jag ej att redogöra för samtlig 

militär terminologi. 

1.5 Tidigare forskning 

Tidigare forskning som rör GGIS system finns, men jag har inte hittat något som direkt berör 

min frågeställning. Dock har forskning gjorts avseende GGIS system och dess användande i 

flertalet andra aspekter. Dessa är så pass många att de ej kan listas här. 

  

Det har skrivits en tidigare uppsats som berör min uppsats. Denna är skriven av Rutgersson, 

Lars Göran och heter; ”Den militära nyttan med geografiska informationssystem kopplat till 

eldlednings- och observationsinstrumentet vid precisionsbekämpning.”
6
 Sambandet till min 

uppsats kan läsas som en interaktion mellan olika plattformar.  

 

                                                 
6
 Rutgersson, Lars Göran, ”Den militära nyttan med geografiska informationssystem kopplat till eldlednings- och 

observationsinstrumentet vid precisionsbekämpning.”, http://fhs.diva-

portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:274247, 2010-04-16, 10:22. 

http://fhs.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:274247
http://fhs.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:274247
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Nätverksbaserat försvar (NBF) är GGIS nära besläktat. Tanken med NBF från 

Försvarsmakens (FM) sida var att just samtliga sensorer skulle kunna kopplas ihop till ett 

geografiskt informations system (GIS). Detta för att på så sätt kunna sprida informationen 

oavsett från vem den kom så skulle alla kunna se det i realtid. 

 

Vad avser övriga delar av min uppsats så finns det mycket forskning inom samtliga områden. 

Inom militära områden så skall nämnas att Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI) bedriver 

forskning inom de flesta områden på uppdrag av FM.  

 

FM bedriver intern forskning inom egna intressen och områden. Markstridsskolan (MSS) har 

exempelvis ansvar för att följa upp Strv122 och Strf9040 tjänst. Detta görs inte bara av MSS 

utan även av brukarna (förbanden) av fordonen, tekniska enheter med flera.  

2. Centrala begrepp 
GIS beskrivs i boken: GIS: a computing perspective utav Michael Worboys och Matt 

Duckham. De beskriver bl a svårigheterna med databaser som GIS stödjer sig på. De 

beskriver också problematiken att dela information mellan olika system och sensorer. De 

beskriver olika sorters system med olika funktioner, men också hur de skulle kunna fungera 

tillsammans med hänsyn till olika informationsbehov. Informationen ses som det vitala i 

systemet och med ett vitalt värde. Det finns ingen mening med systemet om inte 

informationen kan nå ut till behövande.
7
 

Tor Bernhardsen har även skrivit en bok i ämnet GIS: Geographical Information Systems; an 

introduction. Denna bok beskriver till stor del samma områden som ovanstående gör. 

Bernhardsen beskriver också problem avseende mycket datatrafik vilket idag ses som ett 

problem med dagens teknologi.
8
  

 

Båda böckerna beskriver civila aspekter, dock så kan många utav funktionerna som beskrivs 

vara direkt applicerbara för ett GGIS för FM. 

 

Begreppsförklaring: 

Operativ nivå – Operativ nivå beskrivs utav FM i Doktrin för gemensamma operationer. 

Beskrivningen talar om att denna nivå beslutar hur, när och med vilket syfte som insatser skall 

göras. Nivån samordnar taktiskt genomförande för att nå effekt där så önskas. Det är på denna 

nivå som insats planeras, skedesindelas samt leds.
9
 

 

Då jag talar om operativ nivå så menar jag den nivå, där högre beslut fattas, samt där större 

operationer eller insats leds ifrån. Min användning utav begreppet rör sig från allt mellan 

bataljonsledning, till högkvarterets ledningsfunktioner för insats. 

 

Lägre nivå – Lägre nivå är av mig ett valt utryck för att samla beslutsfattare inom ramen för 

taktisk nivå. Med detta menar jag gruppchefer, plutonchefer samt kompanichefer. 

 

                                                 
7
 Michael Worboys, Matt Duckham, GIS: a computing perspective, by CRC press LLC, Andra utgåvan, 2004. 

8
 Tor Bernhardsen, Geographic information systems: an introduction, tredje utgåvan, New York:  by John Wiley 

& Sons, 2002. 
9
 Försvarsmakten, Doktrin för gemensamma operationer, Värnamo: Fälth & Hässler, 2005, Sid 27. 
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Taktisk nivå beskrivs av FM i Doktrin för gemensamma operationer. Beskrivningen talar om 

att denna nivå klarlägger de taktiska målen utifrån de operativa målen. Den taktiska nivån 

leder och samordnar förband med dess funktioner och vapensystem.
10

  

 

GGIS – Med GGIS så menar jag systemet i sin helhet. Samtliga funktioner som ett sådant 

system skulle tänkas ha samt delsystem för att få dessa att fungera. 

3. Metod och källkritik 

3.1 Metoder 

Jag kommer att använda mig av metoderna intervju samt litteraturstudier för att komma fram 

till svaren på mina frågeställningar. Viktigt att påpeka är att litteraturstudier utgör en liten del 

för att komplettera intervjuerna. Detta åstadkoms genom litteraturstudier för att bygga upp en 

förståelse och beskriva deltekniska system som ett GGIS system skulle vara beroende av. 

Intervju som metod är av betydelse då det idag inte finns ett GGIS system inom FM och 

således ingen dokumenterad litteratur angående detta. Det enda sättet att kunna komma fram 

till några svar på mina frågor är således genom att fråga personer som inom områden har 

erforderlig kompetens och erfarenhet.  

Bakgrundsfakta och tekniska specifikationer kan jag dock få fram genom litteraturstudier.
11

 

Litteraturstudier ger mig en stor kvantitet i form av böcker, artiklar, rapporter samt uppsatser i 

specifika frågor vilket bör leda till sanningsenliga svar. Litteraturstudier är en liten del i mitt 

arbete men viktig för uppbyggnaden utav läsarens förståelse, då många aspekter måste 

förklaras innan empiri avseende frågeställningar läggs fram. Litteraturstudier kan med fördel 

användas i detta fall då det finns väldigt mycket skrivit inom de olika tekniska grenarna jag 

vidrör för att nå till mitt mål med uppsatsen. Genom att söka i databaser med mera så kan jag 

enkelt hitta relevanta artiklar samt uppsatser. Genom att läsa abstract eller sammanfattningar 

kan jag avgränsa irrelevant information. Finner jag dock relevant information, så kan jag med 

hjälp av bibliotek finna den referenslitteratur som i dessa är angiven.
12

 

Nackdelar med litteraturstudier i mitt fall är att jag aktivt måste välja ut vad jag skall läsa och 

inte, det bidrar till att jag inte hinner läsa allt. Jag får helt enkelt förlita mig på det axplock jag 

gör av litteratur genom sökningar i databaser med mera. Det medför att försiktighet och 

förtänksamhet skall beaktas vid val av litteratur. I mitt fall så använder jag många källor 

utgivna av FM. Dessa bör ses som primära källor. Litteraturstudier har jag funnit som 

nödvändig komplettering till huvudmetoden intervju. 

 

Intervju kan med fördel användas just till dessa områden där svaren ej finns att finna i någon 

litteratur.
13

 Jag kan med hjälp av metoden intervju också få mer utförliga svar än vad jag 

exempelvis skulle få av en enkätundersökning. Svaren kan i det fallet variera i kvalitativ 

betydelse och bundna svar kan undvikas, som exempelvis ja och nej frågor. Intervjun ger mig 

därmed möjligheten till att blanda strukturerade och ickestrukturerade frågor. Meningen med 

detta är att utifrån de strukturerade frågor jag har kunna ställa, har de ibland lett till nya frågor 

under intervjuernas gång. Nya frågor som kan röra uppsatsen kan på så sätt ställas under 

intervjuns gång. På så sätt kan jag få öppna svar vilket betyder att den tillfrågade inte måste 

                                                 
10

 Ibid., Sid 28. 
11

 Rolf Ejvegård, Vetenskaplig metod, Tredje omarbetade upplagan, Lund: Studentlitteratur, 2003, Sid 45. 
12

 Ibid. 
13

 Jan Hallenberg, Stefan Ring, Birgitta Rydén, Gunnar Åselius, Om konsten att tänka, granska och skriva på ett 

vetenskapligt sätt-En introduktion i metodlära, Stockholm: Försvarshögskolan, 2008, Sid 18. 
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svara kort utan denne kan kommentera frågan fritt.
14

 Får jag samma svar på samma frågor så 

styrker det den faktiska betydelsen av svaret.
15

 Intervjuer kommer att genomföras på tre olika 

sätt. Det första är genom att fysiskt träffa personen i fråga och intervjua denne. Denna metod 

är att föredra då detta ger mig en bättre möjlighet att presentera vad jag vill få ut med 

intervjuerna och arbetet. Det andra sättet är att intervjua individer med hjälp av telefon. Detta 

fungerar alldeles utmärkt, men en nackdel då individen kan vara mer oaktsam med sina svar 

då ingen ögonkontakt finns mellan mig och den jag intervjuar. Det tredje sättet är e-post som 

är diskutabelt om det är intervju eller enkät. Det kan i det fallet vara individer som är svåra att 

träffa eller på annat vis inte kan tänkas intervjuas, men kan svara på frågorna med hjälp av e-

post. I och med en allmän karaktär av intervjuerna så kan jag få fram mer information 

angående ämnen än vad jag skulle fått om jag enbart hade förberedda frågor. Dock så kommer 

jag att förbereda intervjuerna beroende på respektive individs kunskapsområde.
16

 Detta ger 

mig möjligheten att under intervjun ställa uppkomna frågor utanför de förbereda frågorna som 

är av relevans för uppsatsen. 

