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INFORMATION MANAGEMENT -  STYRING AV INFORMASJONEN I DET 
NETTVERKSBASERTE FORSVARET. 

Både i Norge og Sverige er målsetningen med forsvarsutviklingen å innføre et Nettverksbasert Forsvar (NBF). I den 
forbindelse blir det i den norske introduksjonen til NBF slått fast at den største utfordringen i NBF er å styre 
informasjonsflyten i nettverkene (Information Management). Det nevnes derimot lite om hva denne utfordringen 
består av.  I oppgaven belyses derfor på et overordnet og konseptuelt nivå, hva  Information Management er, og 
hvorfor det er viktig. Hvilke faktorer som bør tas hensyn til for å oppnå effektiv informasjonsstyring belyses også, og 
det pekes på spesifikke faktorer som er viktige å fokusere på helt fra starten. Belysningen gjøres på grunnlag av 
litteraturstudier. Deretter tas det utgangspunkt i offisielle rapporteringer fra forsvaret i Norge og Sverige, der 
tilnærmingen til NBF med tanke på Information Management  blir belyst. Resultatene av dette analyseres så 
avslutningsvis opp mot de mest sentrale konklusjonene i den innledende behandlingen av Information Management, 
for å belyse  i hvilken grad de to respektive land viser bevissthet angående sentrale elementer angående 
informasjonsstyring, i sin tilnærming til NBF. 
Resultatene av oppgaven viser at Information Management er et fagfelt som favner vidt , der både menneskelige 
aspekter, virksomhets-, og organisasjonsforståelse, så vel som teknologi inngår. Det vises at Information Management 
favner alle prosesser som bidrar til å skaffe rett informasjon, i rett form, til de riktige menneskene, i rett tid og på rett 
sted. Ulike faktorer som bidrar til å oppnå dette belyses, og det slås fast at den viktigste faktoren for å lykkes, er å 
fokusere på aktørenes virkelige informasjonsbehov. Det er behovet som skal styre hvordan de andre faktorene utføres, 
for at nettopp behovet skal tilfredstilles. 
Oppgaven kommer også til at det synes som Norge nå har en forholdsvis god bevissthet på hva Information 
Management er, og hva som er viktig å fokusere på i utviklingen. Det finnes derfor forutsetninger for å lykkes med 
utviklingen mot å oppnå effektiv informasjonsstyring.  
Den Svenske utviklingen synes hittil delvis å være drevet med teknologien i front, uten at virksomheten og dens 
behov har fått det nødvendige fokus. Oppgaven avdekker imidlertid at det nå skjer endringer i prioriteringene, med en 
økende bevissthet på at virksomhet og behov skal være styrende for andre funksjoner. Dermed  synes det som om mer 
positive forutsetninger for en vellykket informasjonsstyring også finnes i Sverige 
 
Nøkkelord: Information Management, Informasjonsstyring, Informasjon,  Nettverksbasert Forsvar,  
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Abstract 
 
 

Information Management -  Managing Information in Network 
Centric Warfare 

 
As in many western countries, the concept of Network Centric Warfare is the vision 
and goal for the transformation of the armed forces in Norway and Sweden. In the 
Norwegian introduction to this concept, it is stated that Information Management will 
be a major challenge. What the challenge consists of is on the other hand not defined. 
On this background this study, gives a conceptual and broad picture of what 
Information Management is, and why it is important. Important factors to take into 
consideration to achieve effective information management are discussed, and the 
most important factors to have in focus from the beginning, are highlighted.  
Further the Swedish and Norwegian transformations of the armed forces into a concept 
of Network Centric warfare are discussed with focus on aspects considering 
Information Management. In order to find the state of consciousness on important 
aspects of Information Management in the two countries transformation processes, the 
results of this discussion are finally analysed on background of the highlighted 
conclusions from the introductory chapter considering Information Management.  
Conclusions of the study shows that Information Management consists of a broad span 
of knowledge and skills, including human aspects, enterprise and organisational 
aspects, as well as technological aspects.  Another conclusion is that the main goal of 
information management is: Getting the right information in the right form to the right 
people at the right time and in the right place. As a consequence of this, it is shown 
that information management can be seen as all kind of processes supporting this goal.  
Different factors to take into consideration are found, and an important conclusion is 
that the real information needs (not the wants) are the most important factor to keep in 
focus to succeed in achieving effective information management. This must be the 
basis of how all the other factors are solved. 
The final analysis shows that Norway has a good consciousness of what information 
management is, and what factors are the most important to keep in focus during the 
transformation process. Positive conditions for development of successful information 
management are present. 
Technology has so far been in front in the Swedish development into new network 
centric concepts. Information needs as well as organisational and methodical aspects 
are up to now not focused in the same way. However a change in priority is shown, 
and it is now a growing consciousness in Sweden about the importance of focusing on 
how the organisation wants to work, and the information needs this generate. The plan 
is now that these aspects are to make the basis of how the other functions are solved. 
On this background it is shown that more positive conditions for development of 
effective information management also are on its way here.  
 
 
Keywords: Information Management, Information, Network Centric Warfare 
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1 Innledning 
1.1 Bakgrunn 
Forsvaret er inne i en omfattende omstrukturering. Dette er blant annet begrunnet i 
økonomi, men selvsagt også i endrede sikkerhetspolitiske forutsetninger. Fokus er 
derfor satt på mindre, men mer effektive styrker. I tillegg til Forsvaret av eget land er 
det også lagt mer vekt på en økt evne til å delta i internasjonale operasjoner. I 
forbindelse med utviklingen av det nye forsvaret er det både i Norge og Sverige 
besluttet at målet skal være Nettverksbasert forsvar. Lignende utvikling pågår i mange 
land og det kan derfor sies at tilnærmingen til et Nettverksbasert forsvar er et resultat 
av internasjonale trender i tiden. I tillegg er det også begrunnet i en tro på at vi på 
denne måten kan få et effektivere forsvar, og dermed kunne oppnå mer forsvarsevne ut 
av de begrensede ressursene.  
Nettverksbaserte løsninger beskrives som informasjonssamfunnets måte å organisere 
seg og kjempe på. Dette vil representere et grunnleggende skifte bort fra 
plattformbasert tenkning, over til framtidige konsepter som skal skape 
informasjonsoverlegenhet i operasjonene, og binde de militære kapasitetene til 
fleksible nettverk, for å kunne utnytte denne overlegenheten. Teknologien skal gjøre 
det mulig å frigjøre militær kapasitet fra enhetens fysiske plassering i innsatsrommet. 
Dermed kan fokus skiftes fra fysisk konsentrasjon av styrker til fokus på konsentrasjon 
av effekter. Dette kan muliggjøre en større spredning av våre stridsmidler og vi kan 
dermed oppnå en bedre beskyttelse. Samtidig vil vi få nye utfordringer når det gjelder 
å utveksle informasjon mellom disse mer spredte enhetene. Tanken er at vi gjennom 
sammenkobling av alle operasjonens ressurser i et dynamisk nettverk kan oppnå et 
felles situasjonsbilde som vil gi grunnlag for økt hurtighet i kommandokjeden og 
beslutningsprosessen, høyere tempo i operasjonene, større dødbringende virkning, økt 
overlevelsesevne og en betydelig grad av selvorganisering.1 
Sentralt i teorien rundt nettverksbaserte løsninger ligger erkjennelsen av 
informasjonens betydning for at konseptet skal kunne utnyttes etter intensjonene. 
Som en følge av at Nettverksbasert Forsvar er et satsningsområde finnes det svært 
mange orienteringer og artikler om emnet. Mange av disse  fokuserer imidlertid svært 
mye på teknologiske løsninger. Det kan ofte nesten framstå som om Nettverksbasert 
Forsvar bare er et spørsmål om å anskaffe den mest moderne teknologien. 
Teknologien er og blir likevel bare et hjelpemiddel (men et sentralt sådan) for 
beslutningstakeren, og organisering av informasjonsflyten i det distribuerte nettverket 
ser ut til å være den mest effektive måten å støtte beslutningstakeren. Hvordan dette 
løses vil derfor ha stor innvirkning på hvilken effekt vi kan hente ut av vårt 
nettverksbaserte forsvar.2 
Dette er interessant, og i den norske militærteoretiske skriftserien, utgave 1, 
Introduksjon til Nettverksbasert Forsvar, slås det derfor også fast at ”den største 
utfordringen ved Nettverksbasert Forsvar er kanskje knyttet til hvordan 
informasjonsflyten i nettverkene styres”.3  Denne styringen av informasjonen er det 
som på engelsk kalles ”Information Management”. Det vil være interessant å se 

                                                 
1 Inge Tjøstheim, Bjørn Innset, Johan Hårberg, Harald Håvoll (2001): Introduksjon til nettverksbasert 
Forsvar, Forsvarets Stabsskole, Oslo, (s 24) 
2 Ibid, (s42-67) 
3 Ibid, (s 47) 
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nærmere på hva dette begrepet inneholder. Deretter kan det også være interessant å 
vurdere om det finnes bevissthet rundt dette temaet i vår nordiske tilnærming til NBF. 
 
1.2 Hensikt og spørsmålsstillinger 
Hensikten med denne studien er å belyse hva Information Management er, hvorfor det 
er viktig og eventuelt hvilke faktorer som må tas hensyn til for å oppnå effektiv 
informasjonsstyring. Deretter vil jeg belyse den Norske og Svenske tilnærmingen til et 
nettverksbasert forsvar og vurdere i hvilken grad et bevisst forhold til information 
management gjenspeiles i utviklingen.   
For å svare på dette vil jeg støtte meg på følgende tre spørsmålsstillinger: 
1. Hva er egentlig information management, og hvorfor er det viktig? 
2. Finns det spesifikke faktorer som er viktig å ta hensyn til for å oppnå effektiv 

informasjonsstyring, og er det eventuelt noen som er viktigere enn andre? 
3. Reflekteres dette i den Norske respektive den Svenske tilnærmingen til et 

Nettverksbasert konsept. 
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1.3 Metode 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Studien legges opp ved at jeg innledningsvis studerer aktuell litteratur om emnet 
Information Management, og gjennomfører en forholdsvis bred og konseptuell 
belysning av ulike syn på hva som menes med begrepet på et overgripende nivå, og 
hvorfor det er viktig. Jeg prøver deretter på bakgrunn av dette å ta fram mine egne 
tolkninger og forståelse av hva dette betyr. I forbindelse med dette kapittelet er det for 
meg innledningsvis også naturlig å klarlegge hva som menes med begrepene 
informasjon, og management hver for seg. Dette som en bakgrunn for resten av 
arbeidet.  
I dette kapittelet vil det naturlig også følge en belysning av hvilke faktorer eller 
disipliner som inngår i information management. På bakgrunn av dette søker jeg å 
belyse hva som er viktig å være bevisst på for å oppnå  effektiv informasjonsstyring. 
Denne belysningen vil så gi grunnlag for å trekke ut noen spesielt viktige 
delkonklusjoner som vil bli tatt videre til den avsluttende analysen. 

Deretter vil jeg ta for meg Svenske og Norske dokumenter angående omformingen av 
forsvaret, og utviklingen av et Nettverksbasert Forsvar i respektive land. Jeg vil 
gjennom en kvalitativ tekstanalyse forsøke å trekke ut essensen av de deler av 
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dokumentene som er viktige for denne oppgaven, og trekke konklusjoner om hva som 
på bakgrunn av disse anses viktig i tilnærmingen til NBF. 
Avslutningsvis vil jeg så med bakgrunn i de spesielt viktige delkonklusjonene fra 
kapittelet om Information Management analysere de delkonklusjoner jeg har kommet 
fram til i kapitlene om den svenske respektive den norske tilnærmingen til NBF.  På 
den måte vil jeg søke å finne svar på om bevissthet på viktige aspekter angående 
information management reflekteres i de to lands tilnærming til NBF. 
 
1.4 Avgrensninger og antagelser 
Information management antas å være et svært omfattende område, som innbefatter 
mange disipliner. Hver disiplin kan antagelig bli gjenstand for egne studier, og det vil 
derfor være for ambisiøst å behandle alt ned på dypet i denne relativt korte studien.  
Denne oppgaven vil derfor bli holdt på et overgripende og konseptuelt nivå.  
Jeg forutsetter at leseren har en viss militær kunnskap, og en viss kjennskap til emnet. 
Jeg vil av den grunn ikke forklare all den terminologi som nyttes.  Spesielt gjelder 
dette den overgripende bakgrunnen for et Nettverksbasert Forsvar. NBF vil i denne 
studie kun bli belyst når dette har en naturlig tilknytning til Information Management. 
Jeg antar at mye av det jeg finner angående Information Management relaterer seg til 
en organisasjon i drift. Nettverksbasert forsvar er foreløpig bare på planleggings- og 
utviklingsstadiet både i Norge og Sverige. Alle aspekter er antagelig derfor enda ikke 
utviklet. Det finnes ikke eksempler å vise til fra avdelinger i drift, og det kan derfor 
tenkes at det vil være vanskelig å finne eksempler fra  Norsk og Svensk tilnærming til 
NBF for alle aspekter jeg måtte komme fram til i min belysning av Information 
Management. Den siste analysen angående i hvilken grad viktige konklusjoner fra 
kapittelet om Information Management er reflektert i tilnærmingen til NBF vil derfor 
fort kunne bli avgrenset til det man hittil kan finne ut av dokumentene, og de delene av 
Information Management det vil være viktig å ta vare på allerede i utviklingen. 
 
