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Sammandrag 
Försvarsmakten skall enligt riktlinjerna omstruktureras från ett utpräglat invasionsförsvar till en nätverksbaserad 
insatsorganisation. Hur denna nätverksanpassning kan påverka området SF-operationer är uppsatsens fokus. 
Syftet utifrån detta fokus är att analysera om de operativa förutsättningarna för SF förändras vid nätverksbaserade 
SF-operationer? 
 
Inledningsvis introduceras en teori om nätverkscentrerad krigföring, vilken idag utgör det teoretiska fundamentet 
bakom nätverksbaserat försvar (NBF). Ett analytiskt verktyg i form av William H. McRavens -Theory of Special 
Operations- används sedan för att analysera produkten av att nätverksbasera SF-operationer. 
 
De slutsatser som dras är att nätverksbaserade operationer å ena sidan använder sig av den gemensamma 
lägesuppfattningen för att självsynkronisera operationer och därigenom öka beslutstempot. Vikten av relativt 
informationsöverläge genom skapandet (säkerhet och överraskning) och vidmakthållandet (tempo och 
målsättning) visar sig i uppsatsen vara avgörande. Å andra sidan visar sig nätverksbaserade SF-operationer även 
vara starkt begränsade av sin förberedelsefas, där nätverket medför ökat tempo i planering och 
genomförande, men kräver längre tid för övning och förberedelser mellan nätverkets olika delar. 
 
Sammantaget är slutsatsen att nätverksbaserade SF-operationer kan komma att realiseras genom en stegvis 
implementering av ny teknik och nätverksbaserade metoder. De största förändringarna av de operativa 
förutsättningarna kommer att finnas i den politiska och militärstrategiska nivåns möjlighet till direkt 
ledning, vilket troligtvis mer är en farhåga än en praktisk realitet. 
 
Nyckelord: Manöverkrigföring, NCW, NBF, SF-operationer, SF 
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Abstract 
 
The Swedish Armed Forces have started a transition towards a Network-
Centric Defence (NBF). How this network adaptation will influence the field 
of special operations is this papers main focus. The purpose regarding this 
focus is to analyse the main inquiry, if network- based special operations 
signifies a new operational paradigm. 
 
The paper begins with a description of a theory behind Network–Centric 
Warfare, which today constitutes the theoretical fundament behind NBF. The 
paper summarizes a theory of special operations drawn from a book by Capt 
William McRaven. This theory is then used to analyse the product of 
network-based special operations. 
 
The conclusions that can be made are that network-based operations use this 
shared situational awareness to self synchronize operations resulting in 
increased speed of decision making and in the end higher speed of operations. 
The importance of informational advantage through gaining (security and 
surprise) and maintaining (speed and purpose) also becomes very clear. On 
the other hand, network-based special operations become very limited by the 
mission preparation phase. So while the network increases planning speed, it 
also requires greater preparation time in rehearsing and exercising the 
different parts of the network. 
 
The entire conclusion is that network-based special operations will slowly 
evolve by implementation of new technology and network based procedures. 
The operational paradigm will mainly be seen on the political and strategic 
levels ability to control individual units, which I think is more of an 
apprehension than a practical reality. 
 
Keywords: Maneuver warfare, Special Forces, Special Operations, Network 
Centric Warfare 
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1  Inledning 

1.1 Bakgrund till valt ämne 
 
War is a product of its age. The tools and tactics of how we fight have 
always evolved along with technology. We are poised to continue this 
trend. 1 
 

Försvarsmakten (FM) skall enligt riktlinjerna omstruktureras från ett utpräglat 
invasionsförsvar till en nätverksbaserad insatsorganisation. Denna 
omstrukturering kan komma att aktualisera behovet av ett nytt operativt 
koncept för genomförande av nätverksbaserade SF-operationer.2 
 
Behovet har under senare tid accentuerats av kriget i Afghanistan samt det 
senaste Irakkriget. Dessa krig har på ett tydligt sätt visat på utvecklingen mot 
små och lättrörliga förband, vilka leds direkt från den operativa och i vissa fall 
strategiska nivån. Arbetet aktualiseras även av FM: s doktrin för gemensamma 
operationer, som efterföljer den framtagna militärstrategiska doktrinen. 
Doktrinen för gemensamma operationer pekar på att ledningsförmågan i en 
nätverksbaserad miljö till stora delar är beroende av skyddsnivån och graden av 
flexibilitet. Detta ställer krav på ett informationssystem som i sin principiella 
utformning är internetliknande, där informationen flyter fritt mellan och tvärs 
nivåer i FM och snabbt kan bearbetas och presenteras i lämplig upplösning för 
beslutsfattare i olika nivåer.3 
 
Network Centric Warfare (NCW) -teorin4 eller teorin om nätverkscentrerad 
krigföring har valts för att utgöra teoretisk anknytning inom området 
nätverksbaserad strid. Begreppsfloran inom teorin är inte helt översättningsbar 
till svenska, men bedöms inte utgöra någon större begränsning för 
undersökningen. Begreppet nätverksbaserat försvar (NBF) som utgör 
avslutande kapitel till den militärstrategiska doktrinen, tolkas här som den ram 
inom vilken NCW-”tänkandet” verkar. 
 
Det finns många historiska genomgångar av SF-operationer men få teorier om 
den operativa konsten vad gäller SF-operationer. En teori som är populär inom 
SF-gemenskapen, är Capt William McRavens teori om SF-operationer. 
McRaven använder sig av åtta historiska SF-operationer för att framlägga sin 
teori och har tillsammans med teorin om NCW fått utgöra uppsatsens 
analysverktyg. 

                                                 
1 VAdm Arthur K. Cebrowski, USN, och John J. Garstka, “Network Centric Warfare: Its Origin and Future,” 

Proceedings of the Naval Institute 124:1 (January 1998): 28-35 

2 SF är en svensk förkortning för specialförband. 

3 Försvarsmakten, Remiss 2, Doktrin för gemensamma operationer, 2003, s. 104. 

4 Alberts, Garstka och Stein. Network Centric Warfare: developing and leveraging information superiority, 2’nd 

edition C4ISR Cooperative Research Program, Washington D.C., 1998,  

Hädanefter: Garstka. Network Centric Warfare: developing and leveraging information superiority 
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2 Syfte, frågeställningar och preciseringar 

2.1 Problemformulering och syfte 
Idag pågår inom den svenska försvarsmakten ett flertal olika studier vilka 
representerar en strävan mot nätverksbaserade operationer. Syftet med denna 
uppsats är att analysera om de operativa förutsättningarna för SF förändras vid 
nätverksbaserade SF-operationer. 
 
Hur dessa förutsättningar förändras när man tillämpar William McRavens 
principer bakom framgångsrika SF-operationer5 med tankarna bakom 
nätverkscentrerad krigföring (NCW) är uppsatsens huvudfråga. 

2.2 Delfrågor 
För att analytiskt kunna svara på huvudfrågan besvaras nedanstående delfrågor: 
 

- Kommer nätverksbaserade SF-operationer att öka sannolikheten för att 
uppnå McRavens sex principer bakom SF-operationer, enkelhet, 
säkerhet, förövning, överaskning, tempo, och målsättning? 

 
- Kommer nätverksbaserade SF-operationer att förbättra sannolikheten 

för framgång vid SF-operationer enligt McRavens definition:6 räder, 
väpnad strid samt fritagningar? 

2.3 Centrala begrepp och definitioner 

2.3.1 Nätverkscentrerad krigföring (NCW) 
Begreppet och dess teoribakgrund redogörs för i kapitel 3. 

2.3.2 Specialförband (SF) 
När vi definierar specialförband som även går under beteckningen SF, är det 
viktigt att ha i åtanke den stora skillnad som föreligger mellan det som 
benämns Special Forces i exempelvis USA, Västeuropa och Sverige. Sverige 
har, utifrån sin storlek och politiska kontext, medförda begränsningar på hur SF 
kan utvecklas och användas. 
 
I Sverige består SF-konceptet av två huvudkomponenter, 
Fallskärmsjägarskolans (FJS)-insatskompani och Särskilda Skyddsgruppen 
under beteckningen SSG. FJS enheten är fortfarande under uppbyggnad och 
började användas i Kosovo under september 1999. Dess huvuduppgift är 
                                                 
5 McRaven, William. Spec Ops – Case Studies in Special Operations Warfare: Theory and Practice, Presidio, Novato, 

CA, 1996 

Hädanefter: William H. McRaven, The Theory of Special Operations 

6 McRavens definition av SF-operationer skiljer sig från de uppgifter som idag anses vara gängse, exempelvis 

undinhämtning. Jag kommer att definiera SF-operationer under kapitel 2.3, men det går även bra att läsa delar av 

amerikanska försvarsmaktens, Special Operations Forces – Providing Unique Solutions for an Changing World, 

Posture Statement 2000, för att se de begrepp jag använder, framförallt i uppsatsens hypotetiska scenario. 
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underättelseinhämtning (special reconnaissance, HUMINT) och personalen är 
kontraktsanställd i den svenska utlandsstyrkan. Utöver de 15 månader av 
grundläggande utbildning som de värnpliktiga genomgår, tillkommer en 
särskild utbildning på 18 veckor innan de bedöms insatsklara. FJS är 
framförallt inriktade på underrättelseinhämtning och har även en begränsad 
förmåga till direct action (strid på djupet, räder och fritagningar). 
 
SSG består av fast anställda officerare från alla tre vapengrenar. SSG har här 
byggt upp ett träningsupplägg och en struktur för att möta hela det spektrum av 
operationer som beskrivs fortsättningsvis. Dessa SF-förband ses idag som en 
strategisk resurs, där insatser kan genomföras med varierande syfte från 
säkerhetspolitisk ned till taktisk nivå. Förbanden skall kunna understödja mark-
, marin- och luftoperationer men även utgöra en separat resurs för att uppnå 
militärstrategiska målsättningar.7 
 
Utifrån sin roll som strategisk resurs karaktäriseras förbanden av sin höga 
insatsberedskap och kvalitet på personal, utrustning och materiel. Beredskapen 
kan, beroende på läge och behov, anpassas från enstaka dygn 
(snabbinsatsförband) till inom ett dygn (insatsberett förband). Beredskap och 
kvalitet medför därmed att förbandstypen är särskilt lämplig att användas tidigt 
i en konflikt eller kris där det finns stora krav på tillgänglighet. Med 
tillgänglighet avses inte enbart trupp utan ett helt koncept från ledning och 
logistik till säkerhet och sekretess inom ramen för insatser med SF.8 
 
Inom ramen för en internationell insats skall SF kunna verka enskilt alternativt 
som en del av en multinationell styrka. Eftersom SF personellt är få till antalet 
tillsammans med deras långa utbildning kommer de att bli känsliga för 
förluster och svåra att ersätta. De bör därför inte användas för uppgifter som 
kan lösas av andra typer av förband. SF skall inte jämföras med jägarförband 
och säkerhetsförband även om det finns en del generella likheter.9 
 
SF ger möjligheter att möta en alltmer svårdefinierad och utökad hotbild. 
Framförallt möjliggörs detta genom förmågan till underrättelseinhämtning och 
insatser långt in på motståndarens områden. Aktuellt är även förmågan till 
offensiva insatser mot sabotageförband och terroristenheter. 

2.3.3 SF-operationer 
SF-operationer är militär verksamhet utförd av enskilda specialförband eller i 
sammansatta styrkor av specialförband och specialenheter vilka kan utgöras av 
understödjande transportförband med särskild förmåga. SF-operationer är i 
kontrast till andra operationer relativt små avseende storlek och förbandsvolym 
samt begränsade till tid och rum. För att nå uppställda mål kan insatser 
genomföras över hela spektrumet av militära operationer i fredstid, kris eller 
konflikt, samt självständigt eller samordnat med konventionella förband. 
 
                                                 
7 Dr. Norell Magnus, Ströberg Karin, Special Forces in International operations – Challenge for the future, 2001, s.6. 

8 Försvarsmakten, Remiss 2, Doktrin för gemensamma operationer, 2003, s. 80. 

9 Försvarsmakten, Remiss 2, Doktrin för gemensamma operationer, 2003, s. 79. 
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En av de primära uppgifterna för svenska SF-förband är att skydda svensk 
personal i internationell tjänst och militära installationer i Sverige och 
utomlands under fred som kris. 
 