 

För att minimera minnesfel så kommer jag att nyttja diktafon.
17

 Jag kommer därefter att införa 

intervjuerna i ett dokument för att underlätta hanteringen av dessa. Jag kommer enbart att 

införa de frågor och svar som visat sig vara av vikt för uppsatsen. Då intervjuerna är av 

allmän karaktär utöver vissa frågor, så kommer dessa inte att bifogas uppsatsen. Skälet att jag 

väljer att inte bifoga intervjuerna är helt enkelt att jag inte kommer hinna med det arbetet detta 

medför.  

 

De personer jag intervjuar är kunniga och erfarna inom området. 

 

Magnus Swadding, P4 - Magnus är sakkunnig inom området Strf9040 och har flera års 

erfarenheter av Strf90. Magnus tjänst kan jämföras med tidigare befattning 

stridsfordonsofficer.  

 

Fredrik Ingmarsson, P4 - Är erkänt duktig på Strv122 och har flera års erfarenhet med 

systemet. Fredrik har arbetat med utbildning av besättningar och har erfarenhet av 

truppföring.  

 

Peter Ottersten, MSS - Frågor rörande SLB har jag vänt till Peter som just nu är ansvarig för 

de tester som genomförs med SLB av MSS i Skövde.  

 

Daniel Andersson, FMV - För mer specifik teknisk information har jag vänt mig till FMV. 

Daniel är projektledningsansvarig för GPS system. 

 

Utöver sina egna arbetsområden så får de även svara på frågor av mer allmän karaktär runt 

GGIS system. Dessa frågor är av den arten att de berör helheten och inte bara deras område. 

Detta ger mig en bättre grund i de svar jag får, om svaren är liknande i sin art. Det styrker då 

min empiri. 

                                                 
14

 Ejvegård, 2003, Sid 49. 
15

 Ibid. 
16

 Ibid. 
17

 Ibid., Sid 50. 
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3.2 Källkritik 

Jag använder mig av Försvarsmakten utgivna skrivelser. Dessa är reglementen och 

handböcker och bör ses som primära källor. I synnerhet då reglementen styr försvarsmaktens 

verksamhet. Detta kan eventuellt ge en vinklad syn på tankesättet som Försvarsmakten har.  

 

De artiklar som jag kunnat hänvisa till bör ses som tillförlitliga då det inom områdena är 

erkänt duktiga och erfarna individer som producerat dessa. Flertalet av skribenterna är 

erkända forskare. 

 

De källor jag har tagit från internet kan inte i alla fall ses som helt tillförlitliga. Källor som 

Wikipedia är så kallade levande sidor där innehållet kan ändras och information därifrån kan 

vara tvivelaktig. Därav används enbart detta i de fall då jag ej hittat mer tillförlitlig källa. 

Dock så kan internetsidor som exempelvis Department of Defence ses som tillförlitliga då de 

har en aktad ställning i samhället och bedriver forskning. 

 

Intervjuer som jag genomfört är av FM erkänt duktig personal inom respektive område, eller 

rent av ansvariga för områdena för FM (exempelvis FMV). Dessa är att räkna till tillförlitliga 

källor. Dock så har jag avseende till mina begränsningar i tid och rum för arbetet ej kunnat 

vidga mina intervjuer. Jag har fått hålla mig till enbart en person inom respektive område, 

vilket ger den intervjuades bild av problemen. Objektiviteten kan på det sättet ifrågasättas då 

det inte är ett bredare spann av tillfrågade. Dock så är ett antal frågor ställda till samtliga 

individer rörande min huvudfrågeställning just på grund att få en mer objektiv svarsbild, 

utifrån olika brukare och behov. 

4. Detaljerad bakgrund 
Jag gjorde min värnplikt på pansarskyttekompaniets, stab och trosspluton. Där fick jag en bra 

inblick i hur ledning gick till av olika funktioner. Efter det jobbade jag som BFA-anställd vid 

stridsvagnskompaniet där jag förundrades över Ledningsstödssystem (LSS) numera känt som 

TCCS. Redan då funderade jag på varför inte detta skulle kunna införas på samtliga enheter 

inom bataljonen. Vissa svar på det fick jag redan då, men jag har inte nöjt mig med det. 2010 

skulle Strf9040 enligt reorganisation med modifiering (REMO) få TCCS infört i vagnarna. 

Detta blev inte genomfört då ekonomin styrdes om för att användas på ett för FM bättre sätt.  

Jag har haft olika funderingar om hur dessa system skulle kunna göras till ett system, och på 

så sätt underlätta hantering för personal då de slipper arbeta med flera system. Då jag har 

spenderat ett flertal timmar bakom olika datorspel, har jag fått vissa idéer om hur sådana 

system skulle kunna läggas upp för att förenkla handhavandet. Det finns en tendens till att 

teknologiska system utvecklade av FM blir relativt svåra att hantera. Battlefield 2 är ett 

exempel. Detta är ett mycket enkelt system och följer inga vidare specifikationer i sin 

utveckling, men borde kunna vara applicerbara med modifieringar. De torde främst vara 

applicerbara utifrån användare-interface. Detta skulle kunna göra systemen mycket lättare att 

hantera och kräver således inte lika mycket utbildning som dagens system. 

5. Empiri 

5.1 Mekaniserad Bataljon 

Mekaniserad bataljon, eller ”MekBat” som ett mer känt begrepp, är en förbandsenhet som 

utvecklats sedan tyngre fordon togs in på slagfältet redan under första världskriget.
18
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 Smedberg, 1994, Sid 27. 
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Utvecklingen av dessa förband sker i högt tempo. Under andra världskriget utvecklades 

renodlade mekförband som uppträdde som enheter på slagfälten.
19

 I Sverige gör 

stridsvagnarna inträde 1922 efter första världskriget och pansartrupperna bildas.
20

 Hur 

utvecklingen av pansarförbanden i Sverige har sett ut fram till idag är egentligen irrelevant. 

Dock är det av intresse att P4 under kommande år, enligt uppgift, skall utbilda en så kallad 

tung MekBat i Skövde.
21

 

 

Exakt vad en MekBat är och innehåller för komponenter är svårt att svara på då dessa är 

tänkta att vara interoperabla med andra förband, genom modularitet. Exempelvis så kan det 

vara så att spaningspluton bara utbildas på ett ställe i Sverige, men när förbandet skall 

genomföra insats så skall ”klossen” kunna lyftas in i tänkt förband. Detta gör att inget förband 

i Sverige i skrivande stund egentligen kan svara på exakt vad de kommer att innehålla för 

enheter i framtiden.
22

 Dock så finns enligt MSS en grundstomme och plan för hur MekBat09 

är uppbyggd, men belyser i alla fall mängden fordon och olika funktioner det rör sig om. 

 

En MekBat09 är tänkt att utgöras av sex kompanier i sitt grundutförande.
23

 Fyra av dessa är 

såkallade manöverkompanier (med vilket striden är tänkt att föra). Utan inbördes ordning 

redovisas ett kompani i taget. 

 

Ledning och understöds kompaniet. (LednUst) 

157 Soldater 

30 Officerare 

Totalt: 187 

Fordon: ca 50 

 

På LednUst kompaniet återfinns en mängd olika fordon. Däribland olika versioner utav 

Strf9040, bandvagn och personterrängbilar av olika versioner och utföranden. Utöver dessa så 

finns det en rad olika specialvarianter av fordon och fordonstyper. Den stora mängden olika 

fordon på LednUst kompaniet kan förklaras av dess stora bredd av uppgifter. Från 

ledningsfordon som har väldigt specifika krav på utrustning till mer konventionella fordon 

som exempelvis transportfordon. Dessa fordonsvarianter har olika informationsbehov då de 

befinner sig på olika nivåer i ledningsskikten beroende av vilka som sitter inne i dem. Vid 

LednUst kompaniet så finns också ofta chefen för bataljonen samt bataljonsstaben. Men också 

understödsfunktioner som granatkastare sorterar in under kompaniet, vilket då ger en stor 

bredd av informationsbehov på kompaniet. Informationen här skulle kunna vara information 

till chefen, eller information till artilleri. Bredden av informationsbehovet är stort och dagens 

system för att synkronisera detta är i stort sett radio. Stridsledning bataljon (SLB) kan finnas 

för vissa funktionsvagnar som exempelvis bataljonschefens vagn. 