1.5 Materiale og kildekritikk 
Mye av stoffet mitt er funnet på internett. Jeg har søkt å bruke stoff fra anerkjente 
publikasjoner som omhandler emnet, og dette gjør etter min mening at stoffet har god 
troverdighet. Min erfaring innen temaet er noe begrenset, og det er derfor mulig at det 
også kan finnes bedre kilder. Jeg bedømmer imidlertid kildene fullt ut relevante for 
denne oppgaven. I tillegg har det vist seg at  mye av det stoffet jeg har funnet fra sivile 
skribenter, og da særlig på internett, er opp til 10-12 år gammelt. I et fagfelt som er i 
rivende utvikling kan det derfor være grunn til å ha en viss kritisk holdning til såpass 
”gammelt” materiale. Nyere teorier og definisjoner kan være utviklet. Jeg bedømmer 
imidlertid at måten jeg har brukt stoffet på, ved å forsøke å belyse temaet forholdsvis 
konseptuelt og bredt,  med innspill fra flere kilder, ikke gjør at alderen på kildene i 
påvirker hva jeg kommer fram til i oppgaven. 
Når det gjelder militære dokumenter som er kildene ofte lettere å finne, og betraktelig 
nyere. Det finnes imidlertid et svært stort antall dokumenter som omhandler temaet på 
en eller annen måte, og nye tilkommer stadig. I tillegg finnes det ofte svært mange 
versjoner, og det kan derfor være litt usikkerhet om hvilket dokument man skal nytte 
for å få inn det nyeste gjeldende. Det utvalget jeg har gjort har jeg bedømt er såpass 
nye og offisielle at de for bruk i denne oppgaven, gir et representativt og tilstrekkelig 
bra bilde av hva som gjelder.  
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De dokumentene som er brukt for å belyse den svenske respektive norske 
tilnærmingen til NBF er noe ulike i natur. Det norske dokumentet er et konsept som 
skal beskrive nettverksbasert anvendelse av militærmakt, og er etter mitt syn 
forholdsvis dekkende for den norske tilnærmingen.  
De svenske dokumentene jeg har brukt er hovedsaklig hentet fra en ”särskild 
redovisning” fra Försvarsmakten til regjeringen. Denne behandler ikke alle detaljer på 
samme måte som det norske dokumentet, mens den på andre områder sier mer om hva 
som er tenkt i utviklingen mot NBF. Dette gjør at dokumentene ikke kan 
sammenlignes direkte på alle punkter, men gir etter min bedømming et overgripende 
bilde av tilnærmingen som er fullt tilstrekkelig for denne studien.  
Begge lands dokumenter er del i en offisiell ”avrapportering” til respektive 
forsvarsdepartement. De representerer derfor utvilsomt et offisielt syn, og vil derfor 
kunne bidra til gyldige resultater. 
 

2 Information Management – Hva er det og hva inngår 
2.1 Kort historikk 
Information Management er et relativt nytt og moderne begrep, og et fagfelt som 
fortsatt er under utvikling.  
Begrepet, og behovet for å utvikle dette som et eget fagfelt ble imidlertid ikke aktuelt 
før informasjonsteknologien skjøt fart for 20-30 år siden. Det anses av mange at 
informasjonsteknologien i form av ulike computer systemer vil være en svært viktig 
faktor i hvordan  informasjonen styres i framtiden, men teknologien er ikke det eneste 
som må på plass for at dette kan oppnås. 
Det anses at the US Federal Paperwork Reduction Act (PRA) fra 1980 spiller en 
nøkkelrolle i å sette fart i utviklingen av Information Management. Dette illustrerer at 
fagfeltet i hovedsak ikke har stort mer enn 20-25 års utvikling bak seg. Imidlertid kan 
begrepet spores tilbake til en konferanse med tittelen ”Information Management in 
Engineering Education” holdt ved Lehigh University i 1966, som en av de tidligste 
kjente referanser. I starten var begrepet hovedsaklig et emne innen føderal 
etterforskning i USA. Etter hvert har det utviklet seg til å bli et område for forskning, 
og et eget fagfelt innen universitets, og høyskoler over hele verden. Parallelt med 
denne utviklingen innen utdanningsverdenen har begrepet og fagfeltet også dukket opp 
ellers i samfunnet. ”Information Management” har blitt en jobbfunksjon i bedrifter og 
organisasjoner, og som en følge av det har ”Information Manager” blitt en jobbtittel 
som finnes i et økende antall jobbutlysninger i ulike fagtidsskrifter og annen presse. 
Dette viser at fagfeltet er noe som vektlegges i stadig flere foretak, og det vurderes  
som en essensiell konkurransefordel hvis man kan utføre dette på en effektiv måte.4  
Denne fordelen anses også stor grad å gjelde for Forsvaret, og er en av begrunnelsene 
for hvorfor NBF som konsept er under utvikling, samtidig som det anses som en 
nøkkelfaktor i utviklingen av et vellykket NBF konsept. Begrepet Information 
Management består av de to begrepene Information og Management. Det kan derfor 
være interessant å starte med å se på meningen av disse to begrepene.  

                                                 
4 Tony Oulton (1990), Information Management: Overview and beginners please, Artikkel i Liberary 
review vol 39, 1990, Glascow, (s 35) 
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2.2 Management 
”Management” er et begrep som brukes mye, og innen en rad områder i vår moderne 
verden. Det kan være litt forskjell på hva som legges i begrepet avhengig av hvilket 
område det knyttes, men definisjonen fra Svenska akademiens ordliste dekker ganske 
bra det vi til daglig mener:   
”Management – ledning av företag, ledarskap”. 5 Her vektlegges ledelse, og alt det 
måtte innbefatte. Dette forsterkes også av nationalencyklopedins definisjon: 
”Management (eng., eg. 'drift', 'förvaltning'), ett anglosaxiskt begrepp som spritts till 
många andra språk, syftar i Sverige dels på cheferna på olika nivåer i företag och 
organisationer, dels på den "konst" eller det yrke som utövas av dessa chefer”. 6  
Her ser vi jo også at ledelse er framtredende, men det er også verdt å merke seg det 
som står i parentes. Drift og forvaltning inngår jo også i ledelse, men jeg opplever at 
management også brukes for å beskrive disse disiplinene eksklusivt. De norske ordene 
”styre” eller ”samordne” kan også brukes for å beskrive det samme.  
Forfatterne bak boken ”Management Systems” definerer management av ethvert 
system til å inkludere to basisfunksjoner: planlegging og kontroll.7 Dette mener de 
dekker alle aktiviteter som ligger i begrepet. I planlegging legger de da alle aktiviteter 
som må gjennomføres på forhånd for at et system skal fungere, og i kontroll legger de 
alle aktiviteter som skal til for å sjekke at alt fungerer som det skal etter planen. I 
tillegg legger de inn planlegging for endringer i funksjonen kontroll. Med dette mener 
de alle aktiviteter som skal til for å korrigere planen underveis hvis forutsetningene 
endres, eller for å korrigere kursen til systemet inn på opprinnelig plan hvis avvik 
oppdages. 
Etter min mening kan det begrepet antagelig deles i flere underfunksjoner, men dette 
avhenger stadig av hva man legger inn i hver funksjon. Vi har i våre nordiske språk 
kanskje ikke noe ord som direkte kan oversette det engelske ordet management, 
hovedessensen i definisjonene er at dette har noe med ledelse og styring å gjøre. 
Konklusjonen må bli at begrepet management i hovedsak beskriver ledelse med 
underliggende funksjoner planlegging, styring, kontroll, drift og forvaltning.  
 
2.3 Information 
Information er et mye brukt begrep i nyere militær terminologi, men det har vist seg 
vanskelig å definere eksakt hva begrepet egentlig inneholder. Dette understrekes også 
av ulike utvalgte definisjoner  som følger: 
“Information – 1. Facts, data, or instructions in any medium or form. 2. The meaning 
that a human assigns to data by means of the known conventions used in their 
representation”. 8 
Denne definisjonen fra US Army er blant de nyere i USA og viser for det første at 
informasjon er noe fysisk, og kan framstå i ulike medier og form. For det andre har 
den en mening for et menneske som mottar den. Å skille form og mening i to ulike 
                                                 
5 Svenska Akademiens Ordlista på internett,  http://g3.spraakdata.gu.se/saob/  
6 Nationalencyklopedin på internet, http://www.ne.se  
7 Peter P. Schoderbek, Charles G.  Schoderbek, Asterios G. Kefalas (1990): Management Systems -  4th 
edition, BPI IRWIN, Illinois, (s 12) 
8 US Department of Defence (2001), JP 1-02 DOD Dictionary of Military and associated terms, US 
Government Printing Office, Washington D.C, (s 202) ; Department of the Army (2001), FM 3-0 
Operations 



F Ö R S V A R S H Ö G S K O L A N  
Krigsvetenskapliga institutionen, Chp T 01-03 
 

2003-12-09 
 

19 100:2069
Sida 11 (48) 

 
deler i definisjonen viser imidlertid at det er vanskelig å definere informasjonens 
funksjon i vår tilværelse.9 I en verden der teknologien stadig gir oss nye muligheter for 
f.eks. automatisering kan det kanskje også trekkes i tvil om informasjonen 
nødvendigvis må  ha en mening for et menneske som mottar den. Det kan vel like 
gjerne være slik at den må ha en mening for systemet (maskinen) som skal behandle 
den.  
På høyere nivå i USA (DoD) legger de i definisjonen ikke vekt på at innholdet skal 
være meningsfullt, og unngår derfor denne tvetydigheten. Definisjonen blir da “Facts, 
data, or instructions in any medium or form”. 10 Denne definisjonen er svært vid og 
åpner for at enda mer kan falle inn i rammen og kalles informasjon. Ut fra dette kan 
det kanskje også tolkes at informasjon i seg selv ikke har noen mening. Den må 
dermed kanskje bearbeides, eller knyttes inn i en kontekst før den kan gi mening og 
brukes av f.eks. en stab?  
Dette gjenspeiles også i det norske forsvarets definisjon av informasjon i militære 
operasjoner som kan finnes i en av rapportene angående vår tilnærming til det 
nettverksbaserte forsvaret:  
”Informasjon i denne sammenheng er alle typer data og kan deles inn i fire 
forskjellige klasser; Rådata, behandlet data, kunnskap og forståelse”.11   
Ut fra denne ser vi også at kunnskap, og forståelse bringes inn, men dette er ikke delt i 
to diskrete meninger slik som US Army har gjort. Slik jeg forstår tolker vi i Norge 
både uprosesserte data og bearbeidede data inn i begrepet informasjon. Men det 
vektlegges at informasjonen kan ha ulik verdi avhengig av hvor mye den er bearbeidet 
for å gi mening, kunnskap og forståelse. Det er også viktig å merke seg den første 
meningen i sitatet ”Informasjon i denne sammenhengen.......”. Dette viser at 
forfatterne av denne rapporten er klar over at det ikke nødvendigvis finnes noen 
entydig definisjon på informasjon, og at de derfor presiserer hva de mener med 
begrepet i denne  sammenhengen. Det er kan være en viktig erkjennelse, og er kanskje 
et eksempel til etterfølgelse.  
Det finnes ifølge boken ”Management Systems” av Schoderbek,  Schoderbek og 
Kefalas, mange publikasjoner og studier som forsøker å trekke opp et begrepshierarki 
der det skilles mellom Data, Informasjon og Kunnskap. Med dette menes at data er 
enkeltstående målinger, fakta eller observasjoner som ikke er analysert og satt i noen 
sammenheng. De både kan , og ikke kan være tilstrekkelige for å ta beslutninger. 
Informasjon fås så når data settes sammen, og plasseres i en kontekst. På denne måten 
foredles innholdet og kan fortelle mer til den som mottar det. 
Kunnskap beskrives mer som evnen til å bruke informasjon til å konstruere og 
anvende f.eks. forklaringsmodeller basert på forståelse av situasjoner eller fenomen. 
Det er dette som frambringer muligheter for å forutse hendelser, og bidrar derfor til 
muligheten for å kontrollere situasjonen. 

