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Rubrik: Arkitektur för stöd av ledning inom det flexibla insatsförsvaret. 
Försvarsmakten skall enligt regeringen utveckla tekniska lösningar för det framtida 
ledningssystemet som skall verka inom försvaret. Syftet med denna uppsats är att studera till 
vilken nytta en försvarsmaktsgemensam teknisk arkitektur för stöd av ledning har för en chefs 
beslutsfattning. 
 
Först introduceras det nätverksbaserade försvaret (NBF) och här beskrivs vad NBF egentligen 
kan innebära som metod för det flexibla insatsförsvaret. Därefter avhandlas vad ledning 
betyder för Försvarsmakten med dess fyra faktorer: organisation, metodik, personal och 
teknik. Slutligen beskrivs beslutsfattningsprocessen som ett avsnitt i uppsatsen då den 
mänskliga påverkan är en viktig del i ledningssystemet. Under arbetets genomförande har 
författaren intervjuat auktoriteter, bland annat från FOI och Handelsbanken, dessa personer 
har genom sin medverkan genererat ytterligare kunskaper till uppsatsens arbete. 
 
Resultatet pekar på att en gemensam teknisk arkitektur mycket väl kan underlätta och förbättra 
en chefs beslutsfattning. För att uppnå detta krävs det en robust och högteknologisk 
kommunikationsstruktur, det krävs också att försvaret strävar mot en öppenhet så att det tillåts 
ett informations- och arbetsutbyte inom och utom organisationen. IT- och datasäkerheten kan 
dock begränsa öppenheten för själva informationsflödet inom ledningssystemet. 
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Abstract 
Swedish Armed Forces plan to develop technical solutions to the future 
command and control (C2) system, according to the Swedish Governments 
guiding principles. This thesis deals with a common technological architecture 
in the C4ISR structure and what kind of support the system will give the 
commanders according to their decision cycle. 
 
First of all, the Network-Based Defence is introduced in the thesis and the 
writer describes what NBF are thought to be as a method in the upcoming 
flexible defence. Besides that the thesis are studying what C2 are intended to be 
for the Swedish Armed Forces, four important elements are studied inside the 
command area and they are: organization, methods, personnel and technology. 
Finally the decision-making process is studied, as the human influence is a 
central factor inside the C2 system. 
 
The thesis concludes that it is possible to evolve the decision-making process if 
a high technology communication network supports the C2 systems. The thesis 
also concludes that there is a strong need to open up the organisation structure 
and hierarchy and to permit an information stream and to integrate the people 
between different functions. 
 
Keywords: Architecture, decision-making, command, Network-Based 
Defence. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Idag ser vi resultaten av ”kalla krigets” upphörande 1989, då järnridån föll i 
Europa. Europeiska Unionen (EU) kommer att utvecklas i enighet med 
medlemsländernas visioner och styrningar, som exempel att ta in flera 
medlemmar i EU. Globaliseringen drivs framåt av ekonomiska, kulturella och 
tekniska strömningar. Nationalstatens betydelse som juridisk ram för 
företagsamhet och konsumtion kan komma att minska i betydelse, vilket i sin 
tur skulle kunna påverka skatteunderlaget, intresset för nationell politik och 
försvarsviljan. 
 
En annan del med globaliseringen är det utvecklande samspelet mellan företag 
och mellan länder som innebär att utvecklingen av teknik och tekniska 
standarder sker mer på ett globalt plan än på ett nationellt. I många fall är det 
den standard som en eller flera dominanta aktörer tar fram som blir den allmänt 
använda. Öppna standarder och gränssnitt skapar möjlighet för nya aktörer på 
marknaden. 
 
Åren 1999 och 2000 beslutade riksdagen att genomföra en förändring 
av Sveriges försvar som utgör en av de största reformerna i modern tid på 
försvarsområdet 1. Det innebär att Försvarsmakten skall styra in sin verksamhet 
mot en ny riktning för att kunna möta framtidens hot och konflikter. En del i 
detta är att utveckla det nätverksbaserade försvaret2. 
 

”Regeringen har i dag gett Försvarsmakten tillstånd att fortsätta att 
utveckla tekniska lösningar för Försvarsmaktens framtida 
ledningssystem (Ledsyst T). Det innebär att Försvarsmakten får 
utveckla grundläggande nättjänster främst när det gäller 
informationsutbyte och sammankoppling av olika system, 
konstruktionsregler för ett nätverksbaserat försvar, komponenter för 
informationssäkerhet. Försvarsmakten får också etablera 
utvecklingsmiljöer som benämns demonstratorer, i detta fall Demo 
05 och Demo 06, en anläggning för utveckling och prov av 
samfunktion och systemprestanda. Vidare innebär det att 
myndigheten får påbörja utveckling av telekommunikationsnät för 
demonstratorerna. 
 
Beslutet innebär ett viktigt steg i utvecklingen mot ett 
nätverksbaserat försvar.3” 
 

                                                 
1 Regeringens proposition 1999/2000:30, (1999), Det nya försvaret, Regeringskansliet, Stockholm, s 54. 

2 Försvarsdepartementet, (2002), Utredningen om Styrning och Organisation av Materielförsörjningen (STYROM), (SOU 2002:39), s 

41. 
3 Ett viktigt steg mot ett nätverksbaserat försvar, pressmeddelande 2002-11-07, 
http://www.regeringen.se/galactica/service=irnews/owner=sys/action=obj_show?c_obj_id=47094, 2002-12-09. 
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En viktig hörnsten i det nätverksbaserade försvaret är inrättandet av en 
försvarsmaktsgemensam arkitektur för stöd av ledning. Syftet med det är 
bland annat att uppnå nationell och internationell interoperabilitet, såväl 
avseende teknik och information som organisation och metodik, genom 
att basera Försvarsmaktens utveckling på vedertagna standarder. 

1.2 Problemformulering och frågeställningar 
Problemformulering: 
Syftet med denna uppsats är att studera vilken nytta en adekvat och 
försvarsmaktsgemensam teknisk arkitektur för stöd av ledning har för en chefs 
beslutsfattning inom ett flexibelt insatsförsvar så att militära förband skall 
kunna uppnå ett informations- och ledningsöverläge. 
 
Det finns ett ytterliggare underliggande syfte med uppsatsen, där författaren 
hoppas att studieresultatet bör kunna vara till nytta för Försvarsmaktens 
framtida utveckling av ledningssystem. 
 
Frågeställning: 

 Bör Försvarsmakten arbeta fram en gemensam arkitektur för dess 
ledningssystem och struktur? 

 Vad kan en gemensam arkitektur innebära för ett beslutsfattande? 
 Hur kan en gemensam teknisk arkitektur uppnås i ett nätverksbaserat 

försvar? 
 
Uppsatsen svarar på ett antal delfrågor i syfte att göra det lättare för läsaren att 
förstå helheten. Centralt för det framtida flexibla insatsförsvaret är den 
nätverksbaserade metoden, därmed är det viktigt att beskriva vad den innebär4. 
Inom ramen för ledning ryms: metodik, organisation, personal och teknik vilka 
kommer att ha en tydlig påverkan på det framtida försvaret. Inom försvars-
maktsorganisationen kommer insats- och verksamhetsledning att ske, 
därigenom tas beslutsfattning upp för att belysa beslutsfattarens process. Det 
centrala i denna uppsats är arkitektur för stöd av ledning där delfrågan skall 
lyfta fram de tekniska aspekterna i uppbyggnaden av en arkitektur för 
framtiden. 
 
Författarens tolkning av följande delfrågor: 

 Vad innebär det nätverksbaserade försvaret? 
 Vad innebär ledning? 
 Vad innebär beslutsfattning? 
 Vad innebär tekniken kring en gemensam arkitektur? 

1.3 Avgränsningar och antaganden 
Författaren behandlar uppsatsens arbete ur ett 10 årigt perspektiv, där 
fokuseringen i studien är riktat mot stöd av ledning samt att tidsrymden ligger 
inom ramen för Försvarsmaktens målbild 2010.  
 
Författaren avser inte att analysera och diskutera organisation- och personal-
dimensionerna inom ledningsbegreppet i någon större omfattning. I uppsatsen 
                                                 
4 Regeringen har placerat NBF utvecklingen i en central och prioriterad position, se fotnot 3. 
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behandlas enbart de grundläggande frågorna inom organisations- och 
personalteorierna. Dessa frågor tas dock med i uppsatsen med anledning av att 
Försvarsmakten integrerar de olika utvecklingsspåren i Ledsyst T utvecklingen. 
 
Författaren avser enbart att behandla dynamiskt och intuitivt beslutsfattande då 
dessa bedöms vara aktuella i framtidens ledningssystem5. 
 
Författaren kommer ej att bygga uppsatsen på någon fallstudie av något enskilt 
projekt för att därigenom finna några tillämpbara faktorer som går att överföra 
på det framtida försvaret. 
 
Författaren gör antagandet att Försvarsmakten kommer att använda sig av 
TCP/IP formatet då det är en internationellt och marknadsmässigt driven 
standard sedan tidigt –80 tal, vilket bidrar till en stark utvecklingskraft. Inom 
uppsatsen avgränsar författaren arbetet till att strukturellt befinna sig på 
kommunikationsnivå vid behandling av arkitekturfrågor. 

1.4 Centrala begrepp 
Adaptiv definieras här som med enkla medel kan förändras för att fylla andra 
syften eller behov. 
 
Arkitektur definieras här som strukturen för system och dess ingående 
komponenter, deras inbördes relationer samt de principer som styr 
komponenternas design och evolution.6 Arkitekturen skall även betraktas som 
ett ramverk för att kunna beskriva: 

 förmågor, krav och standardiseringar, 
 metoder och procedurer, 
 organisation, 
 tekniska system samt resurser. 

 
Flexibel definieras här som utan förändring kan användas för flera syften 
och/eller behov. 
 
Informationsöverläge innebär att den ena parten har ett bättre informationsläge 
än sin opponent - eller med andra ord den ena sidan har mindre osäkerhet än 
sin motståndare7. 
 
Ledningssystemutveckling definieras här som att Försvarsmakten skall ha som 
grund i att ha en helhetssyn på ledning, vilket omfattar såväl personal och 
metodik, som organisation och teknik8. 
 

                                                 
5 Linde, L., (1998), Kognitiv analys av informationsöverföringsprinciper i en stridsflygplanskabin, FOA, Linköping, s 4. 
Litteraturstudie kring ledning och beslutsprocesser utfört av Carlsen, H. & Hamrin, M., och  publicerat via Hansson, L-Å. & 

Nordstrand, E., (2002), Ledningsförmåga i den framtida striden (LedFram), Slutrapport 1998-2002, FOI-R--0636-SE, Linköping. 
Comfort, L K, (2002), Complex Systems In Crisis, artikel ur Publius, The International Emergency Management Society 9th Annual 

Conference Proceedings, University of Waterloo, , Canada, s 568. 
6 HKV, 09100:74204 (2002), Remiss – Målsättning för Försvarsmaktens ledningssystem 2010 (Mål FMLS 2010), Försvarsmakten, s 5. 
7 Rydmark, J., (2002), Beslut under osäkerhet, Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet, Göteborg, s 31. 
8 HKV, (2001), Försvarsmaktens Grundsyn Ledning, MSK, Stockholm, s 10. 
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Begreppet ledningsöverläge används för att beskriva det läge där vi i en given 
situation sammantaget upptäcker, bedömer, fattar beslut och agerar bättre än 
motståndaren9. 
 
Nätverksbaserade försvaret definieras här som en metod att kunna realisera det 
flexibla insatsförsvaret10.  
 
Med komponenter avses såväl förband som enskilda system och 
organisatoriska enheter. 

1.5 Systemteori – ett sätt att förstå det nätverksbaserade 
försvaret. 

Med system kan vi mena vilken som helst avgränsning av en organisation eller 
ett tekniskt system, därmed kan möjligheten att beskriva system även vara 
betydelsefull i detta fall då uppsatsen bearbetar försvarsmaktsgemensam 
teknisk arkitektur och det nätverksbaserade försvaret. Genom ett gemensamt 
synsätt och beskrivningssätt av vår omvärld kan vi lättare kommunicera våra 
krav, behov och möjligheter till omgivningen. 
 
Generellt är system en del av ett annat system och är därmed inkluderat i en 
hierarki av system. Som exempel kan universum nämnas och det inkluderar 
olika subsystem som galaxer innehållande stjärnor som i sin tur har olika 
solsystem, det vill säga system av system11. 
 
Systemteori och -analys har varit till stor användning för biologerna i deras 
behov av att bland annat kunna studera växternas miljö för att förstå dem 
bättre. Den systemvetenskapliga ansatsen ersätter ej den analytiska ansatsen, 
utan den skall ses som ett komplement12. Ordet system betyder egentligen 
sammanställning (grekiska) och en ofta använd definition av system är: 
 

”A system is here defined as a set of objects together with 
relationships between the objects and between their attributes related 
to each other and their environment so as to form a whole.”13 
 

Innebörden av definitionen omfattar även att systemet har egenskaper och 
funktioner (enligt figur 1) som uppträder frånskilt från de enskilda objektens 
egenskaper. Ett klarläggande av ovannämnda definition är på sin plats14: 
 

 Med set (uppsättning) menas att det rör sig om beskrivna objekt som 
skall studeras. Uppsättningen kan inte vara vad som helst utan den 
måste kunna beskrivas. 

 

                                                 
9 HKV, (2002), Militärstrategisk doktrin, Försvarsmakten, Fälth & Hässler, Värnamo, s 86. 
10 HKV, 23 383:, (2003), Underbilaga 8.1 Övergripande redovisning av FM Utveckling av NBF, Försvarsmakten, s 3. 
11 Schoderbek, m.fl., (1990), Management Systems: Conceptual considerations, (4th ed.), Donnelley & Sons Company, Boston, 

,U.S.A., s 53. 
12 Skyttner,, L.,  (2001), General Systems Theory Ideas & Applications, World Scientific Printers, Singapore, s 50-53. 
13 Schoderbek, m.fl., (1990), s 13. 
14 Schoderbek, m.fl., (1990),s 13-25. 
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 Objects (objekt) utgör själva elementen av systemen och kan vara 
fysiska delar, matematiska variabler eller andra abstraktioner så som 
processer, regler och så vidare. Vid studerande av systemets funktion 
utgör objekten systemets grundläggande funktioner som: indata, 
processer och utdata. 

 
 Relationships (relationer) utgör gränssnitten mellan de olika objekten. 

 
 Attributes (attribut) beskriver objektens egenskaper och dess aktuella 

tillstånd, till exempel en maskins strömförbrukning. 
 

 Environment (omgivning) utgör systemets omgivning, där omvärlden 
kan påverka systemet genom denna gränsyta. 

 
 Whole (helhet) är grunden för systemteorin, där en variation i något 

element påverkar hela det övriga systemet i någon form. 

 
Figur 1: Utvisar olika systemparametrar, gränser och omgivning.15 

 
För att systemet skall kunna operera krävs det någon form av indata i ett 
system, det kan som exempel vara: energi, människor eller data. System kan ha 
en mängd indata som är utdata från andra system. Det är även viktigt att skilja 
på serie indata som kommer från andra system och feedback indata som 
kommer från det egna systemet som återkopplingsdata. Processdelen omformar 
indata till utdata, det kan som exempel vara en maskin som genomför ett antal 
moment och bearbetar en råvara till en produkt, det vill säga utdata.16   
 
För att förstå och förutse ett systems beteende i en dynamisk miljö är det av 
vikt att ha kunskap olika former av kontrollmekanismer. Ett sätt att erhålla 
ökad kunskap om system är att nyttja reglerteorin (cybernetics) där det är 
möjligt att beskriva ett antal möjliga händelser (input - process - output). Det 
grekiska ordet för reglerteori är: kybernetike, vilket betyder ”styrmanskonsten”. 
 