 

Pansarskyttekompanierna (PSKY) 

Två identiska kompanier – en presentation. 

 

133 Soldater 

24 Officerare 

                                                 
19

 Ibid., Sid 35. 
20

 Kjell Svensson, ”Svensk PansarHistorisk Förening”, Hemsida: http://www.sphf.se/sphf2.htm. 
21

 Ronald Månsson, Förbandschef  P4. 
22

 Ibid. 
23

 Markstrids skolan, ”MekBat09”, Föreläsning: MHS K, V.751, 2007. 
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Totalt: 167 

Fordon: ca 20 

 

Pansarskyttekompanierna skall vara den så kallade ryggraden i bataljonen. Kompanierna åker 

Strf9040 förutom vissa funktioner på trossplutonen som kan använda sig av andra fordon. 

Huvudsyftena med dessa två kompanier är att uppnå verkan. Verkan kan definieras på olika 

sätt. En definition som FM använder sig av finns i Doktrin för markoperationer. 

 
Verkan åstadkoms genom bekämpning samt annan påverkan och är i grunden resultatet av en 

samordning i tid och rum av underrättelser, sensorer och olika verkanssystem.
24

  

 

På en lägre taktisk nivå så sker denna samordning mellan kompanicheferna och 

bataljonschefen på radio eller fysisk samverkan. PSKY kompanierna har inget fasställt 

hjälpsystem som GGIS utöver NAV90. Dock är kompaniet relativt enkelt att manövrera då 

det är litet i sig. Det kräver dock förberedelser innan som t.ex. stridsledningsoleat (SLO) med 

mera. 

 

Stridsvagnskompaniet (STRV) 

69 Soldater 

19 Officerare 

Totalt: 88 

Fordon: ca 20 

 

Stridsvagnskompaniet står för den tyngsta beväpningen med direktriktad eld i bataljonen. 

Stridsvagnarnas uppgifter har diskuterats de senaste åren men jag väljer att stå fast vid att de 

skall kunna möta fientligt pansar front mot front i duellsituationer. Att understödja PSKY 

kompanierna är också en viktig uppgift för dem. Stridsvagnarna hävdar jag är de som ligger 

närmast ett GGIS med sin inbyggda TCCS i vagnen. 

 

Lättskyttekomp (SKY) 

152 Soldater 

24 Officerare 

Totalt: 176 

Fordon: ca 20 

 

Lättskyttekompaniet är resultat av olika samarbeten samt erfarenheter främst från NATO, 

utav lättrörliga förband. Det man då pratade om var strategisk förflyttning.
25

 Kompaniet är 

tänkt att kunna operera med vilken form av transportmedel som för tillfället är enklast, så som 

helikopter, bandvagn eller till fots. Bandvagn 309 är det organisatoriska transportmedlet.  

 

Trosskompaniet (TrossKomp) 

151 Soldater 

41 Officerare 

Totalt: 192 

Fordon: uppskattningsvis ca 50 

 

                                                 
24

 Försvarsmakten, Doktrin för markoperationer, Värnamo: Fälth & Hässler, 2005. 
25

 Markstridskolan, föreläsning, 2007. 
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Trosskompaniet tillsammans med LednUst är utan tvekan de två kompanier som innefattar 

störst variation av fordon. TrossKomp innehåller underhållsfordon som tankbilar, 

ammunitionsbilar och sjukvårdstransportsfordon med flera. Samordning av transporter över 

stora landareor är något som logistikförband har levt med under många år även om 

logistikförband ej varit fullt antagna i militära doktriner förrän tidigt 1900-tal.
26

 Dessa förband 

är vana vid att vara utspridda och officerarna vid dessa förband har svårt att veta exakt var 

deras fordon befinner sig. På en MekBat09 finns inga stora undantag, skillnaden mot större 

logistiska förband är enbart begränsningen i yta som skiljer.  

 

 

Så här ser en MekBat09 ut enligt de underlag som finns. Det skall betänkas att detta inte är en 

liten förbandsenhet. Det är många fordon och soldater som ingår, närmare 800 personer, 

uppskattningsvis 170 fordon av olika slag. Detta ger en relativt stor massa som skall sorteras 

in under ett och samma system. För att ett GGIS skall kunna fungera för en MekBat09 så 

måste vissa krav uppfyllas för att samtliga förbandsenheter skall kunna bli tillfreds. 

5.1.1 Strf9040 

Besättningen i ett Strf9040 består av 3 personer, förare, skytt och vagnchef (VC).  

 

De system som besättningen idag har till sin hjälp är bl.a. radio för att kunna kommunicera 

med andra vagnar. Läget förs sedan ner av VC på SLO. Detta gör att skillnader i läget mellan 

vagnarna är högst troligt då det beror på hur VC har uppfattat läget och koordinater för 

verksamheter på slagfältet.
27

 Det kan också vara så banalt att det skiljer sig när det sedan skall 

återberättas till andra från vagnchefen, då noggrannheten i hur VC har ritat kan ha en 

betydande roll. Den så kallade situation awarness (SA) kan variera kraftigt. Det påvisar att 

enkelheten i vagnen är både en fördel och nackdel, en nackdel för att det inte är en gemensam 

bild kompaniet lever i. Det är också så att nästan all information mellan vagnarna sker via 

radion. Det enda hjälpmedlet att kunna tolka orden är således kartan med SLO’et på. 

Fördelaktigt är att de ej är sårbara för störning av ett GGIS system utan har karta att arbeta 

med. 

 

De navigationshjälpmedel som Strf9040 idag har till hjälp för besättningen är 

navigationssystem90 (NAV90).
28

 NAV90 är ett system uppbyggt av ett flertal komponenter. 

Hur det är uppbyggt och hur det fungerar återges i instruktionsbok för Strf9040. 

 
NAV 90 är ett taktiskt navigerings- och målinmätningssystem speciellt konstruerat för 

stridsfordon. Systemet är baserat på en elektronisk kompassensor med lutningsgivare, en 

Dator CDE (ChassiDatorEnhet), två bildskärmar, impulser från fordonets odometer, en 

Dator TDE (TornDatorEnhet), en tornsidvinkelgivare (inte i bgbv 90) samt en GPS-

mottagare med extra yttre GPS antenn.
29  

 

De viktigaste funktionerna som NAV90 skall presentera för besättningen är 

navigationsförmåga, riktning, position, tornlägesinformation och målinmätningsförmåga.
30

 

Av detta så är navigeringsfunktionen intressant då navigeringen sker på två vis. Antingen så 

sker det med GPS, eller med så kallad död räkning (DR). Navigering med GPS sker då 

                                                 
26

 Rekkedal, 2007, Sid 18. 
27

 Magnus Swadding, P4, 2010-05-02. 
28

 Försvarsmakten, Stridsfordon9040B instruktionsbok, FMV, 2003. 
29

 Försvarsmakten, I-Bok NAV90, Utgåva 1, FMV, 2008. 
30

 Försvarsmakten, I-bok 9040, 2003. 
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signalerna är acceptabla samt fordonets hastighet överstiger 2km/h. Vid andra fall så sker 

navigering i DR mod. Detta sker med hjälp av kompass och odometerdata, vilket beräknas av 

chassidatorenheten. Detta gör att även om GPS signalerna uteblir så kan positionen 

bestämmas och presenteras för förare och VC. ” NAV 90-systemet finns installerat i alla 

Strf90 utom epbv90 som har ett noggrannare tröghetsnavigeringssysten (POS2).”
31

 

 

För att kunna hantera dessa system och kunna bruka dem så kräver givetvis brukaren 

utbildning av systemen. Det finns för Strf90 fastställda målsättningar för vad besättningen 

skall kunna. Dessa målsättningar och utbildningar framgår av ett dokument som allmänt 

kallas för KUB90.
32

 Det innehåller vad besättningen skall genomgå för specifik utbildning, 

samt hur dessa skall värderas. I bilaga 2, övergripande målsättningar finner jag att: 

 
 Vagnsutbildningen omfattar den befattningsvisa- och gruppvisa utbildning som syftar till att ha 

grundlagd förmåga i att hantera stridsfordonet under dager såväl som mörker samt även i svår 

terräng.
33  

 

Den specifika utbildningen som genomförs för att kunna hantera navigering samt hjälpmedel 

är, karttjänst 17 timmar, lägeskarta 6 timmar, NAV90 6 timmar.
34

 Under utbildningen så kan 

det variera mellan teoretisk utbildning och praktisk utbildning. Detta är totaltider och vissa 

delar av utbildningen sker så att säga ”löpande” under utbildningens gång och tillgodoräknas 

till målsättningarna med utbildningarna.
35

 

5.1.2 Strv122 

Besättningen består av fyra personer, förare, skytt, laddare och VC. Presentation utav ett 

GGIS system bör här kunna ske för förare och VC. Strv122 skiljer sig mot Strf9040 då den 

har en form av GGIS system inbyggd sedan tidigare i TCCS systemet.  