                                                 
9 Bryan N. Sparling (2002), Information Theory as a Foundation for Military Operations in the 21st 
Century,US Army Command and general Staff College, Fort Leavenworth,  
Kansas, (s 3) 
10 US Department of Defence (2002, DoD Directive 3600.1 Information Operations (Draft – Rev 6,June 
2002), Washington D.C, (s 1-1) 
11 Forsvarssjefens militærfaglige utredning (2003), Kommandokonsept i Nettverksbasert Forsvar – 
Grunnlag, Oslo, www.mil.no/multimedia/archive/00016/Kommandokonsept_i_Ne16359a.pdf , (s 27) 
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Det er bra at et begrepshierarki blir forsøkt etablert, men dette bryter med de ovenfor 
nevnte definisjoner. Her ser vi at begrepet ”informasjon” avgrenses kraftig, og skilles 
fra begrepene ”data” og ”kunnskap”. I tillegg settes det et krav til at det settes i en 
kontekst før det kan kalles informasjon. I forhold til de ovenfornevnte definisjoner blir 
dette da kanskje litt snevert. Spørsmålet blir om det ikke burde finnes et annet begrep 
der de her har brukt informasjon, og at hele ”pakken” inkludert data og kunnskap til 
sammen kunne utgjøre begrepet informasjon. Dette ville i så fall vært bedre i samsvar 
med hvordan begrepet defineres ellers.  
Likevel kan en oppdeling som den som er gjort ovenfor ha noe for seg. Hvis man ser 
på opprinnelsen til ordet ”Data”, kommer dette fra det det latinske verbet do, dare, 
som betyr å gi. Dette brukes da mest om de ustrukturerte og uinformative faktabitene 
som f.eks. en computer gir ut. Informasjon derimot kommer fra det latinske verbet 
informo, informare, som betyr å gi form til. Informasjon blir derfor data som har en 
form, er strukturert eller organisert. Dermed ser vi at informasjon kan tenkes å være 
alle data som på en eller annen måte er orientert mot brukeren ved at det har fått en 
form, struktur eller organisering som kan gi mening for den som skal bruke den12.   
I forsvaret finnes alle typer aktører fra våpensystemer som skyter på enkeltdata fra 
sensorer til høyere sjefer som handler på grunnlag av bearbeidet informasjon og 
kunnskap. Hvis vi skal styre informasjonen  i et nettverk med såpass ulike aktører vil 
det for meg være naturlig å konkludere med at informasjon i denne sammenhengen vil 
være fakta/data, informasjon og kunnskap av alle bearbeidelsesgrader. Uten dette 
synet vil vi ikke kunne favne alt som hele organisasjonen og alle dens aktører trenger, 
og hva som for dem vil være meningsfullt. 
  
Det er naturlig for meg å konkludere med at informasjon kan ha en forholdsvis vid 
betydning.  Det finnes ikke noen entydig definisjon som er allment gjeldende. Dette 
understreker viktigheten av å frambringe klare definisjoner av hva som menes når det 
tas fram doktriner og konsepter for hvordan informasjonen skal utnyttes i militære 
operasjoner i framtiden.  
Som vi har sett finnes det imidlertid flere gode definisjoner av begrepet. På bakgrunn 
av denne disusjonen mener jeg at US DoD sin definisjon “Facts, data, or instructions 
in any medium or form”, og den nesten like norske definisjonen fra kommandokonsept 
for nettverksbasert forsvar ”Informasjon i denne sammenheng er alle typer data og 
kan deles inn i fire forskjellige klasser; Rådata, behandlet data, kunnskap og 
forståelse”, er de definisjonene som bør være de mest anvendelige, og 
helhetsdekkende for forsvarets bruk av begrepet informasjon. Det er derfor dette synet 
jeg vil ta med meg som bakgrunn i det videre arbeidet med denne studien. 
  
2.4 Information Management  
I dette avsnittet vil jeg på bakgrunn av studier av ulik litteratur søke å finne et svar på 
hva Information Management egentlig er i forholdsvis overgripende vendinger. Senere 
i kapitlet vil det deretter bli belyst hvorfor det er viktig, inngående funksjoner, hvordan 
man kan tilnærme seg dette problemet, og hva som skal til for å oppnå dette på en 
effektiv måte.  

                                                 
12 Peter P. Schoderbek, Charles G.  Schoderbek, Asterios G. Kefalas (1990): Management Systems -  4th 
edition, BPI IRWIN, Illinois, (s 152)   
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Det finnes et utall ulike definisjoner for begrepet Information Management. Jeg har 
tatt et utvalg av disse, som vil bli diskutert for å forsøke å forstå hva begrepet/ fagfeltet 
egentlig dreier seg om. 
Jeg velger å starte med følgende definisjon:  
”Information management: - the economic, efficient and effective coordination of the 
production, storage, retrieval and dissemination of information from external and 
internal sources in order to improve the performance of the organisation”. 13   
Som vi ser fokuseres det her på målet som er å gjøre organisasjonen mer effektiv, og 
at dette skal oppnås ved å koordinere håndteringen av informasjonen effektivt 
gjennom hele dens livssyklus. I dette inngår stegene produksjon, lagring, gjenvinning 
og spredning. Det er her viktig å merke seg ordet ”koordinere”. Med dette ordet 
forstår jeg samordning, eller også i mange tilfeller styring. Ut fra dette kan det forstås 
at enhver aktivitet som bidrar til en bedre styrt eller samordnet håndtering av 
informasjonen i en organisasjon, og da med formål å gi et bedre underlag for en 
effektiv virksomheten, kan sies å inngå i begrepet information management. Dette 
åpner for en meget vid tolkning av fagområdet.  
De innledende arbeidsgruppene som i Norge startet arbeidet med studier i retning et 
Nettverksbasert Forsvar har også prøvd å definere begrepet. Her foregår det stadig en 
utvikling, og det vil bli belyst senere i oppgaven. Den første norske 
introduksjonsskriften angående Nettverksbasert Forsvar ble gitt ut av Forsvarets 
Stabsskole i 2001, og baserte seg på mange av tankene angående Network Centric 
Warfare fra USA, dog i norsk støpning. Her defineres det på følgende måte: 
 ”Informasjonsstyring (Information Management): Planlegging, budsjettering, 
håndtering, og kontrollering av informasjon gjennom hele dens livssyklus (for 
eksempel skape og innhente, behandle, fordele, bruke, lagre og tilrettelegge) ”.14 
Her finnes mange likheter med den første definisjonen som er nevnt i dette kapittelet. 
Det fokuseres imidlertid litt mer på hvilke prosesser som foregår underveis i 
informasjonshåndteringen. Teknologi i form av informasjonssystemet (datasystemet) 
og kommunikasjonssystemet, kan etter mitt syn kanskje også inkluderes i denne 
rammen, særlig hvis man ser på hva som står innen parentesene. Fordele, lagre og 
tilrettelegge er typiske prosesser hvor det vil være naturlig å ta i bruk teknologi som 
verktøy. Det er likevel grunn til å spørre seg om håndtering av begge typer systemer 
kan regnes å inngå i information management. Det er også interessant å merke seg at 
”bruke”  informasjon står nevnt i definisjonen. Dette kan kanskje diskuteres. Hvis det 
menes sluttbruken av informasjon i form av sjefen som tar sine beslutninger, er det 
etter min mening tvilsomt om dette kan sies å være en del av information management 
prosessen. I en sammenheng der informasjon (data) brukes av aktører i prosessen for å 
sette sammen og tolke situasjoner, og hvor det dermed produserer informasjon med 
høyere verdi for sjefen, kan derimot bruke ha sin plass i definisjonen. 
Hvis vi skal applisere dette på f.eks. en militær enhet, kan det bety at alle aktiviteter i 
spennet fra å koordinere hvordan en organisasjon med virksomhet og 
informasjonssystem for å understøtte disse bygges opp, til den er i operativ drift og i 

                                                 
13 D. P.  Best (1988), The Future of IMC, International Journal of Information Management, Vol.8 No. 1 
1988, Elsevier, Amsterdam  , (s 13) 
14 Inge Tjøstheim, Bjørn Innset, Johan Hårberg, Harald Håvoll (2001): Introduksjon til nettverksbasert 
Forsvar, Forsvarets Stabsskole, Oslo, (s 73) 
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stand til å håndtere all informasjon som enheten behandler, kan relateres til begrepet 
Information Management.  
En litt annen retning i definisjonene av information management er:  
“the effective management of the information resources (external and internal) of an 
organisation trough the proper application of information technology.” 15  
Denne har mye til felles med  de tidligere nevnte definisjoner, men en viktig ulikhet er 
i hvilken grad informasjon eller informasjonsressurser skal være subjektet som skal 
være gjenstand for styring (management) i prosessen.16  Information resource 
management er også et vanlig brukt begrep, særlig i  USA. Dette anses å omfatte både  
informasjonene i seg selv, og beslektede ressurser som f.eks. personell, materiell, 
bevilgninger og teknologi. Alt fra kontorrutiner til telekommunikasjonsprotokoller 
inkluderes. Mange mener det da noen ganger kan synes som om styring av ressursene 
tar all kraft bort fra det som bør være den viktigste funksjonen for information 
management:  
”getting the right information in the right form to the right people at the right time and 
in the right place.”17   
Dette er slik L Woodman beskriver den viktigste funksjonen for Information 
Management i  boken “Information Management in Large Organisations”, og er etter 
min mening en svært bra formulering av hva som bør være det virkelige målet med 
Information Management.  
Ved å se litt nærmere på hver bit av dette utsagnet  kan vi prøve å danne oss vårt eget 
bilde av hva information management egentlig kan omfatte.  
Først kan det tas utgangspunkt i utsagnet ”getting the right information”. Dette må 
bety at det i information management prosessen må inngå å vite eller kartlegge hvilken 
informasjon de ulike beslutningstagere, prosesser og systemer i en organisasjon 
trenger for å utføre sine oppgaver effektivt. Når dette så er kjent er det rimelig å anta at 
det også bør inngå hvordan vi kan få tak i denne informasjonen på beste måte. Ut fra 
dette kan vi slutte at dette er en aktivitet som både må gjennomføres før vi setter 
sammen en organisasjon med mennesker og systemer, når vi setter sammen 
organisasjonen, men også stadig vedlikeholdes underveis. Dette betyr at information 
management bør være en integrert del av organisasjonsutvikling, men også at de som 
skal sysle med information management må ha en utstrakt kjennskap til den 
organisasjonen de skal jobbe i, og dens virksomhet, samt stadig være en integrert del 
av denne. 
Hvis vi videre tar utgangspunkt i utsagnet ” in the right form”, kan vi anta at 
kjennskap til hvordan ulike beslutningstagere, prosesser eller systemer jobber, eller 
kan nyttiggjøre seg informasjon vil være viktig. Dette for å kunne presentere den 
riktige informasjonen på en slik måte at det bidrar til effektivitet i organisasjonen. Her 
kommer vi raskt inn på at kjennskap til systemene, rutiner, grensesnitt og protokoller 
vil være en forutsetning. I tillegg ser vi at kjennskap til organisasjon og virksomhet 

                                                 
15 T. D. Wilson (1988), Towards an Information Management Corriculum, Journal of Information 
Science, Vol. 15 No. 4 & 5 1988, (s 168) 
16 Tony Oulton (1990), Information Management: Overview and beginners please, Artikkel i Liberary 
review vol 39, 1990, Glascow, (s 36) 
17 L. Woodman (1988), Information Management in Large Organisations, i Cronin B. (Ed) Information 
Management: Strategies to action, Aslib, 1985, (s 97) 
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også her er en viktig bit. Dette sammen med systemkunnskap er det som skal til for å 
gjøre jobben effektivt, slik at sjefer på ulike nivåer får best mulig støtte.  
Til sist har vi utsagnet “to the right people at the right time and in the right place”. 
Dette viser at organisasjons, og virksomhetskunnskap er sentralt. Dette er nødvendig 
for å forstå hvem som behøver den ulike informasjonen, til hvilken tid og formål, og 
hvor er de når de behøver den. 