                                                 
15 Schoderbek, m.f.l., (1990), s 25. 
16 Schoderbek, m.f.l., (1990), s 14-16. 
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En lämplig definition av cybernetics är: 
 

” Cybernetics is the study of communication and control processes 
associated with human-machine interaction in systems that are 
intended to support accomplishment of purposeful tasks.”17 

 
Figur 2: Utvisar ett generellt kontrollsystem.18 
 

Figur 2 utvisar ett feedbacksystem, där systemet ger ett feedback mätvärde (y) 
som bestämmer systemkontrollens utdata (u), så att systemets utdata (z) följer 
den givna referensen (r), trots att systemet blir utsatt för extern störning (w), 
mätfel (n) och systemvariationer under pågående systemprocess. Denna 
kontrollprocess syftar till att hålla systemets utdata värden inom rimliga givna 
gränser.  

1.6 Metod och material 
Problemformuleringen och frågeställningarna kan härledas från 
Försvarsmaktens behov från det av regeringen godkända projektet Ledsyst T, 
därav antas ämnesvalet vara till gagn för Försvarsmakten och kan därmed ges 
ett framtida nyttovärde19. 
 
Den övergripande metoden beskrivs enligt figur 3. Uppsatsen kommer 
inledningsvis att deskriptivt återge vad som avses de delar som berör 
arkitektur, beslutsfattning, ledning och det nätverksbaserade försvaret. Den 
deskriptiva delen används till att generera referensmateriel som nyttjas i 
uppsatsen validitetsdel. 
 
Därefter kommer uppsatsens validitet att förstärkas genom att nyttja intervju-
metoden för att inhämta information från personer som med sin auktoritet kan 
tillföra uppsatsen kunskap avseende arkitektur och ledning. Därefter 
återkopplas den inhämtade informationen till de tidigare deskriptivt återgivna 
delarna och på så sätt nyttjas triangulering som metod för att kunna ge giltighet 
och tillföra en kvalitativ analysdel till uppsatsen20. Urvalskriterierna för de 

                                                 
17 Worm, A., (2000), On Control and Interaction in Complex Distributed Systems and Environments, UniTryck, Linköping, s 12. 
18 Worm, A., (2000), s 16. 
19 HKV, Bilaga 1, 09100:67492, (2002), Målsättning för systemdemonstratorerna 2005 och 2006, ver 1.0, Försvarsmakten, s 38. 
20 Cohen, L., m.fl., (2000), Research Methods in Education, 5th Edition, RoutledgeFalmer, U.S.A., s 115. 
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valda intervjudeltagarna är: erfarenhet av informationssystemsanskaffning, 
arkitekturarbete inom informationssystemsutveckling samt verksamhet där 
stora ekonomiska värden hanteras. 
 
Uppsatsen kommer därefter att kunna generera slutsatser som överförs till 
diskussionsdelen och där den kvalitativa delen av uppsatsen ytterliggare utvecklas 
genom att lyfta fram viktiga metoder, funktioner och förmågor som krävs inom de 
framtida ledningssystemen i det flexibla insatsförsvaret. 

Bakgrund 
 Syfte 
 Avgränsningar 
 Metod 

Deskriptiv del 

Kunskapsinhämtning 
 Arkitektur 
 Beslutsfattande 
 Ledning 
 Nätverksbaserat försvar 

Intervjuer 
 Arkitektur 
 Beslutsfattande 
 Ledning 
 Nätverksbaserat försvar 

Slutsatser 

Diskussion 
 Slutsatser 

Sammanfattning 

Figur 3: Övergripande metodik. 
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Det litteraturmaterial som uppsatsen utgår ifrån är olika studier från FOI som bland 
annat analyserar och bearbetar arkitekturprinciper för informationsöverlägsenhet i 
framtidens ledningsstödssystem. Det litteraturmaterial som har nyttjats utöver detta har 
bland annat rekommenderats av de auktoriteter som har intervjuats under studietiden. 
För att erhålla ytterliggare litteraturmaterial till uppsatsen har även olika 
magisteruppsatser från KTH nyttjats. Sammantaget bedöms materialet hålla en god 
akademisk kvalitet med hög grad av spårbarhet.21 
 
Följande organisationer har intervjuats: 

 Handelsbanken, IT teknikkontor, 
 SEB, Teknikkontor, 
 FOI, Ledningssystem: Människan – System-, Systemanalys och IT säkerhets- 

samt Data- och informationsfusionsavdelningen. 

1.7 Disposition 
Kapitel 1 - Inledning 
I detta kapitel kommer inledningsvis en bakgrund till uppsatsens ämnesområde 
introduceras. Därefter kommer uppsatsens problemformulering samt 
frågeställningar att presenteras. Med hjälp av uppsatsens avgränsningar och 
antaganden kommer sedan valt ämnesområde att begränsas och tydliggöras. 
Slutligen kommer den metod (figur 3) som använts att avbildas. 
 
Kapitel 2 - Nätverksbaserat försvar  
I kapitlet beskrivs vad det nätverksbaserade försvaret egentligen kan innebära 
som en metod inom det flexibla insatsförsvaret.  
 
Kapitel 3 - Ledning 
I kapitlet beskrivs vad ledning innebär inom Försvarsmakten. Här presenteras 
vad metodik, organisation och personal har för roll inom ledning. Den fjärde 
faktorn teknik inom ledning, beskrivs i det femte kapitlet. 
 
Kapitel 4 - Beslutsfattning 
Här presenteras och beskrivs vad dynamisk- och intuitiv beslutsfattning samt 
vad människan som informationssystem kan innebära. 
 
Kapitel 5 - Teknik 
I detta kapitel presenteras den fjärde pelaren inom ledningsbegreppet. Det vill 
säga vad innebär tekniken kring en gemensam arkitektur som skall stödja 
informationssystemen. 
 
Kapitel 6 - Diskussion  
Här genomförs den avslutande diskussionen av författaren som baseras på de 
framtagna slutsatserna från de föregående avsnitten och kapitlen. 
 
Kapitel 7 - Sammanfattning 
Här sammanfattas uppsatsens innehåll och författaren svarar på de ställda 
frågorna. 

                                                 
21 Litteraturstudie kring ledning och beslutsprocesser utfört av Carlsen, H. & Hamrin, M., och publicerat via Hansson, L-Å. & 

Nordstrand, E., (2002), Ledningsförmåga i den framtida striden (LedFram), Slutrapport 1998-2002, FOI-R--0636-SE, Linköping. 
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2 Nätverksbaserat försvar (NBF) 

2.1 Inledning 
Målet med Försvarsmaktens utveckling är ett flexibelt insatsförsvar, metoden 
för att realisera detta är NBF. Det nätverksbaserade försvaret är sprunget ur 
Revolution in Military Affairs (RMA) som har utvecklats genom amerikanskt 
och sovjetiskt tänkande. Utvecklingen har främst befunnit sig på den 
teknologiska nivån och berört den strategi som krävs för att hantera den 
framtida teknikutvecklingen och -användningen. Prioriterade styrkor att 
utveckla för framtidens militära resurser är informations- och underrättelse-
förmågorna som skall möjliggöra för de militära styrkorna att kunna agera och 
verka effektivare mot en tilltänkt fiende22. 
 
Syftet med ett NBF är att möjliggöra slagkraftigare insatser. NBF handlar om 
att effektivisera verksamhet med koppling till insats- samt verksamhetsledning. 
Den effektivare insatsledningen skall senare leda till så kallat informations- och 
ledningsöverläge där befälhavaren kommer innanför motståndarens besluts-
cykel. Genom manöveröverlägsenhet, ha förmåga till precisionsverkan, hög 
och allsidig skyddsverkan samt förmåga till situationsanpassad logistik 
kommer Försvarsmakten att uppnå en överlägesförmåga på stridsfältet. 

 
Figur 4: Visar hur fusionsförmågan minskar tiden för att generera kvalitativ följenoggrannhet.23 
 
De militära styrkorna som uppträder inom ramen för det flexibla insatsförsvaret 
kommer sannolikt att uppnå en förbättrad verkningsgrad (figur 4) vilket 
leder till att det krävs färre förband relativt tidigare styrkor för att lösa liknande 
uppgifter. Med den flexibla möjligheten till att samordna förmågor och 
funktioner kan förbanden grupperas geografiskt spridda, det leder till en 
minskad förbandssignatur på stridsfältet.  
 
                                                 
22 HKV, 09100:74204 (2002), Remiss – Målsättning för Försvarsmaktens ledningssystem 2010 (Mål FMLS 2010), Försvarsmakten s 

10. 
23 Alberts, D., m.fl.,  (1999), Network Centric Warfare, CCRP, Washington D.C.. U.S.A., .s 142. 
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Ett system samverkar med ett annat system och därigenom kommer de att 
kunna använda varandras funktioner och förmågor, trots att de befinner sig på 
geografiskt skilda positioner. Denna samverkan kallas network centric warfare, 
det skall jämföras med tidigare system som kallas platform centric warfare. 
Framtidens militära förband bör i än större grad fokusera på de förmågor som 
skall ingå i respektive system, genom denna utvecklingsfokusering kommer 
systemen att innehålla eftersträvade förmågor. De kvarvarande behoven 
kompletteras genom det nätverksbaserade försvarets försorg. Som exempel kan 
ett helikoptersystem användas som en nod med lednings-, rörelse-, 
underrättelse- och uthållighetsförmågor men systemet utelämnar förmågan till 
bekämpning då det kan hämtas från en annan nod. 
 
Det flexibla insatsförsvaret kommer förmodligen att kunna erbjuda ett högre 
tempo beroende på informations- och beslutsöverlägsenhet och att de som är 
verksamma inom ramen för uppgiften kommer att erhålla möjligheten att nyttja 
alla funktioner och förmågor inom systemet. Som exempel skall specialförband 
(SF) dolt kunna verka med vapensystem ur flygvapnet eller artilleriförband 
genom att de anger målposition och -typ. Det är ett exempel på hur system av 
system bildar nya färdigheter tack vare de utökade möjligheterna som 
telekommunikationen och dataprocessorkraften ger de framtida förbanden och 
materielsystemen. Dessa enheter bildar (självsynkronisering) med hjälp av 
samordning och datakommunikation en tillfällig organisation som flexibelt 
etableras och verkar intill det att målet har uppnåtts24. 
 
Samordningen av beslutsfattare och olika komponenter kommer att underlättas 
av utvecklade kommunikationsmetoder i robusta och öppna system samt att de 
militära styrkorna använder gemensamma databaser som uppdateras olika ofta 
beroende på den taktiska och operativa närheten. Uppdateras alla databaser 
med all tillgänglig data kommer överföringskapaciteten snabbt att nå ett 
maximum. Rimligt är att en stab eller beslutsfattare till huvuddel av 
stabsarbetet eller stridsledningen själva söker informationen och underrättelser 
i databaserna, i syfte att undgå ”information overload”25.  
 
Det nätverksbaserade försvaret kräver flexibel metodik, uppdragstaktik, 
databas informationsinfrastruktur samt personal med hög kompetens. 
Utvecklingen av metodik, organisation, personal och teknik går hand i hand i 
en ständigt pågående process, därigenom kommer NBF att kunna förstärka 
manövertänkandets principer.26 
 
De system som utvecklas idag och vilka skall tas i operativt bruk inom några år 
är konstruerade i syfte att kunna ha en lång livslängd genom att gränssnitten 
skall vara öppna och konstruerade för att även kunna möta framtidens behov 
och krav. Det innebär att systemkonstruktörerna använder ett 
livscykelperspektiv i sina arbetsmetoder.27 
                                                 
24 Wik, M. W., (2002), Nätverksbaserat försvar – modefluga eller strategisk framtidsinriktning?, artikel ur Kungl. 

Krigsvetenskapsakademins handlingar och Tidskrift, nr 4, Stockholm, s 47. 

25 Brehmer, B., (1991), Organization for Decision Making in Complex Systems, (Red) Rasmussen, J., m.fl., Distributed decision 

making,, Biddles Ltd, Jersey, Great Britain, s 343-344. 
26 HKV, (2002), s 127. 

27 Syntell, (2002), Föreläsning vid Försvarshögskolan, Stockholm. 
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I de framtida operationerna som Sverige kommer att vara delaktig i som en 
internationell aktör, kommer det flexibla insatsförsvaret vara en delkomponent 
bland övriga komponenter som exempel: civilt stöd, polis eller nationella 
aktörer. Ett aktuellt exempel är U.S.A.´s irakinsats där flera aktörer samtidigt 
befinner sig inom aktuellt operationsområde och rimligen behöver samordnas 
för att inte störa varandra. 

2.2 Slutsatser NBF 
Ett framtida NBF koncept kan komma att innehålla: 
 
 Möjligheten att snabbt och flexibelt kunna samordna: 

 geografiskt utspridda komponenter, 
 komponenter ur olika försvarsgrenar samt truppslag, 
 komponenter ur olika delar av samhället, och 
 komponenter från olika länder. 

 
 Systemutformning som medger successiv tillväxt och anpassning utan 

omfattande omkonstruktion, vilket gör systemen tidlösa i sin struktur. 
 
 En gemensam arkitektur som möjliggör ett tillräckligt säkert 

informationsutbyte mellan valfria system, det kan leda till att 
organisationen kan arbeta med gemensam ledningsuppfattning och att det 
kan leda till någon form av självsynkronisering. 
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3 Ledning  

3.1 Inledning 
I Konfliktmiljöer där militära förband uppträder, krävs det en operativ ledning 
som utgörs av samordning av mänskligt agerande och resurser av olika slag i 
komplexa, dynamiska situationer, ofta under stor osäkerhet och tidspress. Det 
militära försvarets ledningsfilosofi skall därför präglas av initiativkraft, själv-
ständigt beslutsfattande, individuellt ansvarstagande och ömsesidigt förtroende 
mellan chefer och personal28. Försvarsmakten strävar efter att tillämpa de-
centraliserad ledning inom de operativa styrkorna.  
 

”Command and Control is the exercise of authority and direction by a 
properly designated commander over assigned forces in the 
accomplishment of the mission. Command and control functions are 
performed through an arrangement of personnel, equipment, 
communications, facilities, and procedures which are employed by a 
commander in planning, directing, coordinating, and controlling forces 
and operations in the accomplishment of the mission.”29 

 
Försvarsmaktens utvecklingsarbete skall ha sin grund i en helhetssyn på 
ledning, vilken omfattar såväl metodik och personal, som organisation och 
teknik30. Utvecklingsarbetet skall genomföras i ett nära samarbete mellan 
officerare och forskare där teorier, industriutveckling och militära 
övningar/insatser kompletterar varandra i framtagande av nya 
systemförmågor31. I detta kapitel berörs metodik, personal och organisation. 
Teknikavsnittet kommer att avhandlas i ett särskilt kapitel. 