 

De navigationshjälpmedel som Strv122 idag har är ett komplext system med flertalet 

ingående komponenter men kortfattat så består det av tröghetsnavigering (TN) som är 

understött av GPS. Detta presenteras på en bildskärm för VC där denne kan föra lägesbild och 

se sina egna vagnar. Detta är den så kallade TCCS’en. För att ha redundans i systemet så har 

även VC karta på vilket lägesbild och SLO förs. ”Navigationsenheten är ett 

tröghetsnavigeringssystem som utnyttjar vägsträcksmätning och understöds av GPS-

systemet.”
36

 I realiteten så används TN primärt och kontrolleras av GPS signalen. Denna går 

även att uppdatera själv vid utebliven GPS signal.
37

 Informationen behandlas av Strv122 

huvuddator och presenteras digitalt på TCCS’en. VC har även möjligheten att använda radio 

för att kunna prata med egna vagnar.  

Radio är en naturlig del för VC då information utbytes verbalt. Dock så blir det en stor 

skillnad gentemot Strf9040 att TCCS’en ger möjligheten att skicka SLO med mera digitalt. 

Detta gör att SA är mer synkroniserat för kompaniet.  

 

                                                 
31

 Försvarsmakten, I-bok NAV90, 2008.  
32

 Försvarsmakten, ”KUB90”, Markstridsskolan: Dokumentnummer: 19 100:70623. 
33

 Försvarsmakten, ”KUB90”, Markstridsskolan, Bilaga 2, Dokumentnummer: 19 100:70623. 
34

 Försvarsmakten, ”KUB90”, Markstridsskolan, Underbilaga 3 Övningsförteckning, Dokumentnummer: 19 

100:70623. 
35

 Swadding, 2010. 
36

 Försvarsmakten, Stridsvagn122A instruktionsbok, FMV, 2007. 
37

 Fredrik Ingmarsson, P4, 2010-04-22. 
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Genom att ha tillgången till digital kartbild med ett gemensamt SLO för kompaniet och 

komplettera detta med verbala förklaringar på radionätet så ger detta en mycket bra bild över 

stridsfältet.
38  

 

Tillika för Strf9040 som för Strv122 så behövs det utbildning i systemen för att besättningen 

skall kunna bruka dessa. Motsvarigheten till KUB90 är KUB122.
39

 De övergripande målen är 

de samma som för Strf9040 men dock så skiljer sig den specifika utbildningen utav systemen. 

VC får navigationsutbildning enligt följande, lägeskarta 2 timmar, TCCS 37 timmar, 

kartläsning 7 timmar, dart 5,5 timmar och strid utan TCCS 3,5 timmar.
40

 Detta är totala tider 

och innehåller flertalet moment, utbildningen kan också variera i teoretisk utbildning och 

praktiskt genomförande utbildning. Viss del av utbildningen räknas in under genomföranden 

av annan utbildning som exempelvis flertalet av timmarna bakom TCCS’en är inräknade som 

ren brukartid vilket tillgodoser utbildningsmålen.
41

 

 

5.2 Navigerings system 

Navigationshjälpmedel i fordon på markarenan har givetvis en ganska logisk förklaring, 

besättningen vill veta var de är någonstans i förhållande till omvärlden. Detta har skett med 

karta och kompass sedan fordonen gjorde intrång på slagfältet. I stridsvagnar kan inte 

kompass användas då de slås ut av ferromagnetism. ”Ferromagnetism, magnetism som 

uppkommer när de atomära magneterna i ett material är parallella och riktade åt samma 

håll.”
42

 På så sätt så blir hela massan en stor magnet. Detta har de flesta kommit i kontakt med 

utan att veta om det. Spikar eller skruvar kan vara bra exempel, ibland så kan de dras till 

verktyget. Det är då påverkat av ferromagnetism. Slår man däremot skruven eller spiken i 

golvet så upphör fenomenet. Det beror helt enkelt på att atomerna kastas runt och 

likriktningen störs. Detta är ett fenomen som uppstår i all materia utav magetisk karaktär. 

Detta gör således att enbart kartan har ändvänts. Navigation sker genom jämförelse med 

kartan och verkligheten. 

 

Teknologin har inom navigation gått fort framåt under senare delen av 1900-talet. 1993 så var 

Amerikanarnas GPS system i fullt bruk med 24 satelliter.
43

 Detta gav Amerikanarna ett helt 

nytt sätt att se på GGIS och noggrannheter avseende positioner som är närmare exakta med 

den militära P koden. P(Y) koden som den egentligen heter beskrivs närmare i FOI orienterar 

om rymden – nytta och teknik. P(Y) koden är en anpassning till militära bruk där signalen 

kodas samt den har en längre bitföljd vilket medgör en högre positionsupplösning.
44

  

 
The Precise Positioning System (PPS), using the Precise (P) code signal, is currently 

available only to users approved by the U.S. government. It provides a 3-D root-mean-

square (RMS) position accuracy of 53 ft (16 m).
45

  

 

Nu kunde de se var egna förband var och de kunde också skicka viss datatrafik via satelliter 

till varandra. Möjligheterna är enorma med teknologin som erbjuds. En rustning av GPS 

                                                 
38

 Ibid. 
39

 Jag har ej kunnat komma över detta dokumentnummer utan fåt delar av dokumentet utskrivit av Fredrik 
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40
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system i fordon, utvecklades av USA som tidigt såg möjligheterna med systemen. Redan 

under senare hälften av 1990 talet användes tekniken flitigt. Rustning av GPS mottagare och 

andra system i fordon för att hjälpa besättningar hade 1996 lett till att strax över 10,000 

fordon, fartyg och flygfarkoster fått denna utrustning. Men i början utav 2000 talet så tog 

arbetet fart i nya dimensioner.
46

 

 
Under a program called Project 2000, which was mandated by Congress, all U.S. military 

aircraft, ships, armored vehicles and direct-fire weapon systems were to be equipped with 

GPS by September 2000. This would total in excess of 28,558 units.
47

  

 

Många länder följer givetvis i ”GPS spåret” och köper GPS-mottagare av USA;s industrier. 

Denna industri är en mångmiljardindustri, vilket givetvis USA tar till vara på. Det finns ett 

avtal mellan EU och USA angående huruvida deras två olika system skall kunna fungera 

tillsammans. Det finns många fördelar att dra av detta, inte minst militärt. I Afghanistan är 

terrängen med sina branta väggar och berg ett hinder för funktionaliteten för GPS. Tester och 

uträkningar har visat att en ökning från 24 satteliter till 30st skulle kunna öka tillgängligheten 

från att vara i radioskugga mellan fem till elva timmar om dagen, ända ner till en 

tillgänglighet och radioskugga på enbart 90 minuter till tre timmar.
48

 

 

Att tillägga till navigationssystemen idag är att de inte slutar att utvecklas och förmodligen 

kommer ännu mera tjänster att kunna erbjudas via GPS systemen som gynnar militära 

ändamål. Som svar på frågan, FMV har tillfrågats om hur framtiden ser ut för GPS system i 

och med införandet av den Europeiska GPS motsvarigheten? FMV svarar:  

 
Konkurrens är bra. Man har helt klart sett en (positiv) påverkan på USA:s 

moderniseringsplaner av GPS när Galileo-systemet började ta form. Och till viss del även 

samma upplägg för de framtida funktionerna i systemen. Bl.a. kommer den nya civila 

signalen i GPSIII på L1-frekvensen (1575 MHz) vara identisk med motsvarande Galileo-

signal. Detta för att det ska underlätta att bygga kombinerade GPS/Galileo-mottagare.
49

 

5.2.1 Navigeringssystem i FM fordon 

FM ställer höga krav på exakthet i sina system och inte mindre i navigeringssystem. 

Navigeringssystemen är ofta ihopkopplade med andra system och datainformation behandlas 

av någon form av centraldator. Både i Strf9040
50

 och Strv122
51

 är uppbyggnaden av sådan 

karaktär. Exaktheten i båda systemen är av vikt för exempelvis avfyrningssensorer som är 

beroende av data från navigationssystemen. Kraven detta ställer på navigeringssystemen och 

den tillåtna felmarginalen blir således alldeles för hög för enbart ett system. Det måste också 

finnas något system som kontrollerar det andra systemet. FM´s riktlinjer för redundans 

avseende GNSS system är att: 
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GNSS skall ej ensamt utgöra huvudsystem utan skall vara ett i krigstid eller andra krigsliknande 

situationer umbärligt komplement till metoder eller system som är robusta och nationellt 

kontrollerade.
52  

 

Det gör att GPS systemen måste kompletteras med något annat system som kontrollerar data. 