Et initielt arbeid er gjort av ”Mission Information Management Architecture Study” 
(MIM) som er igangsatt av det amerikanske ”The National Security Space Architect” 
(NSSA) i 1999. Deltagerne i studien framfører:  
”Of the two study areas, Information Management is less well understood, and its 
essential elements, structure and relationships do not enjoy established consensus”.18 
Dette understreker det vi tidligere har sett at det ikke nødvendigvis fines noen entydig 
definisjon på hva som inngår i Information Management. 
I orienteringen fra studien framføres imidlertid grunnlaget for deres arbeid og 
knytningen til det overordnede målet:  
”Because the management of information is essential for Information Superiority, the 
National Security Space Architect initiated the Mission Information Management 
architecture”.19   
Vi ser her at det i USA finns et overordnet mål om informasjonsoverlegenhet, og at 
informasjonsstyring er et essensielt element i å oppnå dette. Dette målet er også 
sentralt i filosofien bak NBF konseptet i Norge og Sverige. Dette bidrar til å 
understreke hvorfor et bevisst forhold til Information Management også bør ha en 
sentral rolle i vår tilnærming til NBF.  
Studien bringer også fram forslag til inngående funksjoner, struktur og sammenhenger, 
og dette vil jeg gripe fatt i for videre å søke å svare på mine spørsmålstillinger.  
MIM studien studerer de ulike domener20 som generer og utnytter informasjon i en 
militær organisasjon. De kommer der fram til at det forholder seg stort sett på samme 
måter i alle domener. Studien kommer også fram til en referansemodell som 
reflekterer sju grunnfunksjoner. Hvis det settes fokus på management aspektene under 
hver av disse funksjonene kan dette oppsummere information management prosessen 
fra start til slutt.21 
Den første grunnfunksjonen er Infobehovet, og dette skal være det styrende. Når dette 
er på plass kan man få et bevisst forhold til andre og tredje funksjon som er hvilke 
oppdrag som må gis, og hvordan man fanger inn og skaffer informasjonen.  Lagring 
og organisering er en den fjerde grunnfunksjonen, og her vil teknologi spille en viktig 
rolle. Hvordan man skaper ny informasjon eller analyserer og dermed foredler den er 
den femte funksjonen, og her kommer helt klart mennesket og erfaring inn. Til sist 

                                                 
18 Howard J. Mitchell, Kim A. Johnson, Steven S. Jenkins, Peter R. Axrup (2002), Architecting 
Information Management: a Key Enabler for Information Superiority, NSSA, Virginia,  
http://www.dodccrp.org/2000CCRTS/cd/html/pdf_papers/Track_7/046.pdf, (s 5) 
19 Ibid, (s 4) 
20 Det som i denne sammenhengen  menes med domener er Logistikk, Vær, Etterretninger, Kommando 
& Kontroll (C2) osv. 
21 Howard J. Mitchell, Kim A. Johnson, Steven S. Jenkins, Peter R. Axrup (2002), Architecting 
Information Management: a Key Enabler for Information Superiority, 
http://www.dodccrp.org/2000CCRTS/cd/html/pdf_papers/Track_7/046.pdf, (s 6) 



F Ö R S V A R S H Ö G S K O L A N  
Krigsvetenskapliga institutionen, Chp T 01-03 
 

2003-12-09 
 

19 100:2069
Sida 16 (48) 

 
kommer sjette funksjonen som omfatter levering av informasjonen (til rett tid og plass) 
til den brukeren som har behovet, slik at han kan utføre den sjuende funksjonen der 
informasjonen brukes som grunnlag for beslutninger. 
Studien har også et syn på hvordan man kan ta vare på disse faktorene i utviklingen. 
De mener at dette best kan gjøres ved å gjennomføre en stegvis tilbakeloopende 
utvikling. Dette kan best skape en forståelse for virksomhetens behov, og helheten av 
funksjoner som må ivaretas. I og med at Information Management ikke er et fullt ut 
forstått område vil en slik type utvikling best kunne føre til en modnere forståelse av 
fagområdet. Dette vil etter forfatternes syn også best dra fordel av og utnytte 
fellesskapet og teamlæring i utviklingen samtidig som utviklingen på denne måten 
kanskje best blir styrbar og gjennomførbar.22 
En påstand angående informasjonens problemstillinger fra boken ”Management 
systems” av Peter P. Schoderbek, Charles G.  Schoderbek, Asterios G. Kefalas, 
belyser etter min mening ytterligere funksjoner, og hva som eventuelt er viktigst. 
“It is not so much a problem of data acquisition as of data organisation; not so much 
of organisation as of retrieval; not so much of retrieval as of proper choice; not so 
much of proper choice as of identification of wants, not so much of identification of 
want as of identification of needs”.23   
Ut fra dette sitatet kan vi se flere av de essensielle funksjonene som skal koordineres 
og styres innen Information Management. Disse sammenfaller i stor grad med de 
funksjonene som framkommer i MIM studien, er gir derfor grunnlag for at dette tas 
med videre. Det er også svært tydelig at forfatterne mener at de fleste funksjoner lar 
seg løse på en eller annen måte, men at den største utfordringen i 
informasjonshåndteringen er å avgjøre hvilken informasjon som egentlig er nødvendig 
for å ta de riktige beslutningene. Nettopp klargjøringen av informasjonsbehovet anses 
også her som det viktigste, og det er dette man da også bør starte med.  
For å gjøre dette må man selvsagt se på virksomheten og organiseringen i en helhet – 
bare på den måten kan man finne disse reelle behovene. Deretter skal disse så sette 
premissene for hvordan de andre funksjonene løses. Vi ser at disse funksjonene dels 
utføres i den løpende virksomheten, men felles for de fleste er at hvis man skal lykkes 
må de også involveres fra starten i planleggingen og utviklingen av nye konsepter. 

Det som her har framkommet angående tilnærming til utviklingen, kan sammenveies. 
For å få belyst de ulike behovene som finnes hos de ulike aktørene i vår organisasjon 
blir min vurdering da at de små stegene i studiene må appliseres på reelle 
organisasjoner i virksomhet, der aktørene gjentatte ganger utfører gangen gjennom sin 
handlingssløyfe, eller OODA-loop (Observation – Orientation – Decision – Action24) 
som er det mye brukte engelske begrepet.  
Dette bør etter min mening bety at forsvaret må øve relativt mye, slik at aktørene 
jevnlig og gjentatte ganger, får gjennomført sine ”looper” og dermed oppnår en større 
sikkerhet og bevissthet på sine behov. Ved at flere på denne måten får en trygghet 
angående hvordan de i dag utfører virksomheten, får de også antagelig en bedre 

                                                 
22 Ibid, (s 6) 
23 Peter P. Schoderbek, Charles G.  Schoderbek, Asterios G. Kefalas (1990): Management Systems -  4th 
edition, BPI IRWIN, Illinois, (s 153) 
24 Stegene i handlingssløyfen eller ”beslutscykeln” i følge den amerikanske flyvåpenoffiseren John 
Boyd, som beskrev dette for hvilke steg en pilot måtte gjennom hver gang han skulle foreta en handling. 
Dette har senere blitt tolket videre til å gjelde handlingssløyfer for beslutningstagere i allmennhet. 
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bevisstheten på hvilken informasjon de har behov for i sine ulike steg i 
handlingssløyfen. Dermed kan de etter min mening også bedre bidra med kvalifiserte 
meninger i den stegvise tilbakeloopende utviklingen som er nevnt ovenfor. 
 
Jeg vil avslutte dette kapittelet med en siste betraktning angående den militære 
organisasjonen og dens kompleksitet. Den består av mennesker hvorav en del er sjefer, 
disse er organisert på en viss måte, gjennomfører et vidt spekter av virksomhet, hvorav 
en del er å operere et utall sensorer, våpensystemer og andre systemer, og til å 
understøtte og knytte sammen dette finnes ledelses- og sambandssystemer. 
Information Management fordrer kunnskap om både organisasjon, virksomhet, 
hvordan sjefene ønsker å lede, og systemene som understøtter virksomheten. Å få 
oversikt over dette kan være vanskelig, og ved en analytisk tilnærming ville det være 
naturlig å dele opp ”bitene” og så analysere hver bit for seg. På den måten kan man si 
at ved å forstå bitene kan helheten forstås. Imidlertid kan det tenkes at viktige aspekter 
forsvinner ved en slik tilnærmingsmåte. I en organisasjon der delene skal samarbeide, 
og derved opptre som en samlet enhet, er det ofte relasjonen og samspillet internt 
mellom bitene, samt mellom organisasjonen (eller deler av den) og omverdenen som 
gir mye av forståelsen. Mange forskere hevder derfor at en kompleks organisasjon kan 
sammenlignes med en organisme, og at den må studeres som ett system – som en 
helhet.25  I en kompleks militær organisasjon er det samspillet mellom enhetene som er 
det viktige for å få effekten ut av organisasjonen og oppnå synergieffekter. Hvis 
Information Management skal understøtte dette, er det derfor nærliggende å 
konkludere med at systemtenkning er et naturlig utgangspunkt for den helhetstenkning 
som må være framtredende i utviklingen.  
 
2.5 Delkonklusjoner – Information Management 
I dette avsnittet oppsummeres de konklusjoner jeg har kommet fram til angående hva 
Information Management er, hvorfor det er viktig, og hvilke funksjoner som kan 
inngå. På grunn av at jeg har forsøkt å belyse problemstillingen forholdsvis bredt, er 
kapittelet og delkonklusjonene forholdsvis omfattende. De konklusjonene som etter 
min mening er mest sentrale for det videre arbeidet med oppgaven er uthevet. Det er 
disse som vil bli brakt videre til analysen av svensk respektive norsk tilnærming til 
NBF.  
 
2.5.1 Hva er det? 
Information Management er et fagfelt som kan tolkes meget vidt, og anses enda ikke å 
være fullt ut forstått. På dette grunnlag hersker det på ingen måte noen utstrakt enighet 
om alle viktige inngående elementer, strukturer og relasjoner. Det er derfor vanskelig å 
beskrive entydig og klart hva Information Management egentlig er. Allment kan det 
sies at hva det er i detalj vil kunne variere fra en organisasjon til en annen – avhengig 
av hvordan organisasjonen ser ut, ledes og hvilken virksomhet den bedriver. 

Ut fra forsvaret som organisasjon og målet om tilnærming til NBF vil jeg konkludere 
med at målsetningen med Information Management er å skaffe den rette 
informasjonen, i den rette formen, til de rette menneskene, til rett tid og på rett 

                                                 
25 Peter P. Schoderbek, Charles G.  Schoderbek, Asterios G. Kefalas (1990): Management Systems -  4th 
edition, BPI IRWIN, Illinois, (s 7)   



F Ö R S V A R S H Ö G S K O L A N  
Krigsvetenskapliga institutionen, Chp T 01-03 
 

2003-12-09 
 

19 100:2069
Sida 18 (48) 

 
plass, fra sikre kilder, i en form brukere kan forstå og bruke for å utføre oppdrag 
effektivt. 
For forsvarets formål kan Information Management best defineres på følgende måte: 
Enhver aktivitet som bidrar til en bedre styrt eller samordnet håndtering av 
informasjonen i en organisasjon, og da med formål å gi et bedre underlag for en 
effektiv virksomheten. Denne samordning av aktiviteter innbefatter hele 
informasjonens livssyklus fra den blir skapt, via innhenting, behandling og 
tolkning, lagring, gjenvinning, fordeling og tilrettelegging fram til bruker.  
Ut fra dette ser vi at Information Management innbefatter både kunnskap om, og 
ferdigheter i, prosesser som berører informasjons- og kommunikasjonssystemene 
organisasjonen støtter seg på. Men ikke minst krever dette utstrakt kunnskap om 
virksomheten, dens mål, organisasjon, og de rutiner/ prosedyrer som nyttes.  
 
2.5.2 Viktige aspekter og funksjoner 
Hvis man skal lykkes bør Information Management være en integrert del av prosessen 
fra planlegging av en organisasjon med virksomhet, mennesker, rutiner og prosedyrer, 
samt i utviklingen av støttesystemer, gjennom idriftsetting av organisasjonen, og 
selvsagt også en viktig del av virksomheten når organisasjonen er i drift. 

I informasjonsstyringsprosessen inngår bevissthet på funksjoner som: 
planlegging og gjennomføring av infoinnsamling (tasking), lagring og 
organisering av informasjonen, gjenfinning, gjenbruk og analyse av 
informasjonen (som kan skape ny info), valg av rett og relevant informasjon, 
hvordan denne spres og leveres (til rett tid og plass), og til sist det som er målet, 
bruken av informasjonen som grunnlag for beslutninger.   

Identifisering av aktørenes informasjonsønsker, og ikke minst klarlegging av 
aktørenes reelle informasjonsbehov er sentralt for å lykkes.  For å gjøre dette må 
man selvsagt se på virksomheten og organiseringen i en helhet – bare på den 
måten kan man finne de reelle behovene. Disse behovene skal disse så sette 
premissene for hvordan de andre funksjonene løses.  

Klarlagte informasjonsbehov er altså en forutsetning for de andre  
informasjonsstyringsprosessene.  Det er derfor dette man bør starte med.  

Overgripende betraktinger om organisasjonens kompleksitet og viktigheten av 
helhetstenkning i utviklingen mot NBF , viser at systemtenkning et bra 
utgangspunkt for den helhetstenkningen som er en forutsetning for vellykket 
informasjonsstyring.   