Dessa operationer inkluderar även fritagning av gisslan (vid internationella 
insatser eftersom det nationellt är en funktion för polisen), förstärkning av 
skydd och säkerhet för individer samt evakuering av personal under kriser 
utomlands (exempelvis ambassadpersonal och internationella monitorer). 
Operationerna innefattar även begränsade stridsuppgifter, arrestering av 
krigsförbrytare samt operativ och strategisk underrättelseinhämtning.10 
 
SF-operationer kan generellt indelas i två genomförandeprofiler såsom insats i 
förhand och insats i efterhand. Insatser i förhand har ofta ett mycket högt 
sekretessvärde, vilket vanligtvis innebär lång förvarningstid och därför kräver 
noggrann planering. De kan också vara förenade med stora risker, som kan få 
politiska konsekvenser. Dessa insatser kräver stor noggrannhet och hög 
efterlevnad av utarbetad plan, vilken även innefattar omfallsplaner och 
nödprocedurer. Insatser i efterhand (eller nära efterhand) innebär i regel korta 
tidsförhållanden där planeringen kan behöva begränsas i tid, till förmån för 
bland annat praktiska föreberedelser, t.ex. förövning.11 
 
För att kunna uppnå militärstrategiska eller operativa mål är sekretessen för 
specialförband avgörande. Detta gäller såväl organisation, personellt innehåll, 
förbandens kvalité, operativa status samt förmåga. Operationssäkerhet för att 
försvåra motståndarens möjligheter att inhämta information om vår operation 
är avgörande för att säkerställa att information ej kommer i orätta händer såväl 
före, under som efter en insats. Konsekvenserna av förlorad operationssäkerhet 
kan vara ödesdigra och begränsa fortsatt utnyttjande av SF. Operationssäkerhet 
fås framförallt genom att avgränsa insatsen inom en gemensam operation samt 
vidmakthålla ledningsstruktur och samverka med andra enheter.12 
 
Avgörande faser vid SF-operationer är etablering och urdragningsskedet. 
Under dessa skeden måste det finnas flera alternativ och transportsätt samt in- 
och urnästlingsmetoder via luft, hav och mark. SF-operationer bygger därmed 
på förmågan att utan upptäckt, överraskande, kunna påverka en motståndare 
där han tar mest skada direkt eller indirekt. Detta görs genom att använda 
okonventionella medel och metoder för lösande av uppgifter som 
konventionella förband har svårt att genomföra. 
 
Försvarsmaktens SF skall kunna genomföra underrättelseinhämtning, 
ledningskrigföring, understöd för långräckviddig bekämpning samt 
antisabotageinsatser. Enligt beslut om upprättande av Försvarsmaktens SF är 
huvuduppgifterna följande: 
 
                                                 
10 Dr. Norell Magnus, Ströberg Karin, Special Forces in International operations – Challenge for the future, 2001, 

s.7. 

11 Försvarsmakten, Remiss 2, Doktrin för gemensamma operationer, 2003, s. 79. 

12 Försvarsmakten, Remiss 2, Doktrin för gemensamma operationer, 2003, s. 80. 
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- Säkerhetsskydd i vid bemärkelse 
- Insats/strid mot terrorism/sabotageförband eller motsvarande 
- Fritagning av gisslan 
- Kvalificerat personskydd 
- Strid på stort djup 
- Kvalificerad underrättelseinhämtning på stort djup.13 

2.3.4 Manöverkrigföring/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.1144 
 

För att kunna beskriva SF-enheternas användande i förhållande till modern 
militärteori och därmed hur de passar in i den svenska militärstrategiska 
doktrinen, kan det vara på sin plats att beskriva den bakomliggande 
manöverteorin och den svenska försvarsmaktens beslut att basera sin doktrin på 
manövertänkande. Teorin är applicerbar från politisk nivå till taktisk. På 
motsvarande sätt definieras manöverkrigföring (manövertänkande), som sättet 
att genomföra krig på och tillämpas främst på operativ och taktisk nivå.15 

 
Om du kan använda judo på en större motståndare, om du kan psyka 
honom, få honom ur balans och vända hans tyngd mot honom, då kan du 
vinna, ofta snabbt och till liten egen kostnad.16   
   Manövertänkande enligt W S Lind 
 

Centralt för manövertänkande är att man angriper motståndarens vilja till 
kamp, hans tyngdpunkt (CoG), för att uppnå sina mål. Man kan definiera det 
som kampen om viljan. Detta görs genom att angripa motståndaren där han är 
svag, fysiskt eller psykiskt, enligt följande: 
 
”Preventivanfall: genomföra operationer innan motståndaren själv ser 
möjligheterna. 
 
Få motståndaren ur balans: genom att medvetet använda metoder som 
exempelvis flankmanövrar, uppträda i för fienden överraskande terräng eller 
använda teknologi som fienden inte har motmedel för, kan fiendens nominella 
styrka bli irrelevant i den aktuella operationen. Man försöker förhindra att 
fienden får någon utdelning av sina objektiva fördelar. 
 
Tillfoga fienden problem och helst sammanbrott: genom att påverka och 
angripa motståndarens aktuella tyngdpunkter påverkas hans förmåga att 
fortsätta striden. Ofta görs detta indirekt genom att bekämpa exempelvis 

                                                 
13 Försvarsmakten, Högkvarteret, Beslut avseende organisation/upprättande av Försvarsmaktens specialförband med 

ledning, 2000, Bilaga 1, s. 2. 

14 Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin, 2002, s. 81 

15 Werner Christopher, Den blå boken, 2002, s. 84-90. 

16 William S Lind, Maneuver Warfare Handbook, 1985, s. 2 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2003-12-09 Beteckning 19 100:2062 
Krigsvetenskapliga institutionen, Ch P T 01-03  Sida 10 (49) 
Örlkn Joachim Hahn 
 
logistik, kommando och kontrollfunktioner och genom att kontrollera för 
fienden viktig terräng.”17 
 
Ett sätt att få motståndaren ur balans är att nyttja den så kallade indirekta 
metoden. Det vill säga att slå motståndaren där han minst förväntar sig det eller 
mot det ställe där motståndet är minst. 
 

...not so much to seek battle as to seek a strategic situation so 
advantageous that if it does not in itself produce the decision, its 
continuation by a battle is sure to achieve this.18  
  Liddell Hart om den Indirekta metoden 

 
Ibland sätts likhetstecken mellan indirekta metoden och manövertänkande, men 
man skall se den indirekta metoden som ett verktyg i manövertänkandet där 
manöverkrigföringen (tänkandet) är mer en filosofi.19 Man kan också tala om 
att genomföra insatser längs en operationslinje, en linje som inte är en fysisk 
linje utan mer en handlingsväg mot motståndarens tyngdpunkt. På 
operationslinjen finns ett antal avgörande punkter som leder till tyngdpunkten. 
Självklart finns det även en direkt metod som innebär att man direkt slår mot 
motståndarens tyngdpunkt eller avgörande punkter. I manövertänkandet kan 
man nyttja omväxlande indirekta och direkta metoden. Strävan skall dock vara 
att nyttja indirekta metoden där så är möjligt.20 I den militärstrategiska 
doktrinen visualiseras den indirekta metoden enligt figur 1. Avgörande punkter 
visas här även som kritiska sårbarheter. 
 

 
 

Figur 1: Militärstrategisk doktrin, s. 85 
 
SF-operationer kan därigenom påverka motståndaren där avgörande nås till vår 
fördel och där motståndaren är svag eller inte förväntar sig ett angrepp, så 

                                                 
17 Rekkedal Nils Marius, Modern Krigskonst, 2002, s. 381 

18 Liddell Hart, B. H., Strategy, 1991, s. 325 

19 Rekkedal Nils Marius, Modern Krigskonst, 2002, s. 413 

20 Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin, 2002, s. 84 
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kallade kritiska sårbarheter.21 Dessa sårbarheter kan oftast inte nås med andra 
medel eller operationer, särskilt de som finns långt inne på fientligt område 
eller uppgifter som sträcker sig över en längre tid. Detta medför att räckvidden 
ökar både i tid och rum för egen verksamhet, medförande överraskning, 
systemkollaps och högre tempo vid fortsatta operationer med konventionella 
förband.22 
 
Ett av de fall som författaren William H. McRaven, använder i sina 
fallbeskrivningar är Eben Emael. Fallet får här exemplifiera hur 
manöverkrigföring och manövertänkandet kan användas med specialförband: 
 
Den 10 maj 1940 överraskades Belgien av ett tyskt anfall med glidflygplan mot 
världens då starkaste fort, Eben Emael som är beläget vid Meuse och 
Albertkanalen nära holländska staden Maastricht. En liten tysk luftburen 
pionjärstyrka om 55 man slog ut fortet med nära 1 000 mans besättning som 
skulle stoppa det tyska anfallet mot norra och centrala Belgien. Effekterna av 
det överraskande anfallet innebar att den allierade krigsplanen för Västfälttåget 
havererade. Den snabba erövringen av fortet ledde också till en 
handlingsförlamning hos de belgiska styrkorna och lurade Frankrike och 
England att rycka in i Belgien för att möta de tyska pansardivisionerna som 
bröt igenom. Anfallet var en vilseledning eftersom det tyska huvudanfallet 
skedde genom Ardennerna. Detta anfall är ett belysande exempel på 
manöverkrigföring då en minutiös planering, utbildning och genomförande av 
anfall med en liten insatsstyrka får strategiska effekter. 
 

Place the enemy in a position of disadvantage through the flexible 
application of combat power”23 

 
SF-operationen använder här manövern till att utnyttja motståndarens svagheter 
för att ta sig in i det bevakade området, samt för att genomföra operationer vid 
en tidpunkt och plats där motståndaren minst förväntade sig det. Manövern är 
därmed nödvändig för att nå fienden där han är som mest sårbar och för att 
sedan undvika hans starka sidor.24 

2.3.5 Operativ ledning 
Operativ ledning omfattar samordningen av taktisk verksamhet i större 
operationer inom ett operationsområde. På den operativa nivån klarläggs målen 
utifrån de överordnade militärstrategiska målen, samt hur tilldelade medel i 
form av stridskrafter skall utnyttjas och samordnas. Denna samordning sker 
främst i olika typer av gemensamma operationer. Den operativa 
insatsledningen utgör därmed länken mellan de militärstrategiska målen och de 
specialförband som skall verkställa insatser inom avdelade 
operationsområden.25 
                                                 
21 Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin, 2002, s. 85 

22 Försvarsmakten, Remiss 2, Doktrin för gemensamma operationer, 2003, s. 97-98 

23 USSOCOM Pub 1, Special Operations in Peace and War, 1996, kap 4, s. 8 

24 USSOCOM Pub 1, Special Operations in Peace and War, 1996, kap 4, s. 8 

25 Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin, 2002, s. 70 
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2.3.6 Ledning av SF 
Inom Försvarsmakten är specialförband en strategisk resurs. Svenska 
specialförband är underställda ÖB varvid ledning utövas av Chef 
Specialförband (CSF). Beslut om insats tas i regel på politisk nivå. Vid en 
insats delegeras befälsrätten, i första hand till chefen för den operativa 
insatsledningen (C OPIL). C OPIL utövar med stöd av specialförbandsledning 
(SFL) direkt operativ ledning av specialförband eller sammansatta styrkor av 
specialförband och specialenheter.26 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Figur 2: Beslut avseende organisation av Försvarsmaktens specialförband med 
ledning.27 
 
Följande huvudkriterier kan sägas vara styrande vid insatser med 
specialförband: 
 

- Enkla och klara lednings- och lydnadsförhållanden. Korta beslutsvägar, 
både uppåt och nedåt. 

 
- Att uppgiften är relevant mot förbandstypens förmågor. 

                                                 
26 Försvarsmakten, Remiss 2, Doktrin för gemensamma operationer, 2003, s. 100. 

27 Försvarsmakten, Högkvarteret, Beslut avseende organisation/upprättande av Försvarsmaktens specialförband med 

ledning, 2000, Bilaga 1, s. 2. 
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- Att erforderliga och anpassade resurser finns för genomförandet. 
 

- Att en relevant riskanalys genomförts som svarar på om slutmålet 
rättfärdigar bedömd risktagning. 

 
- Tillgång till de mest adekvata underrättelser som finns att tillgå vid en 

insats.28 

2.3.7 Nätverksbaserat försvar (NBF) 
Det ramverk inom vilket NCW ”tänkandet”29 skall verka inom benämns i 
Sverige det nätverksbaserade försvaret (NBF). Detta försvar omfattas av ett 
nätverk mellan de militära resurserna där information skall kunna utbytas och 
förädlas. 
 
Nätverket består av noder, länkar och sensorer med en stor variation på 
komplexitet och kapacitet. Nätverket byggs upp av ett stomnät med mycket 
stor kapacitet, flera ”regionala” nät med stor kapacitet och många lokala nät 
med varierande kapacitet. Dvs. nätverket är ett nätverk av nätverk. 
 
Stomnätet och de ”regionala” näten är basen i nätverket. Det är till dessa nät 
som noder och censorer i första hand ansluter. På platser och i miljöer där det 
inte är möjligt att med hög kapacitet ansluta till stomnäten finns möjlighet att 
förädla rådata. Den förädlade datan tillförs därefter det stora nätverket. 
 
Nätverkets viktigaste uppgifter är att samla in information och skapa en så sann 
omvärldsbild som möjligt och att distribuera denna lägesbild till alla 
stridskrafter. Den lägesbild som presenteras kommer inte att kunna uppdateras 
i nära realtid på alla platser, det kommer att finnas tidssvackor i nätverkets 
ytterkanter. Tidssvackorna kommer att påverka den gemensamma lägesbilden 
men de kommer inte att påverka den lokala lägesbilden. 
 