I Strf9040 utgörs detta av kompassen inbyggd i NAV90 systemet, det kontrolleras av 

odometern som inte i sig är en ingående komponent just i NAV90 men data behandlas av 

systemet.
53

 I Strv122 så utgörs kontrollen i själva verket av GPSen, det är i Strv122 så att TN 

systemet är den verkliga hjärnan.
54

 Det finns i FM flera olika lösningar på detta problem då 

tillförlitligheten i ett system anses vara för liten. Men GPS, DR och TN är de absolut 

vanligaste tillvägagångssätten.
55

  

 

Då systemen är sammankopplade med flertalet olika sensorer så medför detta olika former av 

presentation utav data. Strf9040 presenterar data för VC på ett väldigt enkelt sätt med siffror 

på en LCD display.
56

 I Strv122 så presenteras data i TCCSen som en symbol där vagnen 

befinner sig. Detta sker på en kartbild som är inlagd i datorn.
57

 Dessa system presenterar för 

användaren en mycket bättre bild av läget än vad Strf9040 gör. Det medger att VC snabbt kan 

se på skärmen och avläsa sin position utifrån kartan vilket underlättar dennes arbete avsevärt 

gentemot VC i Strf9040, som hela tiden måste jämföra kartan med verkligheten för att se sin 

position. Positionen kan också tas ut genom de koordinater som NAV90 presenterar men det 

kräver då att VC har tid att rätta in koordinaterna mot kartan för att fastställa sin exakta 

position.
58

  

Andra aspekter att ta i beaktning för dessa system är alla övriga olika ingående sensorer. Det 

ställer krav på systemen som FM i samarbete med FMV fasställer innan beställning av nya 

system sker.
59

 Kraven kan variera utifrån tänkta funktionsområden och arbetsmiljöer för 

systemen. De måste också fungera tillsammans vilket gör att systemen ofta blir dyra då det 

inte finns några system på den civila marknaden som fyller kravspecifikationen.
60

 

5.2.2 SLB/TCCS 

SLB 

SLB började utvecklas av FM 1996 med målsättningarna att utveckla en verksamhetsmodell 

för hur ledning av bataljoner skulle bedrivas samt som en systemidé för ett ledningsstöd för 

verksamheten. Arbetet grundade sig på erfarenheter från användning av TCCS i Strv122 samt 

försök gjorda med det tyska systemet MCCIS (Mobile Command and Control Information 

System).
61

 ”Utvecklingen av SLB har baserats på den metodutveckling som är framtagen för 

markstridsförband. SLB möjliggör därmed bl.a dynamisk beslutsfattning, uppdragstaktik och 

manöverkrigföring. De viktigaste funktionerna i SLB är därför grafisk ordergivning, 

gemensam lägesbild, positionshantering och målhantering. SLB möjliggör genom sin 

uppbyggnad att bataljoner kan stridsledas i nära realtid.”
62

 SLB i sin helhet har utvecklats 
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som ett systemstöd för ledningsnivåerna längre upp i hierarkin. Som systemet ser ut i dag så 

kan det nyttjas på enskilda enheter men det är relativt svårhanterligt. Det är inte heller färdigt 

hur presentationen skall gå till och prover görs idag med en vanligare modell av PC samt av 

SAAB genom en utvecklad skärm med touch screen.
63

 SLB är ett levande projekt som skall 

kunna fungera med andra tekniska system och blir på så vis hela tiden utsatt för ändringar då 

nya system skall kunna integreras med detta. Det skall kunna användas i flertalet olika 

förband samt det skall utgöra en del av FM ledningssystem.
64

 Systemet är utvecklat för att 

användas nationellt men målsättningen är att det skall kunna användas internationellt.
65

  

 
System SLB ska utvecklas evolutionärt i etapper. Detaljerade tekniska, taktiska och 

ekonomiska mål definieras för respektive etapp innan etappen inleds. Övergripande mål 

definieras efterhand för efterföljande etapper. Detta arbete sker i nära samverkan mellan 

Försvarsmakten, FMV och industrin.
66

  

 

Den första etappen levererades 2008, dock så har detta system fortfarande brister som ännu ej 

är åtgärdade. Den andra etappen skall levereras under 2010 och den tredje etappen bedöms 

utifrån en kontinuerlig förmågetillväxt och kan således ej placeras in i tid och rum.
67

 Dock så 

kan utläsas från den tidslinjal som dokumentet innehåller att utveckling av etapp tre 

påbörjades runt årsskiftet 2007-2008. Vidmakthållande utav etapp tre är planerad till årsskiftet 

2011.
68

 Detta tidsschema är dock inte dagens verklighet.
69

 

 

Erfarenheter från detta system som dokumenterats, som är förvånansvärt få, utmynnar sällan i 

officiella dokument som förs mellan MSS, FMV och industrin.
70

  

”Resultatet från försök med FUM SLB har visat att ledningsmetodik och tekniskt stödsystem 

tillsammans medger en flexibel ledning och därmed högre stridseffektivitet.”
71

 Detta är de 

egentligen enda dokumenterade erfarenheterna från systemet samt att det har resulterat i 

arbete med framtagning utav ett Taktisk teknisk ekonomisk målsättning (TTEM) SLB där 

SLB utgjort referens. ”FM räknar med att SLB kommer att vara det huvudsakliga 

ledningsstödet för markstridsförband under lång tid framöver.”
72

 Detta innebär att någon har 

tagit beslut att systemet skall utvecklas och färdigställas utav FM. Vem denna är kan inte 

någon jag pratat med svara på. 

 

TCCS 

Som beskrivet i tidigare kapitel 5.1.2 så är TCCS ett fordonspecifikt system som idag är det 

enda system i FM där möjligheterna för GGIS system på lägre nivå fungerar fullt ut. 

Anledningen till att det inte går att göra detta till ett GGIS system för hela FM är de inbyggda 

funktioner som systemet innehåller. TCCS används i Strv122 för exempelvis: 

”Ledningsstödssystem (LSS) – för navigering, planering, ledning, uppföljning, underhåll samt 

datakommunikation med andra system.”
73

 (Instruktionsboken refererar TCCS som LSS vilket 
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jag medvetet låter vara i detta kapitel.) Systemet har även bidragit med erfarenheter till arbetet 

med SLB, ”Arbetet grundade sig på erfarenheter från användning av TCCS i Strv122…”
74

 

vilket tyder på att systemet är bra i sig. Systemet innehåller mängder av funktioner som VC 

kan använda sig utav för att leda stridsvagnen eller andra vagnar. TCCS är ett komplext 

system med flera ingående komponenter men i sammanhanget så är det den taktiska 

terminalen som är av intresse.  

 
På den taktiska terminalen framför vagnchefen visas bl.a. information från vagnens 

eldledningssystem, driftdata från motor och chassi, felmeddelanden från vagnens interna 

testsystem(RPP+). Dessutom visas en kartbild med stridsledningslayout, 

vagnens/förbandets position.
75

  

 

Den taktiska terminalen är kortfattat en datorskärm och knappar för användning, det finns i 

programvaran också en inbyggd tangentfunktion. Denna tas fram genom knapparna vid 

TCCS’ens sida och nyttjas genom att skärmen är en touch screen. Detta används också då 

SLO förs in på kartan, fientliga symboler förs in eller då andra funktioner som berör 

lägesbilden på kartan förs in.
76

 Systemet i sin helhet är väl beprövat av Strv122 enheter och 

erfarenheter är många angående detta system. Systemet hjälper VC att fatta snabba beslut och 

de funktioner som gör att datainformation kan utbytas mellan vagnar är för plutonchefer och 

kompanichefer ovärderliga då detta påskyndar ordergivningar och stridsledning.
77

 

Personal på förband har svårt att se hur detta skall kunna ersättas.
78

 Rent tekniskt så går inte 

heller detta idag då funktioner som rör eldledningsdata, intern felsökning och driftdata för 

Strv122 hanteras genom TCCS’en.
79

 Detta är fordonsspecifika funktioner som är gjorda i 

mjukvaran, vilket innebär att Strv122 är funktionsberoende av TCCS i dagsläget. Dock så 

lider systemet av föråldring då det ej produceras reservdelar till detta idag.
80

 Enligt FMV så 

ökar felfrekvensen och tecken på att det kan bli svårt att hålla systemet vid liv syns då 

reservdelar måste tillverkas av specifika tillverkare. Ett införande av exempelvis SLB skulle 

enligt FMV kunna lösa vissa delar av detta problem men ej i de fall där Strv122 är beroende 

av TCCS för att kunna fungera som system.
 81

 

 

Den REMO som FMV utrett har gett vissa resultat avseende TCCS systemet. Det finns i 

rapporten synliga tecken som visar på att ett nytt system skall införas. ”Ambitionsnivån har 

sänkts och den planerade funktionsutvecklingen utgått, vilket medfört att inriktningen idag är 

att endast genomföra reorganisation med renovering (RENO) samt införa SLB.”
82

 Ett 

införande av SLB går i enlighet med FM syn på att SLB skall i framtiden vara det system som 

används för ledning av förband.
83

 Detta skulle innebära att TCCS är på väg ut ur FM men 

upprätthålls på grund av de funktioner som Strv122 är beroende av. ”Inriktningen är att 

utrusta systemet med ett nytt ledningsstödssystem SLB vilket kommer att medföra omfattande 

förändringar i vagnen.”
84
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5.3 Nätverks baserat försvar 

Nätverksbaserat försvar eller ”NBF” som populärbenämningen är i FM var ett 

utvecklingskoncept som FM bedrev under ett antal år. Det syftade till att alla stridande 

enheter skulle bidra med sensordata. Sensordata syftade till att ge en gemensam lägesbild. 

