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Sammandrag:  

Den pågående utvecklingen med informationssystem och den ökade tillgången till information via 

dessa system ökar kraven på den militära personalen att hantera denna stora mängd information. 

Information om aktörer i ett stridsområde samt den terräng aktörerna befinner sig i är en förutsätt-

ning för att genomföra militära operationer. Som följd av denna informationsmängd behöver in-

formationssystemen utvecklas för att kunna ge bättre beslutsunderlag. 

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka vilken militär nytta man skulle kunna uppnå med ett geo-

grafiskt informationssystem (GIS) för beslutsfattarna i en militär insats. Dessutom skall uppsatsen 

undersöka hur ett GIS bör vara utformat för att stödja personalen med beslutsfattande.  

 

Undersökningen sker genom både komparativ litteraturstudie och beskrivning av teorier och me-

toder. 

 

Resultatet pekar på att GIS bör kunna bidra till den militära nyttan med att möjliggöra ett informa-

tionsöverläge gentemot en motståndare. Vidare pekar resultaten på att rätt design på GIS underlät-

tar för användaren men att det ändå krävs utbildning för att nyttja GIS fullt ut. 

Nyckelord:  

GIS (Geografiskt informationssystem), Ledningsvetenskap, Design, C2 
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Abstract 

The ongoing development of information systems and the increased availability of 

information through these systems increase the demands on the military personnel to 

handle this large amount of information. 

Information on participants in a battle area and the terrain actors find themselves is a 

prerequisite to conduct military operations. As a result of all this increased informa-

tion the information systems needs to developed to provide a better basis for deci-

sions. 

 

The purpose of this paper is to examine which military benefit could be achieved 

with a geographic information system (GIS) for decision makers in a military opera-

tion. In addition, the paper will investigate how a GIS should be designed to support 

staff with decision making. 

 

The survey is done by both comparative literature and description of theories and 

methods. 

 

The results indicate that GIS should be able to contribute to the military benefit to 

enable information superiority over an adversary. Furthermore, the results show that 

the correct design of GIS makes it easier for the user but it still requires training to 

use GIS in full. 
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GIS (geographic information system), Command & Control science, Design, C2 
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Figurförteckning: 

Figur 1, Teorianknytning (Johan Brorson) 

Figur 2, Command & Control concept model  

Figur 3, Designlogiken 

Figur 4, Den dynamiska OODA loopen 

Figur 5, Jämförelse mellan van Crevelds och Brehmers funktioner i ett led-

ningssystem 

Figur 6, Den dynamiska OODA loopen (DOODA-loopen) (Brehmer) 

Figur 7, Langefors infologisk ekvation (Langefors) 

Figur 8, JDL-User Model, Bossé et al. 

Figur 9, Tre aspekter på mentala modeller, Designerns och användarens modell 

samt systembild, Egen tolkning av Norman (1988) 

Figur 10, Produkterna kopplade till funktionerna (Johan Brorson) 

Figur 11, Informationsspiralen. (Johan Brorson) 

  



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2011-05-24 

Johan Brorson 

SA Militärteknik 

 

 

 4 

 

 

Innehåll 

1 Inledning ....................................................................................... 6 

1.1 Bakgrund till valt ämne .......................................................................................................................... 6 

1.2 Problemformulering .............................................................................................................................. 7 

1.3 Syfte ....................................................................................................................................................... 8 

1.4 Teorianknytning ..................................................................................................................................... 8 

1.5 Metod .................................................................................................................................................. 10 

1.6 Avgränsningar ...................................................................................................................................... 11 

1.7 Tidigare arbeten inom området .......................................................................................................... 11 

1.8 Källgranskning ...................................................................................................................................... 12 

2 Vad är GIS .................................................................................... 13 

3 Ledningsvetenskap ...................................................................... 16 

3.1 LEDNINGSVETENSKAPSTEORIER .......................................................................................................... 16 

3.1.1 Val av ledningsteori ......................................................................................................... 21 

3.2 Fördjupning av vald ledningsteori ....................................................................................................... 22 

3.2.1 Från funktion till form ..................................................................................................... 26 

4 Ledningsmetod kopplad till vald ledningsteori ............................. 28 

4.1 Steg 1: Vad måste uppnås för att lösa uppdraget? ............................................................................. 29 

4.2 Steg 2: Hur kan uppdraget lösas? ........................................................................................................ 30 

4.3 Steg 3: Hur ska uppdraget lösas?......................................................................................................... 30 

5 Informatik .................................................................................... 33 

6 Design av ledningssystem ............................................................ 35 

6.1 Informationsfusion .............................................................................................................................. 35 

6.2 Användarcentrerad design .................................................................................................................. 38 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2011-05-24 

Johan Brorson 

SA Militärteknik 

 

 

 5 

7 Resultat och Diskussion ............................................................... 41 

7.1 Resultat ................................................................................................................................................ 41 

7.2 Diskussion ............................................................................................................................................ 45 

7.2.1 GIS ................................................................................................................................... 45 

7.2.2 Valda teorier .................................................................................................................... 45 

7.2.3 Metod .............................................................................................................................. 46 

8 slutsats ........................................................................................ 47 

9 Rekommendation ........................................................................ 49 

10 Litteraturförteckning ................................................................ 50 

11 Bilaga 1 Centrala begrepp......................................................... 52 

 

  



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2011-05-24 

Johan Brorson 

SA Militärteknik 

 

 

 6 

1 INLEDNING 

1.1 BAKGRUND TILL VALT ÄMNE 

Försvarsmakten (FM) har under en lång tid utvecklat ledningsstödsystem. Det senas-

te årtiondet har utvecklingen av dessa ökat i hastighet med anledning av den nya tek-

nologiska utvecklingen inom informationsteknik. 

IT-utvecklingen har medfört att vi i dagens system kan hantera och presentera en stor 

mängd data och information. Mängden system som hanterar information i dagens 

svenska Försvarsmakt är många. De hanterar information alltifrån reservdelar till 

personal och ekonomi. Det finns i FM många informationssystem för hantering av 

geografisk information. Flertalet av dessa används för planering och genomförande 

av specifika uppgifter. Det kan vara räckviddsberäkningar för sensorer eller radio-

kommunikation. Det finns även verkanssystem som använder sig av någon form av 

geografiska informationssystem (GIS) som ett stöd vid planering av sin verksamhet. 

Den stabsfunktion som har kommit långt i utvecklingen av GIS i sin verksamhet är 

underrättelsefunktionen.  

Trots den spridda användningen av GIS i militär verksamhet används fortfarande till 

största delen tryckta eller analoga men digitalt presenterade kartor/sjökort vid plane-

ring och genomförande. Användningen av tryckta eller digitalt presenterade kar-

tor/sjökort ställer större krav på användaren att tolka och analysera data än de som 

presenteras med hjälp av GIS
1,2

. Detta beror på att GIS kan stödja både perceptuella 

och kognitiva processer vid tolkningen och presentationen i en viss situation. Erfa-

renhet, utbildning och tid krävs för att analysera en karta eller sjökort rätt
3
 . Detta 

gäller oavsett om det är trycka, digitalt presenterade sjökort/kartor eller med hjälp av 

GIS
4
. GIS har visat sig vara ett stöd vid planering av diverse militära verksamheter 

men användningen av GIS kan inte sägas vara utbredd bland officerare i allmänhet 

vid planering och genomförande av militär verksamhet. Trenden är dock att GIS mer 

och mer införlivas i de ledningsstödsystem som används av militära staber.  

 

  

                                                                 
1
 Porathe, T., 3-D Nautical Charts and Safe Navigation, passim, Arkitektkopia, Västerås, 2006 

2
 Rutgerson L-G, Eliasson P & Sivertun Å, Rapid Mapping for Precision Targeting, Proceedings at UGI 

2011 Santiago, 14-18th, 2011. 
3
 Porathe, T., 3-D Nautical Charts and Safe Navigation, passim, Arkitektkopia, Västerås, 2006 

4
 Ibid, passim 
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1.2 PROBLEMFORMULERING 

Inom ett militärt operationsområde kan det ske många olika aktiviteter. Uppgifterna 

om dessa aktiviteter och information om operationsområdet kan vara avgörande för 

beslutsfattarna som är ansvariga för en operations genomförande. Den information 

som kan vara en förutsättning för en operations genomförande är vanligtvis uppgifter 

om egna stridskrafter, motståndaren plus övriga aktörer i området.  Ytterligare in-

formation som kan vara av vikt är väderuppgifter, siktförhållanden samt information 

om geografin och infrastruktur. All denna information hanteras inom ett, vad FM 

kallar, ledningssystem.  

Enligt FM består ett ledningssystem av utrustning, metoder och personal
5
. Lednings-

systemet skall bl.a. möjliggöra en effektiv samordning och spridning av information 

samt öka insikten inför beslut. Ledningssystemet skall även stödja själva ledningen 

och samordningen av en operation.  

Ett av de problem ett ledningssystem har att klara av är informationshanteringen. Det 

kan innebära att rätt information kommer i rätt tid till rätt beslutsfattare. Vidare kan 

det innebära att informationen skall kunna presenteras för beslutsfattarna så att dessa 

förstår informationen och dess innebörd för verksamheten. Den stora mängd infor-

mation som ett ledningssystem är tänkt att hantera om ett operationsområde kan stäl-

la till problem. Det kan tänkas att vital information om ett skeende, händelse eller 

aktör etc. försvinner eller drunknar i all annan information.  

Problematiken ligger i att finna metoder och utrustning som stödjer personalen i ett 

ledningssystem i att hantera den stora mängd information som finns och genereras i 

ett operationsområde.  Den utrustning som ingår i ett ledningssystem är bl.a. infor-

mationssystem.  Informationssystemen i ledningssystemet bör klara av att insamla, 

bearbeta, presentera och delge en stor mängd information inom en stab och mellan 

enheter i operationsområdet. GIS är ett informationssystem som bör uppfylla de 

övergripande kraven på ett informationssystem. Som informationssystem bör GIS 

kunna stödja personalen i en stab att insamla, bearbeta, presentera och delge geogra-

fiskt refererad data och information. 

För att GIS skall kunna stödja personalen i en stab bör det även vara användarvänlig 

och användbart
6
. Detta ställer krav på interaktionen mellan ett tekniskt system och 

människan som använder det tekniska systemet. 

För att GIS skall vara ett stöd för personalen i en stab bör det därför både vara an-

vändarvänligt och användbart. Dessutom bör det även klara av att hantera den infor-

mation som finns och genereras i ett operationsområde. 

                                                                 
5
 Doktrin för gemensamma operationer (DGemO), sid 43, Försvarsmakten, 2005. 

6
 Norman, D.A., THE DESIGN OF EVEREYDAY THINGS, sid 188, New York, Basic Books, 1988. 
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Med utgångspunkt från ovanstående resonemang kommer denna uppsats försöka 

utreda vad GIS kan bidra med i en taktisk stab som genomför militär verksamhet 

vidare kommer uppsatsen utreda hur GIS bör designas för att vara ett stöd åt persona-

len i nämnda stab. 

Frågeställning: På vilket sätt bidrar ett GIS till den militära nyttan i en stab och hur 

bör det vara designat? 

 

1.3 SYFTE 

Syftet med uppsatsen är att undersöka vilken militär nytta man skulle kunna uppnå 

med ett geografiskt informationssystem (GIS) för beslutsfattarna i en militär insats. 

Dessutom skall uppsatsen undersöka hur ett GIS bör vara utformat för att stödja per-

sonalen med beslutsfattande.  

 

1.4 TEORIANKNYTNING 

Den övergripande teorin och det teoretiska ramverket uppsatsen kommer att stödja 

sig på är teorin om militärtekniken. 

”Militärteknik är den vetenskap som beskriver och förklarar hur tekniken inverkar på 

militär verksamhet på alla nivåer - strategisk, operativ och taktisk - samt hur offi-

cersprofessionen påverkar och påverkas av tekniken. Militärtekniken har sin grund i 

flera olika ämnen från skilda discipliner och förenar samhällsvetenskapens förståelse 

av den militära professionen med naturvetenskapens fundament och ingenjörsve-

tenskapens påbyggnad och dynamik.”7 

Förutom teorin om militärtekniken som övergripande teori och ramverk för denna 

uppsats kommer även ett antal andra teorier krävas för att finna de sökta svaren. 

Problemet är att hitta faktorer som påverkar designen av ett ledningssystem och det 

ledningssystemet består av. Ett sätt att avgränsa problemet är att studera ledningssy-

stemet ur ett informationsperspektiv. Då ledningssystem består av personal, metoder 

och utrustning måste man finna teorier som behandlar samtliga beståndsdelar.  Ett 

sätt att studera hur ett ledningssystem är uppbyggt och hur dess beståndsdelar sam-

verkar är att studera ledningsvetenskap. Ledningsvetenskapen, eller Command & 

                                                                 
7
Lärobok i militärteknik, vol 1, Grunder, sid 9, Försvarshögskolan 2007. 
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Control science som det kallas på engelska, är teorier om hur ledningssystemets be-

ståndsdelar påverkar varandra samt vilka yttre faktorer som påverkar designen av 

ledningssystem. 