Den data/information som finns tillgänglig i nätverket kommer att hämtas av 
eller tryckas fram till de som har behov av informationen. Alla kommer inte att 
ha tillgång till all information helat tiden. Systemets/nätverkens uppbyggnad 
ger tillgång till den information som krävs för att ge en gemensam lägesbild. 
 
I de lokala näten kommer det att finnas en tillräckligt hög kapacitet för att 
möjliggöra en lokal omvärldsuppfattning i (nära) realtid. Nätverket medger 
också att sensorinformation delas över stora ytor. En sensor som upptäckt ett 
mål men inte har tillgång till rätt vapensystem kommer att kunna ge 
målkoordinater till lämpligt vapensystem. 
 
En viktig del i det nätverksbaserade försvaret är att det inte endast delas 
information utan övriga resurser delas på motsvarande sätt. Vapensystem, 
transportsystem, underhållsresurser, mm delas och utgör gemensamma 
                                                 
28 Försvarsmakten, Remiss 2, Doktrin för gemensamma operationer, 2003, s. 100. 

29 Definieras under kapitel 4, Teoribakgrund. 
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resurser. De gemensamma resurserna kan med hjälp av långa räckvidder, hög 
uthållighet och stor flexibilitet utnyttjas av alla. Uppgifter/problem löses inte 
av förband utan med hjälp av de gemensamma resurserna.30 

                                                 
30 Hahn Joachim, Hansen Gunnar, Nordquist Bo, Daulfeldt Robert, Skoglund Ulf, Ubåt 2020 –Ubåtssystemets framtid 

inom ramen för det nätverksbaserade försvaret, Försvarshögskolan, 2002, s. 12-13. 
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3 Metod och material 

3.1 Inledning 
Det här kapitlet syftar till att beskriva hur uppsatsen har tagits fram. Först 
beskrivs mitt tillvägagångssätt under arbetet för att besvara delfrågorna. 
Arbetsmetod, val av vetenskaplig metod och prövning av reliabilitet och 
validitet redovisas. 

3.2 Metod 
Metoden som beskrivs i disposition och avgränsning nedan innehåller följande 
huvudsteg: 
 

1. Teorier/principer för nätverksbaserad krigföring och specialförbands 
operationer. 

2. Tillämpning av teorierna/principerna i ett scenario. 
3. Analys och slutsatser utifrån tillämpning i scenariot. 

 
Analysen görs utifrån McRavens och Garstkas teorier/principer. Värderingen 
är kvalitativ med fokus på informationsdomänen. 

3.3 Disposition 
Inledningsvis har problemformuleringen brutits ned till två delfrågor som 
återges i kapitel 2. Därefter presenteras en teori om nätverksbaserad krigföring 
som utgör uppsatsens teorianknytning tillsammans med analysverktyget i form 
av McRavens teori om SF-operationer. Analysen försiggås sedan av ett 
hypotetiskt scenario som får utgöra bakgrund till att senare omsätta teorin om 
SF-operationer med nätverksbaserade operationer. För att besvara den 
övergripande frågan i uppsatsen, så har slutligen resultaten från de två 
delfrågorna sammanvägts i form av en sammanfattande slutsats. 

3.4 Avgränsningar 
Uppsatsen behandlar spektrat operativ till taktisk ledning av framtida svenska 
SF-operationer. Stridssätt och konkreta stridsuppgifter tas endast upp i ett 
hypotetiskt scenario för att möjliggöra en kvalitativ analys mellan McRavens 
teori och NCW enligt Garstka. Konsekvenserna av ett fullt ut infört 
nätverksbaserat SF-koncept kommer ej att utredas. 
 
Uppsatsens tyngdpunkt är det område som gränslar den operativa och taktiska 
nivån. Detta ter sig rimligt eftersom det är den operativa nivån som förfogar 
över SF-förbandens resurser.31 
 
Uppsatsen avgränsas till att pröva om teorierna bakom NCW är applicerbara på 
McRavens teori om SF-operationer. Detta medför att den fysiska och kognitiva 
(mentala) dimensionen av SF-operationer kommer att få stå tillbaks för att 
                                                 
31 Efter erfarenheter från framförallt Afghanistan kan frågan ställas om det inte är den strategiska nivån som styr SF, i 

alla fall i fredstid. Ledningen sker dock på operativ nivå. 
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pröva betydelsen av informationsdimensionen inom krigföringen. Meningen är 
att pröva om den även kommer att vara styrande för hur man fysiskt och 
mentalt genomför en specialoperation. I teoribakgrunden har jag valt att lägga 
tyngdpunkten hos informationsdomänen och dess påverkan på operationer. 

3.5 Källmaterial 
Källmaterialet hämtas genom litteraturstudier av centrala verk av de i 
uppsatsen använda teorierna. Vad jag kunnat utröna har det inte genomförts 
någon specifik forskning i Sverige med avseende på teorin bakom SF-
operationer och de centrala frågor jag har ställt i min uppsats. Den enda öppna 
forskning jag kunnat få fram om SF-operationer, efter både biblioteks- och 
Internetsökning, samt förfrågan hos initierade källor32 är McRavens teori om 
SF-operationer. 
 
McRavens teori om SF-operationer använder sig av fall som till stor del 
utspelar sig under andra världskriget. McRavens åtta historiska fallstudier 
består av: 
 

- Den tyska attacken mot Eben Emael, 10 maj 1940. 
- Den italienska attacken med bemannade torpeder i Alexandria, 19 

december 1941. 
- Operation Chariot: den brittiska raiden mot Saint – Nazaire, 27-28 

september 1943. 
- Operation Source: miniubåtsattack mot Tirpitz, 22 september 1943. 
- U.S. Rangers raid mot Cabanatuan, 30 januari 1945. 
- -Operation Kingpin: U.S. Armies raid mot Son Tay, 21 november 1970. 
- Operation Jonathan: Israelernas raid mot Entebbe, 4 juli 1976. 

 
Problemet vid framtagning av en teori baserad på operationer i nutid, är att 
dessa är sekretessbelagda, vilket gör att någon akademisk analys ej gått att 
genomföra. McRaven utgår från den taktiska nivån vid framtagningen av sina 
teorier. Detta behöver i sig inte innebära att den taktiska nivån skiljer sig från 
den operativa nivån när det gäller SF-operationer. Det är dock ofrånkomligt att 
det för min undersökning utgör en otydlighet. 
 
Network Centric Warfare: Developing and leveraging information superiority 
enligt David S. Alberts, John J. Garstka och Frederick P. Stein, har enligt 
bakgrunden till valt ämne fått utgöra forskningsanknytning inom området 
nätverksbaserade operationer. 

3.6 Litteraturstudier 
Litteraturstudierna har bestått av studier av de centrala verk som nämnts ovan 
och som kan anses ha relevans för teorin om SF-operationer samt den 
underliggande filosofin bakom nätverkscenrerad krigföring. 
William H. McRaven: Case Studies in Special Operations Warfare: Theory and 
Practice samt Alberts, Garstka och Steins: Network Centric Warfare: 

                                                 
32 Personal inom und funktionen på HKV och OPIL samt studenter med tidigare SF-bakgrund på FHS. 
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developing and leveraging information superiority har varit uppsatsens 
utgångspunkt. Vidare har Garstkas: Network Centric Warfare: An overview of 
Emerging Theory, studerats. 
 
Analys har genomförts av Försvarsmaktens Militärstrategiska doktrin liksom 
NATO:s Allied Joint Doctrine, AJP-01 (B) Ratification Draft 2. 
För att skapa förståelse för svenskt operativt tänkande har den andra 
remissutgåvan 2003 av Doktrin för gemensamma operationer samt FOI:s 
rapport: Special Forces in International operations – Challenge for the future, 
om svenska SF-operationer studerats. 
 
Som referenslitteratur har Ken Conners: Från ökenkrigare till ghost warrior 
samt USA:s Special Operations Forces – Providing Unique Solutions for an 
Changing World, Posture Statement 2000, varit de mest frekventa. 

3.7 Reliabilitet 
Reliabiliteten anger tillförlitligheten hos och användbarheten av ett 
mätinstrument och av måttenheten33. Analysverktyget redovisas i form av 
McRavens sex principer för SF-operationer, under kapitlet teoribakgrund, 
vilket gör det möjligt att göra om analysen av nätverksbaserade operationer om 
doktrin och teknikutveckling skulle erfordra detta. Reliabiliteten anser jag med 
hänsyn till ovanstående vara måttlig i uppsatsen, utan att för den delen 
definiera någon slags skala. 

3.8 Validitet 
Med validitet avses att man som forskare verkligen mäter det man 
avser att mäta.34För den stridande enheten, kan NCW användas för att öka 
operatörernas gemensamma lägesuppfattning35 och därmed deras chanser att 
lyckas i sitt uppdrag. Det nätverksbaserade försvaret är idag inne i en vision 
och konceptfas inom den svenska Försvarsmakten. I USA har dock praktiska 
studier inom ramen för NCW-konceptet genomförts för att mäta 
implementeringen av datalänk och förmågan att skapa 
informationsöverlägsenhet.36.  
 
Under kapitlet om teoribakgrund kommer jag ta upp den NCW-modell som var 
produkten av en amerikansk studie med F15C flygplan. US Air Force 
Operational Special Projec hade som mål att med hjälp av F-15C utvärdera 
den militära nyttan vid användandet av taktisk datalänk, den såkallade JTIDS. 
 
Vid utvärderingen använde man sig av F-15C flygplan mot andra F-15C 
flygplan i luftstrider. Ena sidan kunde endast sända information mellan 
flygplanen via talkommunikation. Den andra sidan hade både 
talkommunikation samt den digitala gemensamma lägesbilden via JTIDS, vars 

                                                 
33 Rolf Ejvergård, Vetenskaplig metod, Lund: Studentlitteratur, 2002, s. 67 

34 Rolf Ejvergård, Vetenskaplig metod, Lund: Studentlitteratur, 2002, s. 69 

35 Med gemensam lägesuppfattning menas gemensam lägesbild. 

36 Garstka John, Network Centric Warfare: An overview of Emerging Theory, December 2000: 1-33 
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funktion var att koppla in flygplanen på nätverket. Data samlades från över 19 
000 flygtimmar och resultaten av utvärderingen visade att stridsförmågan 
ökade med 100 %.: 
 
The Bottom Line: JTIDS Operational Special Project demonstrated 

networked air crews fighting with shared awareness 
could increase combat power by 100 %.37 

 
Validiteten bedöms härmed vara måttlig till hög. Måttlig i det fallet att 
försöken ej rör en SF-operation likt uppsatsen. 

                                                 
37 Garstka John, Network Centric Warfare: An overview of Emerging Theory, December 2000: JTIDS Operational 

Special ProjectReport to Congress, Dec 97 
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4 Teoribakgrund 
 

…We define NCW as an information superiority-enabled concept of 
operations that generates increased combat power by networking sensors, 
decision makers, and shooters to achieve shared awareness, increased 
speed of command, higher tempo of operations, greater lethality, increased 
survivability, and a degree of self synchronisation.38 
 

4.1 Network Centric Warfare 

4.1.1 Vad är Nätverksbaserade operationer? 
Nätverksbaserade operationer är av mig en omskrivning för det som enligt 
författarna Alberts, Garstka och Stein går under benämningen Network Centric 
Operations39. Dessa operationer kännetecknas av att de möjliggörs genom en 
sammankoppling av stridskrafterna via datalänk40 till ett förvarsnätverk.41 
 
Nätverksbaserade operationer möjliggör enligt Garstka att operatörerna får 
tillgång till den så kallade informationsdomänen. Förmågan att genomföra 
operationer utifrån denna domän, medger ökad omvärldsuppfattning genom att 
öka den individuella enhetens förmåga som enskild sensor till den kumulativa 
förmågan och räckvidden hos hela nätverket. Med andra ord, ges enheterna 
större möjligheter till att omsätta informationsöverläge i en gemensam 
lägesuppfattning med ökat tempo som följd.42 Resonemanget sammanfattas i 
boken Network Centric Warfare enligt figur 3. 
 
Nätverksbaserade operationer har kommit att fokusera på den taktiska och 
operativa nivån av krigföring, men de påverkar alla nivåer av militär aktivitet 
från den taktiska till den strategiska. På den operativa nivån förser 
nätverksbaserade operationer befälhavarna med kapacitet för precisionsinsatser 
och ökat operationstempo samt skapar förutsättningar för tidig förvarning om 
motståndarens handlingsalternativ. 
 

                                                 
38 Garstka. Network Centric Warfare: developing and leveraging information superiority, s. 2 

39 Garstka. Network Centric Warfare: developing and leveraging information superiority, s. 83 

40 VADM Arthur K. Cebrowski, USN, och John J. Garstka. “Network Centric Warfare: Its Origin and Future,” 

Proceedings of the Naval Institute 124:1 (January, 1998), 232-35 

41 Försvarsnätverk definieras till att vara det område inom vilket underrättelser, övervakning, nät av spaningssensorer 

samt vapen täckning delas mellan enheterna, sensor till vapen. 