3.2 Metodik 
Sveriges Försvarsmakt har erhållit fyra uppgifter av riksdagen: försvara 
Sverige mot väpnat angrepp, hävda vår territoriella integritet, bidra till fred och 
säkerhet i omvärlden samt stärka det svenska samhället vid svåra påfrestningar 
i fred. Dessa uppgifter kan omsättas till fyra militärstrategiska mål: förebygga, 
dämpa, skydda och försvara. För att Sverige skall kunna lösa de nationella och 
internationella målen har Försvarsmakten valt det flexibla insatsförsvaret för 
att genomföra sina ålagda uppgifter.32 
 

”Grunden för Försvarsmaktens agerande är manövertänkande. 
Manövertänkande är Försvarsmaktens uppfattning om hur vilja och 
resurser på bästa sätt skall användas för att uppnå uppsatta mål i en 
konflikt eller annan situation där militära medel används.”33 

 

                                                 
28 HKV, (2001), Försvarsmaktens Grundsyn Ledning, MSK, Stockholm, s 12. 

29 Worm, A., (2000), s 28. 
30 HKV, 09100:74204 (2002), s 11.  
31 HKV, (2001), Försvarsmaktens Grundsyn Ledning, MSK, Stockholm, s 10. 
32 HKV, (2002), S 55. 
33  HKV, (2002), s 81. 
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De faktorer som är styrande för val av metod bör vara: konflikternas karaktär 
(miljö och topografi), kulturella, sociala och politiska värderingar samt 
Sveriges politisk-strategisk inriktning för våra stridskrafter.34  
 
Var framtidens konflikter kommer att äga rum och hur de kommer att 
utkämpas, det vet ingen ledare eller underrättelsetjänst. Militära förband bör 
därför ha hög beredskap att kunna verka över ett brett spektrum av konflikter 
och miljöer. Dynamiska konflikter kan utkämpas på teknologisk hög eller låg 
nivå beroende på de olika deltagarna. Det ställer i sin tur stora krav på de 
ingående tekniska systemen på grund av att det till exempel inte är samma 
atmosfäriska eller meteorologiska förutsättningar i norden som det är i 
mellersta östern. Ett system som har normal funktion i Sverige, behöver inte 
alls fungera med lika bra systemegenskaper, i en annan region.  
 

”Samtidigt som krig och konflikters karaktär ständigt förändras 
kvarstår några tätt förbundna och växelverkande faktorer som utgör 
krigets och konfliktens natur: den mänskliga faktorn, komplexiteten, 
osäkerheten och friktioner samt tiden.”35 
 

Genom att använda sig av människans förmåga till omdöme, kreativitet och 
initiativ kan förutsättningarna för att hantera krigets osäkerheter och friktioner 
bli bättre. Den komplexitet som uppstår då två eller flera motståndare möts i en 
konflikt, kommer att leda till att utfallet blir svåröverskådligt och okontroller-
bart. Människans kvaliteter och förmågor kommer att vara avgörande för att 
kunna finna och utnyttja de avgörande situationerna. 
 
Valet av metodik styrs även av Sveriges kulturella och politiska värderingar. Vi 
har sedan tidigt 1800-tal värnat om vårt lands frihet och oberoende, detta har 
genomförts och uppnåtts med hjälp av alliansfrihet och neutralitet. Sverige 
följer de nationella och internationella lagarna som exempel folkrätten och 
krigets lagar då staten hanterar konflikter. 
 
Sveriges strategiska inriktning bestäms fortlöpande genom de återkommande 
försvarsbesluten samt det årliga regleringsbrevet där uppgifterna och de 
aktuella resurserna tilldelas. 
 
Krigföringsförmågan är avgörande för att Försvarsmakten skall kunna lösa sina 
uppgifter. Denna förmåga grundar sig på de resurser i form av personal och 
materiel som tillförs krigsförbandssystemet. Utöver dessa medel krävs det en 
idé för hur systemet skall nyttjas. Slutligen krävs det ett ledarskap och en 
kåranda som skapar förband med moralisk styrka och vilja. Krigförings-
förmåga bygger därmed på fysiska, moraliska och konceptuella faktorer36. 
 
Manöverkrigföring har genomförts under en mängd olika fältherrars ledning 
men manöverteorin har bland annat utvecklats av teoretikerna som exempel Sir 
Basil H Liddell Hart, John F C Fuller och den mer moderne William S Lind. 
                                                 
34 Pallin, K. & Anderson, M., (2001), Försvarsmaktens insatsmetod – manövertänkande?, Särtryck ur Kungl. 

Krigsvetenskapsakademins handlingar och Tidskrift, 2, Stockholm, s29. 

35  HKV, (2002), s 15. 

36 HKV, (2002), s 75. 
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Manöverkrigföring genomförs dels på det fysiska planet och dels på det 
psykologiska planet, där det är lika viktigt att överlista opponenten kognitivt 
som det är att fysiskt nedkämpa den samma. 
 
Grunden för manövertänkande är att: tillämpa den indirekta metoden, att slå 
mot fiendens kritiska sårbarheter samt att oavbrutet sträva efter initiativet, 
vilket kan underlättas av uppdragstaktik som ledningsmetodik på alla 
hierarkiska nivåer. 

  
 Figur 5: Systemnivåer som kan angripas parallellt och samtidigt.37 
 
Manöverkrigföring bygger på att en motståndare kan besegras utan att behöva 
nedkämpa dess militära huvudstridskrafter. Genom att åstadkomma system-
chock hos motståndaren på alla systemnivåer enligt figur 5, minskar hans 
förmåga att verka effektivt och det leder till att deras vilja till motstånd kan 
upphöra.38 
 
Militära doktriner är i praktiken under ständig omarbetning, även om 
ambitionen är att göra dem långvariga och tidlösa. Dock krävs det att ett 
hänsynstagande till förändrade politiska prioriteringar, hot, teknikutveckling, 
resursfördelning samt ändrade politiska och militära strategiska förhållanden 
tas39. 

3.3 Organisation  
Organisationer har använts av mänskligheten sedan urminnes tider. Egyptierna 
organiserade folket och slavarna för att bygga pyramiderna, Romarna använde 
sina legioner för att skapa sitt rike och industriländerna organiserade sina 
fabriker under 1700-1800 talet för att producera varor. Organisationsformer har 
alltid blivit kritiserade för olika svagheter som uppstår omkring dessa. Trots 
detta har de överlevt och har fortfarande stor betydelse för att uppnå specifika 
målsättningar och syften. Organisationer är skapade för att användas som ett 
system av medel strukturerade kring syftet att uppnå specifika mål40. Ordet 
organisation kommer ursprungligen från det grekiska ordet Organon som 
betyder verktyg eller instrument. 
 

                                                 
37 Smedberg, M., (1994), Om stridens grunder, Page One Publishing AB, Stockholm, s 133. 

38 HKV, (2002), s 81. 
39 Rekkedal, N-M., (2002), Modern krigskonst - Militärmakt i förändring, Försvarshögskolan, Erlander Gotab, Stockholm, s 388. 
40 Abrahamsson, B. & Aarum Andersen, J., (2000), Organisation, Upplaga 3, Liber Ekonomi, Malmö, s 12. 
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Organisationer kan uppfattas som en fysisk företeelse som exempel en 
byggnad, men det är felaktigt. Organisationer är inte maskiner utan de är ett 
socialt fenomen, dock kan metaforer som exempel ”organisationen fungerar 
som en maskin” användas. 
 
Ledningen formulerar visioner, mål och strategier för verksamheten inom 
organisationen. En linjeorganisation kan vara hierarkisk, rutinstyrd och 
mekanisk och lämpar sig för industriproduktion med långa leveransserier som 
är repetitiva, förutsägbara och kostnadseffektiva. Ledarskapet hos ledningen är 
auktoritetsstyrt. Kommunikationen i en mekanisk linjeorganisation rör sig dels 
vertikalt mellan de olika hierarkiska nivåerna och dels horisontellt mellan de 
olika organisatoriska enheterna i respektive ledning. 
 
I en klassisk linjeorganisation har chefer till uppgift att leda, styra och 
övervaka sin personal genom att ge tydliga instruktioner och rutinanvisningar. 
Individuella avvikelser från dessa rutiner innebär korrigerande åtgärder i syfte 
att lösa uppgifterna. Detta har idag förändrats och utvecklats till bland annat 
målstyrningar som har givit medarbetarna större frihet och utrymme att själva 
bestämma hur de skall uppnå de mål som ledningen planerat. 
 
Strukturbegreppet beskriver den arbets- och auktoritetsfördelning som finns 
inom en organisation. Ett sätt att förtydliga denna struktur är att beskriva det 
med tre element: specialisering, formalisering, och centralisering.41 
 
Specialisering: Detta element kan indelas i tre delar horisontell uppdelning, 
som omfattar yrken, professioner och specialisering; vertikal differentiering 
som anger antalet nivåer och hur stort kontrollspannet är inom organisationen 
samt geografisk utbredning, det vill säga fysisk lokalisering på olika platser 
inom ett land eller i placerade inom flera nationer. 
 

 
Figur 6: Linjeorganisationen består av olika hierarkiska ledningsnivåer42. 

 
Linjeorganisationer är uppbyggd i olika hierarkiska nivåer. Då en 
linjeorganisation är stor kan man tillföra en stabsorganisation som löper 
parallellt med varje ledningsnivå i syfte att vara ett planeringsstöd för de chefer 
och ledare som återfinns på respektive plan. En linjeorganisation kan indelas i 
ett antal nivåer som passar en organisation. Genom att förändra kontrollspannet 
kan antalet chefer minskas då färre chefer ansvarar för flera underställda 
medarbetare43. 

                                                 
41 Abrahamsson & Andersen, (2000), s 63-66. 
42 Björkman, T, (2000-11-16), Föreläsning vid Försvarshögskolan. 
43 Björkman, (2000). 
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Formalisering: Detta element beskriver i hur hög grad arbetet i organisationen 
är standardiserat. Formaliseringen gäller styrning genom regler, rutiner och 
procedurer som exempel ISO 9000. Syftet med formaliseringen är att styra och 
kontrollera arbetet till exempel genom process- eller genom resultatstyrning. 
 
Centralisering: I detta element beskrivs var i organisationen besluten fattas, 
det vill säga auktoritetsfördelning. Vem har rätt, befogenheter och makt att 
fatta beslut? Fattas besluten på högsta nivån, så innebär det centraliserad 
ledning. Avgörs besluten decentraliserat, så tas besluten långt ner i 
organisationen.  
 
Ett annat sätt att beskriva organisationer, är genom Mintzbergs sektorer. Den 
operativa kärnan består av människor som utför det grundläggande 
arbetet/tjänsterna, direkt ovanför den operativa kärnan ligger den 
administrativa komponenten eller mellancheferna som leder och styr den 
underliggande enheten. Överst i Mintzbergs modell finns den strategiska 
ledningen som genom visioner, mål och strategier leder hela organisationen. 

 
Figur 7: Mintzbergs modell44. 

 
Utöver detta finns teknostrukturen som rymmer specialister och analytiker som 
kontrollerar processer och resultat, till exempel controllerfunktionen samt 
stödfunktionerna som stödjer de övrigas verksamhet, som exempel IT support 
och vaktmästarfunktion. 
 
Från dessa grundval förklarar Mintzberg fem organisationsstrukturer: enkel 
struktur, maskinbyråkrati, professionell byråkrati, divisionalisering och 
”adhocrati”. Var och en av dessa organisationer ger upphov till skilda 
utmaningar för dess chefer och medarbetare. 
 
Den maskinbyråkratiska organisationsformen har varit traditionell för militära 
styrkor, där det har funnits behov av omedelbara och avgörande handlingar 
med ett standardiserat uppträdande. Sällan ger krig möjlighet till innovativa 
lösningar från militära styrkor under pågående stridshandling, utan dessa 
nyskapande lösningar kommer från närliggande organisationer och företag. 
 
Ron Ashkenas har studerat hur organisationer fungerar och han har berört fyra 
dimensioner: den vertikala nivån som berör olika titlar och förmåner, den 
horisontella nivån som berör olika funktioner, externa gränser, till exempel 

                                                 
44 Mintzberg, H., (1999, cop. 1983), Structure in fives, Englewood Cliffs, N.J.:  Prentice-Hall, U.S.A., s 9-19. 
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gränser mellan olika organisationer och geografiska gränser. Ashkenas har 
bland annat skrivit att våra organisationer har kommit för att stanna och 
därmed bör fokusering ligga på att förbättra dessa. Han nämner några 
framgångsfaktorer som är viktiga: fart, flexibilitet, integration och innovation 
med dessa faktorer kan organisationerna möta framtiden på ett mer öppet och 
reellt sätt.45 

3.4 Personal 
Det är enkelt uttryckt tre frågor som behöver besvaras när det framtida 
personal- och kompetensbehovet i en organisation, vilken som helst, skall 
bedömas46: 

 Hur förändras/utvecklas verksamheten? 
 Vilka effekter får det på personal- och kompetensbehovet? 
 Vilka vägar skall väljas för att tillgodose behovet? 

 
Försvarsmakten verksamhet har i grunden förändrats från att ha varit ett 
invasionsförsvar med uppgift att verka inom nationens gränser, till att idag vara 
en Försvarsmakt som fokuserar på internationella insatser och uppdrag. Det 
innebär att främst officerarna kommer att finna flera internationella uppdrag 
som exempelvis, stabsmedlem i NATO och närliggande organisationer, biträda 
svenska ambassader, studera vid internationella universitet samt uppträda inom 
ramen för förbandsuppdrag. 
 

”Det nya svenska försvaret kommer att vara mindre numerärt men ha en högre 
kvalitet, beredskap och förmåga till anpassning. Förbanden skall kunna 
användas för en mängd olika insatser av varierande karaktär både hemma och 
utomlands.”47 

 
Försvarsmaktens förändrade roll i framtiden, kommer att innebära 
kvalificerade och mångfacetterade uppgifter som skall utföras av en mer 
kunnig personal. Inom den mer komplexa verksamheten kan all duglighet som 
behövs inte längre samlas hos enskilda medarbetare utan kompetensen skall 
finnas inom ramen för organisationen. Dock krävs det en ökad specialisering 
på individnivå för att kunna hantera framtidens problem.48  
 
För att kunna uppnå detta krävs mening i arbetet för den enskilde officeren och 
anställde, det innebär för Försvarsmakten att gå från centralstyrning och 
kommendering till delaktighet och individanpassning. De nya lednings-
formerna stimulerar medarbetarna till ett ökat eget ansvar men ställer samtidigt 
ökade krav på deras initiativförmåga och vilja till utveckling49. Officerare 
utbildas för att leda krigsförband och för att värna nationens existens. På det 
mer personliga planet står begreppet för en vilja att offra sig, riskera livet. 
Därmed kvarstår vägen att utbilda krigare men det kommer i framtiden att 

                                                 
45 Ashkenas, R m.fl., (1995), The Boundaryless Organization: Breaking the chains of organizational structure, Lyons Turin Book, San 

Francisco, s 7-8 & 11-13. 
46 Försvarsdepartementet (1999), Personalförsörjningsutredningen, (SOU 2001:23), http://forsvar.regeringen.se/ 

propositioner/sou/index.htm, 2002-12-10, s  43. 

47 Försvarsdepartementet, (1999), s 56. 
48 Försvarsdepartementet, (1999), s 57. 
49 Försvarsdepartementet, (1999), s 58. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN              2003-12-09          Beteckning 19 100:2067 
Krigsvetenskapliga institutionen, ChP T 01-03  Sida 22 av 52 

kräva fler experter för att lösa de komplexa uppgifterna nationellt och 
internationellt. 