För att komplettera ledningsvetenskapen kommer en teori som beskriver hur data och 

information tolkas av människor behandlas. Den teori uppsatsen stödjer sig på är 

Langefors infologiska ekvation. Denna teori är relativt gammal men anses gälla än i 

dag.  Vidare kommer en ledningsmetod beskrivas för att problematisera metoderna i 

ett ledningssystem. Den ledningsmetod som valts är Ledningsmetod Bataljon 2007. 

Fördelen med denna metod är att den bygger på den svenska planeringsmodellen 

Planering Under tidspress (PUT). Avseende utrustningen i ett ledningssystem kom-

mer möjligheterna med GIS beskrivas. 

Slutligen kommer teorier om designprinciper att beskrivas och kopplas till lednings-

systemet och dess utrustning vilket i denna uppsats är avgränsat till GIS. 

Figur 1 är ett försök att åskådliggöra de teorier och metoder som används i denna 

uppsats förutom det teoretiska ramverket, militärtekniken. Denna figur återkommer i 

en förminskad version i början av varje kapitel. Det aktuella avsnittet är markerat i 

den förminskade versionen som ett stöd för läsaren vad kapitlet skall avhandla. 

  

Figur 1, Teorianknytning (Johan Brorson) 
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1.5 METOD 

Den metod uppsatsen kommer att följa är både en komparativ och en deskriptiv me-

tod.
8
  

Inledningsvis kommer uppsatsen kortfattat beskriva vad GIS är för något. Syftet med 

detta är att ge läsaren en uppfattning om den information som kan hanteras av ett 

GIS. 

Därefter behandlas teorier om ledningsvetenskap, eller med andra ord Command & 

Control science. Inledningsvis jämförs två ledningsvetenskapsteorier. Syftet är att 

välja en teori som på ett bra sätt beskriver hur GIS kan vara designat för att vara ett 

stöd för personalen i stab.  

Därefter beskrivs en ledningsmetod som används i FM på taktisk nivå.  Syftet med 

denna beskrivning är att undersöka ledningsmetoden för att undersöka vilka övergri-

pande processer som sker, samt vilken information, data och vilka produkter stabs-

medlemmarna i en generisk stab hanterar.  

För att komma fram till om GIS kan stödja beslutsfattande i en generisk stab kommer 

uppsatsen därefter beskriva en teori som behandlar informationsinhämtning och kun-

skapsuppbyggnad. Syftet med denna teori är att erhålla någon form av mätbarhet vid 

inhämtning av kunskap som kan påvisa den militära nyttan med geografiska informa-

tionssystem ur ett kunskapsuppbyggande betraktelsesätt.  

Därefter kommer uppsatsen beskriva vilka designprinciper ur informationsfusionsde-

sign samt användarvänlighets- och användbarhetsprinciper  ett GIS bör ta hänsyn till 

för att vara ett stöd åt personalen i en stab. 

Slutligen redovisas resultaten av denna undersökning samt genomförs en diskussion 

av resultatet. Diskussionen kommer även beröra vald metod för uppsatsen samt de 

teorier som används i denna uppsats. Vidare ges förslag på problem och forsknings-

frågor som skulle kunna behandlas i kommande uppsatser. 

Eftersom ämnet spänner över många vetenskapliga discipliner och metoder har både 

jämförande och beskrivande metod valts. Motivet till detta val är att kortfattat be-

skriva de olika teorierna och metoderna i syfte att välja en teoretisk modell att utgå 

ifrån vid beskrivningen och undersökningen av den information som hanteras i ett 

ledningssystem. Samt beskriva några faktorer som påverkar utvecklingen av ett in-

formationssystem.  

Som ett stöd för läsare kommer en miniatyr av figur 1 visas i början av varje avsnitt 

med den teori eller modell som beskrivs, i avsnitten, markerad. 

                                                                 
8
 Evjegård, R. Vetenskaplig metod, sid 32, Studentlitteratur, Malmö, 2008. 
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1.6 AVGRÄNSNINGAR 

Uppsatsen behandlar primärt tekniken som hanterar geografisk data i ledningssyste-

met, d.v.s. det så kallade ledningsstödsystemet.  

Den generiska staben avses i detta fall vara en svensk eller en svenskledd stab som 

ska kunna verka nu och i en nära framtid i de konfliktområden som regering och 

riksdag beslutar om.  

En generisk stab innehåller de vanligaste sektionsindelningarna. Dock kommer upp-

satsen inte behandla de enskilda sektionerna i en stab utan visa på nyttan med GIS 

för en stab i allmänhet. 

Uppsatsen kommer inte att ta upp några ekonomiska aspekter då det är svårt att få 

fram en given kostnad då det ofta rör sig om programvaruutveckling samt integration 

av olika programvaror. 

Den ledningsmetod som behandlas är Ledningsmetod Bataljon 2007. Motivet till 

detta är att inte riskera att göra uppsatsen hemlig eller restricted. 

 

1.7 TIDIGARE ARBETEN INOM OMRÅDET 

Ledningsvetenskap 

Det sker en intensiv forskning inom detta område. CCRP
9
 publicerar en mängd litte-

ratur inom ledningsvetenskapen och närliggande områden. En av de ledande forskar-

na inom området är prof Bernt Brehmer, Försvarshögskolan (FHS).  

GIS 

Det finns många böcker och studier om GIS i civil krishantering och planering som 

kan bidra till den militära utvecklingen. Vidare finns det många studier som beskri-

ver GIS som ett stöd vid beslutsfattande vid olika verksamheter, allt från framförande 

av fartyg till stadsplanering och även militär verksamhet. De flesta källor pekar på att 

GIS är ett stöd vid beslut. Även FHS har forskningsprojekt där GIS används för om-

världsuppfattning och beslutsstöd vid planering, övning och utbildning.  

Åke Sivertun, FHS, forskar om GIS som en central resurs för att hantera såväl hot 

och friktioner (CBRN, framkomlighet i terräng mm) som verkan (GIS stött EOI -

Eldledningsobservationsinstrument), logistik och insamlande av basdata och under-

rättelser med LIDAR, genom data och sensor fusion (fjärranalys) och skapandet av 

modeller som underlag i ledningssystem för att hantera naturförhållanden (vid Expe-

                                                                 
9
 Command and Control Research Program (CCRP) 
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ditionära insatser) och katastrofer såsom översvämningar, jordskred och dominoef-

fekter av sådan påverkan. 

Ulrik Spak, FHS, är projektledare för Situation Geographic Information System (SI-

GIS). Detta projekt används för att forska om omvärldsuppfattning och beslutsstöd 

vid planering, övning och utbildning.  

Designvetenskap 

Även här sker en intensiv forskning om interaktionen mellan människa och maskin 

och hur tekniska system skall designas för att vara ett stöd för människan
10

. Tyvärr 

pekar mycket forskning på att detta steg i designen av system negligeras
11

.  Neglige-

ringen beror främst på ekonomiska aspekter samt tidsbundna milstolpar i olika pro-

jekt. 

 

1.8 KÄLLGRANSKNING 

Den studerade litteraturen har granskats kritiskt och bedöms vara relevant för denna 

uppsats. Rapporter som använts i uppsatsen bedöms som relevanta om de har varit 

publicerade i referee granskade tidskrifter eller är fastställda doktriner m.m. och är 

aktuella. Källor från internet bedöms vara trovärdiga då utgivarna är statliga eller 

mellanstatliga organisationer, alternativt är ledande aktörer inom respektive område. 

  

                                                                 
10

 Porathe, T., 3-D Nautical Charts and Safe Navigation, passim, Arkitektkopia, Västerås, 2006 
11

 Söderström. J., Jävla skitsystem, passim, Eprint, Stockholm 2009 
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2 VAD ÄR GIS 

Detta avsnitt är långt ifrån uttömmande av-

seende vad ett GIS (geografiskt informa-

tionssystem) är. Avsikten med detta kapitel 

är att översiktligt visa på vad GIS klarar av. 

Ett GIS har stora likheter med övriga infor-

mationssystem
12

 men avviker genom att 

innehålla funktioner för att hantera, indexe-

ra och analysera geografisk eller lägesbunden information.  GIS integrerar hårdvara, 

mjukvara och data. I ett GIS sker datainsamling, indexering, lagring och analys av 

geografisk information. Slutligen sker en presentation av alla former av geografiskt 

refererad information för användaren. GIS medger interaktion mellan systemet och 

människan
13

.  

”GIS tillför även förmågor att hantera och samla in data med sensorer som överträf-

far mänsklig förmåga t.ex. LIDAR som kan ”se” och analysera genom vegetation, 

Radar och IR med mörkerförmåga och oerhört stor förmåga att samla in data över 

stora områden, Fjärranalys som från satellit eller flygfartyg kan samla in multi- eller 

hyperspektral information som sedan kan analyseras i avancerade program som tar 

fram spektrala signaturer på maskerade objekt och undersöka markförhållanden”.14 

GIS gör att användaren kan studera, ställa frågor kring, digitalt tolka och analysera 

samt visualisera geografisk data på många olika sätt. Dessa sätt att hantera geografisk 

information innebär att GIS kan visa relationer, mönster och trender mellan data. 

Detta presenteras i form av kartor eller rapporter mm. De trender som GIS kan pre-

sentera är kopplade till tiden. Detta gör att man kan analysera olika tänkbara framtida 

scenarier baserade på befintlig kunskap om aktörerna och terrängen. Allt detta inne-

bär att GIS kan presentera rumsliga och temporala händelser eller förlopp samt be-

svara användarens frågeställningar rörande händelser, objekt m.m. kopplade till tid 

och rum. 

”Genom att GIS hanterar rumslig information kan man lägga samman, fusionera 

och analysera information från flera inblandade arenor för att skapa gemensam 

lägesbild och lägesuppfattning. Detta kan ske genom att tekniken stödjer en dialog 

                                                                 
12

 Lärobok i militärteknik, vol 3, Teknik till stöd för ledning, sid 31, Försvarshögskolan 2009. 
13

 Ibid 
14

 Ibid 
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där man identifierar områden där olika tjänsteföreträdare eller perspektiv motsäger 

varandra eller där uppgifter saknas”15. 

I likhet med många andra informationssystem presenterar GIS underlag för beslut
16

. 

Dessutom kan GIS avlasta människan, vid tolkning av data, genom att presentera 

vital information på ett begripligt sätt.
17

 Det innebär att den kognitiva belastningen 

för människan kan minska med hjälp av systemet.  

Skillnaden mellan GIS och övriga informationssystem är att geografisk data indexe-

ras topologiskt i äkta GIS18 . Detta innebär att man registrerar objekt (som kan be-

skrivas med punkter, linjer, ytor eller raster19) med deras relation till varandra. Detta 

sätt att hantera rumslig information kräver stora databaser relativt övriga informa-

tionssystem.  

Cirka 80%
20

  av all information har ett geografiskt läge eller utbredning. Dessa egen-

skaper är ofta grunden för bl.a. rörelse, logistik, skydd och verkan och således vä-

sentliga i ett ledningsstödsystem.  

Nätverkstopologi innebär att linjer såsom vägar och vattendrag indexeras så att kor-

taste, snabbaste eller "bästa" väg kan räknas ut mellan 2 eller flera punkter.  

Yttopologi gör att man kan räkna ut vilka ytor som ligger bredvid varandra eller i en 

viss orientering till varandra osv. Till varje objekt kopplas även attribut som beskri-

ver objektets karakteristik och gör att man kan ställa ytterligare avancerade frågor till 

kartan, analysera framkomlighet i terräng mm.  

Den topologiska indexeringen och objektens attribut gör att objekt, såsom vägar, fält, 

byggnader, höjdkurvor m.m. kan analyseras och presenteras var för sig, men framför 

allt tillsammans, för att hitta bästa framkomlighet, största hinder eller hot mm
21

. 

Även de objekt som kan röra på sig, exempelvis fordon, människor och väder kan 

analyseras och presenteras med hjälp av GIS. Kravet för att data skall kunna lagras, 

analyseras och presenteras med GIS är att data är kopplat till geografin med koordi-

nater eller andra rumsliga referenser. 

                                                                 
15

 Information inhämtad under samtal och e-postkonversation mellan Åke Sivertun, univ. lekt. i Led-
ningssystem. FHS/MTA och författaren. Maj 2011. 
16

 Porathe, T., 3-D Nautical Charts and Safe Navigation, passim, Arkitektkopia, Västerås, 2006 
17

 Ibid, passim. 
18

Lärobok i militärteknik, vol 3, Teknik till stöd för ledning, sid 31, Försvarshögskolan 2009. 
19

 Ibid 
20

 Denna siffra kom fram i diskussion med Åke Sivertun, univ. lekt. i Ledningssystem. FHS/MTA 
21

 Sivertun, Å & Gumos, A. (2006) Analysis of Cross country trafficability. Progress in Spatial Data 
Handling, Springer Berlin, Heidelberg New York ISBN – 13 978-3-540-35588-5 
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GIS kan ge bakgrundsinformation till verkanssystem samt system för artillerilokalise-

ring, hotanalys, samband, logistik m.fl. nyckelförmågor för militära förband22.  