Lägesbilden skulle vara sorterbar eller på något sätt kunna hanteras så att den kunde 

presenteras med olika enheters informationsbehov. Informationen skulle vara riktig, 

uppdaterad och relevant för enskild enhet.
85

 Denna information skulle kunna presenteras i 

realtid för enheten. 

 

Närmare än så har aldrig tanken varit ett GGIS system i FM. Presentation skulle kunna ske 

från enskild soldat ända upp till staber. Dock så lades projektet ner i och med regleringsbrev 

för budgetåret 2009. ”NBF-satsningen slutförs därmed, med resultatöverföring och 

implementering till insatsorganisationen.”
86

  

 

Varför projektet lades ner har jag inte kunnat få svar på.  

”Idéerna om det nya nätverksbaserade försvaret (NBF) lanserades samtidigt som 

Försvarsmakten stod inför stora ekonomiska nedskärningar.”
87

 Detta är fingervisningar om att 

ekonomin styrde beslutet. Andra motiv skulle vara att den teknologiska utvecklingen inom 

området ansågs gå fort och systemet skulle riskera att bli föråldrat redan innan det var klart. 

Därför fattades beslutet att lägga ner ”NBF” för tillfället.
88 

5.4 Vad behövs för funktioner i GGIS 

För att ett GGIS system skall kunna fungera på en lägre taktisk nivå så måste vissa 

grundkriterier uppfyllas. Grunden för ett GGIS system är att underlätta för cheferna. Om alla 

fordon skulle ha ett gemensamt system skulle detta kunna innebära att det blir enklare att 

arbeta tillsammans.
89

 Dock så kräver det flertalet funktioner för att det skall vara 

genomförbart. Önskelistan kan göras oändlig, kunna leda indirekt eld, måluttag för Close Air 

Support (CAS), Blue Force Tracking med mera. För att kunna få ut önskad effekt av ett GGIS 

system så kräver det att hela organisationen kan få tag på relevant information samt att den för 

brukaren är väsäntlig. Det finns exempelvis ingen mening med att en enhet som stödjer med 

indirekt eld får information avseende bärighet i broar, vilket tyngre fordon är mer intresserade 

av då det kan begränsa deras framryckningar. Systemet skall inte bara underlätta för chefer 

utan för hela organisationen. Just detta var Tyskarnas framgång med uppdragstaktik. Soldater 

längst ner i organisationen kunde fatta beslut grundade på kunskap avseende hot och 

möjligheter kopplat till uppdraget. Att redovisa samtliga tänkbara funktioner är för stort att 

göra i detta arbete. Istället så har jag fokuserat på centrala funktioner.  

 

Egen position  

Den egna positionen är grunden för hela systemet. Utan den så kan GGIS omöjligtvis fylla ett 

syfte.
90

 

 

Egna förbands positioner 
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Huruvida positioner skall presenteras för enskilda fordon kan enbart diskuteras beroende på 

enskild enhet. Det bästa skulle vara om samtliga inom hela MekBat09 skulle kunna ha 

möjligheten till att se alla enheter.
 91

  

 

Det näst viktigaste med funktionen som egna förbands positioner kan bidra till, är att 

vådabekämpning kan minimeras.
92

 Detta är något som blivit viktigt då andra system som 

”blue force tracking”
93

 utvecklas och kanske eventuellt skulle kunna integreras i ett GGIS 

system. 

 

Fientliga positioner 

Fientliga positioner är ingenting man till hundra procent kan veta. Funktionen som finns i 

Strv122 och dess TCCS kan med en enkel knapptryckning sätta ut en markering och sedan 

skickas denna till alla andra vagnar. Detta bygger på en aktiv iakttagelse från någon VC. 

Något kvittens behövs inte för att bekräfta detta ifrån chef eller motsvarande, vilket också kan 

leda till att flera individer rapporterar samma fiende. Något likande system är nödvändigt.
94

 

 

Det underlättar för VC om denne förstår vart de andra vagnarna inom egen enhet är på väg, 

om en grafisk presentation av fiendens position kan göras. Tillsammans med talradion så blir 

det ett väldigt tidseffektivt sätt att föra strid. Då blir tiden för beslutsfattningen kortare och 

gynnar för initiativ på lägre nivåer.
95

 

 

Civila lägesbilder 

Funktionen bör betänkas som enkel, motsvarande fientliga positioner. Erfarenheter från 

insatser gjorda av främst USA i Irak men från andra nationer som opererar i Afghanistan visar 

på att civilläget idag är viktigt då ”hearts and minds” är en uttalad taktik.
96

 

 

Infrastruktur är också utav värde då exempelvis kraftverk, vattenverk samt andra vardagsliga 

civila applikationer kan finnas i terrängen som kanske skall undvikas. Om dessa kan märkas 

ut så underlättar det. 

 

Terrängen  

I korta ord så är det helt enkelt själva kartan som visas på skärmen, jämförbart är en civil 

GPS-navigator med kartunderlag. Funktioner som denna bör ha är att kunna zooma in och ut 

för att erbjuda VC en så god lägesbild som möjligt.
97

 En möjlighet skulle kunna vara att då 

fordonet befinner sig i stadsmiljö så går automatisk kartan över till en stadskarta.  

 

Den digitala kartan skulle även kunna erbjuda möjligheter att köras ihop med underlag från 

lantmäteriet och vägverket med flera och på så sätt skulle exempelvis markbeskaffenhet 

kunna erbjudas eller bärighet av broar. 

 

Stridsledningsoleat 
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Många av funktionerna handlar helt enkelt om att kunna göra grafisk påverkan av kartan.
98

 

Möjligheten att kunna rita streck eller andra symboler som i militära sammanhang används 

torde vara lika naturligt som att den egna positionen kan erbjudas. Symboler som underlättar 

för SLO, mineringar, samordningslinjer och utgångspunkter(UPK) är exempel på vad som 

skulle kunna rymmas under denna rubrik. Dessa görs oftast idag på kartplast som tejpas fast 

på kartan för att kunna ritas ut och ändras efterhand. 

 

Ordermissiv   

Att kunna erbjuda möjligheten att på ett enkelt sätt kunna skriva ordern i systemet som t.ex. 

målbild, genomförandeidé samt indelning, gruppering och uppgifter, som för andra enheter är 

möjlig att läsa skulle kunna vara en bra funktion. Detta skulle kunna leda till snabbare 

ordergivningar för förbanden i sin helhet. Det kräver dock mer av cheferna tidsmässigt då 

detta måste skrivas in.
99

  

 

Funktionen skulle kunna ses som att surfa in på en hemsida på internet för att bara stänga 

fönstret igen. Det samma skulle kunna fungera för högre chefers målbilder och SLB med 

mera. Det kan vara av intresse för soldaterna och VC skulle på så sätt kunna meddela denna 

information på ett enkelt sätt om möjligheten fanns.  

 

Sammanfattning 

Detta är de grundläggande funktioner som ett GGIS system borde innehålla för att fylla de 

krav som ställs på lägre nivå. Utöver dessa så finns många önskade funktioner där tekniken 

sätter gränserna för fantasin. Att kunna integrera olika sensorer för redundans eller för att få 

realtidsinformation och så vidare är tänkbara funktioner. 

 

5.4.1 Hur skall GGIS presenteras för användaren 

Hur presentationen sker av systemen kan vara viktigare än vad man tror. SLB har provats med 

en vanlig PC samt med en av SAAB Systems utvecklad dataskärm med touch screen-

funktion. Exakt hur detta går till och vilken komponent som väljs är inte det viktiga. Det 

viktiga är att systemet är enkelt att hantera varav touch screen ofta är överlägset en laptop i de 

miljöer som systemen skall verka i t.ex. STRV122. I en stab så kanske det föredras att 

använda en vanlig PC. 

 
Hur till vida presentationen skall ske på olika nivåer kan jag inte svara på då olika nivåer 

kräver olika funktioner. Sen är det också en ekonomisk aspekt i det hela. Det skulle 

behöva provas fram och genomföras tester på det. Men det finns ingen mening med ett 

GGIS system om inte alla kan ta del av allt.
100

 

5.5 Nackdelar med GGIS 

De nackdelar som ett GGIS system skulle kunna ha är av olika karaktär. Vissa nackdelar är av 

karaktären yttre påverkande faktorer. ”Störningspåverkan av en annan part skulle kunna vara 

en nackdel där ett GGIS system är beroende av datakommunikation mellan enheter.”
101

 

Störning av olika kommunikationssystem kan ske på olika vis. ”Vad gäller störning så går det 

att använda olika typer av signaler (vitt brus, svept/pulsat brus, CW (ton). Vilken som är 
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effektivast kan variera (ej öppen info).”
102

 Störning utav kommunikationssystem är helt klart 

görbart och metoderna är i dag kända inte bara utav militära inrättningar utan går exempelvis 

att få reda på hur man gör via sidan Youtube.com om så önskas. Datakommunikation är 

känsligare för störning än vad talstörning är.  