3.5 Slutsatser ledning 
Metodik: 

 Doktrinens roll är att stödja organisationens utveckling och lösande av 
uppgifter. Doktrinen skall bland annat kunna stödja framtagandet av en 
gemensam arbetsmetod tillsammans med potentiella samarbetspartners. 

 
 Doktrinen kommer att förändras över tiden i takt med samhällets och 

omvärldens förändringar. Detta ställer krav på hög flexibilitet i en 
organisation och dess förmåga att kunna analysera situationer och 
därigenom lära sig att hantera nya strategier och metoder. 

 
Organisationer: 

 De är formella och långsamma avseende beslut till handling då 
informationen skall vandra genom olika hierarkiska nivåer och aktuella 
chefer. Dessa nivåer har olika djup och därmed varierar bearbetnings-
tiden av informationen och de kommande besluten. 

 
 I framtidens NBF kommer det att finnas inslag av både vertikala 

(hierarkiska eller byråkratiska) och horisontella organisationsstrukturer 
(nätverk). Effektivitetshöjningen som eftersträvas inom NBF kan 
sannolikt uppnås med ökat samarbete över de vertikala och horisontella 
planen, ofta inom NCW kallat självsynkronisering. 

 
 Försvarsmakten behöver strukturellt beskriva dess framtida 

organisation i syfte att kunna förena andra nationers eller egna 
nationella verksamheter på ett effektivt sätt. 

 
Personal: 

 Försvarsmakten behöver utbilda officerare och krigare som är både 
ledare och specialister. Därmed krävs det att FM kan definiera och 
beskriva de krav som skall gälla för en framtida officer/anställd 
gällande  dennes kompetens och kunskap, till exempel inom olika 
teknikområden. 

 
 För att framtidens chef på stridsfältet skall bli effektiv krävs att han 

förstår att se fördelarna/styrkorna hos olika system och att han förstår 
att utnyttja dessa på ett för hans strid fördelaktigt sätt. Detta ställer stora 
krav på breddning hos officeren. Dagens försvarsgrensgemensamma 
militära utbildning är ett positivt steg mot att kunna uppnå detta. 

 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN              2003-12-09          Beteckning 19 100:2067 
Krigsvetenskapliga institutionen, ChP T 01-03  Sida 23 av 52 

4 Beslutsfattande 

4.1 Inledning 
Den klassiska beslutsteorin bygger på att beslutsfattaren befinner sig i en 
valsituation. Han/hon har ett antal handlingsalternativ som efter en analys ger 
en grund att göra ett val mellan aktuella alternativ50 & 51. Beslutsfattning inom 
en organisation genomförs på alla befintliga hierarkiska nivåer: exekutiv, 
indirekt och direkt nivå för att kunna lösa aktuella problem och för att nå 
specifika mål. En organisations verksamhet är beroende av dess förmåga att 
utöva verksamhetsstyrning och -kontroll, därmed är beslutsfattning av central 
betydelse inom ledningsfunktionen. Inom det militära systemet är det viktigt att 
kunna förstå och kontrollera tre viktiga problemområden: information om 
motståndarens verksamhet och planer, information om den egna 
organisationens styrka och positioner samt de fördröjningar som uppstår på 
respektive hierarkisk nivå.52 

4.2 Dynamiskt beslutsfattande 
Den dynamiska modellen över beslutsfattande kan beskrivas som en organisk 
process. Ledning av militära förband är processkontroll på ungefär samma sätt 
som övervakning av ett pappersverk eller annan jämförbar komplex process.  
Denna processkontroll innebär att beslut fattas i serier och i realtid som ofta är 
inbördes beroende av varandra, det vill säga ett tidigare beslut begränsar 
beslutsfattarens möjlighet att ”fritt” fatta nya beslut vid en senare tidpunkt53. 
Stridsfältets miljö är dynamiskt och det förändras, ofta på ett icke förutsägbart 
sätt.54 
 
En viktig teori som används vid studier av det dynamiska beslutsfattandet, är 
reglerteorin. För att styra ett system krävs55:  
 

• Det krävs ett mål. Mot vad skall systemet styras? 
• Det krävs en möjlighet att observera systemet.  
• Det krävs en möjlighet att påverka systemet. 
• Det krävs en modell över systemet som kan beskriva vad som vill 

hända om vi styr/påverkar systemet. 
 
Dynamiskt beslutsfattande innebär att situationen eller miljön inte väntar på 
beslut, utan att en förändring sker oberoende om beslutsfattaren agerar eller 

                                                 
50 Steg A) Analys av uppgiftens innebörd! Steg B) Strukturera utgångsvärden. Steg C) Alternativgenerering. Steg D) Detaljutformning 

av beslut. Steg E) Uppföljning. HKV, (1995), Arméreglemente del 2 Taktik - (AR 2) , Försvarsmakten, Försvarsmedia, Berlings, Arlöv, 

Stockholm, s 185. 
51 Koopman, P. & Jeroen, P., (1991), Organizational Decision Making: Models, Contingencies and Strategies, (Red) Rasmussen, J., 

m.fl., Distributed decision making,, Biddles Ltd, Jersey, Great Britain, s 20. 
52 Brehmer, B., (1991), s337-338. 
53 Om ett fjärrspaningsförband är fällt med fallskärm på ett stort djup, då är förbandet inte omedelbart tillgängliga för att spana och 

inhämta underrättelser i en ny riktning. 
54 Brehmer, B., (1999), Dynamic decision making in command and control, MacCann, C & Pigeau, R., Human in command, Pergamo 

Press, New York, U.S.A., s 3. 
55 Brehmer, B., (1999), s 8. 
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inte. Beslutsfattaren har dålig kontroll över när exakt ett beslut måste tas, som 
exempel kan inte chefen vänta tills att han/hon har all den information som 
krävs för att kunna analysera och fastställa ett heltäckande beslut. Beslut måste 
kunna fattas snabbt, beroende på hur situationen förändas56. 
 
När en militär styrka uppträder på operationsarenan med divisions-, brigads-, 
bataljons- eller kompaniförband kommer respektive chef att agera utifrån 
skilda tidsskalor. En divisionschef ger få operativa order per dygn, medan en 
plutonschef ger flera stridstekniska order per dygn och timme. Det innebär att 
beslutsfattare på olika hierarkiska nivåer inte omedelbart kan erhålla effekt av 
en handling på samma sätt som en annan.57 Brehmer talar om fyra typer av 
tidsfördröjningar, beslutstid, död tid, systemtidskonstant och slutligen 
informationsfördröjning. Beslutstid är den tid det krävs för beslutsfattaren att 
bearbeta informationen, att utveckla handlingsalternativ och slutligen fatta ett 
beslut. Död tid är den tid det tar för en enhet att gå från given order till att 
kunna påbörja operationen/manövern. Systemtidskonstant är den tid som krävs 
för en styrka att genomföra manövern. Informationsfördröjning är tiden mellan 
en handling och till att stridsvärdesrapporteringen når beslutsfattaren58. 

4.3 Intuitivt beslutsfattande 
De beslut som fattas med hjälp av Recognition Primed Decision (RPD) 
Model59, tas i ett specifikt och unikt sammanhang, det vill säga i händelsens 
kontext. Beslutsfattaren identifierar och planerar ett lämpligt handling-
salternativ, utan att ytterliggare analysera och jämföra andra alternativ.60 RPD 
modellen används lämpligen av människor och beslutsfattare då de är satta 
under stark tidspress, hanterar oklar information, arbetar med ej definierade 
mål samt befinner sig i en föränderlig miljö61. 
 
Beslut som bestäms genom att beslutsfattaren (experten62) uppfattar och känner 
igen en liknande situation63, är beroende av beslutsfattarens tidigare 
erfarenheter och utbildning.  
 
Under beslutsprocessen hanteras fyra stycken viktiga aspekter i situations-
analysen: förväntningar, relevanta frågor, möjliga mål och typiska handlings-
alternativ64. Genom att beslutsfattaren utformar egna förväntningar på aktuell 
händelse och situationskontext, kan dessa användas som en kontroll på den 
egna förståelsen för den aktuella situationen. Relevanta frågor ställs i syfte att 
förbättra förståelsen av den aktuella och komplexa situationen. Det är även 
viktigt att identifiera vilka mål som är möjliga att uppnå inom den aktuella 
                                                 
56 Brehmer, B., (1999), s 4. 
57 Brehmer, B., (1999), s 6. 
58 Brehmer, B., (2001-09-25), Föreläsning vid Försvarshögskolan, Stockholm. 

59 Försvarshögskolan & Försvarsmakten inför denna beslutsmetod inom chefs- och taktisk utbildning. 
60 Klein, G. A., (1997), The Recognition-Primed Decision (RPD) Model, Klein, G. A. & Zsambok, C. E., Naturalistic Decision 

Making, Lawrence Erlbaum Associates, New Jersey, U.S.A., s 285. 
61 Klein, G. A., (1997), s 287. 
62 Agevall, L., (1994), Beslutsfattandets rutinisering, ToreSäll InfoMedia AB, Växjö, s 58-60. 
63 En prototypisk eller analog situation, Klein, G. A., (1997), s 286. 
64 Klein, G. A., (1993), A recognition-primed decision model of rapid decision making, Klein, G. A., m.fl., Decision Making in 

Action: Models and methods, Norword Ablex, New Jersey, U.S.A., s 142. 
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kontexten. Därefter identifieras ett möjligt handlingsalternativ som fungerar 
och är tids- och kostnadseffektivt65. 
 
Beslutsfattaren genomför därefter en mental simulering i syfte att pröva om 
handlingsalternativet är genomförbart, om så är fallet genomförs slutligen det 
valda handlingsalternativet. Om den mentala simuleringen visar att handlings-
alternativet ej leder till framgång, kan alternativet modifieras och återigen 
simuleras i syfte att finna en lämplig väg.66 

4.4 Modell av människan som informationshanterande system 
Människan konfronteras ständigt med olika situationer som kräver någon form 
av beslutsfattande, vilket skall leda till handling i dessa situationer till exempel 
en förare som framför sitt stridsfordon. När människan genomför dessa 
handlingar föregås de av informationsbearbetning som påverkas av den 
kognitiva belastningen samt av omgivningen. 

 
Figur 8: Beskrivning av människan som informationshanterande system67. 

 
Människan uppfattar saker och händelser i den befintliga kontexten och tillför 
information till hjärnan genom parallell mottagning via de skilda neurala 
kanaler som finns till exempel ögat, omgivande egenskaper kan vara: färg, 
form, rörelser och tal. När informationen har nått hjärnan kan det vara en väl 
inlärd handling som skall utföras, till exempel att cykla, vilket då inte behöver 
belasta människan nämnvärt utan sker med en liten motorisk och kognitiv 
ansträngning. Men informationen kan bestå av vardaglig men ändå komplexa 
situationer som behöver behandlas i människans informationshanterande 
system, vilket beskrivs enligt följande: 
 
Människans situationsmedvetenhet påverkas av kunskaper som är inlärda och 
av tidigare erfarenheter, detta påverkar beslutshanteringen som kan beskrivas 

                                                 
65 Klein, G. A. (1993), s 139. 
66 Klein, G. A. (1993), s 143. 
67 Castor, M., (2001-11-28), Föreläsning vid Försvarshögskolan, Stockholm.  
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enligt följande modell i figur 8: 1) Varseblivning (till exempel registrering av 
radarbild) 2) Tolka innebörden (till exempel är symbolen ett luftmål/störning) 
3) Konsekvensanalys (till exempel om det är ett fientligt mål skall skjutande 
eldenheter inom förbandet höja stridsberedskapen samt erhålla 
målinformation).68 
 
Beslutsmodellen påverkas bland annat tidsmässigt beroende på vilket minne 
som väljs vid bearbetningen. Arbetsminnet har en begränsad möjlighet att 
hantera information och kan jämföras med en skrivbordsyta som enbart kan 
rymma en viss mängd arbetsmaterial. Är bordsytan fylld av material och man 
tillför nya uppgifter, då kommer något gammalt att trilla bort från ytan. Men 
vid detta arbetsminne bearbetas aktuella händelser i en tidsföljd. Långtids-
minnet används som bakomliggande minne till arbetsytan, där kan till exempel 
språkliga- och matematiska regler lagras och dessa kunskaper tillförs 
arbetsminnet vid behov. 
 
Människan använder olika bearbetningsnivåer när man hanterar information, 
nivåerna kan indelas i djupansats - och ytansatsnivå. Djupansats innebär att 
man försöker förstå sammanhang och skapa förståelse mellan olika poänger i 
faktaflödet. Ytansats innebär att man lagrar informationen som den anländer 
till arbets- eller långtidsminnet utan att reflektera över innehållet.69 
 
Stressorer kan försämra människans kognitiva förmåga vilket kan ges i uttryck 
av försämrad logisk bearbetningsförmåga eller fysiologiska störningar på 
kroppen som till exempel muskelvärk och pupill storleksförändring. Stressorer 
påverkar kroppen biologiskt genom att hypotalamus och binjuremärgen 
utsöndrar signalsubstanser som bland annat leder till sammandragning av 
blodkärl i huvud, hjärta och viljekontrollerade muskler samt att det stegrar 
hjärtfrekvensen70. Allt detta påverkar också informationsbearbetningen och 
kapaciteten i arbetsminnet, vilket kan påverka beslutsprocessen negativt och 
efterföljande beteende. 
 
När de tre stegen i modellen har genomförts kommer människan att genomföra 
sina beslut i form av någon handling som ges uttryck i skilda beteenden. Dessa 
beteenden kan vara kunskaps- (automatiserade processer), regel- (uttalade 
regler) eller färdighetsbaserade beteenden (nya oväntade situationer som kräver 
eftertanke), enligt Rasmussens SRK modell71. 

                                                 
68 Linde, L., (1998), s 4. 

69 Sandberg, J. & Targama, A., (1998), Ledning och förståelse, Studentlitteratur, Lund, s 84-87. 
70 Lazarus, R., (1999), Stress and emotion, Free Association Books, London, U.K., s 44-45. 

71 Castor, M., (2001-11-28). 
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4.5 Slutsatser beslutsfattande 
Människan: 
Utvecklingen av operationer, metodik och teknik leder sannolikt till snabbare 
stridsförlopp vilket också kommer att ställa krav på verkningsfullare stabs- och 
beslutsprocesser. Människan kan bli effektivare i sitt beslutsfattande i syfte att 
komma innanför motståndarens beslutscykel. Mycket talar för att framtidens 
chefer, i större grad än idag, kommer att behöva förlita sig på kognitiv 
igenkänning. Detta ställer i sin tur krav på en förändrad och utökad 
utbildnings- och övningsverksamhet i Försvarsmakten. 
 
Sammanfattningsvis kan man dra slutsatserna att människan snabbt kan 
försämra sin beslutsprocess genom mental överbelastning (till exempel för 
många pågående/nya processer) eller genom yttre påverkan av stressorer (till 
exempel sömnbrist). Men genom utbildning kan Försvarsmakten ge individen 
mentala modeller över hur människan fungerar, därmed bör man begränsa en 
eventuell kognitiv överbelastning hos individen då man på ett medvetet sätt 
kan möta dessa situationer, samtidigt bör en överbelastning kunna minskas 
genom ett tekniskt beslutsstöd. 
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5 Teknik och arkitektur för stöd av ledning 

5.1 Inledning 
Det framtida ledningssystemet som skall generera den gemensamma 
lägesbilden inom den nätverksbaserade arkitekturen, är ett system som skall 
sammanbinda mänskliga aktörer och informationsfusionssystem med sensorer 
och dess plattformar. 
 