                                                                 
22

 Lärobok i militärteknik, vol 3, Teknik till stöd för ledning, sid 31, Försvarshögskolan 2009. 
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3 LEDNINGSVETENSKAP 

”Att skapa visshet avseende var och en av ett stort antal detaljer, som alla måste 

samordnas med varandra för att kunna uppnå optimala resultat, är alltså det slutli-

ga syftet med alla ledningssystem23” 

Martin van Creveld, Ledning i krig 

Detta kapitel skall undersöka vilka funktioner 

och/eller processer som måste vara uppfyllda i 

ett ledningssystem. Syftet med denna under-

sökning är att slutligen få fram vilken informa-

tion samt vilka produkter som ett ledningssy-

stem hanterar. 

Figur 1 åskådliggör var ledningsvetenskapen placeras i förhållande till övriga teorier. 

Ledningsvetenskapen är den vetenskapliga disciplin som har till syfte att skapa förut-

sättningar för en alltmer effektiv ledning
24

.  Ledning är en funktion som täcker ett 

behov av att samordna militära enheter i en konflikt
25

. Då konflikterna blir alltmer 

komplicerade och resurserna som skall samordnas kommer från olika organisationer, 

både civila och militära,
26

 ställer detta allt högre krav på ledning och behovet av en 

effektivare ledning.   

En avgränsning inom ledningsvetenskapen är att ledning utövas i ett ledningssy-

stem
27

. Enligt försvarsmakten består ett ledningssystem av utrustning, metoder och 

personal
28

.  

För att bättre förstå hur effektivare ledning kan åstadkommas bör de teorier som led-

ningsvetenskapen beskriver studeras och diskuteras. Detta kapitel kommer att be-

handla ledningsvetenskapsteorier och de faktorer som enligt teorierna påverkar ett 

ledningssystem. 

3.1 LEDNINGSVETENSKAPSTEORIER 

Inom litteraturen finns ett antal moderna teorier kring ledningssystem. Några av de 

dominerande teorierna är processtyrda modeller medan andra modeller är funktions-

                                                                 
23

 Martin van Creveld: Ledning i krig, sid 206, Försvarshögskolan, Stockholm, 2003. 
24

 Berndt Brehmer: Vad är ledningsvetenskap, sid 44, Kungliga krigsvetenskapsakademiens Handling-
ar och Tidsskrift 2008, Stockholm, 2008. 
25

 Martin van Creveld: Ledning i krig, sid 8-9, Försvarshögskolan, Stockholm, 2003. 
26

 Alberts &Hayes: Planning: Complex endevours, sid 1-5, DoD CCRP, Washington, D.C. 2007 
27

 Berndt Brehmer: Vad är ledningsvetenskap, sid 44, Kungliga krigsvetenskapsakademiens Handling-
ar och Tidsskrift 2008, Stockholm, 2008 
28

 Doktrin för gemensamma operationer, sid 43, Försvarsmakten, 2005. 
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indelade. Det som de flesta teorier har gemensamt är att ett ledningssystem är ett 

återmatande system. Det innebär att systemet har en återmatning av ett utfört arbete i 

syfte att reglera systemet till ett önskat slutläge. Den övergripande vetenskapen om 

s.k. återmatande system behandlas i cybernetiken. Därav kan man dra slutsatsen att 

de flesta teorier kring ledningssystem kan inordnas inom forskning kring cybernetik. 

Cybernetiken är den vetenskapliga disciplin som behandlar styrning, kommunikation 

och kontroll, dvs. styrning mot ett mål eller syfte som kommuniceras ut och mäts via 

någon form av kontrollfunktion. Syftet med återmatningen är att minska gapet mel-

lan uppmätt situation och önskad situation. En nackdel med ett cybernetiskt synsätt 

på ledningssystem är att det är ett reaktivt system. Enligt rådande militärteori bör 

ledning även kunna vara proaktiv. Detta innebär att de modeller eller teorier som 

ligger till grund för ledningssystem bör vara proaktiva. 

Den första teorin som behandlas i denna uppsats är framtagen av Alberts och Hayes 
29

. Deras teori grundar sig på att föra befäl (command) och kontrollera (control) är 

två separata processer samt att teorin är konceptuell. Dvs. att de beskriver begrepp 

(koncept) och begreppens relationer inom ledningssystemet. Vidare behandlar denna 

teori vilka processer som bör vara implementerade för att utföra effektiv ledning.  

 

Figur 2, Command & Control concept model 30 

Denna konceptuella modell har många återmatningsvägar till de olika processer som 

sker. En stor fördel med denna modell är att den utgör en checklista för en mätning 

av kvaliteten på de olika processerna mot givna effektmått.  Ett stort antal effektmått 

är beskrivna i NATO Code of best practise for C2 assessment
31

.   

                                                                 
29

 Alberts &Hayes: Planning: Complex endevours, sid 63, DoD CCRP, Washington, D.C. 2007 
30

 Ibid 
31

 Nato, Code of Best Practise for C2 Assessment, Washington, DC: CCRP publication series, 2002. 
http://www.dodccrp.org/files/NATO_COBP.pdf (mars 2011) 

http://www.dodccrp.org/files/NATO_COBP.pdf
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En annan men snarlik teori, utvecklad av Brehmer32, utgår från att ledningssystem är 

artefakter dvs. något skapat av människan för människan. Vidare fokuserar Brehmer 

på funktionerna som skall vara uppfyllda i ett ledningssystem till skillnad mot Al-

berts och Hayes teori som behandlar enbart processerna. Funktionerna består i sin tur 

av processer, metoder, teknik och organisation. Brehmer kallar sin teori för DOO-

DA-loopen, en förkortning av den Dynamiska OODA-loopen. DOODA-loopen är en 

fusionering av Överste Boyds OODA-loop med cybernetiken. Den kombinerar de 

olika modellernas styrkor och försöker minska deras svagheter33.  

 
Enligt försvarsmakten består ett ledningssystem av utrustning, metoder och perso-

nal
34

.  Brehmer har en annan tolkning av vad ett ledningssystem består av. Enligt 

Brehmer består ledningssystemet av organisation, metoder, processer, procedurer och 

stödsystem
35

 . Det kan tolkas som om Brehmer tonar ned personalen i ett ledningssy-

stem. Personalen är en vital del vid tolkning av data
36

. Brehmer menar att personalen 

ingår i organisationen. Dessa beståndsdelar i ledningssystemet är designade för att 

uppnå ett syfte och designas enligt designlogik.  Enligt Brehemr kräver designlogi-

ken att vi analyserar ett ledningssystem i tre nivåer, nämligen syfte, funktion och 

form
37

. Detta illustreras i figur 3. Designlogiken stöds även av Jenkins D.P et al. i 

boken Cognitive work Analysis
38

. 
 

 

                                                                 
32

Berndt Brehmer:  The Dynamic OODA Loop: Amalgamating Boyd’s OODA Loop and the Cybernetic 
Approach to Command and Control, 10th International Command and Control Research and Tech-
nology Symposium 
The Future of C2, 2005, http://www.dodccrp.org/events/10th_ICCRTS/CD/papers/365.pdf (mars 
2011) 
33

 Ibid, Sammanfattningen,. 
34

 Doktrin för gemensamma operationer, sid 43, Försvarsmakten, 2005. 
35

 Berndt Brehmer: One loop to rule them all,  11th ICCRTS with the CCRP publication series, 
http://www.dodccrp.org/events/11th_ICCRTS/html/papers/063.pdf (mars 2011) 
36

 Langefors, B.(1995):  Essays on infology: summing up and planning for the future/edited and 
With an introduction by Bo Dahlbom. Lund:/ Studentlitteratur/ 
37

 Ibid, passim 
38

 Jenkins. D.P., et al., Gognitive work analysis: Coping with complexity, sid 87. Ashgate Publishing 
Company, Burlington, 2009. 
 

Syfte

(varför?)

Funktion

(vad?)

Form

(hur?)

http://www.dodccrp.org/events/10th_ICCRTS/CD/papers/365.pdf
http://www.dodccrp.org/events/11th_ICCRTS/html/papers/063.pdf
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Figur 3, Designlogiken39 

Syftet, i figur 3, beskriver varför artefakten existerar. 

Funktionerna beskriver vad som måste åstadkommas för att uppfylla syftet. 

Formen beskriver vad artefakten består av och hur dessa beståndsdelar verkar för att 

uppfylla syftet. 

 

Enligt Brehmer är syftet med ledningssystem att åstadkomma militära effekter ge-

nom att inrikta och samordna resurser
40

.  Detta kan vara en snäv tolkning av syftet då 

dagens komplexa situationer kräver att man även skall ta hänsyn till andra effekter än 

enbart militära
41

. Denna snäva tolkning av syftet påpekar Brehmer som en kommen-

tar i en fotnot
42

. Crevelds syfte från sin historiska analys av ledning i krig
43

 kan 

komplettera Brehmers formulering av syftet. En omformulering av Brehmers syfte 

med stöd av Crevelds syfte och de synpunkter Brehmer nämner i sin kommentar 

skulle kunna vara. 

Syftet är att skapa visshet avseende var och en av ett stort antal detaljer så att resurser 

kan inriktas och samordnas för att nå optimala effekter för att slutligen lösa uppdra-

get. 

Detta syfte med ledningssystem skulle kunna gälla för ett modernt ledningssystem. 

Med modernt menas, enligt Brehmer
44

, ett ledningssystem som tar hänsyn till andra 

effekter än enbart militära.  

Brehmers teori, DOODA-loopen, tar upp tre funktioner som måste finnas för att 

uppnå syftet enligt designlogiken. Dessa är: Sensemaking, Datainsamling och Plane-

ring.  Dessa tre funktioner skall svara på frågan vad som skall göras för att uppnå 

syftet.  

Formen som svarar på hur man uppfyller funktionerna i ett ledningssystem består av 

dess organisation, metoder, procedurer, processer samt olika informationssystem och 

kommunikationssystem som stödjer människan i systemet
45

. Enligt FM finns även 

                                                                 
39

 Jenkins. D.P., et al., Gognitive work analysis: Coping with complexity, passim Ashgate Publishing 
Company, Burlington, 2009. 
40

 Berndt Brehmer: Vad är ledningsvetenskap, sid 48, Kungliga krigsvetenskapsakademiens Handling-
ar och Tidsskrift 2008, Stockholm, 2008. 
41

 Edward A. Smith, Effect Based Operations, sid 8, Washington, CCRP, 2002 
42

 Berndt Brehmer: Vad är ledningsvetenskap, fotnot 13, sid 51, Kungliga krigsvetenskapsakademiens 
Handlingar och Tidsskrift 2008, Stockholm, 2008 
43

 ”Att skapa visshet avseende var och en av ett stort antal detaljer, som alla måste samordnas med 
varandra för att kunna uppnå optimala resultat, är alltså det slutliga syftet med alla ledningssystem” 
Martin van Creveld: Ledning i krig, sid 206, Försvarshögskolan, Stockholm, 2003. 
44

 Berndt Brehmer: Vad är ledningsvetenskap, fotnot 13, sid 51, Kungliga krigsvetenskapsakademiens 
Handlingar och Tidsskrift 2008, Stockholm, 2008. 
45

 Berndt Brehmer: Vad är ledningsvetenskap, sid 63, Kungliga krigsvetenskapsakademiens Handling-
ar och Tidsskrift 2008, Stockholm, 2008. 
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personalen med i ledningssystemets beståndsdelar
46

. Enligt Langefors skapas infor-

mation och kunskap hos individen. Langefors teori stödjer FM definition att persona-

len ingår som en beståndsdel i ledningssystemet.  

 

Figur 4, Den dynamiska OODA loopen47 

Dessa två teorier, som har dominerat litteraturen inom ledningsvetenskapen de senas-

te åren, är snarlika men ändå på viktiga områden olika. De utgår båda från cyberneti-

ken men trots det medger de ett proaktivt beteende och inte enbart ett reaktivt bete-

ende som i renodlad cybernetik. Skillnaden mellan dessa två teorier är att Albert och 

Hayes konceptuella modell är processorienterad medan Brehmers modell är funk-

tionsorienterad.  

Vilken modell eller teori ska man då välja för att lyckas svara på problemformule-

ringen? Creveld skriver i sin bok, ledning i krig, att de åtta funktioner som måste 

finnas i ett idealiskt ledningssystem är
48

: 

 Samla information om situationen hos egna och motståndarens styrkor samt 

information om yttre faktorer såsom väder och terräng 

 Finna metoder för att lagra, klassificera, filtrera, hämta, distribuera och visa 

informationen. 