42 Garstka. Network Centric Warfare: developing and leveraging information superiority, s. 88 
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Figur 3: Nätverksbaserade operationer enligt Garstka.43 
 
Som en del av ett stridande nätverk kommer varje enhet att koordinera sina 
insatser genom att följa högre chefs intentioner och handlingsplan44, vilka styr 
operationen. 
 
Denna handlingsplan ger riktlinjer för koordinering och styrning av de i 
nätverket ingående enheterna. Handlingsplanen styr vem som engagerar 
respektive mål vid respektive situation. Målsättningen för handlingsplanen är 
att ta bort konflikter mellan de ingående vapenplattformarna och optimera 
sensorernas täckning. Handlingsplanen medför därmed att nätverket kan 
engagera fler mål som ett kollektiv än de enskilda enheterna klarar av. 
 
Ökad gemensam lägesuppfattning ger därmed högre tempo i ledningen av 
enheterna, eftersom insatserna genomförs självsynkroniserat efter högre chefs 
handlingsplan och intentioner.45 
 
Genom att decentralisera beslutsfattandet och etablera handlingsplaner samt 
tillse att alla ingående enheter har tillgång till den gemensamma lägesbilden, 

                                                 
43 Garstka. Network Centric Warfare: developing and leveraging information superiority, s. 89 

44 Chefens intentioner (commander’s intent) samt handlingsplan (rule set) är grundläggande begrepp inom 

ledningsområdet för manöverkrigföring och är flitigt återkommande i NATO: s planeringsverktyg Guidelines for 

Operational Planning (GOP). Begreppen innebär att den underställde genom kunskap om chefens intentioner/avsikter 

skall kunna agera på stridsfältet utan ständig tillgång till chefen. 

45 Garstka. Network Centric Warfare: developing and leveraging information superiority, s. 88 
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kommer man innanför motståndarens beslutscykel46 på engelska OODA-loop 
(Observe Orient Decide Act).47 Denna beslutscykel kan beskrivas enligt figur 4 
nedan: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4: Strävan skall vara att ta initiativet genom övertag avseende 
ledningsförmåga - ledningsöverläge - det vill säga ett läge där vi sammantaget 
bättre än motståndaren upptäcker, bedömer, fattar beslut och agerar
 Försvarsmaktens grundsyn ledning, 2001 

4.1.2 Informationsdomänen 
Informationsdomänen är den domän där informationen “lever”. Det är den 
domän där informationen skapas, manipuleras och delges. Det är den domän 
som möjliggör förmedling av information mellan enheterna, där C2 (Command 
and Control) utövas och där befälhavarens vilja uttrycks. Informationsdomänen 
har tidigare varit knuten till en plattform. Den plattformscentrerade domänen 
kan utgöras av en pilots lägesuppfattning genom direkt observation med syn 
och hörsel, men även indirekt via tal samt sensorer ombord. I och med 
införandet av datalänk har informationsdomänen alltmer blivit en 
nätverkscentrerad domän vilket möjliggjort nätverksbaserade operationer. 
Sammanfattningsvis är det alltmer informationsdomänen som bör skyddas och 
försvaras för att förbanden skall kunna genomföra nätverksbaserade 
operationer.48 

                                                 
46 Beslutscykeln (upptäcka, bedöma, fatta beslut och agera), Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin, 2002, s. 86 

47 Ibid., s. 87. OODA-loopen (OODA = Observe, Orient, Decide, Act), som modell för beslutsfattande utvecklas efter 

studier av luftstrider under Koreakriget, där de amerikanska F-86 flygplanen vann över 90 procent av alla luftstrider 

mot ryskbyggda Mig-15 flygplan, trots att de senare kunde stiga, accelerera och svänga snabbare. En amerikansk 

överste, John Boyd, har visat att förklaringen låg i att F-86: orna dels gav piloten bättre observationsmöjligheter, dels 

hade effektivare rodersystem som medgav mycket snabbare byte av flygläge än motståndarens flygplan. Genom att 

anpassa taktiken tvingade de amerikanska piloterna systematiskt in motståndarna i en serie manövrar, i vilka fiende 

piloterna för varje manöver -och beslutscykel- kom alltmer på efterkälken och till slut kunde bekämpas. 

48 Garstka John, Network Centric Warfare: An overview of Emerging Theory, 2000 
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4.1.3 Informationsöverläge 
Informationsöverläge kan liknas med en obalans i informationsdomänen till en 
av parternas fördel. Konceptet att eftersträva informationsöverläge är dock inte 
något nytt utan har genom historien eftersträvats hos flertalet militära chefer. 
Överraskning, kanske den mest omtalade av krigets principer, kan ses som en 
form av informationsöverläge, vilket en av parterna försöker uppnå gentemot 
sin motståndare. Ett relativt informationsöverläge kan innebära: 
 

- Att den existerar inom delar av stridsfältet men saknas hos andra. 
- Att den skapas genom att minska egna informationsbehov och/eller öka 

informationsbehoven hos en motståndare. 
- Att den möjliggörs genom samordning av informationsoperationer och 

informationssäkerhet.49 

4.1.4 Access till informationsdomänen. 
Skapandet av nätverksbaserade enheter kommer att förändra uppbyggnaden av 
informationsdomänen som tidigare varit plattformscentrerad. Existerande 
domän utökas och medger tillgång till informationsstrukturer som aktiveras av 
nätverket, likt gemensam lägesbild och lägesuppfattning. 
 
Genom att utnyttja datalänkens interaktion med informationsdomänen, medges 
enheterna en informationsposition som tidigare inte var tillgänglig, vilket 
möjliggör ett informationsöverläge som tidigare inte gick att uppnå. De 
nätverksbaserade enheterna har därmed gått från att vara plattformscentrerade 
till att bli nätverkscentrerade. Detta abstrakta koncept är kärnan till den 
underliggande teorin bakom Network-Centric Warfare, vilken jag anser vara 
den underliggande filosofin till att föra strid inom ramen för det ”kommande” 
nätverksbaserade försvaret (NBF). 

4.1.5 Fysiska domänen 
Den fysiska domänen är stridens traditionella domän. Det är den domän där 
skydd, rörelse och verkan utgör stridens grundelement inom områdena luft, hav 
och mark. Jämförelsevis är elementen inom denna domän de enklaste att mäta, 
vilket lett till att stridsförmågan företrädesvis mäts i denna domän. De 
grundläggande variablerna dödlighet och överlevnad kommer även i 
fortsättningen att vara grundpelare vid mätning av stridsförmåga inom 
domänen.50 

4.1.6 Kognitiva domänen 
Den kognitiva domänen är operatörens intellekt och logiska tänkande, hans 
skapande sinne och därmed den domän där striden avgörs. Detta är domänen 
för ledarskap, moral, gruppkänsla, erfarenhetsnivå, lägesuppfattning och den 
allmänna opinionen. Det är domänen där taktik, teknik och procedurer härrör. 
Nyckelattributen för domänen är desamma sedan Sun Zis skrev Krigskonst, 
                                                 
49 Information Superiority: Making the Joint Vision Happen, Office of the Assistant Secretary of Defense (Command, 

Control, Communications, & Intelligence), Pentagon, Washington, D.C., November, 2000 

50 Garstka John, Network Centric Warfare: An overview of Emerging Theory, 2000 
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vilket medför att attributen är nästintill omöjliga att mäta, med andra ord är 
användandet av domänen som analytiskt verktyg begränsat.51 

4.1.7 Teorins bakomliggande grundpelare. 
Teoretiskt kan krigföring representeras av en karta bestående av 
informationsdomänen samt kognitiva och fysiska domänen. En 
”flerdomänssyn” kan hjälpa till att identifiera relationer mellan information, 
lägesuppfattning och ökad stridsförmåga inom operationsområdet. 
 
Denna relation kan illustreras med uppdraget att skapa luftherravälde utifrån en 
fyra mot fyra situation enligt figur 5: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5: Informationsbehovet vid en fyra mot fyra situation 
 
Informationsbehovet hos både Röd (fyrkant) och Blå styrka (kryss) får ses som 
likvärdigt, eftersom båda förbanden eftersträvar ungefär samma information 
för att genomföra striden. Hur enheterna tillgodogör sig informationen kan 
delas in i två fall utifrån deras respektive informationspositioner:52 
 
Fall 1: Plattformscentrerade operationer (PC), Figur 6. 
Piloterna i respektive flygplan använder sig endast av talkommunikation. 
Varje förare har möjlighet att skapa en lägesuppfattning utifrån tre typer av 
indata. 

1. Direkt observation av den fysiska domänen 
2. Indirekt observation av den fysiska domänen via sensorer ombord, 

vars resultat visas med ett MMI-gränssnitt i form av en Heads-up 
Display. 

3. Talkommunikation med andra operatörer. 
 
                                                 
51 Garstka John, Network Centric Warfare: An overview of Emerging Theory, 2000 

52 Garstka John, Network Centric Warfare: An overview of Emerging Theory, 2000 
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Figur 6: Informationsfördelning vid plattformscentrerade operationer53 
 
Fall 2: Nätverkscentrerade operationer (NC), Figur 7. 
Piloterna i respektive flygplan använder sig av talkommunikation och taktisk 
datalänk, den såkallade JTIDS (Joint Tactical Information Distrubution 
System). En fjärde typ av indata tillkommer. 
 
1. Information från externa källor, som andra flygplan/AWACS/markstationer 

i form av ett nätverk över JTIDS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur7: Informationsfördelning vid nätverkscentrerade operationer54 
                                                 
53 Garstka John, Network Centric Warfare: An overview of Emerging Theory, 2000. 
54 Garstka John, Network Centric Warfare: An overview of Emerging Theory, 2000. 
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4.1.8 Modell av nätverkscentrerad krigföring 
Utifrån försöket ovan som är ett genomfört prov i USA, kan en modell för 
nätverkscentrerad krigföring presenteras:55 
 
NC = nätverkscentrerade flygplan försedda med JTIDS 
PC = plattformscentrerade flygplan förmedlande information endast via 
talkommunikation 
 
Förbättrad informationsposition (I): 
Improved Information Position:                      I NC (t) > I PC (t) 
Pilot med tillgång till relevant, tidsaktuell och rättvisande JTIDS-data hade ett 
informationsöverläge mot de piloter som endast hade talkommunikation mellan 
planen. JTIDS möjliggjorde en effektiv utökning av varje plattforms sensor 
räckvidd genom att dela med sig av sensordata mellan plattformarna. 
 
Förbättrad lägesuppfattning (SSA): 
Increased Shared Situational Awareness:       SSA NC (t) >  SSA PC (t) 
Genom andvändning av den gemensamma lägesinformationen mella NC-
flygplanen, kom NC-piloterna att erhålla en bättre omvärldsuppfattning än 
deras motståndare. 
 
Ökat operationstempo (OPTEMPO): 
Increased Operational Tempo:                       OPTEMPO NC > OPTEMPO PC 
För NC-piloterna kom den överlägsna lägesuppfattningen att resultera i 
snabbare OODA-loopar samt bättre beslut vad gäller manöver och verkan 
(insättande av vapen). 
 
Ökad nedskjutningsförmåga (R): 
Increased Loss Exchange Ratio:                     R NC > R PC 
Sammanfattningsvis kom NC-piloterna att öka sin nedsjkutningsförmåga över 
PC motståndarna. 
 
Lägesuppfattningen som piloten i fyra mot fyra situationer kan skapa, är 
därmed en funktion av hans informationsposition. Flerdomänssynen bestående 
av den kognitiva, fysiska och informationsdomänen ger oss ett verktyg för att 
tolka och förstå relationen mellan information, lägesuppfattning och ökad 
stridsförmåga inom ett operationsområde. Om detta även gäller 
nätverksbaserade SF-operationer får den kommande analysen besvara. 
 
Denna förenklade presentation av modellen bakom NCW bygger på de teorier 
som Garstka för fram i Network Centric Warfare: An overview of Emerging 
Theory samt boken Network Centric Warfare: developing and leveraging 
information superiority, och är en sammanställning av många av de studier 
som genomförts i USA under de senaste fem åren. Validiteten och reliabiliteten 
av denna teori har jag valt att ta upp under kommande metodkapitel. 
                                                 
55 För att se de försök och studier som ligger bakom denna modell går det bra att läsa sammanfattningar av 

Operational Special Projekt, Fleet Battle Experiment Delta och Task force XXI Advansed War Fighting Experiment i 

Garstkas Network Centric Warfare: An overview of Emerging Theory, 2000 
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4.2 McRavens teori om SF-operationer 

4.2.1 Användning av McRavens analysverktyg 
Enligt vad som sades i uppsatsens inledning har Capt William McRavens teori 
om SF-operationer fått utgöra denna uppsats teorianknytning.. 
 