Förband, underrättelse-, verkans- och ledningssystem kommer snabbt att 
behöva kunna manövrera och kraftsamla och därigenom slå fienden eller att 
möta nya hot. De förband som uppträder inom ramen för en operation kommer 
att ställa krav på snabb och korrekt informationsinhämtning som ligger utanför 
den planerade underrättelseplanen, därmed kommer den militära beslutsfattaren 
att behöva ett stöd för att automatiskt allokering av sensor och 
underrättelsesystem72. 
 
Nätverksstrukturen av den hierarkiska organisationen ger en möjlighet till att 
öppna informationsgränserna horisontellt och vertikalt i syfte att kunna 
integrera ledningsarbetet på alla nivåer och sektorer. Distribuerade staber som 
är geografiskt skilda åt i sin gruppering kommer att ge ökad skadetålighet 
genom en lägre signatur samt det kan även leda till förbättrad flexibilitet och 
adaptivitet av ledningsgrupper för att hantera nya situationer.73 
 
I ledningsarbetet kommer uppgifternas komplexitet, den osäkra omvärlds-
uppfattningen och den tidspress som uppstår i den militära miljön att leda till 
överbelastning för aktuell beslutsfattare om systemet går över gränsen vad 
bland annat avser mängden information. För att motverka detta problem krävs 
det system som kan presentera trovärdig och tillitsfull information på ett bra 
sätt för beslutsfattaren. Som exempel kan en flygförare få hotbilden 
presenterad på en indikator där det farligaste hotet uppträder närmare centrum 
än andra mindre prioriterade hot, det vill säga systemet presenterar ej det 
geografiska avståndet. Därmed kan flygföraren tydligare uppfatta 
hotinformationen och därmed sannolikt komma fram till ett bättre beslut.74 

5.2 Definitioner 
Datafusion definieras här som en kategori informationsbehandlingsprocesser, 
där osäker, ofullständig och motstridande information från olika källor slås 
samman för att ge en mer komplett och mindre osäker översikt över ett aktuellt 
problem baserat på hela informationsmaterialet75. 
 

                                                 
72 Holmberg, M., (2002-12-16). 
73 Fjällström, P-O., m.fl., (2000), Arkitekturprinciper för informationsöverlägsenhet i framtidens ledningsstödssystem, s 13. Denna 

organisations och arbetsmetod stöds även av Ashkenas, R, m.fl., (1995), The Boundaryless Organization: Breaking the chains of 

organizational structure, Lyons Turin Book, San Francisco. Där de diskuterar horisontella, vertikala, externa och geografiska gränser,  
s 11-13. 
74 Holmberg, M., (2002-12-16). 
75 Fjällström, P-O., m.fl., (2000), s 100. 
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Datafusionen indelas i fyra nivåer: 
 
Nivå 1: sensordatafusion, robusthet och precision hos målläges- och 
måltypsinformationen som uppnås genom att i realtid kombinera information 
från flera sensorer. 
 
Nivå 2: situationsanalys, identifierar den situation som har orsakat observerade 
data, samt försöker finna ut vilka förband och möjligheter motståndaren har. 
 
Nivå 3: hotanalys, analyserar de egna enheternas möjligheter att möta 
motparten på ett effektivt sätt och pekar ut risker som är förknippade med olika 
handlingsalternativ samt att situationsanalysen kan kombineras med 
indikationer om motståndarens avsikter samt förhandslagrad information om 
taktik och doktriner. 
 
Nivå 4: adaption, förbättrar resultatet av en datafusionsprocess genom styrning 
av sensorer, annan insamling samt tolkningsprocesserna på nivå 1 - 3. 
 
Informationsfusion motsvarar datafusionens nivå 2 - 4: situationsanalys, 
hotanalys och adaption76. 
 
Interoperabilitet definieras här som förmågan till samarbete mellan 
programsystem som kan vara skrivna i olika språk, följa skilda 
gränssnittstandarder och exekvera på olika plattformar i form av 
operativsystem och maskinvara77. 
 
Ledning, i svensk militär bemärkelse, innefattar processer som mål-
identifiering, uppgiftstilldelning och resursallokering, och utgör det område där 
förståelse av stridsrummet omvandlas till uppgifter och uppdrag som är 
avsedda att påverka, kontrollera och dominera detta stridsrum78.  
 
Säkerhet definieras som: 

 sekretess: att hålla information och resurser otillgängliga för obehöriga, 
 integritet: förhindrande av otillåten modifiering av information och 

resurser, 
 tillgänglighet: att hålla information och resurser tillängliga för 

behöriga79, 
 tillförlitligt: verifiering av identiteten, det vill säga ”hur vet ni vem jag 

är”80. 

                                                 
76 Fjällström, P-O., m.fl., (2000)s 101. 
77 Fjällström, P-O., m.fl., (2000), s 101. 
78 Fjällström, P-O., m.fl., (2000), s 101. 
79 SIG Security, (1998), Säkerhetsarkitektur, Studentlitteratur, Lund, s 4. 
80 Hallberg, J., (2002-01-09), Robusta informationssystem kurs, Föreläsning vid Försvarshögskolan. 
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5.3 Grundstruktur 

5.3.1 Modellbaserad ledning 
Dagens ledningssystemstöd är meddelandebaserat och kommunikations-
intensiv och kan ge den stabsarbetande personalen en övermäktig uppgift att 
samla, hantera och bearbeta denna mängd information. Ett sätt att gå runt 
problemet är att införa ett paradigmskifte och utveckla modellbaserad ledning. 
 
Modellbaserad ledning är ett ledningsstöd som utnyttjar konceptet modellering 
och simulering för att representera och påverka läget på slagfältet81. Genom att 
nyttja informationsfusion skall systemet i realtid hantera en mängd olika 
sensordata från multipla och olikartade källor för att därefter omvandla dessa 
data till en sammanhängande taktisk bild av egna och fientliga förband82. Detta 
skall kunna genomföras med hjälp av kunskap till exempel från taktiska 
reglementen, doktriner, signaturbibliotek, mönsterigenkänning av uppträdande, 
geografiska databaser. 
 
Det fusionerade resultatet som därefter levereras till den militära chefen skall 
vara kvalitetsmärkt för att ge en trovärdig och tillitsfull information som 
underlättar och stödjer beslutsfattandet. Som exempel kan ett antal olika 
handlingsalternativ presenteras som visar på möjliga vägval hos fienden och 
hos de egna styrkorna: alternativ A har en sannolikhet om 11 % att inträffa, 
alternativ B har en sannolikhet om 9 % att inträffa83. Därmed finns det en 
hypotetisk möjlighet att studera framtida utvecklingsscenarion. Lednings-
systemstöd skall kunna presentera information och underrättelser på ett 
rollbaserat sätt, trots att informationen hämtas ur en och samma databas. 
Beroende på arbetsuppgifter skall systemet kunna verka flexibelt för att skapa 
en lämplig presentationsmiljö.84 Modellbaserad ledning ger också möjlighet att 
skarvlöst övergå från en verklig stridsmiljö för att kunna öva i en simulerad 
operationsmiljö. 
 
Databashanteringen kommer i framtiden att vara transparent distribuerad över 
flera noder, där styrningen tillhandahåller snabb och tillförlitlig data för 
brukarna utan att de själva kräver kännedom om trafiken. Redundans och 
konsistens i distribuerade databaser är två viktiga krav på systemutvecklingen 
då svarande databanker används. Replikering innebär att samma data återfinns 
i flera noder.85 En svaghet med replikerande data är att de kan bli föråldrade 
vid hög belastning på kommunikationsnätet då datahastigheten nedgår.  
Dock skall systemen klara av att hantera ett delvis kommunikationsbortfall 
eller andra påverkanshändelser utan att det sker en direkt systemkollaps. 
 
Medlarteknik för federerade databaser kommer att bli en viktig teknologi i 
framtida databastjänster. Med federerade databaser menas system som fungerar 
som automatiska översättare mellan en mängd geografiskt distribuerade 

                                                 
81 Fjällström, P-O., m.fl., (2000), s 21. 
82 Jönsson, L., m.fl., (1998), Informationsfusion i den taktiska underrättelseprocessen, FOA, Linköping, s 31. 
83 Holmberg, M., (2002-12-16). 
84 Holmberg, M., (2002-12-16). 
85 Fjällström, P-O., m.fl., (2000), s 75. 
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databassystem86. För att kunna hantera de olika abstraktionsnivåerna hos 
datakällorna krävs det ett datarepresentationsformat som kan beskriva data från 
de flesta modellerna av datakällor, ett sätt är att använda objektrelationella 
datastrukturer eller med SQL’99 som är en ISO standard87. 

5.4 Teknologi 

5.4.1 Informationssystem 
Ledning handlar i stora drag om att inhämta behövlig information för att 
därefter analysera situationen, studera olika handlingsalternativ och därefter 
fatta ett eller flera beslut i rätt tid om vald inriktning samt att kommunicera 
med underställda enheter så att de tar emot och förstår beslutet. Relevanta 
frågor kring delgiven information och underrättelser är: för aktuell situation, 
vilken relevans och vilken kvalitet håller informationen?  
 
Den som har studerat beslut under osäkerhet är Joacim Rydmark, där han har 
undersökt olika överlägesmetoder för att kunna hantera komplexa och 
dynamiska situationer och miljöer. Han har i sin rapport studerat informations-, 
styrke- och tempoöverläge relativt en motpart. Rydmark redovisar sina 
slutsatser i rapporten och där skriver han: att kunna erhålla information i realtid 
är viktigt, all information behöver ej vara i realtid för att kunna vara effektiv, 
ett informationsöverläge skapat genom tillgång till ett riktat teleskop fungerar 
också som metod för att hantera effekter av osäkerhet, ett tempoöverläge 
fungerar som tillvägagångssätt för att hantera effekter av osäkerhet.88 Han visar 
därmed genom sin studie att det finns förfaringssätt för Försvarsmakten att 
uppnå ett överläge relativt en motståndare. 

5.4.2 Data och informationsfusion 
Den framtida utvecklingen av militära ledningssystemstöd kommer att fokusera 
på förmågan att skapa och välja rätt information, samt omvandla och presentera 
den för människan som kan förstå och hantera informationen/underrättelsen. 
Genom att använda teknikmetoden datafusion kan informationsprocessen 
stödjas. På längre sikt skall datafusion kunna ge stöd för att tolka skeendena, 
och larma vid tydliga avvikelser från den så kallade normalbilden. 
 

”Datafusion är en kategori informationsbehandlingsprocesser där osäker, 
ofullständig och motstridande information från olika källor slås samman för att ge 
en mer komplett och mindre osäker översikt över ett aktuellt problem baserat på hela 
informationsmaterialet. Datafusion spänner över ett stort område, från multi-
sensordatafusion (nivå 1), över situationsanalys (nivå 2), hotanalys (nivå 3) och 
adaption (nivå 4) med koppling till beslutsstöd.”89 

 
Resultatet av fusionsbearbetningen på taktisk nivå är att hela den observerade 
mängden av motståndarens stridsfordon och enheter skall levereras som ett 
korrekt och kvalitetsmärkt tillstånds- och prognosinformation, det vill säga 

                                                 
86 Neider, G., (2002-01-16), Föreläsning vid Försvarshögskolan. 
87 Fjällström, P-O., m.fl., (2000), s 75-76. 
88 Rydmark, J., (2002), Beslut under osäkerhet, Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet, Göteborg, s 84. 
89 Fjällström, P-O., m.fl., (2000), s 100. 
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underrättelser som kan tolkas av beslutsfattarna och av det automatiska 
beslutsstödssystemet.90 
 
Enligt Per Svensson består de närliggande problemen inte av arkitekturfrågor 
utan av vetenskapliga metodfrågor och för att kunna gå vidare med detta 
komplexa forskningsområde krävs det betydande forskningsresurser som har 
till uppgift att bryta mark kring informationsfusion. Dock bedöms det finnas 
möjlighet att förse försvaret med metodik och teknik att hantera nivån upp till 
situationsanalys i ett markstridsscenario inom en 10-års period91. 

5.4.3 Transmissionsmedia  
När sensorer eller människan har ackumulerat data, skall informationen samlas 
ihop, processas och analyseras. Överföringen av data sker i regel via något 
tekniskt system som skall tillgodose denna tjänst. Framtida system kommer i 
en större grad vara digitala att jämföra mot dagens analoga system92, då de 
digitala systemen klarar att överföra en större mängd databitar per tidsenhet 
relativt det analoga systemet. 
 
Utvecklingen på datorområdet skedde med stor kraft under 1940–60-talen. 
Viktiga steg i denna process var, vad hårdvaran gäller, tillkomsten av 
transistorn, den integrerade kretsen och mikroprocessorn. Ett annat stort 
framsteg var utvecklandet av lasertekniken, vars användningsområde det 
ursprungligen rådde stor osäkerhet om93. 
 
Förmågan att överföra data möjliggörs av det tilldelade frekvensutrymmet, det 
vill säga bandbredden bestämmer hur mycket databitar per tidsenhet som kan 
överföras via ett medium som nyttjar mikrovågor för transmission. 
 
Claude E. Shannon publicerade 1948 ett grundläggande arbete om 
informationsteori, han visade att det räckte med att informationshastigheten 
underskred den möjliga kanalkapaciteten. Därmed startade ett systematisk 
letande efter lämpliga koder som skulle stödja denna teori. Möjligheten att 
blanda in kontrollsymboler i datamängden sänker informationshastigheten R 
(R= rate) på själva överföringskanalen. Om endast k st bitar av n st bitar är 
informationsbärande kan informationshastigheten definieras som: 
 
R= k/n*D [bit/s], där D är den så kallade dataöverföringshastigheten med 
totala antalet bit/s på överföringskanalen. Den andel bitar som är informations-
bärande av den totala mängden kallas kodens Rc (code rate), det vill säga Rc= 
k/n= R/D [ggr]. Shannon visade genom sin teori på möjligheten att tillverka 
korrigerande koder som ger en låg total felsannolikhet i överföringen av data 
från en punkt till en annan, så länge som informationshastigheten R är lägre än 
kanalkapaciteten. Shannon beräknade dessutom kanalkapaciteten för en 
överföringskanal störd av additivt vitt gaussiskt (AWGN) brus till: 

                                                 
90 Svensson, P., (2002), Teknisk översikt och prognos 2002-2020 för området informationsfusion, FOI, Linköping, s 6. 
91 Svensson, P., (2002), 38. 
92 Ottoson, R. (2002), Föreläsning vid Försvarshögskolan, Stockholm. 
93 Andersson, C., m.fl., (1993), Handboken i tele och data kommunikation, Studentlitteratur, Lund, s 475, och  FMV, (2001), Tekniska 

utvecklingstrender, FMV, Stockholm, s 187. 
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C= B*log2(1+S/N) [bit/s], där B [Hz] är kanalbandbredden samt att  
S/N= Pm/No*B94 [ggr] är signalbrusförhållandet på mottagarens ingång.95 
 

 
Figur 9: utvisar två olika signaler med S/N= 10 [dB] och 20 [dB] och dess ökande 
möjligheter att överföra en större mängd data med ökad bandbredd. 

 
Figur 9 visar två signaler med skilda S/N och hur möjligheten att överföra data 
ökar med ett bättre signalbrusförhållande eller genom att öka bandbredden, det 
som går att utläsa av figuren och Shannons teori är att framtida ledningssystem 
kommer att vara beroende av effektiva bandpassfilter för att använda de 
tillgängliga frekvenserna så bra som möjligt samt att det krävs långa kodord för 
ett erhålla en mycket låg total felsannolikhet P, för överföringen. 
 