 Bedöma situationen utifrån inhämtad information 

 Fastställa mål och ta fram alternativa lösningar för att nå målen 

                                                                 
46

 Doktrin för gemensamma operationer, sid 43, Försvarsmakten, 2005 
47

 Berndt Brehmer: Understanding the Functions of C2Is the Key to Progress.sid 222, THE INTERNA-
TIONAL C2 JOURNAL, Vol 1, No 1, 2007,CCRP,  http://www.dodccrp.org/html4/journal_v1n1_07.html 

(mars 2011) 
48

 Martin van Creveld: Ledning i krig, 9-10, Försvarshögskolan, Stockholm, 2003 

http://www.dodccrp.org/html4/journal_v1n1_07.html
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 Besluta om vad som skall göras. 

 Planera 

 Skriva order och skicka dem samt säkerställa att mottagaren fått order och 

förstått sina order. 

 Övervaka genomförandet genom ett återkopplingssystem, och sedan uppre-

pas det hela igen.  

Denna funktionsindelning korresponderar med Brehmers indelning av DOODA-

loopen som figur 5 visar. 

Van Crevelds funktioner Brehmers funktioner 

Samla information om situationen hos egna och 
motståndarens styrkor samt information om 
yttre faktorer såsom väder och terräng 
 

Datainsamling 

Finna metoder för att lagra, klassificera, filtrera, 
hämta, distribuera och visa informationen. 

Bedöma situationen utifrån inhämtad informa-
tion 
 

Sensemaking 

Fastställa mål och ta fram alternativa lösningar 
för att nå målen 
 

Besluta om vad som skall göras. 

Planera 
 

Planering 

Skriva order och skicka dem samt att säkerställa 
att mottagaren fått order och förstått sina order 

Övervaka genomförandet genom ett återkopp-
lingssystem, och sedan upprepas det hela igen 

Datainsamling, Sensemaking, Planering 

Figur 5, Jämförelse mellan van Crevelds och Brehmers funktioner i ett ledningssystem 

3.1.1 VAL AV LEDNINGSTEORI  

Uppsatsen väljer att undersöka Brehmers teori, framför Albert och Hayes, p.g.a. tre 

skäl. 

Det första skälet är den historiska analysen av ledningssystem som Creveld genom-

fört där han kommer fram till ett antal funktioner som ett ledningssystem skall upp-

fylla. Dessa funktioner kan matchas med Brehmers funktioner, men inte med Albert 

och Hayes konceptuella modell. Funktionerna består sedan av organisation, stödsy-

stem samt metoder
49

. Enligt FM
50

 består ett ledningssystem av personal, utrustning 

och metoder, vilket denna uppsats stödjer sig på.  

                                                                 
49

 Berndt Brehmer: Vad är ledningsvetenskap, sid 63, Kungliga krigsvetenskapsakademiens Handling-
ar och Tidsskrift 2008, Stockholm, 2008 
50

 Doktrin för gemensamma operationer, sid 43, Försvarsmakten, 2005 
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Det andra skälet till Brehmers fördel är att funktioner beskriver något man vill upp-

nå. I detta fall att ledningssystemet till slut vill lösa uppdraget, inte beskriva vad man 

gör, vilket är fallet då processerna är i fokus.  

Det tredje skälet är att DOODA-loopen stödjer sig på forskningen om design av arte-

fakter
51

 d.v.s. något skapat av människan för människan. Informationssystemen är 

vanligtvis skapade av människan för människan. 

En nackdel med Brehmers teori kan vara att personalen som ingår i ett ledningssy-

stem är underordnad i organisationen. Teorin hade troligtvis blivit stärkt av att lyfta 

fram personalen med tydligare kopplingar till personalens utbildning, erfarenhet och 

praktik
52

. För att ta hänsyn till denna skillnad kommer organisationen att behandlas 

under kategorin personal. Personalen är oftast organiserad på något sätt, likaså kan 

militära enheter vara organiserade så att olika förmågor och kunskaper finns repre-

senterade även på informationsarenan. 

Crevelds ledningsfunktioner är mer precisa i sin beskrivning men Crevelds teoribild-

ning  har inte beskrivit vad funktionerna består av, vilket är fallet i Brehmers DOO-

DA-loop. 

Processerna är viktiga för att uppfylla DOODA-loopens funktioner, processer kan 

ändras efterhand som kunskapen om ledningsvetenskap byggs upp. Däremot bör 

funktionerna i DOODA-loopen vara desamma, vilket Creveld visar i sin analys. Pro-

cessbeskrivningarna kan därmed vara ett stöd vid framtagning av generella krav på 

hur funktionerna skall uppfyllas.    

3.2 FÖRDJUPNING AV VALD LEDNINGSTEORI 

DOODA-loopen har sin grund i Crevelds historiska analys av ledning i krig. Teorin 

tar även hänsyn till Clusewitz friktioner i krig.  DOODA-loopen beskriver de funk-

tioner och aktiviteter som krävs för att uppfylla ledningssystemets syfte.  

Ledningssystemet beskrivs i DOODA-loopen med funktionerna sensemaking, data-

insamling och planering. Det inringade området i figur 6 beskriver ledningssystemet. 

De övriga aktiviteterna i DOODA-loopen ingår inte i själva ledningssystemet utan 

ingår i det så kallade insatsledningssystemet
53

. 

En nackdel med denna indelning kan vara att placera Clusewitz friktioner som ett 

steg mellan militär verksamhet och effekter. Enligt Clusewitz finns friktioner överallt 

                                                                 
51

 Jenkins. D.P., et al., Gognitive work analysis: Coping with complexity, passim. Ashgate Publishing 
Company, Burlington, 2009. 
52

 Doktrin för gemensamma operationer, sid 43, Försvarsmakten, 2005 
53

 Berndt Brehmer: Vad är ledningsvetenskap, sid 53, Kungliga krigsvetenskapsakademiens Handling-
ar och Tidsskrift 2008, Stockholm, 2008 
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och hela tiden
54

, både i den fysiska och den kognitiva världen. Till modellens försvar 

kan det vara så att effekterna av friktionerna upptäcks först i verkligheten och uppen-

barar sig när effekterna skall mätas. 

 

 

Figur 6, Den dynamiska OODA loopen (DOODA-loopen) (Brehmer) 

Loopen börjar med att ett uppdrag delges till den eller de som är tänkta att planera en 

operation eller ett genomförande. Uppdraget kan även skapas i denna funktion av 

chef eller motsvarande. Uppdraget hamnar i sensemaking-funktionen.  

Sensemaking är den funktion i DOODA-loopen som leder fram till en förståelse av 

vad man skall göra, med givna resurser, i aktuell situation för att lösa tilldelat upp-

drag
55

. För att lyckas med att erhålla en förståelse om vad som skall göras bör man 

uppfatta den givna situationen rätt. Häri ligger den allra största friktionen enligt Cla-

usewitz, att just uppfatta saker rätt
56

. Om denna funktion inte har tillräckligt med 

underlag för att erhålla en förståelse om vad som skall göras kan sensemakingfunk-

tionen begära mer data från datainsamlingsfunktionen. Sensemakingfunktionen ger 

inriktning åt den militära insatsen och kan därför anses vara den viktigaste funktio-

nen
57

. Hur sensemaking sker är till stor del beroende på vilken utbildning och erfa-

renhet den militära personalen som är inblandade i denna funktion har. Den militära 

personalen bör ha utbildning på de metoder och procedurer samt den teknik de har 

till sitt förfogande. Vidare beror den även på hur dessa metoder och procedurer som 

används och den teknik som stödjer den militära personalen med sensemaking är 

designade.  

                                                                 
54

 Carl von Clausewitz, Om kriget, sid 79-81, Bonnier fakta bokförlag AB, Stockholm, 2002. 
55

 Berndt Brehmer: Vad är ledningsvetenskap, sid 53-54, Kungliga krigsvetenskapsakademiens Hand-
lingar och Tidsskrift 2008, Stockholm, 2008 
56

 Carl von Clausewitz, Om kriget, sid 78, Bonnier fakta bokförlag AB, Stockholm, 2002 
57

 Berndt Brehmer: Vad är ledningsvetenskap, sid 54, Kungliga krigsvetenskapsakademiens Handling-
ar och Tidsskrift 2008, Stockholm, 2008 
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För att lyckas erhålla en sensemaking krävs att man har en situationsförståelse
58

. Si-

tuationsförståelse innebär att man är medveten om situationen med hjälp av informa-

tion från tillgängliga källor
59

.  Enligt Alberts, et al
60

 krävs ett antal steg för att uppnå 

sensemaking. 

Dessa steg är: 

 Awareness 

 Understanding 

 Sensemaking 

Awareness eller medvetenhet existerar enbart i den kognitiva domänen
61

. Det innebär 

att processer i den mänskliga hjärnan är aktiva då vi tolkar intryck och information. 

Inom området kognition ryms studier av hjärnans olika funktioner såsom uppmärk-

samhet, minne, inlärning, medvetande, språk samt beslutsfattande och problemlös-

ning. Eftersom denna process sker i hjärnan påverkas den starkt av individens tidiga-

re kunskap, utbildning, erfarenhet och träning. Medvetenhet syftar till att få en djup 

och dynamisk förståelse om den militära situationen och de faktorer som påverka och 

driver denna. Det stöd individerna har för att erhålla medvetenhet är den information 

som presenteras för individen. För att erhålla gemensam medvetenhet om en situa-

tion krävs det att individerna tolkar den presenterade informationen på samma sätt.   

Understanding eller förståelse erhålls efter analys och bedömning av en situation 

man har gjorts uppmärksam på
62

.  En förståelse för en situation får individen eller 

gruppen då de är medvetna om vilka följder och konsekvenser ett agerande innebär. 

Sensemaking innebär en förståelse för hur situationer och händelser i omgivningen 

kan utvecklas över tiden samt vad man behöver göra för att kontrollera händelseut-

vecklingen för att uppnå önskat resultat
63

. Det innebär att individerna i ledningssy-

stemet skall ha en förståelse om vad som skall göras för att lösa ett uppdrag under 

                                                                 
58

 Bossé E et al. Concepts, Models, and Tools for Information Fusion, Norwood, sid 7. ARTECH 
HOUSE, INC. 2007. 
59

 MOD, JOINT DOCTRINE PUBLICATION 04, UNDERSTANDING, 2010, passim, 
http://www.mod.uk/DefenceInternet/MicroSite/DCDC/OurPublications/JDWP/Jdp04Understanding.
htm, Maj 2011 
60

 Alberts, D.S., et al., Understanding Information Age Warfare, kap 7,  CCRP Publication series, DoD 
CCRP, 2001, http://www.dodccrp.org/files/Alberts_UIAW.pdf, maj 2011 
61

 Alberts, D.S., et al., Understanding Information Age Warfare, sid 139,  CCRP Publication series, DoD 
CCRP, 2001, http://www.dodccrp.org/files/Alberts_UIAW.pdf, maj 2011,  
62

 MOD, JOINT DOCTRINE PUBLICATION 04, UNDERSTANDING, 2010, sid 2-5, 
http://www.mod.uk/DefenceInternet/MicroSite/DCDC/OurPublications/JDWP/Jdp04Understanding.
htm, Maj 2011 
63

 Alberts, D.S., et al., Understanding Information Age Warfare, sid 141,  CCRP Publication series, DoD 
CCRP, 2001, http://www.dodccrp.org/files/Alberts_UIAW.pdf, maj 2011 

http://www.mod.uk/DefenceInternet/MicroSite/DCDC/OurPublications/JDWP/Jdp04Understanding.htm
http://www.mod.uk/DefenceInternet/MicroSite/DCDC/OurPublications/JDWP/Jdp04Understanding.htm
http://www.dodccrp.org/files/Alberts_UIAW.pdf
http://www.dodccrp.org/files/Alberts_UIAW.pdf
http://www.mod.uk/DefenceInternet/MicroSite/DCDC/OurPublications/JDWP/Jdp04Understanding.htm
http://www.mod.uk/DefenceInternet/MicroSite/DCDC/OurPublications/JDWP/Jdp04Understanding.htm
http://www.dodccrp.org/files/Alberts_UIAW.pdf
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givna betingelser
64

. För att erhålla sensemaking krävs först att man får en medveten-

het om en situation. Därefter en förståelse för densamma. Först då kan sensemaking 

uppnås. 

Datainsamling är den funktion som tar hand om data som tekniska sensorer och 

människor rapporterar in till ledningssystemet. I denna funktion lagras, sorteras, ka-

talogiseras och fusioneras data. I denna funktion skall man även kunna söka efter 

data och presentera efterfrågad data för sensemakingfunktionen så att sensemaking 

uppfattar den givna situationen rätt. Kommunikationen mellan datainsamling och 

sensemaking är dubbelriktad. Sensemakingfunktionen frågar datainsamlingsinforma-

tionen efter data och datainsamlingen förser sensemakingfunktionen med data. Hur 

datainsamling går till är till stor del beroende på den personal, och dess kompetens, 

som uppfyller funktionen samt de metoder, procedurer och den teknik personalen 

använder sig av. 