McRaven använder sig av åtta historiska SF-operationer för att framlägga sin 
teori och isolera de sex principer som enligt honom är nyckeln till framgång 
vid SF-operationer.56 Enligt McRaven: 
 

special operation is conducted by forces specially trained, equipped and 
supported for a specific target whose destruction, elimination, or rescue, is 
a political or military imperative.57 

 
De fallstudier han har valt att presentera karakteriseras av att det alltid är en 
mindre styrka som attackerar en större styrka som redan befinner sig i en 
defensiv position. Genom analys av dessa historiska räder och fritagningar, 
framhåller McRaven att relativ överlägsenhet är en nödvändighet för ett lyckat 
genomförande. 
 

Simply stated, relative superiority is a condition that exists when an 
attacking force, generally smaller, gains a decisive advantage over a larger 
or well-defended enemy.58 

 
Det grundläggande draget bakom relativ överlägsenhet är att den uppnås vid 
det avgörande skedet i en drabbning och att den sedan bör bibehållas, eftersom 
den är svår att uppnå igen.59 
 
I McRavens studie definieras SF-operationer snävt till det vi i dag generellt 
betecknar ”direct action” eller räder och fritagningar. Användbarheten av 
denna snäva definition är att den möjliggör för McRaven att utkristallisera sex 
principer för SF-operationer, vilka McRaven hävdar leder till relativ 
överlägsenhet. Hans principer för SF-operationer är: 
Enkelhet (simplicity), säkerhet (security), förövning (repetition), överaskning 
(surprise), tempo (speed), och mål (purpose). Enligt McRaven utryckt nedan: 
 

                                                 
56 För en diskussion om varför SF-operationer misslyckas läs Ken Conners, Elitstyrka SAS, Från ökenkrigare till 

ghost force, Historiska media, Lund, 2001. 

Författaren tydliggör vad som gör SF-operationerna strategiska, vikten av överraskning vid SF-operationer och den 

flexibilitet, SF-operationer tillför de konventionella styrkorna. 

57 William H. McRaven, The Theory of Special Operations, s. 6. Amerikanska försvarsdepartementet, DoD, använder 

sig av en bredare definition för SF-operationer ”operations conducted by specially organized, trained, and equipped 

military and paramilitary forces to achieve military, political, economic, or psychological objectives by unconventional 

military means in hostile, denied, or politically sensitive areas” (Joint Publication 1-02). 

58 William H. McRaven, The Theory of Special Operations, s. 4. 

59 William H. McRaven, The Theory of Special Operations, s. 6 
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a simple plan, carefully concealed, repeatedly and realistically rehearsed, 
and executed with surprise, speed and purpose.60 

 
McRavens slutsatser är att genom implementering av hans principer om SF-
operationer kommer sannolikheten för framgång i operationerna att öka, men 
”krigets friktioner” (osäkerhet och tillfälligheter) kommer, trots att man följer 
principerna, hela tiden att påverka SF-operatören under uppdragets 
genomförande. 
 
McRaven framhåller även, utifrån Carl von Clausewitz moraliska faktorer, att 
den enskilde SF-operatörens mod och hängivenhet kommer att avgöra 
operationens resultat. 
 
För min fortsatta analys, har jag fortsatt med McRavens definition av SF-
operationer och delat in operationer i samma tre faser som MCRaven – 
planering(enkelhet), förberedelser (säkerhet och förövning) och genomförande 
(överaskning, tempo och målsättning). För varje fas (planering, förberedelser 
och genomförande), har jag implementerat NCW med principerna för SF-
operationer för att skapa en hybrid av dessa teorier, ”nätverksbaserade SF-
operationer”. Den efterföljande frågan jag ställde var , kommer 
nätverksbaserade SF-operationer att förbättra sannolikheten för att uppnå de 
sex principerna bakom SF-operationer och om så är fallet kommer 
nätverksbaserade SF-operationer att förbättra sannolikheten för framgång vid 
SF-operationer? 
 
Den omvända pyramiden enligt figur 8. får här visa på hur McRaven såg på 
sammanhanget mellan principerna i form av deras betydelse för 
genomförandet. 
 

 
Figur 9. William H. McRavens modell över de sex principernas inbördes 
förhållande och deras vikt för en framgångsrik operation. 61 

                                                 
60 William H. McRaven, The Theory of Special Operations, s. 11. 
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5 Scenariobeskrivning 

5.1 Framtida hypotetiskt scenario 

 
Bilden visar en SF-enhet specialiserad på gisslanfritagning.62 
 
Scenariot nedan är hypotetiskt. Det krävs med stor sannolikhet mer än en av 
den nedan beskrivna SF-enheten, för att genomföra en fritagning. Troligtvis 
krävs framgruppering till FOB (Främre Operationsbas) i närheten av där 
gisslan hålls. Det kan ta tid att frita gisslan; inhämtning av underrättelser tar 
med stor sannolikhet några dagar. Alternativet skulle vara en snabb stormning, 
men då har något tvingat fram detta... Med andra ord skall scenariot ses helt 
hypotetiskt för att möjliggöra en prövning av McRavens teorier utifrån 
Garstkas nätverkstänkande. 
 
En nätverksbaserad SF-enhet benämnd ODA63 tilldelas uppgiften att lokalisera 
och frita gisslan på främmande territorium. Höga krav på precision samt säker 
identifiering av gisslan är ställda krav. Möjligheten att i ett sent skede kunna 
avbryta operationen skall också finnas. ODA–enheten detacherar hemmabasen 
i den från operationsledningen tilldelade transporten, som i detta fall är ett av 
FM nätverksbaserade transportflygplan. Under anflygningen mot 
operationsområdet förses ODA-enheten kontinuerligt med aktuell information 
samt underättelsebedömningar av läget inom området. Ledningen av SF-
enheten sker genom den nu uppsatta Specialförbandsledningen, vilken är en del 
av den svenska operationsledningen och fortsättningsvis benämns SFL. SFL är 
redan insatt i ODA:s uppdrag och ser hela tiden till att relevant information 
kontinuerligt ”trycks ut” till ODA för vidare studier och planläggning. SFL 
kommer att befinna sig i ständig kontakt med ODA under hela uppdraget. SFL 
är därmed ansvarig för ODA:s informationshantering innan, under och efter 
uppdraget. 
 
                                                                                                                                 
61 William H. McRaven, The Theory of Special Operations, s. 11. 

62 Foto: Jim Short / The Military Picture Library International ltd 

UK/PJ/098578 - Special Forces Hostage Rescue Team, armed with Heckler & Koch MP5A3 9mm submachine guns 

with fitted Maglites, and wearing S10 respirators, assault a country house. NOTE - ACTORS/MODELS USED 

63 Ett operativt detachement betecknad ODA. (Operation Detachement Alpha.), består generellt av 12 medlemmar 

med en kapten som befälhavare och är en amerikansk struktur och beteckning av vissa SF-enheter. 
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Under planeringsstadiet kommer ODA att identifiera sin informationsprofil. 
Denna profil identifierar den information ODA kommer att behöva under 
uppdragets genomförande. ODA har under hela genomförandet sina 
kommunikationsenheter i mottagningsmod för att minimera röjande signaler. 
Allt eftersom ODA bygger upp sin plan, samarbetar man med experter vilka 
SFL kopplar in i nätverket (AD-Hoc) för att förse ODA med specifik kulturell 
och målrelaterad information om läget vid tillslagsplatsen. 
 
Under den gemensamma planeringsprocessen identifieras en ny innovativ 
handlingsväg. Chefen för ODA (C ODA) väljer den nya innovativa 
handlingsvägen och fortsätter sin planering. Eftersom operationen genomförs 
utefter en snäv tidslinjal, likt de flesta operationer idag, har ODA ej haft 
möjlighet att ”fullständigt” öva under realistiska former (scenario, miljö, 
måltyp) enligt den uppkomna situationen. C ODA instruerar därför SFL att 
genomföra en förnyad analys via uppdragssimulering. Simuleringen 
identifierar en sårbarhet inom ett kritiskt område. Om vald handlingsväg väljs 
bör C ODA beakta detta. Allt eftersom ODA bygger upp sin plan, inkorporeras 
handlingsregler (ROE, Rules Of Engagement) och handlingsplaner, bestående 
av den taktik, färdigheter och procedurer vilka praktiserats under lång tid. 
 
När ODA kommer in i operationsområdet, ombaserar enheten till sin taktiska 
transport (någon form av fordon) och anmäler sig till samverkande befäl 
(svensk, NATO eller annan tillhörighet, vilken är inkopplad i det gemensamma 
nätverket). Befälet meddelar ODA att deras uppdrag sammanfaller med de 
”konventionella” insatser som kommer att göras i syfte att isolera 
motståndarens högsta ledning. ODA:s inledande uppgift är att slå ut 
motståndarens strömtillförsel till bl.a. strålkastare och övervakningssystem. 
När ODA närmar sig målet erhåller de order om att avbryta insatsen från 
samverkande befäl. ODA:s mål har neutraliserats genom den samverkande 
konventionella styrkans tillslag mot de dieselgeneratorer vilka försett 
motståndaren med ström, men ännu viktigare, tidskritiska underättelser har 
lokaliserat gisslan. ODA:s nya uppgift är att gå direkt mot gisslans position, 
vilken erhålls via den ruggade64 PDA65 C ODA bär på vänster arm, för 
fritagning. 
 
Genom hela uppdraget fortsätter SFL att övervaka nätverket. Medvetna om den 
förändrade handlingsplanen, fortsätter SFL att sammanställa ODA:s nya 
informationsbehov. Samtidigt som ODA tar emot information från 
samverkande befäl, erhåller även ODA stödjande information från SFL. 
 
ODA förflyttar sig till sin nya position genom konventionellt lyft (Hkp), vilken 
ODA identifierat via den gemensamma lägesbilden som man delar med de 
konventionella styrkorna. 
 
                                                 
64 Ruggad betyder att utrustningen har gjorts stöt och vattentålig för att kunna användas i utsatta miljöer (olika 

standarder förekommer). 

65 PDA, Personal Digital Assistent. Liten handburen dator, där inmatning och delgivning av information sker direkt 

via den tryckkänsliga skärmen. 
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Med byggnadens planritning överfört från SFL, planerar ODA insatsen 
gemensamt med det stöd som erhålls ”on-line”. ODA-enheten uppdaterar 
byggnadens planritning med de senaste underättelserna (human intelligence, 
humint). Genom användandet av mikrosensorer för rörelse och värmedetektion, 
tar sig ODA in i byggnaden. 

 
Bilden visar en SF-enhet specialiserad på gisslanfritagning66 
 
ODA-operatörerna delges sensorinformationen genom de info-displayer som 
sitter över varje operatörs vänstra öga. Sensorerna lokaliserar en möjlig 
värmekälla i byggnadens källare. ODA-teamet avancerar och lyckas utan 
förluster bland gisslan och de egna ta fast gisslantagarnas ledare och tillika 
lokale ”krigsherre” inom området. Samtidigt som teamet evakuerar gisslan, 
förhör de den lokala krigsherren med frågor förmedlade via nätverket från den 
samverkande befälhavaren. ODA-enheten återgår till sin operativa utgångsplats 
(hemmabasen) för uppdragsdebriefing. 
 

Operationens framgång kan ses utifrån ODA:s informationsöverläge, vilket 
möjliggjorts genom dess funktion som en nätverksbaserad enhet. 

                                                 
66 Foto: Jim Shortt / The Military Picture Library International Ltd. UK/PJ/098624 – Special Forces Hostage Rescue 

Team, armed with Heckler & Koch MP5A3 9mm sub-machine guns, and wearing S10 respirators, during an assault on 

a country house. NOTE – ACTORS/MODELS USED 
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5.2 Översikt av utrustning för implementering av 
nätverksbaserade SF-operationer. 

 
Figur 9: Land Warrior subsystems. Source: Doney, 1996. 
 

Mycket av utrustningen ovan är idag redan implementerad i de amerikanska 
SF-förbanden. I Sverige pågår studier inom framförallt Marcus projektet, samt 
internationellt bland annat hos länder som framgår av översikten i tabell 1 
nedan: 
 
 C2 Kommunikation Vapen & Sensorer Navigati

on 
Sverige 
Markus 

Integrerat 
beslutsstödssystem 

Gruppsamband Integrerade vapen och 
sensorsystem 

GPS och 
digital 
kompass 

USA 
Objective 
Warrior 

Uppkopplad mot 
framtida ledning/ 
bekämpningssystem 

Hela grupppen 
länkad till uppgifts-
anknytna 
förbandsresurser 

Avanserad eldledning 
med integrerad och 
sammanvägd sensor-
information 

GPS 

Stor-
brittannien 
FIST 

Integrerat ledning/ 
bekämpningssystem 

Digital radio Värme och 
avståndssikte. 