Som exempel kan en satellitbild på 15 * 15 [km] med en upplösning om 0,6 
[m], S/N= 20 [dB], bandbredd= 60 [MHz], Rc= ½ [ggr] och bilden som 
innehåller (I) 3 [Gbyte] information användas, för att illustrera tidsåtgången vid 
dataöverföringen från satelliten till markstationen: 
 
C= 60*106* log2(1+20)= 263,5 [Mbit/s], total mängd data d= 3*109* 8 * 2= 
48000 [Mbit], det ger en nedladdningstid (T), 
 
T= d/C [s], T= 48000/263,5= 182 [s], det innebär att satellitsystemet endast 
kan ta ett foto vart tredje minut, annars kommer minneskapaciteten överskridas 
relativt snabbt i satelliten i väntan på att kunna överföra nästa bild till 
markstationen.  
 
Radio/Mobiltelefoni omfattar trådlös telefoni, radiopejling och rundradio inom 
radiofrekvensområdet 300 [Hz]-300 [GHz] där man använder direktvåg eller 
rymdvåg vid kommunikationen. De framtida systemen kommer på ett 
effektivare sätt kunna överföra datatrafik bland annat genom annan modula-
tionsteknik. Tre grundprinciper används vid moduleringen, amplitud-, 
frekvens- och fasskift, där man bland annat vill uppnå följande kriterier: den 

                                                 
94 Pm= mottagen signaleffekt, No= k * T (k= Boltzmans konstant, T= brustemperatur [K]). 
95 Ottoson, R., (2001), Telekommunikation, Militärtekniska institutionen, Försvarshögskolan, Stockholm, 7:2-7:3. 
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utsända signalen skall uppta så liten bandbredd som möjligt och systemets 
datahastighet skall vara hög i förhållande till tillgänglig bandbredd96.  
 
Telekommunikationsbranschen genomför just nu en uppbyggnad av tredje 
generationens mobiltelefonisystem (3G/UMTS) som kommer att kunna 
överföra mellan 384 [kbit/s] till 2 [Mbit/s] via en bandbredd på 5 [MHz]. Där 
UMTS använder Quadrature Phase Shift Keying (QPSK) som genererar flera 
faslägen som möjliggör en effektivare överföring, utöver detta används 
Wideband Code Division Multiple Access (WCDMA) och då används alla 
frekvenser inom det tilldelade bandområdet av samtliga brukare hela tiden. 
UMTS utnyttjar direktspridning av signalen, vilket innebär att signalen sprids 
över en större bandbredd. UMTS kommer att ge en snabb mobil access med 
Internet Protocol (IP) baserade tjänster97. 
 
WCDMA mottagare är mer känsliga för störning med gaussiskt brus än 
sinustoner. Bredbandigt gaussiskt brus finns i hotmiljön för militära 
tillämpningar, dels från källor som domineras av bredbandigt brus, dels som en 
av de störningsformer som kommer från PC. Enligt en analys från Kia 
Wiklundh och Peter Stenumgaard visar de att störningsnivåer från 
samlokaliserad COTS utrustning kan utgöra ett stort problem för UMTS.98 
 
Radiolänksystem används i regel för att komplettera det markbundna 
överföringsmediet genom att nyttja direktkommunikation med mikrovågor 
(frekvenser mellan 200 [MHz] och 30 [GHz]). Systemet kan grovt indelas i tre 
delar: Ledningsterminaler som via standardiserade gränssnitt ansluter radio-
länksystemet till kommunikationsutrustningen. Terminalerna skall även 
omvandla utgående digitala signaler till radiofrekvenser och omvänt.  
 
Repeterare som kan vara aktiva eller passiva. En aktiv repeterare är en 
signalförstärkare och den skall kompensera för bland annat dämpning och 
distorsion från föregående radiofrekvenshopp. Den passiva repeteraren kan till 
exempel vara en spegel av reflekterande metall som riktar radiosignalen mot 
nästa station.  
 
Antenner med antennledare används för att överföra radiosignalen i bägge 
riktningarna och separeringen av signalerna görs i avgreningsutrustningen i 
terminalen. Antennen kan vara så kallade parabol- eller Yagiantenn, för att inte 
sprida signalen i oönskad riktning samt att fokusera signalenergin i den 
bestämda riktningen.99 
 
Radiolänksystemen måste bland annat kunna motstå fading, som i detta 
sammanhang innebär att den mottagna signalstyrkan tillfälligtvis varierar även 
vid normala antennhöjder och avstånd mellan antennerna och repeterarna. De 
vanligaste orsakerna till fadingen är refraktion, flervägsutbredning, interferens 

                                                 
96 Ahlin, L., (2002), Kommunikationssystem och Teleskyddsmetoder, Kompendium, FOI, Linköping, s 71. 
97 Söderquist, I., (2002), Kommunikationsnät, FOI, Linköping, s 21. 
98 Wiklundh, K. & Stenumgaard, P., (2000), Telekonfliktrisker vid militär användning av tredje generationens mobiltelefoni, FOI, 

Linköping, s 25. 
99 Andersson, C., m.fl., (1997), Handboken i  tele och data kommunikation, Studentlitteratur, Lund, s 476. 
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och signaldämpning på grund av nederbörd. Fading kan motverkas genom att 
införa interleaving det vill säga att man sprider bitarna i kodorden över ett 
större tidsintervall, då minskar risken för att ett kodord påverkas av fadingen 
vid ett givet tillfälle100. Alternativt kan rumsdiversitet nyttjas genom att 
använda minst två separerade mottagarantenner eller flera kanaler genom 
frekvensdiversitet, och då kan den ”bästa” insignalen väljas. 
 
Det svenska försvaret använder idag bland annat radiolänkstation 371, systemet 
verkar inom frekvensområde 1350-1850 [MHz] och har möjligheten att 
överföra data med en hastighet om 1024 [kbit/s]. Framtida länksystem kommer 
att kunna överföra Gbit/s vilket lämpar sig för områden som saknar fast 
infrastruktur. 
 
De frekvenser som används ger möjlighet till olika längd på radiohoppen, 
generellt gäller att ju högre frekvens desto större är känsligheten för väder-
påverkan. Vid frekvenserna 22, 60, 120 och 184 [GHz] kommer luftens syre- 
och vattenångemolekyler i resonans och då absorberas en stor del av 
radiovågornas energi, där till exempel frekvensbandet 60 [GHz] lämpar sig för 
kommunikation vid korta förbindelser på 1-2 [km]101. 
 
Satellitkommunikation har utvecklats till en vardaglig och vanlig teknik idag 
där många av jordens mediabolag använder kommunikation via satellit, ett 
exempel på detta var USA–Irak kriget 2003, där ”inbäddade journalister” 
nyttjade satellitkommunikation för att nå sina bolag med aktuella nyheter. 
Satelliterna har ett mycket stort täckningsområde, vilket innebär att de är 
oberoende av gränser mellan länder och regioner. Dataöverföringskapaciteten 
är hög jämfört med kortvågssystem då de aktuella frekvenserna möjliggör 
nyttjandet av mycket större bandbredder102. Satelliter, till exempel Inmarsat 
erbjuder idag kommersiella tjänster som dataöverföring på 144 [kbit/s], men 
framtida system bedöms kunna överföra uppåt 100 [Mbit/s] via geostationära 
satelliter103. 
 
Optisk fiber utvecklades på 1970-talet och då framkom möjligheten att 
använda den för telekommunikation. Framtidens (år 2010) överföringskapacitet 
genom fiberoptik, bedöms vara hundratals Tbit/s att jämföra mot idag (år 2002) 
då kapaciteten ligger på Gbit/s104. Den fiberoptiska kabeln har några nackdelar, 
och det gör att den inte alltid lämpar sig för användning. Kabeln är dyr att 
installera, det vill säga det krävs grävda kabeltrummor och avancerad 
skarvningsutrustning. 
 
Laserkommunikation kommer i framtiden vara ett alternativt sätt på att 
överföra data. Försök med retroreflektorer och vätskekristallmodulatorer gjorda 

                                                 
100 Ottoson, R., (2001), s 7:8. 
101 Andersson, C., m.fl., (1997),  s 479. 
102 Ahlin, L., (2002), s 12. 
103 FMV, (2001),  s 187. 
104 Andersson, C., m.fl., (1993), Handboken i  tele och data kommunikation, Studentlitteratur, Lund, s 475, och  FMV, (2001), 

Tekniska utvecklingstrender, FMV, Stockholm, s 187. 
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av FOI, visar på möjligheten att överföra 20 [kbit/s] från vattenytan till land 
eller luften105. 

5.4.4 Kommunikationsprotokoll 
TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) är en uppsättning 
kommunikationsprotokoll som skapats av Department of Defense i USA, 
standardiserad 1981, för att koppla ihop ett antal olika datanät som hade 
levererats av olika tillverkare. Figur 10 beskriver fyra nivåer som används i 
denna Internetmodell, utöver detta finns det fysiska skiktet vilket är placerat 
under datalänklagret som gör det möjlig att överföra data som exempel via 
optisk fiber eller radiosystem106. 
    
På datalänklagret samordnas trafiken i det fysiska skiktet genom att se till, steg 
för steg, att datapaketen överförs. Skiktet korrigerar också fel där den 
förväntade felfrekvensen är hög. X.25 är en systemtjänst som ger möjlighet att 
kommunicera med flera olika datorer samtidigt på samma anslutning med en 
datahastighet upp till 64 [kbit/s]107. 
 

 
Figur 10: utvisar TCP/IP protokollstack och dess olika skikt108. 

 
Nätverkslagret ser till att datapaket överförs hela vägen från avsändare till 
mottagare. IPv4 har nyttjats under en längre tidsperiod men idag planerar olika 
organisationer en övergång till IPv6, där ibland USA´s försvarsmakt109. På 
detta skikt finns själva IP adresseringen som är indelade i olika klasser (A, B 
och C) och för IPv4 är det ett 32 bitars adressfält och för IPv6 är det ett 128 
bitars fält.  
 
De mest signifikanta förändringarna från IPv4 till IPv6 är: 

 Utökat antal adresser genom IPv6 128 bitars adressering, 
 förenklat datahuvudformat, 

                                                 
105 Öhgren, J., (2003), Utvärdering av vätskekristallmodulatorer och retroreflektorer för laserkommunikation, s20. 
106 Loshin, P., (1999), IPv6 Clearly Explained, Morgan Kaufmann Publisher, Inc, USA, s 20-23. 
107 Andersson, C., m.fl., (1993), s 587. 
108 Andersson, C., m.fl., (1993), s 361. 
109 http://www.defenselink.mil/photos/Jun2003/030613-D-9880W-063.html, 2003-07-28. 
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 förbättrad kontroll av dataflödet genom olika noder, och förbättrad 
 säkerhetsarkitektur.110 

 
IPv6 har konstruerats med tanke på mobilitet och dess adressmängd möjliggör 
ett stort antal brukare och noder. IP säkerhetsdelen är utökad, och det är viktigt 
då ett öppet mobilt nätverk gör det möjligt för en falsk nod att uppfatta 
datatrafiken, dirigera trafik fel och/eller maskera sig som någon annan. För att 
förhindra missbruk finns en funktion för trovärdighetsintygande av känsliga 
meddelanden111. IP datagram är egentligen en omfattande mängd data som 
föregås av ett datahuvud som skall styra dataflödet rätt, datagrammets 
identifikations nummer skall tillse att dataflödet kommer rätt även om det 
passerar olika noder. Utöver detta innehåller datahuvudet ett antal funktioner 
som är viktiga för transporten, till exempel destination, livslängd och 
checksummor.112 
 
Transportlagret ser till att hela meddelandena (inte bara enstaka paket) 
kommer fram oskadda och sköter om felsökning och rättelser genom att bland 
annat etablera en transportkanal, synkronisera och dela upp aktuell data i 
lämpliga delmängder. TCP möjliggör en mekanism som skapar en virtuell 
sammankoppling mellan två olika punkter, vilket innebär att systemet upprättar 
en full-duplex krets som tillåter ett dataflöde mellan system inom samma 
nätverk113.  

 
Applikationslagret nyttjas av brukaren i samband med interaktionen med en 
funktion till exempel elektronisk post (SMTP), som används för att 
kommunicera olika datameddelanden. Med hjälp av tjänsten filöverföring 
(FTP) kan du överföra olika datamängder mellan olika värddatorer. Med 
terminalanslutning (TELNET) menas att du från din lokala dator kan koppla 
dig till en annan dator på nätet och använda dennas applikationer som om den 
vore lokalt placerad. 
 
För att illustrera TCP/IP kan vi jämföra det hela med ett telefonsamtal där det 
fysiska skiktet då ges av telefonledningen och vilka signaler systemet får 
överföra. Datalänkskiktet omfattas av mikrofonen och dess högtalare samt de 
delar som omvandlar ljudet till signaler och tvärtom. Nätverksskiktet omfattas 
av telefonens nummerslagningsfunktion. När en person slår ett nummer 
kopplas samtalet upp genom transportskiktet, som ser till att man får kontakt 
med rätt telefon i andra ändan. Den sista nivå är samtalet, dialogen och språket 
som omfattas av applikationsnivån. 

5.4.5 Sensorsystem 
Sensorområdet erbjuder möjliga multifunktionssystem vad gäller olika 
sensortekniker som till exempel radar, laser, IR. Med avancerad signal-
behandling kan data fusioneras och därmed kommer dessa sensordata att kunna 

                                                 
110 Loshin, P., (1999), s 70. 
111 Cochrane, S., IPv6 för mobila tillämpningar http://www.edtnscandinavia.com/tek/OEG20030218S0027, 2003-07-28. 
112 Loshin, P., (1999), s 26-34. 
113 Loshin, P., (1999), s 40. 
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ge ett bättre värde vid analys av informationen samt en förbättrad förmåga vid 
vapeninsats.114 
 
Radartekniken kommer i framtiden att erbjuda bättre möjligheter för 
markmålsfunktion genom att bland annat använda SAR system eller 
elektroniskt styrda antenner med betydlig förbättrad markmålsfunktion. 
Lämpligt användningsområde för SAR kan vara spaning mot markmål i syfte 
att upptäcka och identifiera olika rörliga stridsobjekt och förband. Som 
exempel finns det amerikanska JSTAR systemet115. Den befintliga radar-
utvecklingen har idag nått en hög tekniknivå och kan i framtiden bedömas ha 
en något lägre utvecklingstakt än tidigare, dock är utvecklingen fortfarande 
snabb för bland annat gruppantenntekniken, signalbehandlingen och den 
adaptiva styrningen av systemen.116 
 
Millimeterradar har egenskaper som är bättre än visuella och infraröda 
våglängders arbetsområden, jämfört mot atmosfäriska förhållanden, till 
exempel dimman, rök/damm och regn. Dock har millimeter radarsystemet 
sämre mål upplösning än optiska system vilket är en nackdel. Millimeter 
radarsystemet kan dock följa målet hela vägen till målträff under svåra 
väderförhållanden vilket är en styrka för vapensystemens sensorer117. 
Radarsystem för luftförsvar mot små luftmål som utvecklas i framtiden, 
kommer dock vara helautomatiserade och endast övervakas av människan118. 
 