En stegvis tilbakeloopende tilnærming til utviklingen anbefales. Dette vil 
antagelig føre til en modnere forståelse av fagområdet. Dette bør appliseres på 
reelle organisasjoner. Disse bør etter min vurdering være relativt veløvde. Da er 
aktørene familiære med organisasjonen og hvordan virksomheten drives. De kan 
derfor ha en bedre bevissthet på sine behov. Dermed kan de også bidra med mer 
kvalifiserte meninger i utviklingen.  
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2.5.3 Hvorfor viktig? 
Vi lever i en stadig mer dynamisk verden, der forandringene rundt oss skjer stadig 
raskere. Dette medfører at det stadig finnes en usikkerhet angående hva som skjer, og 
vil skje. Bedre og raskere tilgang til informasjon gir et fortrinn i håndteringen av 
denne usikkerheten. God og effektiv informasjonstilgang anses derfor å være et 
konkurransefortrinn i de fleste foretak. Dette gjelder formodentlig også for forsvaret. 
En viktig begrunnelsene for hvorfor NBF som konsept er under utvikling er nettopp at 
vi ønsker å utnytte dette mulige konkurransefortrinnet. Et mål både i USA og i andre 
land som vil innføre NBF, er derfor å oppnå informasjonsoverlegenhet, på lik linje 
med det enkelte suksessfulle foretak har vært i stand til å skaffe seg i perioder. Det 
anses både av de som har erfaring fra slike foretak, og av stadig flere som forsker på 
temaet, at effektiv informasjonsstyring er et essensielt element i å oppnå dette.  

Da målet om informasjonsoverlegenhet er sentralt i filosofien bak NBF konseptet, 
bør også Information Management derfor ha en sentral rolle i vår tilnærming til 
NBF. Hvor viktig dette anses å være av alle som studerer temaet eller har 
praktisk erfaring, understreker hvorfor et bevisst forhold til Information 
Management vil være svært viktig i den utviklingen vi nå bedriver. 
 

3 Svensk  tilnærming til et Nettverksbasert konsept 
3.1 Innledning 
Dette kapittelet er i hovedsak bygd på ”Försvarsmaktens Budgetunderlag för år 2004 
med Särskilda redovisningar, Bilaga 8,  Särskilda redovisningar rörande 
nätverksbaserat försvar och ledningssystem” fra Försvarsmakten til 
Försvarsdepartementet våren 2003. For å dokumentere hovedlinjene i den Svenske 
utviklingen mot NBF, har jeg valgt å bruke relativt mange sitater fra  dokumentene. 
Dette supplerer jeg med egne kommentarer,og prøver å trekke noen forholdsvis 
overgripende konklusjoner angående tilnærmingen til NBF. I tillegg kommer det et lite 
supplerende avsnitt basert på en arbeidskopi av den kommende boken ”Nätverk 
Baserat Försvar – en introduktion och diskussion” fra Försvarshögskolan 2003. Jeg har 
også tatt med litt informasjon fra et utkast til kapittel som skal inngå i en kommende 
lærebok angående informasjonssystemer, som skal utgis ved FHS. Kapittelet er 
skrevet av P A Persson, som involvert i prosessene rundt utvikling av NBF i Sverige. 
Dette sammen med at hans synspunkter vil inngå i pensum på FHS, gjør at jeg anser at 
dette også kan bidra i å belyse den svenske tilnærmingen. Dermed håper jeg å kunne 
balansere framstillingen av den svenske utviklingen med andre kilder enn kun den 
särskilde redovisningen. 
 
3.2 Overgripende om Svensk målsetning og tilnærming til NBF – fra 
budsjettunderlaget for 2004  
Innledningsvis i dokumentene slås det fast hva som er målsetningen for den videre 
utviklingen av det Svenske forsvaret, og hvordan NBF kommer inn i denne 
sammenhengen.  
”Försvarsmakten skall fortsätta att utvecklas till ett flexibelt insatsförsvar. Flexibelt 
innebär både att Försvarsmakten skall kunna genomföra insatser anpassade till 
aktuell uppgift och att Försvarsmakten kontinuerligt skall kunna anpassas till 
förändrade hotbilder, uppgifter, tekniska möjligheter etc.  
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Försvarsmaktens har valt metoden nätverksbaserat försvar (NBF) för att åstadkomma 
denna dubbla flexibilitet. Grundläggande krav på det flexibla insatsförsvaret är att 
kunna samverka och agera med andra delar av samhället och tillsammans med andra 
nationer. Dessa insatser skall kunna ske snabbt för att förhindra att händelser eller 
instabiliteter eskalerar eller sprider sig” .26 
Hvordan forandringen skal betraktes framgår videre: ”Att förändra Försvarsmakten 
från en grundläggande princip om optimal förmåga i autonoma förband och system 
vid väl definierade situationer till en princip om gemensam förmåga genom 
samverkande system vilken enkelt kan anpassas till olika situationer, är framförallt en 
fråga om att ändra sättet att tänka. 
För att hantera en sådan fundamental omställning har ett antal åtgärder vidtagits och 
det fortsatta förändringsarbetet kommer att pågå under flera år. Åtgärderna omfattar 
förändringar av FM styrmetoder för utveckling av förband och system, utveckling av 
doktriner och ledningsmetoder för försvarsmaktgemensam strid, förändringar i 
utbildningen av personal samt ändrad ledningsorganisation. Kraven på att utveckla en 
Försvarsmakt som kan agera i alla konfliktsituationer tillsammans med kraven på 
högre effektivitet i den fredsmässiga produktionen gör att förändringarna omfattar 
både insatsorganisationen och grundorganisationen”.27 
Det slås videre fast at utviklingen skal prioriteres mot fellesoperative innsatser og 
effekter framfor kapasiteter i autonome systemer og avdelinger28. Kapasiteten til 
samvirke med andre myndigheter skal også utvikles i samsvar med NBF både når det 
gjelder metoder og tekniske løsninger. Det slås også fast at det skal følges med på den 
internasjonale arenaen, og at den langsiktige utviklingen av internasjonal 
interoperabilitet har som mål å kunne gjennomføre innstaser ved høye konfliktnivåer, 
basert på felles metoder og tekniske løsninger i svensk NBF og tilsvarende utenlandsk 
konsept. 
På grunnlag av dette kan det konkluderes med at utviklingen av NBF i Sverige er en 
metode for å utvikle forsvaret mot en mer innsatsorientert organisasjon, der høyere 
fleksibilitet er et hovedmål. Med høyere fleksibilitet forstår jeg her evne til raskere å 
sette inn styrker i ulike områder, bedre kunne samarbeide på tvers av forsvarsgrenene, 
dermed bedre kunne skaffe et oppdatert og mer fullstendig situasjonsbilde, og på den 
måten raskere kunne sette sammen en tilpasset ”pakke” som kan gi en tilpasset 
”virkning i målet”.  
Vi ser også at det forekommer en bevissthet til at en tilnærming til NBF vil kreve et 
helhetssyn på forandring. Denne forandringen i konsept vil ikke bare medføre 
forandringer i operative avdelinger og metodene for å lede og gjennomføre 
operasjoner, men vil også medføre endringer i hvordan styrkeproduksjon, 
materiellanskaffelser og fredsdriften forøvrig gjennomføres.  
 
 

                                                 
26 Försvarsmaktens Budgetunderlag för år 2004 med Särskilda redovisningar, Bilaga 8,  Särskilda 
redovisningar rörande nätverksbaserat försvar och ledningssystem, 
 http://www.mil.se/article.php?id=8045,  (s 3)  
27 Försvarsmaktens Budgetunderlag för år 2004 med Särskilda redovisningar, Bilaga 8, Underbilaga 8.2, 
Principer för ledning och styrning av utvecklingen, http://www.mil.se/article.php?id=8045, (s 4) 
28 Med det norske ordet ”Avdelinger” menes det som på svensk kan oversettes med ”militära 
förbandsenheter”. 
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Senere i dokumentet slås det fast hvordan man på et overordnet nivå ser for seg 
utviklingen framover:  
”Utvecklingen mot ett nätverksbaserat försvar skall ske som en kontinuerlig 
interaktion mellan doktrin/metod, personal-, organisations- och teknikutveckling 
varför fyra samordnade utvecklingsprocesser genomförs. Dessa benämns LedSystT, 
M, P och O”.29 
Det som er viktig å merke seg er erkjennelsen av at det her er mange 
fagfelter/funksjonsområder som blir berørt, og at utviklingsprosessen mellom disse må 
være samordnet, og i en kontinuerlig interaksjon med hverandre.  
Hvilket tidsperspektiv som anslås for utviklingen kan også være av interesse: 
”Försvarsmaktens bedömning är att operativ förmåga i NBF termer finns från år 2010 
men att det inte finns något slutläge där NBF är färdigutvecklat utan 
förmågeutvecklingen kommer fortsatt att vara en kontinuerlig process” .30 
Her ser vi en tydelig erkjennelse av at utviklingen mot NBF ikke er noe som tar slutt. 
Det vil stadig fortsette ettersom erfaringer, nye metoder, og ny teknologi gir nye 
muligheter. 2010 er likevel satt som et årstall da det bedømmes at utviklingen kan ha 
kommet tilstrekkelig langt til at man kan si at NBF er innført ved at operative 
kapasiteter finns i et NBF konsept. 
Hvordan tilnærmingen til dette innledningsvis vil være, slås også fast tidlig i 
dokumentet: 
”Försvarsmakten har valt att inleda utveckling av NBF med funktionerna information 
och ledning då dessa utgör basen för utformning av övriga funktioner”.31  
Dette er i og for seg ikke noen overraskelse, da informasjon og ledelse utvilsom er 
svært viktige funksjoner i NBF.  Spørsmålet videre blir da hvordan tilnærmingen til 
utviklingen av informasjon og ledelse har vært og vil være framover?  
Fram til i dag kan det slik jeg forstår det sies at prosjektene som ser på de tekniske 
løsningene, også benevnt LedsystT, har kommet lengst i sitt arbeide. Dette arbeidet 
behandles flere steder i dokumentene, og kan oppsummeres som følgende:  
”Regeringen har i regeringsbeslut 2002-11-07 medgett fortsatt utveckling av NBF och 
LedSystT  fas 2 steg 1. Denna fas omfattar åren 2003-2006 då bl.a. en serie av allt 
mer komplexa försvarsmaktsgemensamma försök och experiment kommer att 
genomföras syftande till att utvärdera metoder och teknik för NBF med kraftsamling 
till gemensam lägesbild och insatsledning. Från år 2007 avses anskaffning av teknik 
för nätverksbaserad informations- hantering och –inhämtning påbörjas och från år 
2008 avses utveckling av förband, staber och ledningsplatser för ledning i NBF 
påbörjas”.32  
Det framkommer her tydelig at LedsystT har en viktig rolle i utvikling av 
demonstratorer, og utføring av eksperimenter for  å gi et bedre kunnskapsgrunnlag i 
                                                 