 
Datastörning påverkas i regel mera då meddelanden skickas i paket, dessa pusslas ihop i 

mottagningen. Är systemet utsatt för störning så kan paket trilla bort och meddelandet blir 

inte funktionsdugliga. Detta medför för exempelvis GGIS system att information kan 

trilla bort och ofullständiga meddelanden orsakar problem.
103

  

 

I dag så innehar FM radiosystem 180 som tjänar som datalänk för exempelvis TCCS. Det 

fungerar, men dataöverförningskapaciteten är med det systemet begränsat.
104

 Även 

räckvidden för radiosystemet är begränsat. För att få någon effekt i ett GGIS system på alla 

nivåer så behövs något nytt system som kan utbyta datainformation. Ett sådant system skulle 

kunna vara utav satellitkaraktär. ”Med uppdateringar utav GPS systemen som kommer med 

de nya MKIII satelliterna skulle en sådan funktion kunna byggas in i GPS mottagaren och på 

det sättet utbyta information mellan enheter, inte heller avståndet mellan enheter skulle vara 

begränsande.”
105

 En begränsning skulle också kunna utgöras av systemet i sig: 
 

Metoder och regler för vem som gör vad är viktigt, någon form av administration skulle 

kunna behövas. Det som skulle kunna göras är att använda kodning på något sätt i 

mottagningen, det skulle kunna göra att informationen sprider sig bara till de med rätt kod 

och ignoreras av andra. Filter skulle kunna vara en variant men möjligheten att ställa in 

detta själv kan ha många för och nackdelar. Om det någon skickar tas emot av alla och en 

inställning måste göras för att det inte skall ske så kan det göra att systemet skulle kunna 

bli tidskrävande för brukaren.106 

 

Informationen kan bli överväldig, det kan i systemet bli för mycket data som måste behandlas. 

”Ett GGIS system är resurskrävande, både administrativt och tekniskt. Det kräver helt enkelt 

att det finns avdelad personal för driften av systemen.”
107

 Skulle det inte finas någon form av 

administration och rutiner för hur systemet skall användas så skulle det i annat fall snarare 

kunna leda till kollisioner mellan ledningsnivåerna. I det fallet så motsäger hela systemet sig 

självt. 

 

Ett problem som inte är uppenbart men nog så viktigt är också att dagens operatörer skall ta 

till sig systemet. Det har visat sig att individer i dag har svårt att acceptera teknisk utveckling 

och nya system. ”Speciellt på data området, då individer tycker att det har fungerat i all tid 

utan varför skulle jag behöva detta nu.”
108

 Att ta till sig tekniken och att lära sig densamma 

kräver en vilja hos personalen.  

6. Analys och diskussion 
Perspektiv utifrån MekBat09 

Det visar sig att hur ett GGIS system programmeras är av vikt redan i utvecklingen. Olika 

system har olika behov, systemet är därav beroende utav någon administrativ funktion. Jag 
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finner dessa motiv då MekBat09 skall vara interoperabel och enheter ur förband skall kunna 

nyttjas med andra förband. Då inte GGIS system enbart rör stridande enheter så finner jag 

också att understödjande funktioner bör ha tillgång till GGIS system. Det underlättar 

exempelvis för logistikfunktioner att hitta de som de skall serva. Dessa förband borde finna ett 

intresse i GGIS system då det inte bara gör det enklare att hitta sina kunder utan också då ett 

sådant system skulle kunna ge nya möjligheter till uppföljning och planering utav 

verksamheten. Andra funktioner som stödjer/understödjer MekBat09 skulle också ha 

vinningar med ett GGIS system som exempelvis artilleriförband, de skulle kunna se var i 

terrängen egna är och på så sätt kunna verifiera mål. Jag finner även stöd för detta i, 

funktioner för GGIS system där andra aspekter tas upp som också de pekar mot att någon 

form av sortering måste möjliggöras. Exempel på detta är datatrafiken som annars kan bli ett 

problem. Vilket även Bernhardsen berör i sin bok. Om inte någon eller något sorterar vem 

som ska ta del av vad, eller vem som får ta del av vad, så kan systemet bli överbelastat. 
 

Att leda ett nätverk kräver rätt balans mellan central styrning och möjligheten till lokala 

initiativ. Problemet är, som i all ledning, att dels försäkra sig om att en operation följer 

den inriktning som chefen önskar, dels att olika förband får den frihet som krävs.
109 

 

Perspektiv utifrån Strf9040 och Strv122 

För Strf9040 och Strv122 så finns många fördelar att dra av ett GGIS system. Problemen med 

VC som har olika uppfattningar som i Strf9040’s fall slipper man undan om alla har samma 

bild framför sig. SA synkas därmed effektivt och det underlättar för samtliga chefer då 

förtydliganden mer sällan behövs. I de fallen så underlättar också en grafisk presentation utav 

läget som tillsammans med ett tal nät ger en bra bild över slagfältet. Detta underlättar också 

VC’ers och chefers förståelse för vad som händer runt omkring sig vilket bidrar till en synkad 

SA. Systemet hjälper även VC att fatta snabba beslut i lägen, vilket underlättar för chefer om 

hot upptäcks och på så sätt ”elimineras” utav en VC som leder plutonen eller kompaniet 

genom grafiska symboler och tal. Det gör ett GGIS system tidseffektivt då det minimerar 

tidsuttag och förklaringar. 

 

Att snabbt kunna avläsa sin position från en skärm istället för att kontrollera kartan mot 

terrängen ger ett högre tempo hos förbanden. Det underlättar också hantering utav förband i 

mörker samt hjälper till med terrängvärdering för chefer. Att datainformation som 

kartunderlag och annan grafik anses vara ovärderlig måste tyda på att systemen fungerar.  

 

Sist men inte minst så anses det att ett GGIS system skulle kunna underlätta arbetet mellan 

Strf9040 och Strv122. Detta kan innebära ett högre tempo i sådana situationer då fordonen 

mixas, samt att förbanden blir mer effektiva då det underlättar för samtliga brukare. 

 

Perspektiv utifrån SLB och NBF 

Om SLB skall fungera som GGIS system så måste det genomgå radikala ändringar. Systemet 

i dag är inte anpassat till att fungera som ett GGIS system. Systemet kan säkert fylla 

funktionen med navigering, samt faktumet att Strf9040 och Strv122 kan se varandra.  

 

Försök har visat att det medger en flexibel ledning samt högre stridseffektivitet. Detta borde 

dessutom öka än mer om systemet faktiskt fungerar genom hela ledningsnivåerna. 

NBF visade i och med nedläggning av projektet att systemen ofta blir gamla redan innan de är 

färdiga. Den ekonomiska situationen som styr i sådana beslut visar på att sådana system inte 
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är högt prioriterade inom FM. Detta får jag till del bekräftat av FM syn på SLB, där det sägs 

skall bli huvudsakligt ledningsstöd i FM. Att FM har den synen är lätt att förstå om man 

tänker på att SLB till stor del redan är utvecklat, och på så vis inte kommer att kosta lika 

mycket som ett nytt system. Dock säger FM inte på vilken nivå eller inom vilka ramar SLB 

skall användas.  

 

Nackdelar med GGIS 

I MekBat09 så ingår flera olika fordonssystem vilket skulle innebära en hög kostnad för 

införande utav systemet. Flera alternativ för lösning finns säkert för detta, exempelvis med 

handburna enheter eller vanliga laptops köpta från hyllan. Problematiken med vanliga datorer 

är att de inte uppfyller FM kravspecifikationer.  

 

Problem med fordonsspecifika funktioner måste också tas i beaktning, det bästa skulle vara 

om dessa skulle kunna byggas in i systemen som i Strv122. Detta skulle också innebära en 

kostnad för systemen i sig. Det finns säkert lösningar för hur det kan implementeras på 

smidiga sätt i GGIS system av allmän karaktär, men den fordonsspecifika delen hör till 

individen. 

 

Störningspåverkan är alltid en faktor att räkna med i dessa sammanhang. GGIS är 

beroende av informationsutbyte, antingen via radio, sattelitkommunikation eller annat 

sätt. Faktum kvarstår att samtliga system som nyttjas för kommunikation är kända av 

motståndaren. Med lite kunskap om dessa, så kan vilket kommunikationssätt som 

används, räknas ut. Det medgör då att störning utav kommunikationssystemen kan 

genomföras. Det finns idag flera olika lösningar på hur risken för störningar kan 

minimeras. Dock hittas nya tillvägagångssätt både för störning och skydd. 

 

Ett GGIS system bör vara av den arten att det skall fungera oavsett vad man använder det i för 

hårdvara. Mjukvaran måste således anpassas för olika hårdvaror. 