GPS 

Frankrike 
FELIN 

IFF-system67 Gruppsamband 
länkat till nätverket 
via någon form av 
nod (samb.vagn) 

Utrustning för 
målfångning, laser och 
NWG  

GPS 

Tyskland 
Idz 

Lägesuppfattning, 
IFF 

Plutonssamband 
länkat till nätverket 
via nod 

Laserinvisning, 
målöverföring 

GPS 

 
Tabell 1. Jämförelse mellan olika länders moderniseringsprogram.68 

                                                 
67 IFF - Identify Friend Foe (IK – system). 

68 Hassgård Ulf, The lowest echelon in Network Centric Warfare, Försvarshögskolan, Stockholm, 2002, s. 18 
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Det som är avgörande för att nätverksbaserade operationer skall kunna nå ett 
informationsöverläge är tillgången till datalänk och den kapacitet och 
reliabilitet som den kan komma att besitta. En översikt av de sändningsformat 
som är aktuella, samt under utveckling följer i tabell 2 nedan: 
 
Standard Kapacitet Räckvidd Sammanfattning 
WLAN –  
Bluetoth 

720 kbps 100 m Lämpar sig främst för telefoni med 
begränsningar avseende videoöverföring. 

WLAN69 –  
802.11b 

5 – 7 Mbps 100 m Har slagit igenom kommersiellt. Saknar 
fekorrigering vilket gör den känslig för 
störning. Uppfyller troligtvis ej ODA:s krav på 
säkerhet. 

WLAN –  
802.11g 

10 – 11 Mbps 100 m Som ovan, men med felkorrigering. Lämpar sig 
för videolänk. Intressant! 

WLAN –  
802.11a 

31 Mbps 50 m Bra kapacitet men för korta avstånd i 
terrängen. 

Hiper LAN/2 34 Mbps 150 m På försöksstadiet. Om och när systemen finns 
tillgängliga i ruggade format kan det bli en 
”ODA application” 

UWB 60 Mbps 600 m Se ovan, men med ännu bättre prestanda 
60 GHz - band 10 – 40 Mbps 2 – 3 km Se ovan. Enstaka produkter finns att tillgå, men 

räckvidden kan bli ett problem avseende 
telekrigföringen. Uppfyller troligtvis inte 
ODA:s krav på säkerhet och möjlighet till 
överaskning. 

 
Tabell 2. Jämförelse utifrån kapacitet och räckvidd. 70 

 
Om man studerar utrustningen ovan och sätter in den i ett sammanhang av 
informationsöverläge, behov av ”rehearsal” och överraskning, vore det inte helt 
otroligt att man genom vissa modifieringar borde kunna få fram system som är 
direkt anpassade för framtida SF-operationer som de beskrivits i denna uppsats.  
Dessa system skulle kunna vara: 
 
-System för att kunna föröva (repetition) i en virtuell terrängmodell, vilken 
byggs upp av sensorer på plats vid målet = ger möjlighet till "rehearsal" 
 
-Id system som medger att över "nätverket" identifiera ”bad guys” med hjälp 
av kameror/IR-sensorer/ljudsensorer. (röst) 
 
-System för att med fingeravtryck/ögonavläsning kunna identifiera 
gisslan/motståndarna. 
 
-System för att med hjälp av prickskyttegevär och andra sensorer målfölja 
fientliga operatörer och presentera deras läge på en display framför ögat på 

                                                 
69 http://pcforalla.idg.se/tjanster/dataordboken/: WLAN, Wireless Local Area Network, lokalt nätverk som bygger på 

trådlös överföring av nätverkssignalerna. Vanligt inom en begränsad geografisk spridning såsom en lokal. 

Överföringen sker enligt standarden IEEE 802.11. 

70 Hassgård Ulf, The lowest echelon in Network Centric Warfare, Försvarshögskolan, Stockholm, 2002, s. 30 
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operatören som genomför inbrytningen = infoöverläge/överraskning. 
 
-System för telemedicin över nätet så att eventuella skadade samt gisslan kan 
kopplas upp mot intensivvårdsavdelning redan på slagfältet. 
 
-System för att kunna presentera holografiska "dummys" vilket ger 
motståndarna fler mål att bekämpa… 
 
Tekniken skall inte vara ett ändamål i sig, utan syfta till att högre effekt för 
operatören uppnås. SF-operatören är beroende av stor rörlighet vilket begränsar 
mängden utrustning han kan ”hänga på sig”.71 
 
 
Konceptualisering av en nätverksbaserad SF-operation likt scenariot. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 10: Författaren 2003-10-21 

                                                 
71 Holmberg, S. C., Preliminär specifikation av portabel personlig ledningscentral (PPL), C 412 GIS Preliminär 

projekt dokumentation, 1995.: Utrustningen får inte vara större än att den ryms i uniformen eller på någon form av 

stridsväst. Teknikerna skall följa Natostandard. Maximal total vikt för operatörens burna utrustning bör ej överskrida 

25,1 kg. Apparaturen skall kunna fungera i temperaturintervallet -40 C till +40 C. Enheterna måste vara hållbara och 

slagtåliga samt tåla yttre påverka i form av vatten och damm. 
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6 Analys 
Analysen nedan bygger på den information som tidigare presenterats under 
kapitlen teoribakgrund och scenariobeskrivning. Under kapitlet presenteras 
även utrustning för genomförande av SF-operationer i form av 
diskussionsnoter och är inte tillkommande information som analysen tagit 
hänsyn till utan skall ses som tilläggsinformation till läsaren. 
 
NCW: s påverkan på McRavens teori om SF-operationer. 
 

  

6.1 Planering (enkelhet) 
Prepare clear, uncomplicated plans and concise orders to ensure a 
thorough understanding72 

6.1.1 Analys 
Enkelhet i planeringen kan ses som den mest avgörande delen av de sex 
principerna.73 Enkelhetens tre element är att snäva in uppdragsställningen, ge 
relevanta underättelser samt skapa utrymme för innovation. Trots att det 
strategiska målet med uppdraget är givet SF-operatören (C ODA), har han 
möjlighet att minska antalet målsättningar på taktisk nivå för att nå det 
strategiska/operativa slutmålet. Att skapa ett gott underättelseläge är därför den 
mest kritiska punkten i militär planering. Relevanta underättelser kan minska 
osäkerheten i planeringen men ”underättelseluckor” kommer alltid att finnas. 
Olikt de flesta militära operationer, har strategiska SF-operationer som den 
hypotetiska gisslanfritagningen, tillgång till strategiska underättelsekällor 
vilket är vad NCW vill uppnå på sikt. (SF har redan nu tillgång till strategiska 
underättelser, dock ej i i realtid). Det sista elementet i enkelhet är innovation. 
Innovativ planering kan ta sig förbi de hinder som annars skulle minska 

                                                 
72 USSOCOM Pub 1, Special Operations in Peace and War, 1996, kap 4, s. 10 

73 William H. McRaven, The Theory of Special Operations, s. 11. 
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möjligheten till överaskning eller öka den tid SF-operatörerna bör lägga på 
varje uppgift, vilket ökar risken för motåtgärder från motståndaren. 
 
Konceptet att använda enkelhet vid planering av en komplex operation kan ses 
som en motsägelse, men i realiteten är det en nödvändighet för att lyckas. 
Självsynkroniserade operationer är inte det okoordinerade tillslag som man kan 
tro. Likt andra operationer är en nätverksbaserad operation koordinerad och 
begränsad av doktrin, handlingsplan, chefens intentioner samt Rules Of 
Engagement, ROE. Enkelhet i planeringen uppnås genom att utveckla 
sammanhängande handlingsplaner, intentioner och även den styrande doktrinen 
med utgångspunkt i enkelhet.74 
 
Dessa koordinerande mekanismer medger ett decentraliserat genomförande 
utifrån en standardiserad prestationsnivå hos operatören genom upprepad 
träning och utnyttjande av simuleringar. Utformandet av denna ledstjärna är 
nyckeluppgiften i planeringsfasen av en nätverksbaserad specialoperation. 
Viktigt är här att framhålla joint-träning etc. Annars kan det gå som för 
amerikanarna som skulle fritaga gisslan i Iran. Två helikoptrar krockade... 
Resten är historia.75 
 
Utifrån ett planeringsperspektiv har nätverksbaserade SF-operationer medfödda 
fördelar men även nackdelar jämfört med traditionella SF-operationer. 
Nätverksbaserade SF-enheter kan använda nätverkets förmågor för att 
tillgodogöra sig informations- och planeringsdelar inom FM:s organisation, i 
detta fall SFL inom OPIL. 
 
Genom samarbete över nätverket kan tempot i processen och produktens 
kvalitet öka. Trots att ODA-enheten fortfarande är ansvarig för sin egen 
operationsplan kan den bli tilldelad informationssamlare som genomletar 
nätverket efter relevanta underrättelser, uppdragsrelaterat material och tillgång 
till fackexperter, exempelvis HUMINT från operationsområdet. 
Fortsättningsvis när en SF-enhet får ett uppdrag kommer det vara möjligt att 
använda SFL för att i förberedande syfte samla in generella underättelser, så att 
det vid varje operation medföljer en digital uppdragsmapp med relevant 
information. 
 
Under den gemensamma planeringsprocessen är det därför avgörande för ODA 
att de har kontroll över processen. ODA, som genomförande enhet, bör stödjas 
istället för att ledas genom planeringsprocessen. Det är troligt att SFL personal 
är överordnade C ODA, men som bakre stöd bör SFL endast utgöra en 
stödjande roll. 
 
Innovation var McRavens tredje element i enkelhet vid planering. Förmågan att 
skapa innovativa uppdragslösningar borde öka allteftersom antalet hjärnor 
tillförs till den gemensamma planeringsprocessen. Det innovativa utnyttjande 

                                                 
74 Garstka. Network Centric Warfare; developing and leveraging information superiority, s. 98 

75 USA:s Operation Eagle Claw kommer inte vidare att beröras. 
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av glidflygare vid Eben Emael76 indikerar att länken mellan innovation i 
planeringen och överaskning i genomförandet är starkt sammankopplat. 

6.1.2 Slutsats: 
Risken för att nätverksbaserade SF-operationer kan komma att ”drunkna” 
under informationsflödet borde vara densamma som för den framtida operativa 
ledningen OPIL. Användande av effektiva sökmotorer men framförallt 
interaktionen mellan SF-enheten och erfarna SF-planerare kommer att vara 
nödvändig. För att undvika ”informationschock” bör någon sorts 
informationsprofil skapas för varje enskild operatör. Dessa informationsprofiler 
bör innehålla stående förfrågningar och behovsframställan som medför att när 
ny information dyker upp som faller inom ramen för dessa behov, trycks de 
automatiskt ut till operatören. Exempelvis förändring av väderleken eller som i 
scenariot förändring av målet (disposition, uppdaterade byggnadsritningar 
m.m) 
 
Den aktuella strategin, enligt remissen för gemensamma operationer, fokuserar 
på att stödja planeringsfasen med information eftersom sambandet under 
genomförandefasen är begränsat. Nätverksbaserade SF-operationer borde 
utifrån detta perspektiv använda sig av informationsprofiler för att ge relevant 
och aktuell information före som under operationen. 
 
För att kunna skapa dessa informationsprofiler och vara ett relevant 
planeringsstöd bör informationsdomänen förse SF-operatören med 
planeringsfunktioner för 
 

- att få tidsförhållanden och tidsrelaterade aspekter från omgivningen och 
interna enheter presenterade, 

 
- ett beslutstödssystem som stödjer kartprogram för positionsdata, bild- 

ljud, video och texthantering, vilket kan visa aktuella kartbilder med 
positioner, riktningar, avstånd, händelser och planer,77 

 

                                                 
76 Den 10 Maj 1940 attackerade tyska specialförband det Belgiska fortet Eben Emael. Tyskarna var tvungna att ta 

kontroll över Eben Emael för att kunna använda sig av broarna vid Veldwezelt, Vronenhoven och Canne för att korsa 

Albert Canal. Tyskarna bestämde sig för att använda glidflygplan för att attackera fortet under fullt dagsljus. Tyskarna 

skapade härigenom överraskning genom att använda glidare på ett sätt som de Belgiska försvararna ej var förberedda 

att försvara sig på. För flera detaljer läs McRaven sidorna 29-73. 

77 Johansson Lars, Svensson Henrik, Design av Testplattform för Morgondagens Soldat, Avdelningen för Informatik, 

Mitthögskolan, Östersund, 2003, s. 7: Visuell presentation kan ske antingen via hjälmvisir eller motsvarande, 

projektion på näthinnan eller hoprullbar display. Presentationsenheten får ej begränsa synfältet för operatören. Enheten 

skall kunna bäras av operatören hela tiden, den får därför inte medföra hinder i trånga utrymmen. Vidare skall 

presentationen kunna ske i ljudform för kommunikation inom gruppen. Varningssignaler skall utnyttja fler sinnen än 

syn och hörsel. Presentation av soldatens position, samt avstånd och riktning t.ex. till mål skall presenteras i tid. Vid 

kartpresentation bör karta i skalområdet 1:1000 000 till 1:10 000 kunna utnyttjas. Presentationssättet bör kunna gå att 

anpassa efter situationen. http://www.miscd.com. 
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- att kunna mäta/samla upp intern data om stridsvärde såsom puls, 
vätskebalans, blodsockernivå, kvarvarande ammunition eller 
återstående energikapacitet,78 

 
- att kunna ta emot order, orienteringar, uppgifter om egna enheter, 

målinformation, terränginformation, underättelse om fienden och 
kommunikation från andra, 

 
- att kunna lagra data samt för 

 
- att via en styrenhet kunna återfinna, organisera och presentera data.79 

 

6.2 Förberedelser (säkerhet och förövning) 
Never permit the enemy to acquire unexpected advantage.80 

6.2.1 Analys 
Säkerhet och förövning kan sägas vara nyckelprinciper under förberedelsefasen 
av en operation. I de historiska fall McRaven använder sig av i sin studie, har 
SF-enheterna anfallit förband som försvarat förberedda försvarsställningar. I 
dessa fall, har säkerhet varit nödvändig för att skydda tidsplaneringen av 
operationen såväl som metodval vid själva attacken. 
 