Lasertekniken möjliggör inmätning, observation och analys av objekt genom 
olika signaturanpassade åtgärder, till exempel rök och maskeringsnät. 
Sensorsystemet mäter ofta och kan därigenom ”skiva” en viss avståndslucka 
som är intressant att observera, resultatet blir en tre dimensionell bild av 
objektet som sedan kan roteras och jämföras mot data i ett hotbibliotek.119 
 
Optiska bildsystem till exempel LLTV system är lämpliga att användas till 
spaning och navigation LLTV har relativt hög ljuskänslighet som arbetar inom 
VIS och NIR området. Systemen begränsas idag av linsen, då den bör vara 
relativt stor för att uppnå rimliga upptäckts- och identifieringsavstånd på ca 5 - 
6 km. IR system som använder ”stirrande” element kommer i framtiden att ha 
förbättrad känslighet då den så kallade mekaniska avsökningen försvinner och 
då biverkningarna från detektorelementen kan undvikas samt att en minskad 
volymstorlek kan uppnås.120 Det finns även potential för att utnyttja 
multispektral teknik, det vill säga flera våglängder.  
 

                                                 
114 Alberts, D., m.fl., (1999), s 142. 
115 Joint Surveillance Target Attack Radar System, http://www.fas.org/irp/program/collect/jstars.htm, 2003-07-29. 
116 FMV, (2001), s 123. 
117 Nylander, M., (2001), C uppsats: Sensorbestyckning av taktiska obemannade flygande farkoster, Försvarshögskolan, Stockholm, s 

62. 
118 Bofors, (2002-06-12), Föreläsning vid Försvarshögskolan, Stockholm. 
119 FOI, (2002-03-18), Robust Optronik kurs, Föreläsning vid Totalförsvarets Forskningsinstitut, Linköping. 
120 Ring, U., (1999), Detektorer och passiva system, FOI, Linköping, s 10-12. 
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System kan idag upptäcka och klassificera rörliga mål dock bör systemen i 
framtiden automatisk kunna genomföra igenkänning av mål genom att jämföra 
signaturen mot det aktuella hotbiblioteket121. 
 
IRST är ett avsökande och högupplösande system som lämpar sig för spaning 
och målföljning horisonten runt (azimut: 360 grader och elevation: 1–90 
grader) i syfte att detektera och upptäcka inkommande mål samt att följa målen 
kontinuerligt. IRST kräver hög processorkraft för att kunna genomföra signal- 
och databehandling122. Bildförstärkare kan användas för spanings-, 
övervaknings- eller i vapensystem och i framtiden kommer systemen att 
minska i volym och vikt då tekniken bland annat kräver mindre kylning av 
detektorelementen. 

5.5 Säkerhet 
Det framtida flexibla insatsförsvaret kommer vara beroende av dess förmåga 
att kunna distribuera information till olika användare inom ledningssystemet, 
därmed uppstår ett behov av en kvalitativ och hög säkerhetsnivå för det 
nätverksbaserade försvaret, där säkerheten kan indelas i tre viktiga delar: 

 fysisk säkerhet: fysiskt skydd av viktiga resurser, 
 organisatorisk säkerhet: administration, drift och underhåll, 
 logisk säkerhet: ”tekniska säkerhetslösningar”. 

 
Jonas Hallberg, med flera, beskriver i områdesanalysrapporten hur ett aktivt 
IT-försvar skall utformas som kan använda förmågorna skydda, upptäcka och 
reagera (SUR). Rapporten presenterar fem förmågor: IT-angrepp, IT-säkerhet, 
IT-försvarsvärdering, IT-spaning och IT-försvarsledning123. Denna rapport 
avgränsas till att enbart omfattas av IT-säkerhetsförmågan. 
 
De säkerhetsproblem som kan komma att uppstå i NBF är bland annat: a) 
Belastningsattacker från externa nätkopplingar, vilket kan leda till att det egna 
systemets tillgänglighet kraftigt nedgår. b) Programvarufel (buggar) som 
stoppar de pågående processerna c) eller att systemet blir utsatta för 
virusattacker eller andra fientliga åtgärder som begränsar systemets förmåga att 
verka. Genom att aktivt nyttja ett IT-säkerhetstänkande kommer sannolikheten 
för negativa konsekvenser att minska.124 
 
Säkerhetsarbete skall leda till en lämplig arkitektur som ska vara resultat av ett 
långsiktigt och målinriktat arbete. Detta arbete startas lämpligen med en 
riskanalys som därefter leder fram till en säkerhetspolicy och en säkerhetsplan. 
Säkerhetsarkitekturen kan ses som den tekniska implementeringen av den 
framtagna målsättningen och policyn125. Enligt ISO 17799 och SS 627799, 
standard som avser ledningssystem för informationssäkerhetsarbete beskrivs 

                                                 
121 Hallberg, T., (2002-03-01), Föreläsning vid Totalförsvarets Forskningsinstitut, Linköping. 
122 Ring, U., (1999), s 27. 
123 Hallberg, J., m.fl., (2002), Områdesanalys: IT-försvar, FOI-R--0469-SE, Linköping, s 12-15. 
124 Hallberg, J., m.fl., (2002), s 9-10. 
125 SIG Security, (1998), s 22. 
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dessa organisatoriska och processrelaterade behov för att systemen skall uppnå 
en hög informationssäkerhet126. 
 
Ett framtida NBF system kommer vara ett så kallat öppet system med 
vedertagna internationella standarder som skall kunna verka i en 
världsomspännande miljö till exempel Internet. Därmed krävs det en struktur 
för säkerhetsmekanismer. En lämplig uppdelning för att skydda systemet är: 
förebyggande skydd, gränsskydd och återställande skydd. 
 
Förebyggande skydd, med det menas mekanismer som verkar i syfte att 
reducera de potentiella hoten. Dessa riktar sig mot systemets omgivning 
snarare än mot själva systemet. Ett sätt att förebygga är att genomföra en 
personundersökning av personal som skall nyanställas. Därigenom kan det 
framkomma information kring individen och om denne är benägen att 
missbruka sin ställning för att manipulera informationssystemet. Här fastställer 
även organisationen vem som har tillträde till systemet (auktorisering) och 
därigenom erhåller användaren vissa planerade arbetsrättigheter. När 
användaren sedan skall logga in i systemet krävs det någon form av verifiering 
och fastställande av brukarens identitet (autenticitet).127 
 
Gränsskydd med det menas mekanismer som förhindrar intrång eller obefogad 
påverkan genom att konstruera systemet oåtkomligt eller svårpenetrerat. Som 
exempel på skydd är lås, väggar eller skärmade elektroniska ledningar. Nätverk 
använder även brandväggsystem och nätseparation som en form av skalskydd. 
  
Brandväggsystem är ett system som är bestående av en eller flera datorer, som 
realiserar ett skydd mellan två eller flera nätverk. Skyddet består i att 
dataöverföringen sker i en kontrollerad kommunikationskanal, via vilket 
organisationen kan kontrollera datatrafiken på olika nivåer128. Dagens 
dataflöde innehåller ofta olika programkoder (till exempel Java - applets och 
active X-komponenter) som kommer från Internet via brandväggen in i ett 
organisationsnätverk för att utföra någon form av tjänst. Dessa koder kan 
innehålla elaka förmågor som kan skada det egna ledningssystemstödet eller 
dess information, därmed krävs det av brandväggssystemet att det kan filtrera 
bort dessa koder i ett tidigt skede så de inte hinner åsamka någon skada på 
systemet129. Om en avsändare använder meddelanden som är krypterade finns 
möjligheten att passerar förbi brandväggen obemärkt, därmed finns det behov 
av ytterliggare åtgärder för att förhindra otillbörlig påverkan. Ett ytterliggare 
sätt är att höja utbildningsnivån på de olika operatörerna i systemet130. 
 
Återställande skydd, är sådana som detekterar och korrigerar de fel eller 
feltillstånd som förekommer i systemet och därefter återför det till ett 
normaltillstånd. Som exempel kan antivirusprogram nyttjas som en 
                                                 
126 Wätterstam, T., (2002), En studie, utifrån systemisk –holistisk ansats, av hur informationssäkerhetsorganisationers utformning och 

arbetsmetoder påverkar dess handlingsmöjligheter vid katastrof, Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms 

universitet/Kungliga tekniska högskolan. Pdf fil nedladdad från DSV, 2003-02-17, s 18. 
127 SIG Security, (1998), s 31-32. 
128 SIG Security, (1998), s 82. 
129 Lund, T., (2003-02-26), Intervju vid SEB, Stockholm. 
130 Dahlbäck, M., (2003-02-18), Intervju vid Handelsbanken, Stockholm. 
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korrigerande skyddsmekanism, där minneskretsarna avsöks i syfte att finna 
dessa ”virussträngar”. Om programmet upptäcker något fel, larmas systemet 
och dess användare. Vid nyttjande av standardprodukter/system uppdateras 
dessa säkerhetsmekanismer så snart leverantörerna upptäcker dessa och 
kunskapen om hoten sprids snabbt till kunderna och brukarna. Det skall då 
jämföras mot egenutvecklade system där organisationen i en större grad är 
beroende av egen kunskap om hotutvecklingen. Förmågan att detektera intrång 
är av största vikt bland annat med anledning av den lavinartade ökningen av 
angrepp mot öppna system som exempel Internetbankerna. Det pågår ständigt 
någon form av intrångsförsök mot dessa system och som intrångsdetekterings 
system upptäcker. 131 
 
För att ytterliggare höja säkerheten inom ledningssystemet krävs någon form 
av krypteringsmetod då organisationen vill kunna säkerställa att den som 
överför informationen, verkligen har skrivit det samt att densamma är 
autentisk. Kryptering är en mekanism som är baserad på en matematisk 
algoritm med vars hjälp en informationsmängd i klartext kan omformas genom 
kryptering till en oförståelig datamängd, det vill säga krypterad text. 
Kryptotexten kan sedan överföras i en kommunikationskanal utan att obehöriga 
kan ta del av informationen. Två förekommande metoder av kryptomekanismer 
är: symmetrisk och asymmetrisk kryptering. 
 
Symmetrisk kryptering nyttjar samma nyckel för dels kryptering och dels för 
dekryptering. Därmed krävs att krypteringsnyckeln hanteras på ett säkert sätt 
vid bland annat överlämningen mellan de olika nyttjarna. 

 
Figur 11: Utvisar symmetrisk nyckelhantering med hjälp av asymmetrisk nyckel132. 

 
Asymmetrisk kryptering enligt figur 11, innebär att två olika nycklar används 
för kryptering och dekryptering. Den ena nyckeln offentliggöres (publik 
nyckel) och den andra nyckeln är hemlig (privat nyckel). 
 
I FOI rapporten: Autonomitet vid autentisering i nätverksbaserade system133 
berörs förmågan att med digitala metoder kunna verifiera äktheten i en identitet 

                                                 
131 Lund, T., (2003-02-26), Intervju vid SEB, Stockholm. 
132 SIG Security, (1998), s 58. 
133 Bengtsson, A., m.fl., (2002), Autonomitet vid autentisering i nätverksbaserade system, FOI-R-0695-SE, FOI, Linköping, s 17-18 & 

Bengtsson, A, (2002), Autentisering med mobila noder och mobil kod - slutrapport, FOI-R-0713-SE, FOI, Linköping, s 11-13.  
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som vill ingå i ett nätverk. De metoder som diskuteras är: biljett-, certifikat- 
och identitetsbaserade metoder. 
 

 Den biljettbaserade metodens (Kerberos) egenskaper är starkt beroende 
av globala tjänster och det är inte eftersträvansvärt i ett nätverksbaserat 
försvar där systemen kräver någon form av flexibilitet.  

 
 Ett PKI baserat system kräver kraftfull processorkraft då det är 

beräkningskrävande och det kan vara en nackdel eftersom flertalet 
verifieringar skall genomföras samt att systemet skall transportera en 
stor mängd data. En risk är att information försvinner längs vägen och 
det kan vara en kritisk faktor för systemet. Det certifikatsbaserade 
metoden (PKI) använder asymmetriska nycklar för att uppnå säker 
tillförlitlighet och kommunikation i ett nätverk. 

 
 Ett identitetsbaserat system, kan som exempel låta systemet verifiera ett 

e-post som har kommit från en avsändaridentitet genom att använda e-
post adressen som verifieringsnyckel. Fördelen med detta system är att 
organisationen ej behöver hantera register för att koppla samman 
verifieringsnyckeln med respektive identitet.  

 
Sammanfattningsvis ser rapportskrivarna att det PKI baserade systemet har den 
största potentialen i ett nätverksbaserat system. Dock påtalas fördelarna med ett 
identitetsbaserade systemet i ett radiobaserat ad-hocnät där bandbredden är 
ändlig för de samlade brukarna. Frågan om att verifiera olika identiteter från 
födelse-, dödsprocess och spärrlistor är viktig för ett framtida NBF om 
systemet skall kunna hantera förband som av olika anledningar kommer och 
går i det övergripande systemet.134 

5.6 Slutsatser teknik och arkitektur för stöd av ledning 
 En öppen och gränslös hierarkisk organisation med en möjlighet till ett 

effektivt kommunikativt flöde genom en gemensam teknisk arkitektur 
kan leda till en förbättrad medvetenhet, förståelse och påverkan. 

 
 Utvecklingen inom tekniken går mot globalisering, gränser suddas ut, 

gemensamma gränssnitt skapas (tekniska arkitekturer). Detta ger 
möjlighet till ett effektivare utnyttjande av informationssystem på det 
framtida stridsfältet såväl nationellt som internationellt. 

 
 Förbättrad datakommunikation, där systemen har en ökad förmåga att 

överföra en större mängd data samt att funktionerna kan hanteras av 
den enskilde individen som uppträder som en mobil enhet. 

 
 Det distribuerade nätverket är sårbart för olika angrepp/misstag, därmed 

är det viktigt att kunna åstadkomma en adekvat IT-säkerhet. Denna 
säkerhet är möjlig att uppnå i den fasta infrastrukturen, dock krävs 
ytterliggare forsknings- och utvecklingsansträngningar för det 

                                                 
134 Hunstad, A. (2003-02-25), Intervju vid FOI, Linköping.  
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radiobaserade systemet för att där kunna nå upp till motsvarande 
säkerhetsnivå. 

 
 Sensorsystemen möjliggör en effektiv insamling av data som går att 

använda till övervakning eller en mer fokuserad underrättelse-
inhämtning i olika miljöer och situationer. Det kan möjliggöra för 
beslutsfattaren att uppnå ett informationsöverläge. Informations-
förmågan är dock starkt begränsad i en urbaniserad miljö där det finns 
tjocka husväggar som kan hindra insyn. 

 
 För att stödja beslutsfattare i hanteringen av de snabba och mobila 

sensorerna krävs ett allokeringsstöd som ger förslag till ett effektivt 
nyttjande av resurserna. 

 
 Olika komponenter som delar gemensam information men vilket 

presenteras anpassat till aktuell roll och situation. 
 

 De närmaste 10 åren kommer vår förmåga till en omfattande 
informationsfusion inte vara möjlig, det kommer dock att vara möjligt 
att kunna genomföra fusion till situationsanalysnivån.  

 
 Då nya teknikmöjligheter införs i en organisation utan att värdera detta 

mot organisationsformen, metoder och personalkompetens kommer 
tekniken inte att kunna utnyttjas till sin fulla rätt. Det kan exemplifieras 
med Frankrikes oförmåga att använda sig av stridsvagnen 1940 då 
Tyskland genomförde sitt blixtkrig och anfall genom Ardennerna. De 
franska markstridskrafterna kunde väl mäta sig i antal och kvalitet med 
de tyska men de var underlägsna i ledning, underrättelser, bekämpning 
och rörlighet135. 