Planeringsfunktionen producerar anvisning om hur uppdraget skall lösas, d.v.s. trans-

formerar om sensemakingfunktionens förståelse i vad man skall göra till hur man 

skall synkronisera och använda tilldelade resurser.  En av de centrala delarna i led-

ning och en del av syftet med ledningssystemet är att synkronisera förband i tid och 

rum för att lösa en given uppgift. För att lyckas med synkroniseringen av förband 

krävs god omvärldsuppfattning
65

. 

Produkten från planeringsfunktionen är en order och denna order är ledningssyste-

mets konkreta produkt
66

. Även hur produkten skapas beror på den kunskap och erfa-

renhet den militära personalen har. Vidare beror produktens utformning på metoder-

na och de processer som används i planeringsfunktionen. Även den teknik som an-

vänds kan ge ett stort stöd i denna funktion. Den teknik som kan användas är t.ex. 

kritiksystem, beräkningssystem men även andra former av informationsteknik
67

. 

Ordern kommuniceras ut till förbanden som genomför militära aktiviteter. Dessa 

aktiviteter skall utmynna i ett antal önskvärda effekter, men på grund av friktioner
68

 i 

ledningssystemet och vid genomförandet kanske dessa önskvärda effekter inte upp-

nås. Friktionerna kan bero på motståndarens agerande eller egna misstag och olyck-

liga omständigheter. Effekterna, både önskvärda och icke önskvärda, mäts och rap-

porteras av sensorer till datainsamlingsfunktionen. Datainsamlingen förser sensema-

                                                                 
64

 Berndt Brehmer: Vad är ledningsvetenskap, sid 53, Kungliga krigsvetenskapsakademiens Handling-
ar och Tidsskrift 2008, Stockholm, 2008 
65

 Thunholm P, Military Decision Making and Planning: Towards a New Prescriptive Model, Study 5 
sid 13. 
66

 Berndt Brehmer: Vad är ledningsvetenskap, sid 57, Kungliga krigsvetenskapsakademiens Handling-
ar och Tidsskrift 2008, Stockholm, 2008 
67

 Berndt Brehmer: Vad är ledningsvetenskap, sid 57, Kungliga krigsvetenskapsakademiens Handling-
ar och Tidsskrift 2008, Stockholm, 2008 
68

 Friktionerna finns överallt. De finna i varje steg eller funktion i DOODA-loopen. 
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kingfunktionen med data som utvärderar och följer upp verksamheten och förstår vad 

som skall göras. Sensemakingfunktionen ger inriktning till planeringsfunktionen som 

justerar ordern i syfte att lösa uppdraget. Denna cirkulation pågår fram till dess att 

uppdraget är löst eller till dess att uppdraget avbryts.  

3.2.1 FRÅN FUNKTION TILL FORM 

Det tre funktionerna sensemaking, planering och datainsamling, som skall uppfylla 

ledningssystemets syfte, består av organisation, metoder, procedurer och teknik
69

. 

Detta är ledningssystemets form.  

Organisationen består av utbildad personal. Personalen i ett militärt ledningssystem 

har även erfarenhet av ledning. Erfarenheten kan variera mellan olika individer i or-

ganisationen. Likaså kan utbildningen variera mellan personalen i organisationen.  

Metoderna och procedurerna varierar mellan olika organisationer och sektioner inom 

organisationen. Dessa metoder och procedurer ändras också genom åren då olika 

uppdragsprofiler ställer olika krav på metoderna.  

Även tillgänglig teknik, som skall stödja personalen, påverkar metoderna och proce-

durerna.  Tekniken som skall stödja personalen i ett militärt ledningssystem domine-

ras av olika system inom informations- och kommunikationsteknik
70

. 

Steget från funktion till form är en fråga om design
71

 och det handlar om att hitta så 

optimala metoder, procedurer, organisationer samt tekniker som möjligt för att upp-

fylla funktionerna. Trots att alla militära ledningssystem har liknande syfte samt att 

funktionerna är desamma
72

 skiljer sig ledningssystemen åt. Detta beror på, enligt 

Brehmer, främst av fem faktorer. Dessa fem faktorer är
73

: 

 Teknologi 

 Ledningsbehov 

 Möjligheten att utöva ledning 

 Ledningskultur 

 Legala krav 

                                                                 
69

 Berndt Brehmer: One loop to rule them all, 11th ICCRTS with the CCRP publication series, 
http://www.dodccrp.org/events/11th_ICCRTS/html/papers/063.pdf (mars 2011) 
70

 Berndt Brehmer: Vad är ledningsvetenskap, sid 66, Kungliga krigsvetenskapsakademiens Handling-
ar och Tidsskrift 2008, Stockholm, 2008 
71

  Berndt Brehmer: From function to form in the design of C2 system, 14th ICCRTS with the CCRP 
publication series, http://www.dodccrp.org/events/14th_iccrts_2009/papers/042.pdf  (mars 2011) 
72

 Funktionerna kan vara uttalade som sensemaking, datainsamling och planering eller kan de vara 
underförstådda funktioner som pekar mot ovan nämnda funktioner. 
73

 Berndt Brehmer: From function to form in the design of C2 system, 14th ICCRTS with the CCRP 
publication series, http://www.dodccrp.org/events/14th_iccrts_2009/papers/042.pdf  (mars 2011) 

http://www.dodccrp.org/events/11th_ICCRTS/html/papers/063.pdf
http://www.dodccrp.org/events/14th_iccrts_2009/papers/042.pdf
http://www.dodccrp.org/events/14th_iccrts_2009/papers/042.pdf
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En utförlig beskrivning av dessa fem faktorer och dess påverkan på formen är tro-

ligtvis en egen bok i ämnet.  

Brehmer skriver i sin artikel ”FROM FUNKTION TO FORM IN THE DESIGN OF C2 SY-

STEMS” att det är främst två tekniska system som är viktiga i design av ledningssy-

stem
74

. Det första är möjligheten att snabbt sända och ta emot stora mängder data och 

information. Det andra är förmågan att bearbeta dessa stora mängder data och infor-

mation. GIS är, som beskrivet innan, ett system som bearbetar stora mängder data 

och presenterar detta för användaren. Modern teknik medger att ledningen kan cent-

raliseras eller decentraliseras
75

. Enligt Brehmer styrs ofta graden av centralisering av 

mängden information som personalen i ledande befattningar klarar av att bearbeta. 

Vidare skriver Brehemer att den nya informationsteknologin kan komma att påverka 

på vilket sätt ledning utförs i framtiden. Tekniken kan komma att medge en högre 

grad av självsynkronisering mellan förband. Ett krav för självsynkronisering är att 

beslutsfattare har en bättre omvärldsuppfattning
76

.  

Den tekniska mognaden hos personalen är ytterligare en variabel som påverkar de-

signen av tekniska stödsystemen i ett ledningssystem
77

.  

Att införa ny teknik kan vara svårt och ta relativt lång tid och GIS är i sin linda i mi-

litär verksamhet. För att ny teknik skall införas eller användas i en organisation häv-

dar Everett Rogers att det är fem centrala parametrar
78

 som påverkar införandet. 

Innebörden av dessa fem parametrar är följande: 

 Observerbarhet: Till vilken grad är ny teknik synbar för individen och dess 

omgivning? 

 Relativ fördel: Till vilken grad är den nya tekniken bättre än den som skall 

ersättas? 

 Komplexitet: Teknik som inte är användarvänlig eller svår att konceptuellt 

förstå tar längre tid att införa. 

 Kompabilitet: Teknik som inte överensstämmer med tidigare erfarenhet och 

behov tar längre tid att införa. 

 Realiserbarhet: Ny teknik bör kunna utprovas i liten skala. 

 

  
                                                                 
74

 Ibid, sid 6. 
75

 Ibid, sid 12 
76

Berndt Brehmer: From function to form in the design of C2 system, sid 1214th ICCRTS with the 
CCRP publication series, http://www.dodccrp.org/events/14th_iccrts_2009/papers/042.pdf  (mars 
2011),  
77

 Brehmer, B, Föreläsning på FHS OP 2009-06-11 
78

 Rogers, E.M (1995)  Diffusion on Innovations, (5 ed.) The Free Press, New York. 

http://www.dodccrp.org/events/14th_iccrts_2009/papers/042.pdf
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4 LEDNINGSMETOD KOPPLAD TILL VALD LEDNINGSTEORI 

”Känner man fienden och sig själv är segern inte i fara . Har man dessutom förstått 

terrängens betydelse blir segern fullständig.” 

Sun Zis, Krigskonst79 

 

För att få en uppfattning om vilken information 

som behandlas i de tre olika funktionerna, sen-

semaking, planering och datainsamling, i DOO-

DA-loopen kommer en planeringsmetod att bely-

sas. Planeringsmetoden är en av de processer 

som skall uppfylla funktionerna i DOODA-

loopen. Den information som behövs för att kun-

na genomföra processen planering enligt denna metod kommer att redovisas. Infor-

mationsbehovet som planeringsmetoden påvisar skall sedan diskuteras för att se om 

informationsbehovet går att presenteras och behandlas i ett geografiskt informations-

system (GIS) samt undersöka om GIS kan stödja de olika funktionerna i DOODA-

loopen. 

För att kunna analysera planeringsmetoden kommer de olika stegen i metoden att 

kopplas till de olika funktionerna DOODA-loopen. 

Den planeringsmetod som valts i denna uppsats är PUT (Planering Under Tids-

press)
80

 Motivet till detta val är att moderna svenska planeringsmetoder bygger på 

PUT, exempelvis Metodhandbok Ledning Bataljon 2007, samt att det är den plane-

ringsmetod som utbildas vid FHS på officersprogrammet.  

PUT-metoden bygger på en naturalistisk beslutsfattande modell
81

. Det innebär att 

individen eller gruppen som fattar beslut tar fram ett handlingsalternativ beroende på 

hur de har uppfattat situationen. Detta handlingsalternativ kan förbättras med hjälp 

av utvärdering eller spel på handlingsalternativet. De faktorer som karaktäriserar och 

påverkar naturalistisk beslutsfattande är:
82

 

 Verkliga, ej konstgjorda, situationer och problem 

 Osäkra och dynamiska miljöer 

                                                                 
79

 Ooi Kee Beng och Bengt Pettersson, Sun Zis Krigskonst, sid 127, Försvarshögskolan, Stockholm, 
1999 
80

 Thunholm P, Military Decision Making and Planning: Towards a New Prescriptive Model, passim 
(Stockholm: Stockholms universitet, 2003) . 
81

 Ibid.  study 4, sid 34. 
82

 Bossé E et al. Concepts, Models, and Tools for Information Fusion, Norwood, ARTECH HOUSE, INC. 
2007, sid 16. 
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 Dåligt definierade, motsägelsefulla eller växlande mål 

 En cykel av beslut-verkställande-nytt beslut  

 Tidspress 

 Inblandning av flera individer 

 Förekomst av organisatoriska normer och mål 

 Risk för intressekonflikter 

Enligt Thunholm kan den naturalistiska beslutsfattningsmetoden snabbas upp om 

processen att bedöma situationen förbättras
83

. Hur individer eller grupper tolkar data 

för att bedöma en situation eller händelse återkommer i avsnittet med informatiken. 

Planeringsmetoden PUT är indelad i tre steg
84

, 1: Vad måste uppnås för att lösa upp-

draget? 2: Hur kan uppdraget lösas? 3: Hur skall uppdraget lösas? De tre stegen är 

beskrivningar på tre processer som kan ingå i ett ledningssystems funktioner.  

4.1 STEG 1: VAD MÅSTE UPPNÅS FÖR ATT LÖSA UPPDRAGET? 

För att lösa tilldelad uppgift efterfrågas följande information i PUT-metoden, steg 1: 

tillgänglig tid för planering och genomförande, terrängfaktorer samt information om 

ingående aktörer. Stor del av informationen framgår av högre chefs målbild, genom-

förandeidé, riktlinjer och av högre chef angivna framgångsfaktorer. Syftet med steg 1 

är att skapa en mental presentation och överskådligt beskriva vad förbandet skall 

göra, varför det skall göras, var skall det göras, när skall det ske samt hur skall det se 

ut när det är klart. För att skapa överskådlighet, och som ett stöd till mental presenta-

tion, förordar PUT-metoden att man grafiskt ritar upp relevant information på en 

karta.  Uppdragsområdet studeras översiktligt på kartan i syfte att klarlägga operativa 

och taktiska möjligheter och begränsningar, dvs tidigt identifiera aktörer, terrängfak-

torer, väder och sikt som påverkar önskat slutläge. Slutläget skall, enligt metoden, 

beskrivas grafiskt på en karta med text som förstärker den grafiska informationen. 