29 Försvarsmaktens Budgetunderlag för år 2004 med Särskilda redovisningar, Bilaga 8, Underbilaga 8.1, 
Övergripande redovisning av Försvarsmaktens utveckling av nätverksbaserat försvar, 
 http://www.mil.se/article.php?id=8045, (s 2) 
30 Ibid, (s 3) 
31 Försvarsmaktens Budgetunderlag för år 2004 med Särskilda redovisningar, Bilaga 8,  Särskilda 
redovisningar rörande nätverksbaserat försvar och ledningssystem, 
 http://www.mil.se/article.php?id=8045, (s 3) 
32 Ibid, (s 3) 
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tilnærmingen mot NBF. Det som imidlertid skaper grunnlag for ettertanke og noe 
undring hos undertegnede er veien videre etter eksperimenteringen.  Hva som legges i 
begrepet påbegynne anskaffelse kan være noe uklart, men slik jeg tolker det er det slik 
at de første leveranser starter.  
Konklusjonen må bli at det slås fast at planen nå er at anskaffelse av teknikk for 
informasjons- innhenting og håndtering påbegynnes i 2007, mens utviklingen av 
avdelinger33, staber og kommandoplasser for ledelse i NBF først påbegynnes i 2008.  
Hvor står man så i dag og hva gjennomføres dette året?  
Försvarsmakten kommer etter det jeg erfarer til å innføre funksjonsbegrep og felles 
arkitektur på tvers av forsvarsgrenene (FM A – Forsvarsmaktens Arkitektur). Dette for 
at den videre utviklingen skal beskrives og ledes felles isteden for avdelings- og 
forsvarsgrensvis. Tilsvarende grep vil i år også bli foretatt for å innføre en felles 
teknisk designledelse på tvers av forsvarsgrenene ved FMV. 
Ellers viser dokumentet til følgende status på aktiviteter som har bæring på 
innføringen av NBF: 
”Utveckling av Ledningsmetoder för NBF har fortsatt vid OPIL (LedSystM) med stöd 
från FHS och FOI. Inom ramen för denna utveckling har ett koncept för 
försvarsmaktsgemensam strid utarbetats och en plan för arbetet till 2006 skapats. 
Kompetensutveckling av personal för utveckling av NBF har genomförts dels som 
kortare kurser för FM ledning och dels genom en fyra veckor lång kurs för 
nyckelpersonal i NBF-utvecklingen. 
Teknisk systemdesign, informationshantering i nätverk, informationssäkerhet, nya 
sensorsystem samt en förändrad anskaffnings- och utvecklingsstrategi har utvecklats 
vid FMV inom uppdraget LedSystT fas 1, vilket till sin huvuddel slutförts under året. 
En plan för den fortsatta teknikutvecklingen har skapats”.34 
Konklusjonene av dette er at et  arbeid er i gang med å utvikle en felles arkitektur, det 
er også igangsatt et arbeid med å se på ledelsesmetoder på tvers av forsvarsgrenene 
innen LedsystM i regi av OPIL. Ikke minst er kompetanseutvikling av personellet 
igangsatt, uten at jeg ut av dokumentet kan utlese hva fokuset er i 
kompetanseutviklingen. Det naturlige på dette trinnet er antagelig å gi en overgripende 
kompetanseheving i NBF som konsept. Alt dette viser at arbeid er i gang over mange 
fagfelter og at det jobbes for å forsøke å se helheten i prosjektet. 
 LedsystT fase 1, som behandler teknisk systemdesign, informasjonshåndtering i 
nettverk, informasjonssikkerhet, nye sensorsystem samt en forandret anskaffelses- og 
utviklings-strategi er imidlertid stort sett sluttført, og dette forsterker inntrykket av at 
prosessene som ser på tekniske løsninger ligger i forkant av de andre prosessene. 
Hva som vil skje i nærmeste framtid framkommer fra forslagene til mål og oppdrag for 
2004. 
Det er helt klart at utviklingen av NBF skal fortsette og utgjøre en prioritert aktivitet 
for Försvarsmakten. Den overgripende planen for den videre utviklingen vil rulle på, 
og det er grunn til å tro at denne vil bli fulgt, dog kanskje med enkelte justeringer f.eks 

                                                 
33 Med det norske ordet ”Avdelinger” menes det som på svensk kan oversettes med ”militära 
förbandsenheter”. 
34 Försvarsmaktens Budgetunderlag för år 2004 med Särskilda redovisningar, Bilaga 8, Underbilaga 8.1, 
Övergripande redovisning av Försvarsmaktens utveckling av nätverksbaserat försvar, 
http://www.mil.se/article.php?id=8045, (s 5) 
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på grunn av eventuelle konklusjoner som kan framkomme av erfaringer eller analyser 
som blir utført. Det understrekes videre at evnen til å samarbeide med andre 
myndigheter, og evnen til å delta internasjonalt i felles strid på alle ledelsesnivåer, skal 
ivaretas i den videre metode- og teknikk-utviklingen. Hvor realistisk målet om felles 
strid på alle ledelsesnivåer er kan kanskje diskuteres, men dette vil ikke bli behandlet i 
denne oppgaven 
Det gis også enkelte presiseringer, hvorav noen er nevnt tidligere, men jeg velger 
likevel å ta de med. 
”Utveckling av förband och system skall syfta mot och stödja utvecklingen av 
nätverksbaserat försvar. Härvid åligger det varje utvecklingsansvarig att inom sitt 
ansvarsområde driva denna utveckling inom riktlinjer som ges av FM funktionsplaner 
och den försvarsmaktsgemensamma metodutvecklingen (LedSystM). Utvecklingen 
skall prioritera försvarsmaktsgemensamma insatser och effekter framför förmågor i 
autonoma system och förband.  
Den fortsatta utvecklingen mot nätverksbaserat försvar skall ske som en kontinuerlig 
interaktion mellan doktrin/metod, personal-, organisations- och teknikutveckling. 
Utvecklingen genomförs stegvis med möjligheter att mellan varje steg välja fortsatt 
utvecklingsväg efterhand som osäkerheter upplöses eller identifieras. Utvecklingen 
fortsätter med verksamheter som främst omfattar framtagande av metoder för ledning 
och fortsatt utveckling av gemensamma tekniklösningar”.35  
Her ser vi at all utvikling klart skal innrettes mot NBF, og det er interessant å merke 
seg at det her styres mot at alle funksjoner nå helt klart skal forholde seg til LedsystM. 
Samtidig understrekes det igjen at interaksjonen mellom alle funksjonene er av høy 
vekt. Dette viser at helhetssynet vektlegges, og utsagnene tyder på en øket vektlegging 
av metodeprosessene og en økende vilje til at disse delene skal komme på offensiven i 
utviklingen. Dette understrekes også av den siste setningen i sitatet der utvikling av 
ledelsesmetoder settes i fremste rekke det kommende året. Fortsatt teknikkutvikling 
skal dog også prioriteres, og dette ser jeg på som naturlig. Slik jeg forstår det 
vektlegges det at metode og teknikkutviklingen skal gjennomføres parallelt, men at 
metodeprosessene skal være førende. 
Det framkommer med tydelighet av dokumentene at veien mot NBF vurderes som 
mest hensiktsmessig gjennom å utvikle demonstratorer.36 Dette er etter min forståelse 
en erkjennelse av at dette er såpass komplekst at det er vanskelig å ha fantasi og 
kompetanse til å utvikle direkte mot operative systemer. Således kan dette forstås som 
en viss ydmykhet overfor oppgaven, og at demonstratorene dermed skal bidra med å 
vise tekniske muligheter, danne erfaringer framfor de endelige kravstillinger, og ikke 
minst gi viktige bidrag i metodeutviklingen. Demonstratorer har allerede vært brukt, 
og den videre målsetningen er ment å være framtagning i ulike steg fram mot 2006. 
”Inför systemdemonstratorer 2005 fokuseras utvecklingen på Lägesbildspresentation 
och den lednings- och stabsarbetsmetodik som krävs för detta. Med detta som grund 
sker utveckling mot 2006 där fokus ligger på insatsledning för att uppnå avsedd 
verkan. Dokumentation sker bl.a. i form av underlag för doktrinutveckling, 
metodhandböcker och instruktioner”.37 
                                                 
35 Ibid, (s 8-9) 
36 Ibid, (s 10) 
37 Försvarsmaktens Budgetunderlag för år 2004 med Särskilda redovisningar, Bilaga 8, Underbilaga 8.5, 
Genomförandeplanering för Demo 05 och 06, http://www.mil.se/article.php?id=8045, (s 17) 
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Teknikk vil utvilsomt være en viktig del av demonstratorene, men ut fra dette kan jeg 
også utlese at ledelses- og stabs-metodikk vil være svært viktige funksjoner i 2005, på 
samme måte som innsatsledelse vil være det i 2006. Det kan dermed anses at å 
framskaffe underlag for å tilfredstille sjefenes behov for å utøve ledelse er det som 
skal tillegges stor vekt i demonstratorene. 
 
3.3 Mer om svensk tilnærming til NBF – andre kilder 
I andre kilder synes det også å være en felles forståelse for hva målsetningen med 
NBF i Sverige skal være. Dette behandles derfor ikke videre her.  
Det framherskende i tilleggslitteraturen jeg har gått gjennom kan oppsummeres med at 
det finnes en erkjennelse av at det i NBF vil inngå mye teknikk, men at nye doktriner, 
metoder, funksjoner, organisasjonsløsninger, system for personelltilførsel, utdanning  
med mer, vil bli like viktig, eller trolig enda viktigere enn teknikken.38 
At  teknikken i seg ikke kan være førende alene framgår også med tydelighet av 
følgende utsagn: 
”Ett mycket viktigt krav vid användning av teknik är att utforma gränsytan mellan 
människa och teknik på människans villkor och inte på teknikens. Den allmänna 
principen bör vara att eftersträva ett samspel mellan människans och teknikens starka 
sidor”.39  
Dette viser en forståelse for at det er menneskets behov, og dermed i vårt tilfelle 
beslutningstagernes behov, som skal være styrende. Teknikken skal så være med å 
støtte opp slik at disse behovene blir løst. 
Det trekkes også fram at et systemteoretisk utgangspunkt kan være anvendelig når 
man skal finne noe å støtte utviklingsarbeidet på. I et slik arbeid må i tilfelle hele 
Försvarsmakten ses på som et system, og kan da beskrives ut fra en såkalt input – 
output modell som er typisk i systemteorien.40 

Nedenstående figurer med kommentarer viser et eksempel på hvordan forfatterne av 
boken ”Nätverk Baserat Försvar” mener at Försvarsmakten kan beskrives ut fra 
systemteoretisk utgangspunkt. 
 
 
”Bilden nedan visar principen för hur Försvarsmakten fungerat hittills. 
  

 
 
Principskiss av tidigare försvarssystem 
                                                 
38 Samordningsgruppen NBF (2003), Nätverk Baserat Försvar – En introduktion och diskussion, 
Arbetskopia, Försvarshögskolan, Stockholm, (s 5) 
39 Ibid, (s 7) 
40 Ibid (s 23) 
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I framtida försvarssystem, t ex NBF, är tanken att i lednings-funktionen ha tillgång till 
och kunna styra samtliga sensor- och verkanselement. Därigenom kan ledningen mer 
flexibelt än tidigare styra verkansdelen.  
 

 
 
Principskiss av framtida försvarssystem 
 
I den nätverksbaserade systemmodellen antas att sensorerna kan lämna data, som kan 
sammanlagras och presenteras som en gemensam lägesbild. Utifrån denna lägesbild 
kan beslut fattas om anpassad verkan d.v.s. den verkan väljs, som bäst stämmer 
överens med situationen och med vad som skall uppnås”.41  
 
Det som i tillegg påpekes ut fra denne tilnærmingen er at hvis det ovenstående 
systemet betraktes nøyere ser man at det må bestå av svært mange prosesser, eller 
interne systemer for at hovedsystemet skal fungere. Det inneholder altså et utall 
systemer, og er dermed et system av system. Med NBF er det meningen at 
synergieffektene som oppstår gjør at hovedsystemet skal kunne ses som noe mer enn 
summen av de inngående systemene. Dette fører igjen fram til at det ikke bare er 
tekniske systemer som inngår, og at systemet dermed ikke kun kan betraktes fra denne 
synsvinkelen. Andre aspekter må også betraktes, og system av system må derfor ses 
som teknikk og mennesker i samvirke.42  Hvordan dette skal ledes, og hvilke behov 
dette vil utløse står imidlertid som et ubesvart spørsmål. 
Vi ser igjen her en påpekning av at andre aspekter enn de rent tekniske  må ivaretas, 
men en ny konklusjon er at et systemteoretisk utgangspunkt, og at man dermed kan se 
Försvarsmakten og dens underliggende organisasjon som et system av system, kan gi 
en verdifulle støtte til å ivareta alle aspekter i utviklingen. 
Det sentrale i framtidens strid vil ifølge forfatterne være muligheten for å ved hjelp av 
ledelse omsette data og informasjon til virkning i målet. For å oppnå dette må de ulike 
systemer og prosesser utnytte den tekniske utviklingen så langt behov og økonomi gir 
muligheter for.  Det som imidlertid er aller viktigst er at alle berørte er åpne for og 
forstår det potensial som NBF representerer, men også de fallgroper som finnes. Dette 
er et vilkår for at alle relevante aspekter tas vare på i utviklingen fram mot NBF. 
Forfatterne understreker derfor igjen at de menneskelig knyttede delene av arbeidet 
kan synes å være mer avgjørende for utviklingen enn de rent tekniske. 