 

En stor motgång för nya system är oftast människan själv. Att ta till sig och lära sig nya 

system kan ibland uppfattas som problematiskt och jobbigt. Detta torde gälla främst för den 

äldre generationen, då de yngre generationerna växt upp i ett datasamhälle.  

6.1 Resultat och svar på frågeställningarna 

Svar på min huvudfrågeställning för arbetet:  

 Vad skulle ett gemensamt geografiskt informationssystem för stridsvagnar och 

stridsfordon, kunna innebära på en lägre taktisk nivå? 

 

Ett GGIS system skulle kunna leda till en tidseffektiv ledning och en bättre SA inom hela 

förband. Då fordonssystemen mixas, så underlättas ledningen av förbandet eftersom alla 

enheter har samma möjligheter. Underlättande för underställda eller andra enheter skriver 

också Bernhardsen och Worboys om i sina böcker. Tillgången till grafisk presentation utav 

karta med tillbehör underlättar ordergivningar samt den individuella ledningen från VC’er vid 

svårare förhållanden som nedsatt sikt eller mörker. Försök har dessutom visat på en högre 

stridseffektivitet och en flexibel ledning. Utifrån andra perspektiv så styrks även detta av att 

understödjande förband skulle vinna på systemen, då exempelvis logistikenheter kan mottaga 

information om behov och geografisk plats för de egna förbanden. Andra understödjande 

funktioner skulle kunna dra motsvarande fördelar. 
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Svar på min delfrågeställning:  

 Kan försvarsmakten med innehavd teknologi och materiel uppnå ett gemensamt 

informationssystem inom bataljons ram? 

 

FM kan inte med innehavd materiell uppnå ett GGIS system. Dagens SLB är inte tillräckligt 

utvecklat för att stödja samtliga funktioner. Information som utbyts mellan enheter begränsar 

FM om det skall vara skyddad information. RA 180 har en begränsad överförningskapacitet 

som för ändamålen är undermålig, vilket Bernhardsen i sin bok också beskriver som 

teknologiska begränsningar. De erfarenheter som finns från liknande projekt visar på att FM 

inte är villiga att betala för ett nytt system men kanske en utveckling utav befintliga system. 

6.2 Diskussion  

GGIS är ett intressant område som borde tillägnas mera forskning. Det finns många fördelar 

att dra av ett gemensamt system på flera nivåer. På lägre nivå så effektiviserar det ledning, 

stridsteknik och det underlättar för chefer att fatta enkla och snabba beslut. Att se en 

blinkande ikon på en skärm och samtidigt höra radion då någon säger; ”fientlig vagn jag 

anfaller” ger möjligheter till snabba beslut. Chefer kan låta sina underställda handla enligt 

uppdragstaktik. Andra enheter vet vad och vart något händer. Högre nivåer skulle kunna få en 

bättre SA utav slagfältet som i realtid stämmer med lägeskartor som förs. Man skulle kanske 

inte behöva föra traditionella lägeskartor i samma utsträckning som idag. Detta skulle kunna 

ske direkt i GGIS system. Funktionerna som ett GGIS system kan innehålla är ofantligt 

många. Många funktioner är så kallade ”nice to have” men borde underlätta för brukaren och 

för cheferna. Att ha underlag som markbärighet eller vägars beskaffenhet kan underlätta 

enormt för chefer. Möjligheten att kunna lägga lager på lager från olika sensorer med olika 

informationsbilder, ger fördelar såväl nationellt som internationellt. Att understödjande 

förband och enheter skulle dra nytta av dessa system borde vara självklart. En SA på högre 

nivå som i realtid presenterar verkligheten skulle kunna innebära enorma fördelar för sådana 

förband. Om jag leker med tanken så skulle exempelvis drivmedelschefen för bataljonen 

kunna välja enhet och på så sätt få information avseende drivmedelsläget. Tekniker skulle 

kunna få indikationer avseende fordonsstatus. Det minimerar ledtider för underhåll och ger 

enorma fördelar då det kommer till planering och beställningar av reservdelar och personal. 

 

Det finns många nackdelar med GGIS system. Det kan vara dyrt att utveckla nya system, 

vilket talar mot dem. Jag tror att det skulle kunna innebära utvecklingsproblem då FM har en 

tendens att låta alldeles för många ta del i utvecklingen utav programmen. Det skulle vara 

intressant att se en liten arbetsgrupp som tillsammans med civila aktörer utvecklar ett för FM 

anpassat system. Dataspelsindustrin skulle kunna stå för interface, vilket underlättar 

systemhanteringen. Spårbarhet från dataspel skulle kunna vara till FM fördel, då dagens 

rekryteringsbas är uppväxta med datorer och dataspel. Det finns civila system som mycket väl 

skulle kunna fungera om man kan anpassa dem till att klara FM kravspecifikationer. System 

som finns på hyllan är anpassade för uppgraderingar och applikationer. Användandet av 

sådana skulle minimera utvecklingstiden. 

 

Den breda basen kräver någon form av särskiljning av information. Det är ganska intressant 

hur man kan hitta alla hemsidor på internet som innehåller kombinationen NBF. Det torde gå 

att genomföra funktioner för begränsningar av datakommunikation i ett GGIS system. 

 

Andra aspekter måste också tas i beaktning som signalspaning. Det gör systemen känsliga för 

yttre påverkan. Det är inte heller svårt att påverka dessa om man använder sig av billiga 
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konventionella system för dataöverförning i atmosfären. Vill man inte att alla skall kunna se 

vad man gör och få all information från ett GGIS system så måste det skyddas. Skydd innebär 

mer kostnader. Samarbeten är alltmer populärt mellan nationer och samfund idag. Detta kan 

komma att minska utvecklingskostnader. EU och Amerika har skrivit under ett samarbete 

mellan det GNSS system som komma skall inom 10 år. Om det blir så eller inte kvarstår att 

se, men detta erbjuder nya militära kanaler för datatrafik som är skyddad. Att skydda sig mot 

den som verkligen vill förstöra, är svårt och kräver resurser över tiden som motverkar detta. 

Att skydda sig från lekmannen som ”bara skulle prova lite” är ganska enkelt. 

 

Jag tror att GGIS system har en framtid på det ena eller andra sättet. FM bör ha ett intresse i 

att följa ett sådant arbete. Jag kommer i vilket fall följa GGIS systemens utveckling! 

6.3 Förslag till ny forskning 

Behov jag ser av ny forskning inom området är främst hur ett nytt system skulle kunna tas 

fram. Skulle systemet kunna göras så att funktioner kan läggas in löpande efter behov. 

Exempelvis så har insatser olika behov avseende geografiskt läge och insatsens art. 

 

Skulle dataspel kunna stå till grund för ett GGIS system och skulle utvecklarna klara av att 

utveckla ett sådant system? Hur lång tid skulle det ta att utveckla ett nytt system kontra om 

det finns någon bas att gå på? Dataspelstillverkaren DICE är kända för spelen Battlefield ett 

och två. I dessa spel finns funktioner som enligt mig skulle kunna fungera inom ramarna för 

ett GGIS system. 

 

Datautbytet måste kunna ske skyddat och fylla FM krav på kommunikationsutrustning. Det 

skulle innebära att dagens system som FM tillhandahåller inte klarar av den mängd data som 

ett GGIS system kräver i utbyte med enheter. Vad skulle kunna ersätta detta? Finns det några 

system idag som klarar av kraven som ett GGIS system kräver? 

 

Om ett GGIS system av denna art skulle införas så bör det på något sätt finnas en 

administrativ funktion. Hur skall detta gå till och skulle det kunna fungera med inbyggda filter 

eller kodningar i sändare och mottagare? 

7. Sammanfattning 
I detta arbete så har jag tagit reda på vad ett GGIS system skulle kunna innebära för chefer på 

en lägre taktisk nivå. Jag har dessutom undersökt om försvarsmakten med dagens materiel 

kan uppbringa ett sådant system. Jag har till största delen genom litteraturstudier, förklarat 

och beskrivit en grund för läsarens förståelse runt GGIS system och dess funktion. Jag har 

genom intervjuer med olika individer belyst vilka funktioner som ett GGIS system skulle 

behöva som grund. Jag har kommit fram till resultaten att ett GGIS system underlättar för 

chefer på lägre nivå, speciellt då det handlar om mixade fordonssystem. Det går att vinna ett 

högre tempo på slagfältet och även en högre flexibilitet kan nås. Enskild VC får en bättre 

möjlighet för initiativ med mera. Jag har också kommit fram till att RA 180 har inte tillräcklig 

överförningskapaciteten, vilket är en begränsande faktor för att ett GGIS system skulle kunna 

förverkligas med dagens materiell. SLB har inte de funktioner som ett GGIS system behöver 

samt kan innebära. Jag har utöver detta också lagt fram några direkta nackdelar med GGIS 

system kopplat till läsarens förståelse. Jag har slutligen diskuterat runt frågorna och svaren, 

genom detta så har jag kommit fram till andra frågor som skulle kunna leda till ny forskning. 
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