Vidare skall information som saknas, alternativt är osäker och behöver kontrolleras, 

nedtecknas.  

 Produkter från detta steg är
85

: 

 Preliminär målbild, en grafisk presentation om önskat slutläge. 

 Tidslinjal 

 Planeringsförteckning även kallad ”fyrfältaren”, innehåller Framgångsfak-

torer, Und/infobehov, Begränsningar i handlingsfrihet samt omedelbara åt-

gärder/förberedande order. 

                                                                 
83

 Thunholm P, Military Decision Making and Planning: Towards a New Prescriptive Model (Stock-
holm: Stockholms universitet, 2003) study 4, sid 34. 
84

 Metodhandbok Ledning Bataljon 2007, passim, M7739-353011, Försvarsmakten. 
85

 Ibid, sid 62.  
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4.2 STEG 2: HUR KAN UPPDRAGET LÖSAS? 

Steg 2 i PUT modellen är även den nedbruten till tre moment. Dessa tre är: identifie-

ra utgångsvärden, ta fram egna handlingsalternativ samt definiera framgångsfaktorer. 

Alla dessa steg skall presenteras visuellt, normalt sker denna visuella presentation på 

en karta. I processen identifiera utgångsvärden ingår fördjupad beskrivning om både 

civila och militära aktörer. Informationen om aktörer som berörs i detta steg är civil-

läget, vårt läge och stridvärde, motståndaren läge och stridsvärde samt motståndarens 

handlingsmöjligheter. Även en styrkejämförelse skall genomföras i detta steg, vars 

syfte är att skapa en visuell presentation av egen och motståndarens styrkeutveckling 

över tiden. Styrkejämförelsen hjälper planerare att identifiera omslagspunkter i styr-

keförhållandena som egna förband kan utnyttja eller undvika. Vidare skall en visuell 

presentation av terrängen, aktuellt väder och siktförhållanden skapas. I denna presen-

tation skall framgå nyckelterräng, hinder och förträngningar, möjliga framrycknings-

vägar etc. De två sista momenten i detta steg är att generera egna handlingsalternativ 

och definiera framgångsfaktorer med hjälp av den information man behandlat tidiga-

re i detta steg. Egna handlingsalternativ är enkla skisser som visualiserar genomför-

bara tillvägagångssätt som vid genomförande når den tänkta målbilden. När fram-

gångsfaktorer definieras skall tidigare insamlad information studeras för att erhålla 

en enhetlig situationsförståelse för att därefter ta fram specifika framgångsfaktorer, 

d.v.s. om det finns några delsteg som måste lösas/uppnås för att målbilden skall nås. 

Sammantaget efterstävas att erhålla ett informationsöverläge i detta steg.  

”Informationsöverläge innebär att det inte bara är mängd och kvalitet avseende in-

formationen som avgör utan informationsöverläge uppstår först när det resulterar i 

en operativ fördel till tid och rum”
86

 

Alla dessa moment i analysen av olika ingående variabler stöds av ett avancerat 

GIS
87

. 

Produkter från detta steg är
88

: 

 Planeringsoleat, En grafisk presentation om läget. Information och slutsatser 

kring aktörer, terräng, väder och sikt. 

 Uppdaterad planeringsförteckning 

 Uppdaterad tidslinjal 

4.3 STEG 3: HUR SKA UPPDRAGET LÖSAS? 

                                                                 
86

 Doktrin för gemensamma operationer, sid 43, Försvarsmakten, 2005. 
87

 Information inhämtad under samtal och e-postkonversation mellan Åke Sivertun, univ. lekt. i Led-
ningssystem. FHS/MTA och författaren. Maj 2011. 
88

 Metodhandbok Ledning Bataljon 2007, sid 64-69, M7739-353011, Försvarsmakten. 
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Detta steg innehåller fyra moment. Det första är att utveckla en genial plan som gra-

fiskt, vanligtvis på en karta, skall beskriva en genomförandeidé om hur uppdraget 

skall lösas. Denna geniala plan bör i de nästa momenten testas i ett spel. Detta kan 

genomföras med hjälp av grafisk simulering på kartan eller vid tidspress mentalt. 

Kritiksystem kan eventuellt bistå beslutsfattare vad olika förband kan klara av och 

inte vid olika situationer
89

. Det kan visa var enheter kan uppträda och inte samt vilka 

räckvidder på vapen, sensorer och kommunikationssystem förband har i olika situa-

tioner kopplade till terräng, väder och sikt.  

Vid granskningen av genomförandeidén bör ett antal underrättelsebehov framkom-

ma. Dessa behov kan och bör hanteras av ett informationssystem, exempelvis GIS. 

Vidare kan man tydligt identifiera möjligheter och begränsningar kopplade till tid 

och rum vid spelet
90

 eller med hjälp av ett kritiksystem
91

. Eftersom GIS hanterar 

både spatiala och temporala variabler borde GIS kunna stödja dessa aktiviteter vid 

planeringen. 

Därefter skall man besluta hur uppdraget skall lösas. I detta sista moment skapas 

produkter i form av en order och ett antal planer till de enheter som genomför verk-

samheten, samt uppföljningsplaner inom ledningssystemet. Uppföljningsplaner och 

beslutsstödsplaner stödjer ett dynamiskt beslutsfattande,
92

 dvs. beroende på utgången 

av ett skeende är man beredd att justera de planerade åtgärderna. Detta stödjer ett 

cybernetiskt synsätt på PUT-metoden. 

Produkter från detta steg är
93

: 

 Målbild (MB) 

 Genomförandeidé (GFI) 

 Stridsledningsoleat (SLO) 

 Indelning, gruppering, uppgift (IGU) 

 Funktionsinriktningar. 

 Beslutstödsplan. I beslutstödsplanen ingår beslutstillfällen, underrättelsein-

hämtningsplan samt en karta med grafiskt angivna beslutstillfällen.  

 Uppföljningsplan. Denna utformas grafiskt eller i matrisform och innehåller 

specifika framgångsfaktorer, omedelbara åtgärder samt de viktigaste be-

slutstillfällena från beslutsstödsplanen. Vidare skall informationsbehovet föl-

jas upp med hjälp av denna plan. 

                                                                 
89

 Sivertun Å, Critique systems for Geographic information and GIS. Proceedings at 24th International 
Cartographic Conference ICC 2009 Santiago, Chile. 
90

 Metodhandbok Ledning Bataljon 2007, sid 74, Försvarsmakten, Stockhom, 2007. 
91

 Sivertun Å, Critique systems for Geographic information and GIS. Proceedings at 24th International 
Cartographic Conference ICC 2009 Santiago, Chile. 
92

 Thunholm P, Military Decision Making and Planning: Towards a New Prescriptive Model, Study 5 
sid 1. 
93

 Metodhandbok Ledning Bataljon 2007, sid 69-73 , M7739-353011, Försvarsmakten. 
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Utvärderingen genomförs i två delar
94

. En del är att följa upp och kontrollera om 

verksamheten uppfyller målbilden och löser uppdraget. Som hjälpmedel för att kon-

trollera finns tidigare nämnda uppföljningsplan och målbild. Den andra delen är en 

utvärderande och lärande del som syftar till att förbättra förutsättningarna att fatta 

bättre beslut och undvika oönskade effekter inför nästkommande uppdrag.  

Vid uppföljning av en verksamhet mäts erhållna effekter mot önskade effekter. Om 

det är differens mellan önskade och verkliga effekter justeras genomförandet så att 

önskade effekter uppnås i syfte att lösa uppdraget. Uppföljningsplanen med de speci-

fika framgångsfaktorerna är ett stöd för uppföljningsprocessen. 

Utvärderingen av verksamheten är till stor del en process vars syfte är att kontinuer-

ligt förbättra utförandet vid pågående och kommande uppdrag. Förbättringarna bör 

inbegripa alla funktioner och aktiviteter i ledningssystemet.  

  

                                                                 
94
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FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2011-05-24 

Johan Brorson 

SA Militärteknik 

 

 

 33 

5 INFORMATIK 

För att undersöka om GIS kan vara ett 

stöd för personalen i ett ledningssy-

stem stödjer sig uppsatsen på en teori 

om hur en människa eller flera männi-

skor kan ta till sig information. Denna 

teori är Börje Langefors (1995) info-

logiska ekvation
95

. Den infologiska 

ekvationen är ett försök att med "ma-

tematiska" metoder beskriva betydel-

sen av användarens förkunskaper och 

vilken tid man har till sitt förfogande för att med en viss mängd presenterad data ska 

kunna få en situationsförståelse. 

Denna process har stor betydelse för en verksamhet och dess informationsförsörj-

ning. Enligt den infologiska ekvationen är informationen för en enskild individ bero-

ende av tolkningen av data (D) under en viss eller given tid (t) samt individens refe-

rensramar(S). Referensramarna består av tidigare erfarenhet/kunskap, begreppsvärld, 

verklighetsuppfattning samt individens värderingar.  

 
Figur 7, Langefors infologisk ekvation (Langefors) 

I = den inhämtade informationen/kunskapen.  

i = informationsprocessen där individen inhämtar informationen/kunskapen.  

D = data, materialet som tolkas till information.  

S = referensramarna, individens begreppsvärld, verklighetsuppfattning och värde-

ringar, individens samlade tidigare kunskaper och erfarenheter.  

t = tiden individen har till förfogande.  

För att skapa Information (I) av Data (D)behöver en individ tid (t) samt egna refe-

rensramar. Referensramarna (S) hos en användare är bl.a. beroende på individens 

eller gruppens tidigare erfarenhet, utbildning och kulturella värderingar.  

Data (D) kan presenteras för användarna via ett tekniskt system. Vid design av tek-

niska system som interagerar med människor bör designern ta hänsyn till individer-

nas referensramar. Ett problem för en designer av informationssystem är att det ofta 

är mer än en person som kommer använda sig av det tänkta informationssystemet. 

Det innebär att design av gränssnittet mellan människa och maskin ofta är en kom-

                                                                 
95
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promiss.  Ett sätt att kompensera för detta är att öka individernas referensramar med 

utbildning och träning. 

Med rätt träning och utbildning samt design kan informationstekniken bistå individen 

med att insamla, bearbeta och presentera data på ett sådant sätt att högre kunskap 

eller informationsförståelse erhålls på en given tid
96

.  Porathe har visat, i sin avhand-

ling, att en väl avvägd design på gränssnittet mellan människa och system där rele-

vant information presenteras medför att individen inte behöver lika mycket tid för att 

skapa sin kunskap och förståelse för en situation
97

. Detta medför att individerna kan 

lägga mer tid på nästa uppgift eller att fatta beslut snabbare.  

En av krigföringens principer är just att hålla ett högt tempo avseende bl.a. besluts-

processer.
98

 Detta går att återkoppla till Thunholms påstående om att den naturalis-

tiska metoden för beslutsfattande bör kunna snabbas upp om processen att bedöma 

situationen förbättras
99

.  
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6 DESIGN AV LEDNINGSSYSTEM 

För att designa ett system bör utvecklarna av 

system följa ett antal designmodeller. Uppsat-

sen har valt att beskriva två skilda designmo-

deller för informationssystem. Den första mo-

dellen, JDL User model
100

, beskriver de funk-

tionella krav som ställs på ett informationsfu-

sionssystem. Det finns flera liknande modeller 

men denna har valts på grund av att det är den 

för tillfället är den mest accepterade
101

.  

Den andra modellen som valts, i denna uppsats, är användarcentrerad design mo-

dell
102

. Denna modell beskriver hur informationssystem bör designas för att vara 

användarvänlig och användbara. Motivet till detta val är att stor del av den litteratur 

författaren har läst hänvisar avseende interaktionen mellan människa och informa-

tionssystem hänvisar till denna modell
103

.  

6.1 INFORMATIONSFUSION 

GIS är, som beskrivet i ett tidigare kapitel, ett system som hanterar, fusionerar samt 

presenterar en stor mängd spatial och temporal data och information.   

Det finns i litteraturen beskrivet ett antal olika eller liknande modeller för data- och 

informationsfusion. Data- och informationsfusion är en framgångsfaktor
104

 för att 

möta de ökade kraven på situationsanalys och beslutsunderlag i ledningssystem som 

hanterar en stor mängd data och information.  Följande fördelar kan härledas till 

data- och informationsfusionsteknikerna:
105

 

 De tillåter att man kan hantera stor mängd information och korrelationer 

mellan till synes orelaterad, förbisedd eller falsk information för att presente-

ra en sammanhängande representation av en pågående situation för besluts-

fattare. 

 De möjliggör för beslutsfattare att hantera komplexiteten och tempot i dagens 

moderna, dynamiska operationer.  