Den andra principen vid förberedelsefasen av en operation är förövning. Under 
förberedelserna förövas uppdraget vilket medger att planerarna (C ODA och 
SFL) kan identifiera sårbarheter och begränsningar för åtgärder och 
implementering i planeringsarbetet. Förövning kan ibland översättas till 
välövad trupp med en enkel och beprövad stridsteknik. Helst bör allt övas i 
skala 1:1 men då detta inte går att göra får man ha en plan som bygger på sånt 
som tidigare fungerat. 
 
Vid förberedelsen inför en specialoperation är hörnstenen säkerhet. Utan 
operativ säkerhet kommer överaskning att bli svår att uppnå. Nätverksbaserade 
SF-operationer visar på nya säkerhetsbehov, vilka aktualiseras under 
operationens genomförande fas. Den gemensamma lägesuppfattningen som fås 
genom att man delar på den gemensamma informationsdomänen (där den egna 
operativa informationen hämtas, delges och förädlas) bör skyddas både inom 

                                                 
78 V Holmberg, S. C., Preliminär specifikation av portabel personlig ledningscentral (PPL), 1995.: En energikälla 

eftersträvas för alla enheter, dock kan vissa enheter ha separata batterier. Minimal uppstarttid för systemet skall 

eftersträvas. Batterierna skall gå att ladda från olika energikällor. Laddningskapacitet buren av operatören får ingå om 

det ryms inom totalvikten och ej minskar operatörens förmåga till verkan. Batteriet skall gå att ladda minst 1000 cykler 

och skall tillåta minst 12 timmars drifttid, längre drifttid eftersträvas. 

79 Johansson Lars, Svensson Henrik, Design av Testplattform för Morgondagens Soldat, 2003.: Genom exempelvis 

röststyrning, ögonstyrning och eller pekning på display kan operatören styra vad som skall presenteras eller matas in. 

Detta kan innebära att peka ut en plats på den digitala kartan eller markera symboler. 

80 USSOCOM Pub 1, Special Operations in Peace and War, 1996, kap 4, s. 9 
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och mellan operatörerna. Skyddandet av datalänken både fysiskt81 och 
teletekniskt kommer att vara avgörande.82 Detta medför att operatörer som 
faller i motståndarens händer måste kunna avföras från nätverket för att inte 
hela operationen skall äventyras. Nätverkets mängd av trafik kan även komma 
att förvarna motståndaren om en attack är nära förestående. För att motverka 
dessa svagheter är det viktigt att försvåra för motståndare att se operativa 
mönster i datatrafiken genom att, över tiden, hålla ett högt flöde av information 
genom nätverket. Mina egna erfarenheter under de år som ubåtsjakten bedrevs 
mest intensivt är att detta praktiserades med stort allvar inom den svenska 
flottan. 
 
Det ökade säkerhetskravet på operatörerna när de befinner sig vid målet, kan 
innebära att informationsprofiler kommer att sändas ut som C-meddelande 
(envägskommunikation) till operatörerna, som endast befinner sig i 
mottagningsmod för att minimera eventuella elektromagnetiska signaturer.83 
 
Gemensamt för SF och nätverksbaserade operationer är behovet av förövning 
under förberedelserna för att förbättra samspelet. Genom förövning med de i 
nätverket ingående enheterna kommer naturliga kontaktytor och 
informationsstrukturer att skapas mellan enheterna. Denna förövning leder till 
att procedurer och verktyg finslipas mellan enheterna. Nätverksbaserade SF-
operationer kommer därmed att innebära stora krav på övning och 
förberedelser, precis som traditionella SF-operationer. 

6.2.2 Slutsats: 
Den tydligaste konsekvensen av förberedelserna inför ett troligt 
händelseförlopp är dess ökning av övningstiden. Om SF-operatörerna både 
planerar, förbereder samt genomför uppdraget kommer förberedelsetiden att tas 
på bekostnad av planeringstiden. Med det ökade tempot i framtidens 
krigföring, vilket jag utgår från i denna uppsats, kan det bli tvunget att dela på 
operatörerna mellan planering och genomförande. Med andra ord kommer 
nätverksbaserade SF-operationer att öka tempot i planeringen men kräva längre 
tid för övning och förberedelser mellan nätverkets olika delar, för att inte 
nämna de specialister på informationsoperationer som kan komma att behöva 
inkorporeras i nätverket. 
                                                 
81 V Holmberg, S. C., Preliminär specifikation av portabel personlig ledningscentral (PPL), 1995.: Behörighet hos 

användaren kontrolleras vid inloggning. Användare skall själv ha möjlighet att destruera data. Om enheten tappar 

kontakt med operatörens personliga nätverk skall den ej gå att använda. Obehöriga försök till dataåtkomst bör medföra 

autodestruktion av enheten. Lagring kan ske internt hos operatören eller externt inom informationsdomänen. 

82 Remiss 2 Doktrin för gemensamma operationer, kapitel om info ops. 

83 Johansson Lars, Svensson Henrik, Design av Testplattform för Morgondagens Soldat, 2003, s 7-8: Operatörens 

personliga nätverk skall vara trådlöst. Kommunikationen skall vara maximalt okänslig mot olika former av störningar, 

vara krypterad samt vara svår att pejla. Det personliga nätverket skall kunna förmedla alla för systemet förekommande 

datatyper. Uteffekt från operatören varieras beroende på mottagaren. För gruppchefer/C ODA bör 

kommunikationsutrustningen ge möjlighet att sända och ta emot data utifrån grupp och gruppmedlemmar på två olika 

kanaler. Varav en är dominerande och scannas. Extern kommunikation kan ske via WLAN för sändning av bild-, 

video-, text-, positions-, varnings- och stridsvärdes data. Dessa datatyper tidsstämplas vid sändning och mottagning. 

Alla datatyper skall komprimeras. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2003-12-09 Beteckning 19 100:2062 
Krigsvetenskapliga institutionen, Ch P T 01-03  Sida 39 (49) 
Örlkn Joachim Hahn 
 
 
Till skillnad mot traditionella SF-operationer kommer nätverksbaserade SF-
operationer troligtvis att finna sin styrka i synnergieffekterna av nätverkets 
delar och dess förmåga att lösa uppkomna situationer. Nätverksbaserade SF-
operationers förmåga till anpassning kommer därmed att utgöra grundpelaren i 
planeringen, där övning och repetition fokuserar på att möta det oväntade. 
 

6.3 Genomförande (överraskning, tempo och 
målsättning) 

Strike the enemy at a time and place or in a manner for which he is 
unprepared.84 

6.3.1 Analys 
I McRavens analys har SF-operatörerna, normalt få till antalet, anfallit 
defensiva positioner vilka generellt varit förberedda för försvar. Utifrån dessa 
ingångsvärden är de tre nyckelprinciperna bakom genomförandefasen av en 
SF-operation överaskning, tempo och målsättning. 
 
Överraskning i dessa fall är relaterat till skyddet av tidpunkten och själva 
utförandet av attacken. Efter det att försvararna attackerats kommer deras vilja, 
enligt McRaven att kunna ses som en konstant. Med detta antagande är tempo 
ej längre relativt till om motståndaren kommer att försvara sig mot vår attack, 
utan är nu en funktion av tiden, inte en relativ faktor kopplad till motståndarens 
kampvilja: 
 

a function of time, not, as some imply, a relative factor that is affected by 
the enemy’s will to resist.85  

 
Informationsöverläget i SF-operationer kan därigenom ses utifrån behovet av 
ett offensivt agerande, överraskning och tempo i genomförandet. Enligt 
McRaven är den relativa överlägsenheten ett tillstånd som uppstår när ”en 
anfallande enhet, generellt mindre till antalet, skapar ett avgörande övertag 
över en större och välförsvarad enhet”.86 Överraskning är därmed 
nyckelprincipen som möjliggör för SF-enheten att uppnå relativ överlägsenhet 
enligt McRaven. 
 
Överraskningen behöver ej vara absolut, men SF-enheten måste erhålla 
tillräcklig överraskning för att förhindra en effektiv reaktion från motståndaren. 
Exempelvis kom Operation Just Cause i Panama på grund av sin storlek att 
kompromettera den taktiska överraskningen. Trots det kom den operativa 
överraskningen att behållas. De panamanska försvararna visste att en attack var 
nära förestående, men de var fullständigt oförberedda på det antal kritiska mål 

                                                 
84 USSOCOM Pub 1, Special Operations in Peace and War, 1996, kap 4, s. 9 

85 William H. McRaven, The Theory of Special Operations, s. 21 

86 William H. McRaven, The Theory of Special Operations, s. 4 
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som SF-enheterna slog ut simultant och kunde därmed inte kraftsamla på flera 
platser samtidigt.87 
 
Nivån av överraskning är naturligt länkad till tempo. Under en operation 
kommer SF-enheten att försöka öka tempot på sin egen OODA-loop och 
försvåra för motståndaren att slutföra sin OODA-loop. Genom att överraska 
motståndaren försenas hans möjlighet att upptäcka och förhindrar hans 
möjlighet att bedöma vilket medför att hans OODA-loop stannar upp. 
 

 
 
Figur 12: htp://www.calresco.org/beckermn/oodaloop.jpg 
 
Figuren visar på hur bedömandet (orientation) formar upptäcka (observation), 
fatta beslut (decision) och agera (action) för att i sin tur formas av 
återkopplingen samt andra fenomen som SF-operatören blir varse. Bedömande 
fönstret blir här en korsrefererande process av tidigare erfarenheter, ny 
information och operarörens kulturella och genetiska arv. 
 
Om SF-operatören kan utnyttja motståndarens förvirring genom att öka tempot 
(effektiviteten) på sin egen OODA-loop, borde i teorin SF-operatörens utsikter 
att lyckas öka. McRaven beskriver denna händelse som bibehållandet av den 
relativa överlägsenheten. Man kan säga att NCW som koncept fokuserar på att 
omsätta ökad lägesuppfattning till ökat operationstempo genom att minska 
perioden för den egna OODA-loopen. 
 
Vikten av förbättrad lägesuppfattning generellt men framförallt för att öka 
operationstempot, fås enligt Garstka genom självsynkronisering av 
stridskrafterna. Ett belysande exempel för potentialen av självsynkronisering 
gavs vid genomförandet av Fleet Battle Experiment (FBE) Delta, vilken 
genomfördes under oktober 1998 tillsammans med övningen Foal Eagle i Nord 

                                                 
87 USSOCOM Pub 1, Special Operations in Peace and War, 1996, kap 4, s. 9 
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Korea.88 Avsikten med övningen Foal Eagle var bland anatt att förhindra raket 
och artelleri attacker mot Seul, samt stoppa Nordkoreanska SF-operationer. 
FBE Delta kom att länka samman arme och marina sensorer med 
vapenplattformar enligt NCW-konceptet. Resultatet var en hög grad av 
gemensam lägesuppfattning, vilket omsattes i ökad stridsförmåga. Vikten av 
förbättrad lägesuppfattning genom självsynkronisering kom här att 
exemplifieras med problemet att stoppa hundratals Nordkoreanska SF-båtar. 
Genom att utnyttja informationsdomänen kunde man koppla samman 
helikoptrar, P-3s, LAMPS, AC-130:s samt land och hangarfartygsbaserat flyg i 
en gemensam lägesbild med självsynkroniserade operationer från enhet till 
divisionsnivå som följd.89 
 
Från en operativ horisont kom den ökade stridsförmågan på taktisk nivå att 
innebära att de förband som tidigare behållits i reserv för att ta hand om 
”leakers” (SF-enheter som tar sig förbi försvaret) nu kunde sättas in i striden 
direkt vilket förändrade styrkeförhållandet och ökade tempot i operationerna.90 
 
Även om motståndaren står på samma tekniska och numerära nivå avseende 
användandet av informationsdomänen så är det förmågan att effektivast 
utnyttja domänen som skapar informationsöverläge. Konceptet är relativt, 
eftersom det är mitt eget tempo i förhållande till motståndaren, inte det 
absoluta tempot på min OODA-loop som är avgörande. 
 