                                                 
41 Samordningsgruppen NBF (2003), Nätverk Baserat Försvar – En introduktion och diskussion, 
Arbetskopia, Försvarshögskolan, Stockholm, (s 24) 
42 Ibid, (s 25), og Robert L. Flood and Michael C.  Jackson (1991), "Creative problem solving: Total 
systems intervention", John Wiley & Sons, New York, kapittel 2 
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Jeg har også valgt å ta med enkelte betraktninger fra P A Perssons utkast til kapittel i 
en lærebok angående informasjonssystemutvikling, som er planlagt gitt ut ved FHS.  
Det vil føre for langt å diskutere hele innholdet derfor vil kun et utvalg av hans 
konklusjoner bli belyst.  
Det kommer klart fram at systemutvikling omfatter både utvikling av teknologien 
(adb-systemet) og de arbeidsoppgaver som ikke lar seg automatiseres. Dette får igjen 
innvirkning på hele organisasjonen og hvordan den struktureres.  
Forfatteren sammenfatter sitt syn på utvikling av informasjonssystem på følgende 
måte: 
”Vid utveckling av informationssystem måste syfte med detta slags system fastställas. 
Adb-systemets roller måste klarläggas och olika intressenters behov tydliggöras. Även 
val av strategier skall ske medvetet (datadrivet, VBS - verksamhetsbaserat, PBS - 
processbaserat). Sedan detta är klart krävs ställningstagande avseende hur den 
informerande tjänsten skall utformas, för vem, var, när. Hellre än att modellera 
komplexa beslutsprocesser måste 
klarläggas vad som behöver (mål/tillstånd) för att kontroll/styrning skall kunna ske, 
vad slags databearbetning som måste ske, samt hur dokumentation och 
kommunikation av resultat lämpligen kan ske. Efter hand definieras systemets inre 
egenskaper, teknik, databaser mm”.43  
Etter min mening ser vi her en tydelig vektlegging av mål og interessenters behov må 
være det sentrale i starten av utviklingen. 
Han  slår videre fast at når det nå skal utvikles nye datastøttede informasjonssystemer 
til både operativ og taktisk ledelse, samt til ledelse av avdelingsproduksjon, er det de 
krav virksomheten i krig stiller som må styre systemutvikling og oppbygging av 
datasystemer. Hvis man skal oppnå styringseffektivitet behøves det i utviklingen 
gjøres en nøye utvelgelse av hva som er relevant informasjon. Denne må så gis en 
målrettet bearbeidelse.  
Han slår videre fast at i prosessen i å faststille mål og behov er det viktig å ha 
virksomheten i fokus. En sentral konklusjon av det er at det uten faktisk virksomhet er 
nesten umulig å definere et informasjonssystem.. Da kan det være et tankekors at det 
bare er en svært liten del av Försvarsmaktens innsatsorganisasjon som er kontinuerlig 
operative. Det meste av det andre er bare representasjoner som bare finns på 
idéstadiet. Dette kan etter forfatterens mening være en fare for utviklingen da det bare 
i faktisk virksomhet kan innledes mer gjennomgripende analyser og utvikling, og 
dermed komme videre fra idéstadiet.44 
Etter det jeg forstår er dette en klar vektlegging av at det er virksomheten som skal stå 
i fokus i utviklingen, og når det er snakk om informasjon så er det å nøye kartlegge 
hvilket behov for relevant informasjon som finns hos de ulike aktører som er det 
viktige. Dette kan man nesten kun få til gjennom å analysere reell virksomhet.  
 
 
 

                                                 
43 P A Persson (2003), Informationssystem, perspektiv principer och teknik för organisering, Utkast til 
kapittel i lærebok planlagt utgitt ved FHS, (s 33) 
44 Ibid, (s 38) 
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3.4 Delkonklusjoner – Svensk tilnærming til NBF 
Utviklingen av NBF i Sverige er en metode for å utvikle forsvaret mot en mer 
fleksibel og innsatsorientert organisasjon. Evne til raskere å sette inn styrker i ulike 
områder, bedre kunne samarbeide på tvers av forsvarsgrenene, med andre myndigheter 
og internasjonalt er en viktig del av denne fleksibiliteten. Som ledd i dette vil man 
bedre kunne skaffe et oppdatert og mer fullstendig situasjonsbilde, og på den måten 
raskere kunne sette sammen en tilpasset ”pakke” som kan gi en tilpasset ”virkning i 
målet”.  
Det forekommer en bevissthet til at en tilnærming til NBF vil kreve et helhetssyn på 
forandring. Dette innbefatter operative avdelinger og metodene for å lede og 
gjennomføre operasjoner, så vel som styrkeproduksjon, materiellanskaffelser og 
fredsdriften forøvrig. 
Utviklingen skal ivareta et helhetsperspektiv, og skje i en kontinuerlig interaksjon 
mellom doktrine/metode, personell-,  organisasjons- og teknikk-utvikling.  For dette 
gjennomføres det fire samordnede utviklingsprosesser - LedSystM, O, P og T.  
Det finnes en tydelig erkjennelse av at utviklingen mot NBF ikke er noe som tar slutt. 
Det vil stadig fortsette ettersom erfaringer, nye metoder, og ny teknologi gir nye 
muligheter. 2010 er likevel satt som et årstall da det bedømmes at operative kapasiteter 
finns i et NBF konsept.  
For å tilnærme seg målet har Försvarsmakten valgt å innlede utviklingen av NBF med 
funksjonene informasjon og ledelse. Dette vurderes å utgjøre basen for utformingen av 
andre funksjoner. 
I denne sammenhengen har LedsystT innledningsvis (fram tom 2006) en viktig rolle i 
utvikling av demonstratorer, og utføring av eksperimenter for  å gi et bedre 
kunnskapsgrunnlag i tilnærmingen mot NBF. 
Deretter er planen at anskaffelse av teknikk for informasjons- innhenting og 
håndtering påbegynnes i 2007, mens utviklingen av avdelinger, staber og 
kommandoplasser for ledelse i NBF først påbegynnes i 2008. 
LedsystT fase 1, som behandler teknisk systemdesign, informasjonshåndtering i 
nettverk, informasjonssikkerhet, nye sensorsystem samt en forandret anskaffelses- og 
utviklings-strategi er stort sett sluttført, og dette forsterker inntrykket av at prosessene 
som ser på tekniske løsninger ligger i forkant av de andre prosessene. 
Det er igangsatt utvikling av en felles arkitektur, det er også igangsatt et arbeid med å 
se på ledelsesmetoder på tvers av forsvarsgrenene innen LedsystM. 
Innretningen for 2004 har også en tydeligere profil på at det nå styres mot at alle 
funksjoner i større grad skal forholde seg til LedsystM. Samtidig understrekes det at 
interaksjonen mellom alle funksjonene er av høy vekt. Dette tyder på en øket 
vektlegging av metodeprosessene og en økende vilje til at disse delene skal komme på 
offensiven i utviklingen.  
Utvikling av ledelsesmetoder settes i fremste rekke det kommende året. Fortsatt 
teknikkutvikling skal dog også prioriteres. Slik jeg forstår det vektlegges det dermed at 
metode og teknikkutviklingen skal gjennomføres parallelt, men at metodeprosessene 
altså skal være førende. 
Veien mot NBF vurderes som mest hensiktsmessig gjennom å utvikle demonstratorer. 
Dette kan forstås som en erkjennelse av at dette er såpass komplekst at det er 
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vanskelig å ha fantasi og kompetanse til å utvikle direkte mot operative systemer, og 
samtidig kunne se helheten. Teknikk vil utvilsomt være en viktig del av 
demonstratorene, men å framskaffe underlag for å kunne tilfredstille sjefenes behov 
for å utøve ledelse i NBF, er det som skal tillegges mest vekt i demonstratorene. 
I øvrig litteratur vises det en forståelse for at det er beslutningstagernes behov, som 
skal være styrende. Teknikken skal så være med å støtte opp slik at disse behovene blir 
løst. 
Et systemteoretisk utgangspunkt anses å kunne gi en verdifulle støtte til å ivareta alle 
aspekter i utviklingen. Dermed kan man bedre ivareta at de øvrige aspektene også får 
sin rettmessige plass, og ikke overskygges av de tekniske. 
I det supplerende kapittelet av P A Persson er det en enda klarere vektlegging av at det 
er virksomheten som skal stå i fokus i utviklingen. En nøye kartlegging av hvilke 
behov for relevant informasjon som finns hos de ulike aktører understrekes som en 
viktig forutsetning. Han vektlegger at dette nesten kun kan oppnås gjennom å 
analysere reell virksomhet. 
 

4 Norsk tilnærming til NBF 
4.1 Innledning 
Dette kapittelet er bygd på ”Konsept for nettverksbasert anvendelse av militærmakt - 
Grunnlag”, en rapport gitt ut av ”Forsvarssjefens militærfaglige utredning 2003”. 
Denne inneholder mye generelt mye stoff om NBF, men også mye angående den 
norske tilnærmingen til konseptet. Dokumentet inneholder også spesifikke kapitler 
angående informasjon og informasjonsstyring, og disse er naturlig nok  spesielt 
interessante i denne oppgaven. 
 
4.2 Konsept for nettverksbasert anvendelse av militærmakt 
I forbindelse med Forsvarssjefens militærfaglige studie som skal presenteres i 
november 2003, ble det i fjor satt ned en arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å utarbeide 
et forslag til et norsk konsept for NBF. Konseptet skulle blant annet omfatte et norsk 
begrepsapparat, et ambisjonsnivå og en tilnærmingsmåte for Forsvarets satsning på 
NBF. Gruppen sto etter det jeg forstår forholdsvis fritt i hva de behandlet i sin studie, 
men det ble i oppdraget likevel presisert at konsekvensene av en innføring av NBF 
som et minimum skulle utredes for følgende områder: 45 
• informasjon og informasjonshåndtering, 
• informasjonsinfrastruktur, 
• organisering, inkludert personell, kompetanse og kultur, 
• beslutningsnettverk, 
• sensornettverk, 
• innsatsnettverk, 
• kompetanse, utdanning og øving, 
• doktrine og taktikk. 

                                                 
45 Forsvarssjefens militærfaglige utredning (2003), Konsept for Nettverksbasert anvendelse av 
militærmakt – Grunnlag, Oslo, 
www.mil.no/multimedia/archive/00016/Konsept_for_nettverk_16358a.pdf,  (s 7) 
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Ut fra denne presiseringen i oppdraget kan vi se at det allerede på dette stadiet finnes 
en erkjennelse av at dette favner over flere fagfelter og funksjoner. Vi ser også at det 
finnes en forståelse av at informasjon og informasjonshåndtering vil være en viktig del 
å utrede. Samtidig kan det også være viktig å merke seg at det ikke kun settes fokus 
mot de teknologirelaterte funksjonene, men at det også i stor grad pekes mot, metode-, 
organisasjons-, og menneskelige aspekter.  
Det slås i konseptet tidlig fast at NBF ikke primært anses å være teknologispørsmål. 
Det hevdes derimot at  NBF i hovedsak dreier seg om menneskelig og organisatorisk 
atferd. Videre pekes det på at NBF fokuserer på å få tilgang til å samle inn, prosessere 
og styre informasjon, og på den måten kunne dra nytte av det økende potensialet som 
ligger i informasjonsnettverk. Dette skal nyttes for å forbedre ytelsen ved 
gjennomføring av militære operasjoner. Dermed kan man si at konseptet bygger på 
individers og organisasjoners behov for, og evne til å utnytte informasjon. Den 
bedrede effektiviteten skal så kunne oppnås ved å se samspillet mellom prosesser, 
organisering, kompetanse og teknologi i sammenheng.46   
Det er her interessant å konkludere med at det finnes en tydelig erkjennelse av at den 
menneskelige og organisatoriske adferden er sentral. Det er individets 
(beslutningstagerens) og organisasjonens behov for, og evne til å utnytte informasjon 
som konseptet må bygge på. 
For å oppnå mange av de fordelene som NBF kan gi er felles situasjonsforståelse på 
tvers av forsvarsgrener, og nivåer svært viktig (egentlig for alle).  Dette krever 
imidlertid at informasjonen som samles inn av sensorene formidles i et format som 
setter andre aktører eller komponenter i operasjonsområdet i stand til, å sette  sammen 
(fusjonere) relevant informasjon, sette den i sammenheng og forstå betydningen. Dette 
er i følge forfatterne essensielt hvis vi vil muliggjøre den delingen av informasjon som 
er viktig for å utnytte potensialet i NBF.47  For å kunne oppnå dette må det finnes en 
grunnleggende informasjonsstruktur. I dette begrepet inngår både 
informasjonssystemer, informasjonsbehandling, og kommunikasjonsløsninger. Som en 
naturlig følge av dette kommer konseptet derfor inn på informasjon og 
informasjonsstyring som viktige aspekter man må ha et bevisst forhold til. 
Ut fra det som så langt er utledet fra konseptet og hva som er allment kjent angående 
NBF, er det ikke overraskende at det slås fast at informasjon den viktigste 
innsatsfaktoren ved realisering av NBF. Hvordan informasjonen skal tilføres de 
enkelte aktørene anses at må skje i en kombinasjon av ”skyv” og ”trekk” prinsipper. 
Skyv innebærer at en komponent eller aktør automatisk tilføres bestemt informasjon, 
mens trekk innebærer at man må be spesifikt om den. Dette vil naturligvis måtte 
tilpasses i forhold til de informasjonsbehov vedkommende komponent eller aktør har. 
Viktige funksjoner er filtre for å hindre metning, rutiner for å avdekke 
dobbeltrapportering og ikke minst det å kunne sikre informasjonens integritet.  
Her er vi allerede inne på funksjoner som anses å måtte inngå i et 
informasjonsstyringssystem, men før jeg drar flere konklusjoner om hva konseptet 
anser er viktig i denne sammenhengen, vil jeg belyse litt av argumentasjonen som 
viser hvordan forfatterne ser på informasjonens rolle i NBF.  