                                                                 
100

 Joint Directors of Laboratories (JDL) Data Fusion Model, DOD, USA. 
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 Bossé E et al. Concepts, Models, and Tools for Information Fusion, Norwood, sid 69 ARTECH 
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 Jenkins. D.P., et al., Cognitive work analysis: Coping with complexity, sid 65. Ashgate Publishing 
Company, Burlington, 2009. 
104

 Bossé E et al. Concepts, Models, and Tools for Information Fusion, sid 69. Norwood, ARTECH 
HOUSE, INC. 2007. 
105

 Ibid, sid 69 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2011-05-24 

Johan Brorson 

SA Militärteknik 

 

 

 36 

 De ger förbättrad spatial och temporal bevakning, ökat förtroende för infor-

mationen och minskade tvetydligheter eller oklarheter angående informatio-

nen.  

En av de mer accepterade
106

 modellerna för data- och informationsfusion är JDL 

Data-Fusion modellen. En variant av denna modell är JDL-User model som tillåter 

att människan (Level 5) är delaktig i data- och informationsfusionen
107

. Modellen 

möjliggör hanteringen av information om aktörer i ett operationsområde samt om 

terrängen, väder och sikt. Modellen illustreras i figur 8. 

 

 Figur 8, JDL-User Model, Bossé et al. 

Level 0 – Pre Processing Denna process hanterar upptäckten och extrahering av ob-

jekt från sensorerna d.v.s. insamlar och lagrar data från interna och externa sensorer. 

Level 1- Object Assessment: Denna process hanterar slutsatser om objekt, klassifice-

ring, identifiering, positionering, följning, ontologier, topologier, attribut, samt vilken 

aktivitet objekten genomför mm. Slutsatser kan vara fastställa identiteten hos ett ob-

jekt eller kan det vara slutsatser kring bärigheten på en väg. Slutsatser kan även vara 

var olika enheter kan fara i terrängen beroende på deras terräng framkomlighet. Det 

kan även vara slutsatser om räckvidder på verkans- och sensorsystem kopplade till 

geografin, väder och sikt. 
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Level 2- Situation Assessment: Denna process hanterar bedömningar och förutsägel-

ser om relationer mellan objekt. Det kan handla om styrkesammansättning, infra-

struktur, omgivningen mm. Det kan även vara bedömningar om vilka vägar eller 

områden borde vara säkrare än andra i förhållande till vad som skett i området tidiga-

re. Processen stödjer DOODA-loopens sensemakingfuntion. 

Level 3- Impact Assessment: Denna process hanterar bedömningar och förutsägelser 

av effekterna på planerade, uppskattade eller beräknade handlingar utförda av aktö-

rerna. Detta inbegriper att bedöma sårbarheter i förhållande till hoten i omgivningen. 

Processen stödjer DOODA-loopens både i sensemaking- och planeringsfunktionen. 

Level 4- Process Refinement: Denna process hanterar fusioneringen av informationen 

samt ledningen av informationskällorna i syfte att styra data- och informationskällor-

na så att informationsinhämtningen stödjer de taktiska/operativa målen. En del av 

denna process är styrd av mänsklig aktivitet och stödjer DOODA-loopens plane-

ringsfunktion. 

Level 5- User Refinement: Denna process medger en anpassningsbar inriktning av 

vems informationsbehovsfrågor som skall besvaras samt vem som har tillgång till 

informationen i en organisation. Här presenteras data och information för beslutsfatt-

ning och genomförande. Denna process är till sin helhet styrd av människan och 

stödjer DOODA-loopens planeringsfunktion. 

Data Sources är de tekniska sensorer som insamlar data åt informationsfusionssy-

stemet. Level 0 tar hand om data från sensorerna. 

Information Sources är den information systemet erhåller från mänskliga källor. Det 

kan vara underrättelser som förfinar data från de tekniska sensorerna eller kan det var 

bedömningar om objekt och aktörer. De mänskliga sensorerna stödjer processerna på 

Level 0-3 i denna modell. 

DataBase Management System lagrar och indexerar all data och information om ob-

jekt och aktörer. Denna funktion medger även att externa datafusionssystem får ta del 

av den samlade informationen som finns sparad i systemet och vice versa.  

För att GIS ska ha möjlighet att utföra de operationer som ett informationssystem i 

en militär operation behöver bör det teknisk designas med stöd av en data- och in-

formationsfusionsmodell. 
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6.2 ANVÄNDARCENTRERAD DESIGN 

Detta avsnitt avser inte att vara uttömmande gällande svaren på hur ett system skall 

designas, utan visa på ett antal principer som bör vara uppfyllda för att ett tekniskt 

system skall vara användarvänligt och användbart. 

Design är en arbetsprocess för att utveckla lösningar på ett medvetet och innovativt 

sätt där både funktionella och estetiska krav ingår med utgångspunkt från brukarens 

behov. Brukaren eller brukarna i denna uppsats är de stabsmedlemmar som skall 

nyttja det tänkta informationssystemet. Enligt teorin om militärtekniken påverkar 

officeren tekniken och tvärtom.  Det innebär att officeren bör vara delaktig i desig-

nen av GIS samt att GIS möjligheter och begränsningar bör belysas för officeren. 

Den metod som stödjer denna process bäst är användarcentrerad design som kommer 

att belysas nedan. 

Användarcentrerad design betonar vikten av att designa system som är användbara 

och som man förstår
108

.  När man använder sig av användarcentrerad design är an-

vändaren med i utveckling av ett system från start
109

. När användaren är med från 

start vid utvecklingen av ett system säkerställs det att det blir användbart
110

 för an-

vändaren. Om inte användaren av ett system upplever det som lättanvänt blir det lätt 

en belastning för användaren. Då processer och funktioner som systemet skall ge 

stöd åt användaren upplevs som jobbiga och stressande
111

 kommer användaren 

motarbeta systemet och det blir inte det stöd som var avsett vid anskaffningen av det. 

Om användaren skall förstå systemet är det viktigt att designern av systemet och an-

vändaren har en likadan mental bild om hur systemet fungerar
112

.  Detta illustreras i 

figur 9. 
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Figur 9, Tre aspekter på mentala modeller, Designerns och användarens modell samt systembild, Egen tolkning av Norman 

(1988) 

Designerns mentala modell beskriver hur designern föreställer sig att systemet funge-

rar. Användarens mentala modell skapas av användaren för att förklara för sig själv 

och få en förståelse för hur systemet fungerar. Det optimala ur användarsynpunkt är 

att dessa två mentala modeller är identiska
113

. Oftast kommunicerar designern och 

användaren inte direkt med varandra utan de kommunicerar via systemet och dess 

systembild. Därför är det av yttersta vikt att designern formar systemet så att det vi-

sar en så rätt systembild som möjligt i syfte att designerns och användarens mentala 

modell blir så lika varandra som möjligt. 

När ett system nyttjas av användaren skall det tydligt ge signaler på vad det klarar av 

och inte, samt ge användaren feedback på utförda åtgärder
114

. Det skall även vara 

förutsägbart så att användaren förstår vad man kan göra i systemet och inte. 

Norman har kommit fram till sex övergripande designprinciper som ett informations-

system bör uppfylla för att det skall vara lätt att använda och vara användbart.  

  

                                                                 
113
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Normans sex övergripande designprinciper är
115

: 

1. Systemet skall tillhandhålla många sammansatta och naturliga signaler som 

förmedlar vad det gör, kan göra, och inte kan göra. Svårigheten med att an-

vända symboler är att de ofta kan misstolkas
116

. Det krävs både utbildning 

och övning för att bemästra symboler, bilder och signaler
117

. 

2. Systemet skall vara förutsägbart. Användaren skall veta i förhand vad som 

skall ske när man ber systemet utföra vissa uppgifter. 

3. Systemet skall ha en förmåga att förmedla en lättförstålig och korrekt sy-

stembild så att designerns och användarens mentala modell av systemet är 

densamma. 

4. Systemet skall göra resultatet av utfört arbete begripligt för användaren. 

5. Systemet skall kontinuerligt medvetandegöra för användaren systemets status 

och tillstånd. 

6. Systemet skall utnyttja naturlig avbildning såsom bilder och symboler som är 

naturliga för användaren så att interaktionen mellan system och människa 

blir begripligt och effektivt.  

Dessa sex designprinciper för hur interaktionen mellan människa och informations-

systemet skall underlättas i syfte att vara användbart och användarvänligt bör beaktas 

utvecklingen av system. Trots att dessa principer följs krävs det utbildning på syste-

met för att det skall användas optimalt och verkligen vara användbart och användar-

vänligt
118
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7 RESULTAT OCH DISKUSSION  

 

7.1 RESULTAT 

GIS är ett system som möjliggör att man samlar data och lagrar dessa data topolo-

giskt indexerad. Vidare möjliggör GIS att man analyserar och presenterar temporala 

och rumsliga sammanhang för att ge ett bra underlag för beslut. GIS kan vara ett 

verktyg för kognitiv avlastning för människan i ledningssystemet, genom att GIS kan 

analysera och presentera efterfrågad information samt visa på sammanhang mellan 

till synes osammanhängande händelser. Dessutom kan GIS fusionera data så att an-

vändaren inte behöver göra denna fusionering mentalt. Denna förmåga, att genomfö-

ra kognitiv avlastning, visar Porathe
119

 i sin avhandling. 

Den information som behandlas, och de produkter som genereras av en stab när man 

planerar och genomför en militär verksamhet, är ofta kopplad till geografin. 

Kopplingarna till geografin finns både hos egna samt andra aktörer. Vidare är infor-

mation om terräng, väder och sikt kopplad till geografin. Olika planeringsprodukter 

såsom planeringsoleat, funktionsplaner, beslutsstödsplan och uppföljningsplan kan 

och bör enligt redovisad planeringsmetod presenteras med hjälp av en karta eller ett 

kartverktyg. Även underrättelser och allmän information om och inom ett område av 

militärt intresse kan till stora delar kopplas till geografin.  

Enligt DOODA-loopen skall datainsamlingsfunktionen hantera data och information 

från sensorer, både tekniska och mänskliga. Det som rapporteras som data är både 

data om aktörer och geografiska objekt. Det är även data om väder och siktförhållan-

den. 

Vidare skall denna funktion kunna besvara eventuella informationsbehov från sen-

semakingfunktionen. Detta innebär att man bör kunna insamla, lagra, söka data och 

information i denna funktion.  

De produkter som enligt PUT-metoden produceras i datainsamlingsfunktion är: 
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 data till planeringsoleat 

 data som svarar på frågor i planeringsförteckningen 

 data att jämföra med uppföljningsplanen 

 data som triggar beslutsstödsplanen 

Enligt DOODA-loopen skall sensemakingfunktionen leda fram till en förståelse av 

vad man skall göra, med givna resurser, i aktuell situation för att lösa tilldelat upp-

drag. Vidare skall sensemakingfunktionen ge inriktning åt hela den militära insatsen. 

Sensemaking, förståelse och medvetenhet är kognitiva processer
120

, dvs. processer 

som sker i hjärnas hos individer. GIS och andra informationssystem kan stödja den 

kognitiva processen men bara utifrån Langerfors infologisk ekvation. Även Porathes 

avhandling
121

 stödjer detta resonemang. GIS kan ha en roll att fylla mellan den kog-

nitiva domänen och informationsdomänen. Den rollen är att presentera information 

och data så bra som möjligt för att människan, i systemet, skall kunna tolka informa-

tionen snabbt och korrekt.  

Vidare bör GIS stödja staben att ta fram de produkter som enligt PUT-metoden skall 

genereras i sensemakingfunktionen. De produkter som PUT-metoden beskriver är 

följande: 

 Målbild 

 Planeringsoleat 

 Tidslinjal 

 Planeringsförteckning 

Då GIS både klarar av att hantera spatial och temporal information kan GIS stödja en 

stab att ta fram de flesta av dessa produkter . 

Enligt DOODA-loopen skall planeringsfunktionen producera anvisning om hur upp-

draget skall lösas, d.v.s. transformera sensemakingfunktionen förståelse i vad man 

skall göra till hur man skall synkronisera och använda tilldelade resurser för att lösa 

ett problem, uppdrag eller uppgift. Planeringsfunktionen går från den kognitiva do-

mänen till informationsdomänen då anvisningar om hur uppdraget skall lösas produ-

ceras. De produkter som enligt PUT-modellen skall produceras i denna funktion är 

följande: 

 Order 

 Genomförandeidé 

 Stridsledningsoleat 

 Indelning, gruppering, uppgift 

                                                                 
120
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 Funktionsinriktningar 

 Beslutstödsplan 

 Uppföljningsplan 

Då de flesta av dessa produkter är geografiskt kopplade bör ett GIS kunna stödja 

individerna vid framtagning av dessa produkter. En viktig del i planeringen, enligt 

PUT-metoden, är att kritiskt granska genomförandeidén med hjälp av spel eller stöd 

av kritiksystem. En av de centrala delarna i ledning och en del av syftet med led-

ningssystemet är att synkronisera förband i tid och rum för att lösa en given uppgift. 

För att lyckas med synkroniseringen av förband krävs god omvärldsuppfattning
122

.  