För att skapa detta informationsöverläge under vårt scenario bör ODA utöver 
de tidigare nämnda planeringsfunktionerna, inneha genomförandefunktioner 
för att med förstärkt syn och hörsel kunna observera och kommunicera under 
alla väderförhållanden och tider på dygnet. Funktioner för att kunna spela in 
ljud, bild och video för att bistå SFL med stridsfältsbedömningar är redan 
”inbakade” i planeringsfunktionen. Däremot måste funktioner tillföras för 
positionsbestämning, avståndsmätning och riktning till mål samt att via 
sensorer ta emot varningar för vådabekämpning och laser.91 
 
Den tredje och sista principen i genomförandefasen av operationen är 
målsättning. Uppdragets målsättning bör vara tydligt definierat i 
uppdragsplanen och SF-operatören skall vara inbegripen och personligt 
engagerad i uppdragets målsättning och tillvägagångssätt. Genom nätverkets 
förmåga att förmedla infomation mellan enheterna kan förändring av 
                                                 
88 Fleet Battle Experiment Delta var ett av de försök som nämndes i den avslutande fotnoten till NCW modellen i 

teoribakgrunden. Experimentet är tillsammans med Operational Special Projekt viktiga försök till validiteten bakom 

boken NCW av Garstka. 

89 Garstka. Network Centric Warfare; developing and leveraging information superiority, s.178-179. 

90 Garstka. Network Centric Warfare; developing and leveraging information superiority, s.179. 

91 Johansson Lars, Svensson Henrik, Design av Testplattform för Morgondagens Soldat, 2003, s 7-9: Positionering i 

alla tre axlar (x, y, z) skall ingå samt riktning och avstånd till uppmätt punkt. Krav på precision vid positionering är en 

noggrannhet på max 1m. Operatören måste även kunna positionera sig i störd miljö. SF-operatören skall kunna se de 

andra gruppmedlemmarnas position på en digital karta genom att varje enhet utrustas med sändare och mottagare för 

identifikation samt laservarnare. SF-operatören/ODA skall även kunna identifieras av såväl skjutande enheter för 

indirekt eld som attackflyg. 
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målsättningen förmedlas vid eventuella friktioner. För ODA kan detta innebära 
mindre förändringar av operationsplanen exempelvis scenariots målbyte från 
dieselgeneratorer till direkt inbrytning för att räddda gisslan. 

6.3.2 Slutsats: 
Man kan säga att nätverksbaserade SF-operationer utnyttjar nätverkets 
synergieffekter till att omsätta ökad lägesuppfattning till högre 
operationstempo. Genomförandefasen kommer därigenom att minska perioden 
för den egna OODA-loopen genom utnyttjandet av självsynkroniserade 
operationer. 
 
Om vi förutsätter att även motståndare är nätverkscentrerad på vår egen nivå 
eller däröver, behöver det inte medföra att vi skulle komma i ett 
informationsunderläge. Eftersom skapandet av ett informationsöverläge fås 
genom att vara snabbare än motståndaren i utnyttjandet av 
informationsdomänen. 
 
Erfarenhetsnivå, procedurer samt graden av hierarkisk styrning kommer att 
vara avgörande faktorer. Därigenom kommer skapandet (säkerhet och 
överraskning) och vidmakthållandet (tempo och målsättning) av det 
relativa informationsöverläget att vara det som fäller avgörandet mellan 
två nätverksbaserade enheter. 
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7 Sammanfattande slutsats 

7.1 Förbättrar nätverksbaserade SF-operationer 
sannolikheten för att uppnå McRavens sex 
principer bakom SF-operationer? 

Frågan får antagligen sitt svar över en 10-års period, med avseende på rådande 
teknikutveckling och den snabba uppbyggnaden av SF-förband runt om i 
världen. 
 
Å ena sidan går det redan nu att se den påverkan som datalänken kan komma 
att medföra genom sin förmåga att nätverksbasera SF-operationer. Resultatet i 
form av förbättrad uppdragsplanering, acceleration av den egna OODA-loopen, 
expanderandet av McRavens område av relativ överlägsenhet samt i slutändan 
ökad stridsförmåga har varit återkommande vid användandet av McRavens 
principer. Vikten av relativt informationsöverläge genom skapandet (säkerhet 
och överraskning) och vidmakthållandet (tempo och målsättning) har även 
visat sig vara avgörande. Å andra sidan visar sig de nätverksbaserade SF-
operationerna vara starkt begränsade av sin förberedelsefas, där nätverket 
medför ökat tempo i planering och genomförande, men kräver längre tid för 
övning och förberedelser mellan nätverkets olika delar. 
 

7.2 Förbättrar nätverksbaserade SF-operationer 
sannolikheten för framgång vid räder, väpnad 
strid samt fritagning? 

Frågan kan företrädesvis besvaras utifrån vikten av förbättrad lägesuppfattning 
generellt, men även vikten av förbättrad lägesuppfattning för att skapa ökat 
operationstempo. Slutligen har även en ökad lägesuppfattning för att behålla 
styrkeförhållanden visat sig vara avgörande. Tillsammans visar de på 
framgångskriterier vid nätverksbaserade räder, väpnad strid och i slutändan 
fritagningar eller enligt gängse språkbruk, direct action. 
 
Vikten av förbättrad lägesuppfattning för SF-enheten visas främst genom hur 
informationsutbytet över nätverket möjliggör för SF-operatören att fokusera 
mera på de mentala ansträngningarna för att bekämpa motståndaren och mindre 
på att hålla reda på sin position och positionerna för resten av sin enhet. En 
ökning av lägesuppfattningen har därmed potential för ökad överlevnadsgrad 
samt bekämpningsförmåga vid räder och fritagningar. 
 
Vikten av förbättrad lägesuppfattning för ökat operationstempo medger för SF-
enheten att genomföra taktiska förflyttningar med sammanhållen enhet/enheter 
där enheten utnyttjar sin taktiska rörlighet för att öka operationstempot. Genom 
höjning av operationstempot kan en nätverksbaserad SF-enhet överraska 
motståndaren och skapa ett taktiskt övertag vilket är avgörande vid en 
gisslanfritagning. 
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Vikten av ökad lägesuppfattning för att behålla styrkeförhållanden är 
framförallt kopplat till den operativa nivåns förbättrade lägesuppfattning. Ökad 
lägesuppfattning om motståndaren och den egna SF-enheten, ökar SFL: s 
realtidsuppfattning avseende status, disposition och styrkeförhållande mellan 
de egna och motståndaren. Denna förbättrade lägesuppfatning borde leda till att 
enheterna vågar hålla kontakt med fienden under längre tid, vilket i 
förlängningen ökar möjligheten till framgångsrika räder, fritagningar och i 
förlängningen ökad stridsförmåga. 
 

7.3 Kommer nätverksbaserade SF-operationer att 
förändra de operativa förutsättningarna för SF? 

Avslutningsvis vill jag besvara huvudfrågan i form av den modell över NCW 
som beskrevs i teoribakgrunden. 
 
NC-SF = nätverksbaserad SF-enhet försedd med datalänk. 
PC-SF = plattformsbaserad SF-enhet förmedlande information endast via 
talkommunikation. 
 
Förbättrad informationsposition (I): 
Improved Information Position:                      INC-SF (t)  > I PC-SF (t) 
Framtida ledning av SF-operationer kan komma att aktualisera behovet av 
försöksverksamhet med nya informationstekniker för att undvika framtida 
”informationschock”. Försöksverksamheten kan därigenom leda till att 
procedurproblem och behov identifieras och omsätts i informationsprofiler för 
varje enskild operatör. Dessa profiler innehåller uppgiftsanknuten information 
samt behovsframställan som medför att ny information automatiskt trycks ut 
till SF-operatören om den faller inom profilens ram. Eftersom 
informationsdomänen under de närmaste åren troligen kommer att vara 
begränsad, är informationsprofiler framförallt användbara under 
planeringsfasen för att i framtiden alltmer bli en del av genomförandet. 
 
Organisationsmässigt kan OPIL i egenskap av SFL, behöva se över 
sammansättningen av framtida insatsenheter. De kan då bli tvunget att dela på 
operatörerna mellan planering och genomförande för att öka tempot i 
planeringen och möjliggöra längre tid för övning och förberedelser mellan 
nätverkets olika delar. Den nätverksbaserade SF-enhetens möjlighet att nyttja 
den bakre ledningen, SFL, för att erhålla kritisk information, kan även medföra 
att framtida SF-enheters sammansättning ses över. 
 
Förbättrad lägesuppfattning (SSA): 
Increased Shared Situational Awareness:  SSA NC-SF (t) > SSA PC-SF (t) 
Den gemensamma lägesuppfattningen som härstammar från den gemensamma 
informationsdomänen kan komma att leda till att högre chefer får ett 
”fågelperspektiv” av operationen, vilket kan leda till att de vill tillföra sin 
styrning på den taktiska nivån. Farhågan att den högsta ledningen ges möjlighet 
att leda/detaljstyra enskild operatör är troligtvis befogad och kommer att ställa 
höga krav på en tydlig doktrin och utbildning på högre ledningsnivå. Den 
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största farhågan är dock att den politiska ledningen kopplas upp på detaljnivå 
ut på stridsfältet och därigenom ger riktlinjer direkt till den taktiska nivån utan 
den träning och erfarenhet som ligger bakom sådan eventuell styrning. 
 
Ökat operationstempo (OPTEMPO): 
Increased Operational Tempo:                 OPTEMPO NC-SF > OPTEMPO PC-SF 
Genom det ökade tempo som möjliggörs genom nätverkscentrerade operationer 
kan SF förse högre chef med förmågan att penetrera ”djupare” och utöka sitt 
sensornätverk för att möjliggöra utökad porte samt snabbare insatstid. 
 
Ökad bekämpningsförmåga (R): 
Increased Loss Exchange Ratio:                R NC-SF > R PC-SF 
Sammanfattning och slutsatser för operativ ledning är att nätverksbaserade SF-
operationer möjliggör för SF-förbanden att koppla in sig i de konventionella 
förbandens ledningsstruktur för gemensamma operationer. Detta medför 
möjlighet till sammarbete med de konventionella förbanden vilket borde leda 
till ökad bekämpningsförmåga. 
 
Hur framtidens SF-förband kan komma att se ut är svårt att besvara. En 
framtida implementering av ny teknik för att skapa informationsöverläge är 
troligtvis inte en alltför stor gissning. SF-operatören kommer därmed att 
behöva generella funktioner för presentation och kommunikation av data. 
 
Om detta kommer att ske i form av ett nätverksbaserat försvar (NBF) eller om 
det endast sker på gruppnivå avskärmat från den högre ledningen är idag svårt 
att förutse. Sverige har dock som målsättning att gå mot ett nätverksbaserat 
försvar, vilket borde leda till någon form av nätverksbaserade enheter och i 
förlängningen nätverksbaserade operationer. Avslutningsvis kan jag inte se ett 
operativt paradigmskifte avseende nätverksbaserade SF-operationer, däremot 
en stegvis implementering av ny teknik92 och nätverksbaserade metoder, där de 
operativa förutsättningarna främst förändras i i den politiska och 
militärstrategiska nivåns möjlighet till direkt ledning vilket troligtvis mer är en 
farhåga än en praktisk realitet. 
 
En intresseväckande åsikt om framtidens SF som går i motsatt riktning än det 
nätverkstänkande som framförts på dessa sidor, är den som förs fram av 
författaren Ken Conner i boken Elitstyrka SAS –från ökenkrigare till ghost 
force, vilken jag valt att citera nedan och därmed avsluta denna uppsats. 
 
”...krigare kommer att vara civilister. De kommer i civila kläder, med civila 
flygplan och bär inget mer hotfullt än sina American Express-kort. De kommer 
att vara både kvinnor och män och de talar engelska, den moderna världens 
lingua franca och de uppträder som affärsmän eller försäljare, studenter eller 
turister. 
Deras vapen kommer att vara det slags redskap och utrustning som kan köpas 
på Fina gatan i vilken fackhandel som helst, men biverkningarna av deras 
                                                 
92 Framförallt utnyttjandet av datalänk (WLAN), men även annan utrustning för att ligga före motståndaren i hans 

OODA-loop. 
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angrepp blir enorma; ekonomiska skador som kan mätas i miljontals pund. 
Angriparna ger sig sedan av som de kom, anonyma flygresenärer som far 
vidare, gråa ansikten i mängden. Den nation som blir offret vet förmodligen 
inte ens vilket land som varit angripare.93 

                                                 
93 Conner Ken, Elitstyrka SAS –från ökenkrigare till ghost force, Historisk media, Lund, 2003, s. 441 
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8 Käll- och litteraturförteckning 
I. Otryckta källor 

SF-personal har läst igenom och lämnat synpunkter på innehåll och slutsatser. 
Synpunkter har framförallt riktats mot den förenkling med vilken jag 
presenterat scenariot, vilken ses som en synnerligen komplex operation. 
Synpunkter har även lämnats angående den detaljerade teoribeskrivningen 
bakom NCW. Jag har valt att inte förenkla eller skära ned den biten, eftersom 
uppsatsen skrivs som en del av den ”tekniska” profileringen på 
Försvarshögskolans chefsprogram. Förenklingen av scenariot har varit 
nödvändig för att ta bort eventuell sekretess samt möjliggöra analys. 
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NCW: Network Centik Warfare, en teori om nätverksbaserad 

krigföring. 
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vissa specialenheter inom USA:s försvarsmakt. 
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