                                                 
135 Mattsson, P., (2001), Aktörernas historiska och strategiska förutsättningar inför den fransk-tyska konflikten i maj 1940, (Red) 

Claesson, M., Manövertänkande, Försvarshögskolan, Erlander Gotab, Stockholm, s 95. 
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6 Diskussion 
I det framtida flexibla insatsförsvaret finns möjligheten att via NBF förfarandet 
kunna samordna olika komplexa organisationsenheter. Dessa enheter ska 
kunna verka i en miljö där de delar ett gemensamt informationsläge. När de 
olika beslutsfattarna använder sig av det gemensamt presenterade informations-
läget kan man anta att det är relativt enkelt att sträva mot samma mål. Sam-
tidigt har de flesta individer olika förmågor att tolka skeenden beroende på den 
enskildes förståelse- och abstraktionsförmåga. Därmed finns en risk att ledare 
på skilda nivåer och funktioner kan komma att fokusera på fel faktorer i sin 
strävan att nå högre chefs målsättning, när de hanterar den egna mentala kartan 
för att få en lämplig bild av verkligheten.  
 
Beslutsfattare bör rimligen kunna stödjas av system som kan ge en tydlig 
överblick av situationen. Den överblicken skall inte enbart vara riktad till 
flygförare, utan även till andra beslutsfattare med omfattande ansvar, till 
exempel joint operative center inom OPIL. Med ett specifikt stöd kan 
beslutsfattaren generera bättre utslag då underlaget har en lägre grad av 
osäkerhet och presenterar det som efterfrågas. Troligen kan ett rollbaserat stöd 
även sänka stressnivån på den/de som skall fatta besluten samt förkorta den så 
kallade beslutstiden för aktuella chefer. 
 
Inom ramen för NBF-metoden kommer våra soldater att använda kommunika-
tionsutrustningar och bärbara datorer (PDA) som har förbättrade prestanda för 
att överföra data mellan olika noder. Dessa system kommer att kunna 
integreras med förbandens distribuerade staber och omkringliggande nationella 
och internationella organisationer. Varje soldat kan betraktas som en sensor 
och tillsammans med tekniska sensorplattformar kommer fusionerad 
information att insamlas, bearbetas, analyseras och snabbare levereras som 
underrättelser jämfört med tidigare ledningssystem. De svenska förbanden 
kommer sammantaget att innehålla en stor mängd sensorer som gör det möjligt 
för beslutsfattare att fokusera de samlade insamlingsförmågorna geografiskt 
vid vissa tidsbundna händelser. Därmed kan vi reducera vår osäkerhet och 
uppnå ett informationsöverläge relativt våra opponenter samtidigt som vi i 
andra riktningar medvetet ökar vår osäkerhet då vi har begränsade resurser i 
Sveriges Försvarsmakt. 
 
Underrättelserna och informationen kommer, beroende på vad organisationen 
vill med avgränsningar och åtkomsttillstånd, fritt att flöda över det 
distribuerade nätverket då ett gemensamt gränssnitt eller arkitektur nyttjas. 
TCP/IP med IPv6 kan komma att tillgodose detta eftersom det är en öppen 
arkitektur som används av informations- och telekommunikationsbolagen (till 
exempel 3: e och 4: e generationens mobiltelefonutveckling) och som driver 
denna evolution på marknaden samt att USA´s försvarsmakt har för avsikt att 
införa IPv6 strukturen under 2006-2008 i sin organisation. Positiva egenskaper 
hos IPv6 är det stora antalet adresser som kan genereras med 128 stycken bitar 
samt dess möjlighet att tillgodose ett bra dataflöde via olika noder. TCP/IP´s 
globala utveckling kan därmed driva på interoperabilitet mellan olika 
nationella och internationella aktörer. IT-säkerhet i det framtida radiobaserade 
nätverket bedöms dock behöva ytterliggare utvecklingsresurser för att kunna nå 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN              2003-12-09          Beteckning 19 100:2067 
Krigsvetenskapliga institutionen, ChP T 01-03  Sida 45 av 52 

upp till de krav Försvarsmakten ställer på systemen för en tillräcklig god 
säkerhet. 
 
Det flexibla insatsförsvaret och dess verksamhet kan granskas med ett 
systemteoretiskt perspektiv när det gäller dess förmåga att förmedla och 
överföra information, kunskap och att fullfölja en process eller uppgift!  
 
Försvarsmaktsorganisationen skall kunna lösa komplexa och krisartade 
uppdrag, till exempel försvara den territoriella integriteten vid en hastigt 
uppblossad konflikt i EU´s intresseområde. Därmed uppställs ett tydligt mål för 
verksamheten och en metod väljs för hur problemen skall lösas. Den valda 
metoden aktiverar ett antal olika militära förband som genomför ett planerings-
arbete (input - process - output, enligt figur 1) samt att de verkställer högre 
beslutsfattares intention och ställda uppgifter. Under pågående uppdrag krävs 
en förmåga att mäta effekten av resultatet med en efterföljande återkoppling 
och analys i syfte att bedöma om verksamheten kommer nå det planerade 
målet. Används rätt metoder eller behövs någon annan form av lärande 
process? Till exempel har vi möjligheten att värdera det egna tekniska 
störsystems effekt på vår opponents flygstridskrafter, fungerar det eller behöver 
vi förändra vår teknik eller metodik? Denna del syftar till att kunna observera 
systemtillståndet, där fienden och omgivande faktorer givetvis ingår i den 
totala helheten! 
 
I denna systemprocess krävs ett informationsflöde som skall kunna 
representera tillståndet för de deltagande komponenterna och den omgivande 
miljön. Informationsflödet kan sällan återkopplas med en stor del information 
per tidsenhet eller så återkopplas informationsflödet ofta med en liten del 
information per tidsenhet.  
 
Vinsten med att inte återkoppla så ofta är att de underställda komponenterna 
kan uppleva ett stort mått av självstyre, nackdelen är att en högre chef får det 
svårt att hantera en snabbt föränderlig värld då det är stora tidshopp mellan 
flödestillfällena.  
 
Fördelen med att ofta återkoppla informationen är att det är enklare för den 
högre chefen att justera de olika verkställande enheternas inriktningar i syfte att 
klara de övergripande målen. I en osäker och föränderlig värld kommer det att 
krävas många små styrförändringar för att möta de snabba kraven. En nackdel 
kan anses vara att den högre chefen lägger ”näsan i blöt” och toppstyr 
organisationens olika komponenter. Men detta bedöms inte vara ett problem då 
kulturen i Sverige är pådriven av uppdragstaktiken, därmed uppstår en 
möjlighet till så kallat självsynkronisering. Detta arbetssätt kan enligt 
författaren vara att föredra före ett system som har låg frekvens på 
flödesuppdateringen. 
 
Hur kan man uppnå självsynkronisering och automatiskt adaptiva 
komponenter? Försvarsmakten behöver införa en högteknologisk struktur som 
möjliggör en datakommunikation i alla situationer. Därmed krävs det flexibla 
system som kombineras med den fasta infrastrukturen. Sedan krävs en 
organisatorisk flexibilitet med en öppen hierarki där det tillåts ett informations- 
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och arbetsutbyte inom och utom organisationen och slutligen en öppenhet i 
organisationen som tillåter en ständigt lärande process i syfte att kunna möta 
snabbt uppkomna och nya situationer. 
 
Genom att Försvarsmakten använder sig av uppdragstaktik och NBF metoden 
kan den högre chefen styra och leda de komplexa och dynamiska operationerna 
med en övergripande blick. Beslutsfattaren innehar möjligheten att fokusera 
förbanden till viktiga geografiska områden eller situationer. Självsynkroni-
sering förutsätter att underliggande komponenter: a) själva kan inhämta 
information, b) att de kan utbyta information med omgivande komponenter, c) 
och att de deltagande beslutsfattarna själva måste kunna ha en kognitiv känsla 
över vad som händer, det vill säga för vad som kan spela en roll för den egna 
över- och sidordnad organisation. Därifrån skall de kunna agera aktivt och ta 
egna initiativ samt att deltagarna skall uppträda med ett kritiskt förhållningssätt 
till verksamheten. Därmed behöver beslutsfattare ständigt återkoppla processer 
och händelser till en lärande process.136 
 
Den personal som skall bemanna Försvarsmaktens komponenter bör, för att nå 
dessa färdigheter få återkommande övningar med olika deltagande 
organisationer och nationaliteter, till exempel tillsammans med svensk polis, 
tull och räddningstjänst eller övningar inom ramen för Pfp. Därmed finns en 
möjlighet att få öva språket, stabsarbetsmetoder och taktik ofta samt att 
förbättra den egna komponentens systemförmågor i olikartade miljöer. 
Försvarsmakten uppnår därmed en tydlighet med den egna organisationen, då 
den blir känd för olika partners, i och med att förbanden samövas. Den 
kännedomen kan leda till en förbättrad kommunikationsförmåga. 
 
Inom det flexibla insatsförsvaret är det önskvärt med individuell och kollektiv 
kunskap som är bestående efter genomförda operationer, utbildningar och 
övningar. Ett sätt att bibehålla denna erfarenhet är att upprätta kontraktsbundna 
förband. Vilket skall jämföras mot det traditionella värnpliktsförsvaret som 
rymmer lägre kollektiv kompetens beroende på att förbanden upplöses efter 
genomförd utbildning. Ett värnpliktsförsvar bör därmed rimligen ha en sämre 
möjlighet att uppnå så kallat självsynkronisering i avsaknaden av en djupare 
gemensam duglighet. Officerarna inom Försvarsmakten motiveras ständigt att 
reflektera över genomförd verksamhet och därmed är de ständigt beredda på 
något nytt komplext uppdrag. Bortser organisationen från de lärande 
processerna och genomför alltför få övningar finns det en uppenbar risk att 
flexibiliteten försvinner. Resultatet kan då bli en försvarsmakt som är obenägen 
till adaptiva förändringar vid dynamiska och komplexa krissituationer. 

                                                 
136 Comfort, L K, (2002), Complex Systems In Crisis, artikel ur Publius, The International Emergency Management Society 9th 

Annual Conference Proceedings, University of Waterloo, Canada, s 576-577 samt Worm, A., (2003-02-18), Intervju vid FOI, 

Linköping. 
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7 Sammanfattning 
Rapporten berör tre frågeställningar: bör Försvarsmakten arbeta fram en 
gemensam arkitektur för dess ledningssystem och struktur? vad kan en 
gemensam arkitektur innebära för ett beslutsfattande? och hur kan en 
gemensam teknisk arkitektur uppnås i ett nätverksbaserat försvar? 
 
Den utveckling som sker idag inom Försvarsmakten visar på tydliga 
organisatoriskt strukturella och kulturella förändringar. Resultatet är färre 
fredsplattformar, förbandsenheter och nya kontrollspann samt en tydlig 
internationell inriktning för Sveriges politik. Förändringen betyder att de 
systemfunktioner som i framtiden skall tas i bruk för nationens försvar innebär 
att de flexibelt kan generera en hög verkningsgrad. Ett sätt att sträva mot den 
effektökningen är att införa en gemensam arkitektur som beskriver förmågor, 
krav, standardiseringar och metoder. Försvarsmakten kan utifrån detta välja att 
samla den egna kompetensen mot ett mål och därmed utnyttja erfarenheten på 
ett eftersträvat och klokt sätt. 
 
En beslutsfattare som kan utvinna en samlad bild från ett distribuerat nätverk 
kommer med största sannolikhet att kunna leda och kontrollera sitt förband på 
ett bättre sätt. Chefen sätter upp ett mål på agendan över vad som skall 
åstadkommas, därefter verkställer underställda enheter på ett eget valt sätt hur 
de vill uppnå målet. Med en välutvecklad teknologisk struktur, organisatorisk 
flexibilitet och en mental öppenhet, kan det leda till att beslutsfattande kommer 
att förbättras. Processen med informationsbearbetning och beslutsfattande 
kommer att kunna förkortas med tydliga och effektiva verksamheter som 
exempel: beslut, metod, aktivitet, effekt, återkopplande analys, lärande och ett 
nytt beslut. Resultatet av att ofta kunna återkoppla informationen, innebär att 
beslutsfattare enklare kan justera eller bifalla underställda enheters pågående 
taktiska aktiviteter. 
 
Den gemensamma tekniska arkitekturen relaterat till information kan beskrivas 
kring följande faktorer: informationsinsamling, tillgänglighet, presentation, 
kommunikation, datahantering, säkerhet, interoperabilitet och integration. 
 
För att kunna sammanföra dessa 8 stycken samverkande faktorer krävs en 
systemteoretisk överblick i utvecklingen av arkitekturen, där en variation i 
något element påverkar hela det övriga systemet i någon form. Viktigt är att 
kunna definiera och beskriva aktuella objekt som skall ingå i strukturen samt 
deras inbördes relationer som utgör gränssnitten mellan de olika objekten. 
 
I rapporten har TCP/IP brukats för att se till vad som kan produceras med en 
gemensam arkitektur. Utöver detta finns andra konfigurationer till exempel 
JPEG som kan nyttjas för att bygga upp ett fungerande robust informations-
system. Vad som är viktigt för att nå interoperabilitet är att följa överenskomna 
internationella standarder i syfte att få till stånd nationsöverskridande och 
integrerade system. Vägen mot en gemensam arkitektur går via ett tydligt mål, 
en kravspecifikation och att följa antagna standarder. Då finns möjligheten att 
uppnå kommunikation mellan olika gränssnitt. 
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8 Akronymer 
AWGN – Additive White Gaussian Noise. 
COTS – Commercial off the shelf. 
FOI – Totalförsvarets Forskningsinstitut. 
FLIR – Forward Looking Infra Red. 
FTP – File Transfer Protocol. 
GPS – Global  Positioning System. 
IRST – Infra Red Search and Track. 
JPEG - Joint Photographic Experts Group. 
JSTAR – Joint Surveillance Target Attack Radar System. 
LLTV – Lågljus television. 
NCW - Network centric warfare. 
NIR – Near Infra Red. 
OSI – Open System Interconnection. 
OPIL – Operativa insats ledningen. 
PDA – Personal digital assistant. 
Pfp – Partnership for peace. 
PKI – Public Key Infrastructure. 
SAR – Synthetic Aperture Radar. 
SIS – Signal Spaning. 
SMTP - Simple Mail Transfer Protocol. 
UAV – Unmanned Aerial Vehicle.  
UMTS – Universal Mobile Telecommunication System. 
VIS – Visuella området. 
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9.4 Figur och tabellförteckning 
Nr. Figur    Sid. 
1 Utvisar olika systemparametrar, gränser och omgivning. 9 
2 Utvisar ett generellt kontrollsystem.  10 
3 Övergripande metodik.   11 
4 Visar hur fusionsförmågan minskar tiden för att 13 

generera kvalitativ följenoggrannhet. 
5 Systemnivåer som kan angripas parallellt och samtidigt. 18 
6 Linjeorganisationen består av olika hierarkiska 19 

 ledningsnivåer. 
7 Mintzbergs modell.   20 
8 Beskrivning av människan som informations- 25 

 hanterande system. 
9 Utvisar två olika signaler och dess möjligheter att överföra 33 
 en större mängd data med ökad bandbredd. 
10 Utvisar TCP/IP protokollstack och dess olika skikt. 36 
11 Utvisar symmetrisk nyckelhantering med hjälp av 41 
 asymmetrisk nyckel. 