För att åskådliggöra kopplingen mellan DOODA-loopen och ledningsmetoden be-

skriven i Metodhandbok Ledning Bataljon 2007 beskriver bilden de produkter som 

genereras från respektive funktion.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10, PUT-produkterna kopplade till DOODA-loopens funktioner (Johan Brorson) 

Den produkt som bäst stöds av GIS är troligtvis PUT-produkten planeringsoleat. I 

denna produkt bör samtliga aktörer analyseras. Vidare skall terräng, väder och sikt 

analyseras i denna produkt. Flertalet av dessa utgångsvärden går att koppla till geo-

grafin
123

. Med hjälp av GIS kan aktuellt läge för dessa utgångsvärden kontinuerligt 

hållas uppdaterade med hjälp av funktionen datainsamling. Då datainsamlingen sker 

kontinuerligt och förser individerna med mer data och information medges att kun-

                                                                 
122

 Thunholm P, Military Decision Making and Planning: Towards a New Prescriptive Model, Study 5 
sid 13. 
123

 Sivertun, Å & Gumos, A. (2006) Analysis of Cross country trafficability. Progress in Spatial Data 
Handling, Springer Berlin, Heidelberg New York ISBN – 13 978-3-540-35588-5 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2011-05-24 

Johan Brorson 

SA Militärteknik 

 

 

 44 

skapen om rådande situationen ökar. GIS kan även bidra med att ett informations-

överläge uppstår som kan utnyttjas av de förband som ingår i en operation. 

Ett försök att åskådliggöra denna kunskapsökning med kopplingar mellan Langefors 

infologiska ekvation och DOODA-loopen visas i figur 11. (Informationsspiralen) 

Figuren visar hur flera varv i beslutscykeln (DOODA-loopen) ökar informations-

mängden och därmed kunskapen hos individerna.  

 

Figur 11, Informationsspiralen (Johan Brorson) 

Tiden för att erhålla en förståelse och kunskap om vad som sker i ett operationsom-

råde har förutsättningar att snabbas upp med hjälp av ett väl designat GIS
124

. Detta 

medför sannolikt att sensemakingprocessen går fortare. En av krigföringens principer 

är just att hålla ett högt tempo i bl.a. beslutsprocesserna
125

.  

JDL modellen möjliggör även att data sprids mellan olika enheter för att successivt 

kunna öka informationsinnehållet. Detta bör öka data- och informationsspridningen 

mellan olika enheter och ger troligtvis en ökad synkronisering mellan enheter som 

ingår i en operation.  

Fördelen med att koppla GIS till DOODA-loopens funktioner, i stället för de proces-

ser som beskrivs i olika ledningsmetoder, är att processerna kan förändras över tiden 

medan funktionerna troligtvis är desamma över tiden126.  Detta medför att samma 

stödsystem kan användas även om de olika processerna i ett ledningssystem föränd-

ras. Dessutom kan (med ett generiskt GIS och en generisk databas i botten) de olika 

funktionerna på olika förbandsnivåer knytas samman för att erhålla ökad synkronise-

ring.  
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Vid designen av GIS bör användarna tidigt vara med för att säkerställa att systemet 

blir användarvänligt och användbart. Om GIS inte blir användarvänligt och använd-

bart är risken stor att systemet upplevs som en belastning av användaren
127

. Trots alla 

dessa designprinciper krävs utbildning på och erfarenhet av ett system för att kunna 

använda det fullt ut. Detta synsätt går att härleda till Langefors infologiska ekvation. 

 

7.2 DISKUSSION 

7.2.1 GIS 

Fördelarna med GIS i ett ledningssystem, som ett verktyg där underlag för beslut 

presenteras, är synbara. Idag används GIS inom många områden, både militärt och 

civilt. GIS används inom många olika discipliner, allt från stadsplanering till naviga-

tionshjälpmedel. Det används både som ett analysverktyg för exempelvis forskning 

men även som ett beslutsstödsystem. Finns det då inga nackdelar? En nackdel är den 

stora mängd data som behövs för att göra rättvisa analyser om en situation, händelse 

eller förlopp. Att samla in denna stora mängd data kräver både resurser och tid. Des-

sa resurser, eller tiden, för att insamla data kanske inte finns att tillgå i en operation. 

Det som tillsynes är en nackdel för GIS kan dock bli en fördel när GIS används i ett 

operationsområde under längre tid. Insamlad data ackumuleras i systemet och använ-

darna kan efterhand få en ökad medvetenhet av händelser och objekt i tid och rum. 

Denna överskådlighet med spatiala och temporala variabler kan gå förlorad i ett tra-

ditionellt informationssystem. Ytterligare en nackdel är att GIS ofta är relativt kvali-

ficerade att använda och kan kräva mycket utbildning för att användas optimalt.  

En av de grundläggande krigföringsprinciperna är tempo. GIS skulle kunna öka tem-

pot i beslutsfattningsprocessen men även vid synkroniseringen av ingående enheter i 

en operation. GIS möjliggör att information sprids till alla ingående enheter i en ope-

ration. Informationsspridningen kan möjliggöra en högre och snabbare synkronise-

ring mellan förband. Dock kan informationsspridningen ställa krav på andra system 

och metoder, exempelvis kommunikationssystem och planeringsmetoder. 

 

7.2.2 VALDA TEORIER 

Som beskrivits tidigare i uppsatsen kan valda teorier visa på brister. 

Några av de identifierade bristerna med DOODA-loopen är att personalen i lednings-

systemet inte behandlas så väl som vore önskvärt ur informationssynpunkt. Vidare 
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bör eventuellt funktionerna i DOODA-loopen delas upp i fler funktioner. De tre be-

fintliga funktionerna innehåller mer än vad deras namn beskriver. Det innebär att 

funktionerna bör analysera mer i detalj för att utreda vad de verkligen innebär. De 

militära friktionerna som förtjänstfullt tas upp i denna teori borde förtydligas att de 

finns i alla steg som beskrivs. En förklaring till att friktionerna placeras mellan effek-

ter och sensorer i teorin kan vara att det är där de först upptäcks. 

Langefors infologiska ekvation kan tyckas vara ålderdomlig men flera moderna 

forskningsrapporter använder sig av denna teori.  

De designteorier som använts i denna uppsats är de som den studerade litteraturen 

rekommenderar. Det finns varianter och uppdateringar av dessa teorier men de 

grundläggande principerna är desamma. 

7.2.3 METOD 

Metoden som använts i denna uppsats med att jämföra två likvärdiga ledningssy-

stemteorier för att därefter beskriva ledningsmetoder, informatik och designprinciper 

kan diskuteras. Metoden är ett försök att ur ett informationsperspektiv undersöka den 

militära nytta med GIS i ett ledningssystem. 

Det finns med största sannolikhet fler teorier och modeller att undersöka för att få en 

tydligare bild av vad GIS kan bidra med i ett ledningssystem. Detta ryms dock inte 

inom ramen för denna uppsats.  
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8 SLUTSATS 

GIS kan bidra till den militära nyttan främst med att möjliggöra ett informationsöver-

läge gentemot en motståndare, vilket innebär att de tillfällen som ger en operativ 

eller taktisk fördel i tid och rum kan utnyttjas.  GIS borde kunna designas så att det är 

ett stöd för beslutsfattande. Krav på användbarhet och användarvänlighet borde kun-

na tillgodoses, med ett antal designprinciper, men det frånsäger inte att personalen 

behöver utbildning på systemet för att kunna utnyttja GIS fulla potential, så att per-

sonalen kan bedöma kvaliteten på ingående data samt på de analysmetoder som finns 

implementerade. 

GIS har förmågan att tydliggöra samband mellan olika händelser, objekt och aktörer 

kopplade till tid och rum. GIS kan medge att data och information samlas in, analy-

seras och presenteras för användarna så att högre nivå av kunskap om en situation 

nås på en kortare tid än om man använder karta eller sjökort på ett konventionellt 

sätt128. GIS bör kunna, om det är rätt designat, implementerat och använt, medge 

kognitiv avlastning för användarna genom att presentera vital information på ett för 

användarna begripligt sätt129. Vidare bör GIS kunna förbättra synkroniseringen mel-

lan förband i en militär operation
130

. Detta stöd skulle kunna innebära att helt nya 

eller justerade planerings- och genomförandemetoder och produkter kan behöva ut-

vecklas
131

. 

GIS kan hantera den information som är geografiskt knuten och stödja stabsmed-

lemmarna vid framtagning av många av de produkter som genereras i en stab på läg-

re taktisk nivå. Det är troligt att detta gäller även för högre taktiska och operativa 

staber132. GIS kan ge bakgrundsinformation till verkanssystem samt system för bl.a. 

artillerilokalisering, hotanalys och logistik, viktiga förmågor för militära för-

band
133,134

. 

Vid design av GIS bör användarna tidigt vara med i utvecklingen av systemet. 

Forskning visar på att systemet då både blir användbart och användarvänligt
135

. De-

signer av systemet bör använda sig av de designprinciper som användarcentrerad 
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designmetod förespråkar. Trots att dessa principer och metoder tillämpas bör använ-

darna utbildas på nya system för att de skall nyttjas på ett effektivt sätt
136

. 
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9 REKOMMENDATION 

Många länder och allianser bygger upp digitala kartdatabaser över viktiga områden 

både hemma och utomlands i fredstid för att snabbt kunna göra analyser av föränd-

ringar vid en stor väpnad konflikt eller krissituation. Även naturkatastrofer följs ef-

tersom de påverkar möjligheterna att transportera utrustning och personal samt verka 

i områdena. Att samordna dataförsörjningen, inte bara mellan de olika militära för-

banden, funktionerna och processerna utan även säkerställa tillgång på aktuella och 

relevanta data från civila aktörer och det internationella samfundet, är viktigt.  Resur-

ser att snabbt kunna kartera områden vid en insats är en militär förmåga som påpe-

kats av så många militärhistoriska tänkare. I dag är detta lika viktigt, om inte viktiga-

re, genom att så många militärtekniska system bygger på precis lokalisering och 

snabba förlopp. Vidare är det viktigt att ta fram metoder som stödjer informationsin-

samling, analys av olika slag samt samverkan mellan myndigheter så att kostnaden, 

för insamling av data, sprids mellan myndigheter och samverkande organisationer. 

Försvarsmakten bör överväga att utbilda specialister på GIS. Dessa specialister bör 

sedan arbeta i staber på olika nivåer och förband. Syftet med detta är att öka hastig-

heten med att ta fram analyser och beslutsunderlag för staberna. Ytterligare ett syfte 

är att dessa specialister skall vara ”ambassadörer” eller tidiga användare. Motivet är 

att dessa tidiga användare av GIS skall påvisa den långsiktiga nyttan med GIS. Det 

kan ibland vara svårt att införa ny teknik och många förstår inte varför man skall lära 

sig att använda nya system.  

Det bör även ske en fortsatt forskning för att bekräfta om kunskapen hos en grupp 

människor kan öka fortare med hjälp av GIS som beslutstödsystem samt vilka pro-

dukter GIS kan stötta en grupp människor att producera i ett ledningssystem. Dessut-

om bör det undersökas om synkronisering kan utföras på ett bättre eller snabbare sätt, 

än dagens synkronisering, när alla ingående enheter i en operation har tillgång till 

samma information via förslagsvis GIS. 

Om forskning visar att synkronisering sker snabbare då GIS används behövs troligt-

vis ytterligare forskning på ledningsmetoder som medger, till större utsträckning, 

viss form av självsynkronisering. 

Ett uppslag till fortsatt forskning är att undersöka vad Crevelds funktioner består av. 

Består de av samma beståndsdelar som Brehmers teori om DOODA-loopen? D.v.s. 

organisation, med ingående personal, teknik, metoder och processer. Eller är det de 

beståndsdelar, personal, utrustning och metoder som FM hävdar? 
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11 BILAGA 1 CENTRALA BEGREPP 

Design (engelska, av latin DESI´GNO 'avbilda', 'framställa'), internationellt använd term för formgiv-

ning, dvs. gestaltning av hantverkligt eller industriellt framställda produkter och miljöer. Se industri-

design, grafisk formgivning och (beträffande hantverksdesign) formgivning. I dagligt tal avser ordet 

vanligen en produkts form eller utseende, design. http://www.ne.se/lang/design/152567, National-

encyklopedin, hämtad 2011-05-14. 

Topologi (en bildning till grek. TO´POS 'plats' och -LOGI), studiet av geometriska objekt där hänsyn 

endast tas till form och inte avstånd. En av tillämpningarna finns inom kartografin, där topologin 

beskriver de inbördes lägena mellan olika punkter i terrängen. Topologiska egenskaper hos en karta 

är knutna till relationer som till höger om och till vänster om, innanför och utanför, medan avstånd 

och vinklar spelar en underordnad roll. Sådana egenskaper utnyttjas t.ex. i mycket schematiska kar-

tor. Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/lang/topologi, maj 2011. 
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