                                                 
46 Ibid, (s 11) 
47 Ibid, (s 25) 
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Her behandles begrepene ”informasjonsfortrinn” (information superiority), 
”informasjonsoverlegenhet” (information superiority) og ”informasjonsstyring” 
(information management).48  
Begrepet informasjonsfortrinn behandles først. Dette er ikke nytt da militære ledere 
alltid har tilstrebet å ha et slik fortrinn i forhold til sine motstandere. Forfatterne er 
nøye med å understreke at informasjonsfortrinn ikke må oppfattes som de 
informasjons- og kommunikasjonsfordeler som den ene siden har sammenlignet med 
den andre. De mener en slik tilnærming vil føre til en overfokusering på 
informasjonsprosesser, innsamling, analyse, distribusjon osv. Informasjonsfortrinn 
dreier seg i stedet om en styrkes informasjonskapabiliteter relativt til 
informasjonsbehovet.  
Operativt konsept, ledelsestilnærming, organisasjonsform, doktrine, taktikk, teknikk, 
prosedyre, ROE, utdannings- og treningsnivå og egenskapene til våpen og systemer er 
det som avgjør informasjonsbehovet,  evnen til å gjennomføre vellykkede operasjoner 
avhenger ofte av i hvilken grad  informasjonsbehovet er tilfredsstilt. Det forfatterne 
mener med det er at behovet for informasjon absolutt sett kan variere betydelig. Med 
de informasjonsrelaterte kapasiteter vi har i dag, eller vil få i framtiden tillater vi oss å 
utvikle styrker som kan utnytte fordelene som ligger i et stort informasjonstilfang. 
Men en slik utnyttelse på vår side tvinger ikke nødvendigvis en motpart til å gjøre det 
samme, dersom han baserer seg på en asymmetrisk strategi. Det oppstår derfor ikke 
noe informasjonsgap eller informasjonskappløp som vi kan tvinge på en motpart. 
Konsekvensen er at vi vil kunne møte motparter som har asymmetriske 
informasjonsbehov i forhold til våre styrker. Det som betyr noe da er hvem som best 
tilfredsstiller sine relative informasjonsbehov og ikke hvilken side som har de beste 
kapasiteter. Fortrinnet avgjøres ved å sammenligne hver sides 
informasjonskapabiliteter med  informasjonsbehovet. Forfatterne konkluderer likevel 
med at dermed å redusere eget informasjonsbehov ikke kan anses å være en 
vinnerstrategi.  
Derimot anser de at nøkkelen er å finne den rette balansen der  informasjonsrelaterte 
kapabiliteter er tilpasset et operativt konsept, organisasjon, K2 (kommando & 
kontroll), samt menneskenes og våpensystemenes egenskaper.  
Med dette tolker jeg at det finns en utbredt forståelse for at informasjonsbehovet er det 
som må stå i sentrum. Dette må stå i forhold til de muligheter man har for å tilfredstille 
det. Dette kan igjen påvirkes av hvordan man utvikler det systemet som en militær 
enhet er, med alle dens iboende funksjoner, aktører og prosesser. 
Med dette som bakgrunn vil jeg bare kort nevne at informasjonsoverlegenhet anses å 
være:  
”resultatet av evnen til å skape et relativt informasjonsfortrinn vis-à-vis en motpart. 
Informasjonsoverlegenhet er dermed en tilstand av ubalanse i egen favør i 
informasjonsdomenet”.49  
Kort sagt er dette altså at man selv kan tilfredstille sine egne informasjonsbehov, 
samtidig som man nekter motparten å tilfredstille sine i samme grad. 
I sin behandling av begrepet informasjonsstyring defineres innledningsvis hva som i 
det norske konseptet menes med begrepet. 

                                                 
48 Ibid, (s 27-28) – like engelske begreper fines også i orginalteksten  
49 Ibid, (s 28) 
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”Informasjonsstyring er definert som planlegging, budsjettering, håndtering og 
kontrollering av informasjon gjennom hele dens livssyklus (for eksempel skape og 
innhente, behandle, fordele, bruke, lagre og tilrettelegge informasjon). Målet for 
informasjonsstyringen er derfor på en sikker måte å skaffe riktige informasjon, til rett 
tid og sted, fra sikre kilder, i en form brukere kan forstå og bruke for å utføre oppdrag 
effektivt”.50 
Det er interessant å merke seg at en slik definisjon er lagt inn i konseptet, og at den er 
såpass bred i sin tolkning av fagfeltet. Dette er interessant å ta med til den senere 
analysen mot slutten av studien.  
Konseptet slår senere fast at en del av  informasjonen som skal til for å skape et felles 
situasjonsbilde ikke nødvendigvis trenger å bli utsatt for særlig tolkning, og kan 
kommuniseres forholdsvis raskt og effektivt. Eksempel på slik informasjon er 
opplysninger om styrkenes posisjon, vær, geografi osv. Problemet er å sette denne 
type informasjon inn i en sammenheng der den kan gis en betydning som forstås. 
Dette gjør at det også pekes på et annet viktig aspekt av informasjon for å oppnå det 
felles situasjonsbildet. Dette er i stor grad annen informasjon enn fakta som samles inn 
i innsatsområdet, og i konseptet kalles dette underforstått informasjon. Dette er 
informasjon basert på tolkning, og som eksempler på dette nevnes forståelsen av 
motpartens kapasitet, taktikk, vaner og intensjoner. Mens den første typen informasjon 
er en type fakta som  kan overføres og spres raskt er den type underliggende 
organiserende logikk som skal til for å få fram betydningen av den underforståtte 
informasjonen antagelig vanskeligere å overføre og spre på samme måte. Den 
menneskelige vurderingen som må foretas av kunnskapsmedarbeidere i rollen å 
utvikle, prosessere og kommunisere denne type kunnskap vil fortsatt spille sentral 
rolle. I konseptet trekkes det derfor en konklusjon om at kunnskap om innsatsrommet i 
stor grad bør ses som en menneskesentrisk egenskap.51 
Disse prosessene hvor fakta settes i sammenheng og tolkes, og hvor man derfor gir 
informasjonen verdiøkning, kan gis støtte i form av simuleringsmodeller, former for 
kunstig intelligens, ekspertsystemer ol, men det er ikke å komme fra at sjefers og 
stabers erfaring også vil bli svært viktige i  framtiden.  
Kapittelet om informasjonsstyring i det norske NBF konseptet inneholder også flere 
andre interessante betraktninger. Det understrekes flere ganger at informasjonsstyring 
ikke primært dreier seg om informasjonssystemer og teknologi, men om 
informasjonen systemene gir adgang til og hvordan den behandles og fordeles. Det 
understrekes at det hele tiden gjøres avveininger mellom kvaliteten på den 
tilgjengelige informasjonen og tiden som er tilgjengelig for å handle. Dette bør i NBF 
resultere i at informasjon av bedre kvalitet gjøres tilgjengelig tidligere. Man må 
imidlertid være oppmerksom, slik at det ikke oppstår en ambisjon om å vente med 
beslutningen til fullkommen informasjon eller situasjonsbevissthet foreligger. 
Informasjonsstyring innebærer å ha et aktivt forhold til hvordan informasjon innhentes, 
behandles, distribueres og utnyttes for å tilfredstille egne styrkers informasjonsbehov. 
Dette kan føre til informasjonsfortrinn eller informasjonsoverlegenhet, hvis man samtidig 
iverksetter tiltak for å hindre motparten i å få tilfredsstilt sine informasjonsbehov.52 
Vi ser her at det finnes en ambisjon om å få tilgang til mer, og bedre informasjon raskere, 
men den viktigste konklusjonen er etter min mening at det hele tiden settes fokus på at 
                                                 
50 Ibid, (s 28) 
51 Ibid, (s 29) 
52 Ibid, (s 29) 
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dette skal utnyttes til å tilfredsstille sitt informasjonsbehov. Med det forstår ikke jeg mest 
mulig informasjon, men nok til å ta beslutninger og handle. 
Dette skal så i NBF gjelde for hele organisasjonen, og informasjonsstyring skal være 
et virkemiddel for dette. Konseptet oppsummerer synet på informasjonsstyring som 
virkemiddel på følgende måte: 53 

”Informasjonsstyring er således et virkemiddel for å:  
• sikre relevant informasjon til egne beslutningsprosesser 
• spre informasjon om beslutninger og intensjoner 
• sikre at underlagte ledd har tilgang til informasjon som gir grunnlag for rasjonell og 
effektiv virksomhet” 

Dette synet oppsummerer etter min mening også hva målet for informasjonsstyringen 
anses å være. 
Jeg har tidligere bemerket at  forfatterne flere ganger påpeker at dette ikke i første 
rekke dreier seg, om teknologi, selv om det også er en viktig forutsetning, men heller 
primært om informasjonen vi kan få ut av den. Det vil derfor være viktig å holde fokus 
på informasjonen, det er jo den vi egentlig er ute etter. For å sikre dette riktige fokus er 
det derfor interessant å merke seg at konseptet foreslår at ansvar i prosessen må 
fordeles helt entydig i organisasjonen. Dette er vel antagelig ut fra en erkjennelse av at 
ansvar for oppgaver, fører til større mulighet for at de blir hold i fokus og dermed 
utført på en bra måte.  
På bakgrunn av dette foreslås det en modell der hvert nivå har ansvaret for å 
• sikre tilgang til relevant informasjon til egen beslutningsprosess 
• legge til rette for at underlagte ledd har tilgang til informasjon som gir grunnlag for 
rasjonell og effektiv virksomhet.54 
Ut over det jeg til nå har nevnt forsøker også konseptet å gå et steg videre for å 
beskrive mer angående hva informasjonsstyring kan dreie seg om. Informasjonsstyring 
er derfor brutt ned i fem hovedelementer:  

”• ressursstyring, dvs utvikling av mål og strategier for hvordan informasjon og 
informasjonssystemer skal utnyttes for å nå virksomhetens mål, planlegge 
investeringer og følge opp disse samt utvikle kompetanse 
• virksomhetsprosesser, dvs drive prosesskartlegging, prosessanalyse og omstilling 
for å sikre at informasjon, informasjonssystemer, prosesser og organisasjon er 
tilpasset og bidrar til måloppnåelse 
• utvikling av infostruktur, består blant annet av utvikling av kodeverk, 
begrepsapparat og standarder, modellering og simulering, integrasjon og 
interoperabilitet, og utvikling av nye konsepter og løsninger 
• tilveiebringelse av informasjonsteknologi, dvs fremskaffe og tilrettelegge teknologi 
og informasjonsressurser som muliggjør en infostruktur (telekommunikasjon, 
programvare og applikasjonssystemer, teletjenester og programvaretjenester) 
• sikkerhet, dvs sørge for informasjonssikkerhet ved å gjennomføre trussel-
/risikovurdering og iverksette relevante mottiltak”.55  

Det finnes også andre interessante betraktninger i konseptet som ikke direkte har 
bæring på informasjonsstyring, men som indirekte kan ha det. Dette gjelder særlig 
                                                 
53 Ibid, (s 29-30) 
54 Ibid, (s 30) 
55 Ibid, (s 30) 
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ettersom tilveiebringelse av teknologi i følge konseptet altså anses å være en del av 
informasjonsstyringsmekanismene. Dette kommer fram etter en diskusjon angående de 
ulike nettverkene som skapes i kjølvannet av NBF konseptutvikling. Der konkluderes 
det med at disse grovt sett kan deles inn i organisatoriske og teknologiske. Det hevdes 
at de organisatoriske nettverkene dannes og endres dynamisk gjennom 
eksperimentering og andre erfaringer, og det er disse som kanskje er de mest 
interessante. De teknologiske nettverk derimot, hevdes mer å være en 
grunnforutsetning for et nettverksbasert Forsvar. Disse kan derimot ikke ses helt 
atskilt, fordi alt på en måte skal henge sammen. Etter videre diskusjon konkluderer 
forfatterne med at vårt nåværende system for materiellanskaffelse (PRINSIX), der 
prosjektene drives fram forholdsvis autonomt, ikke vil være hensiktsmessig for 
materiellanskaffelse og systemtilpassing til NBF.56  
Dette tolker jeg som en erkjennelse av at innføring av et nettverksbasert konsept for 
hvordan vi nytter militærmakt, også vil ha store konsekvenser for hvordan vi bygger 
opp styrkene som skal brukes. Det vil altså ha innvirkning på hvordan 
fredsvirksomheten drives for å bygge opp krigskapasiteten. Man må altså i mye større 
grad se sakene i sammenheng, og tenke på en annen måte. Dette understrekes videre i 
studien: 
”Implementering av NBF krever betydelig mental omstilling, en kompetansebase og 
egnet teknologi/materiell. Det er altså behov for en mye bedre forståelse av forholdet 
mellom operative behov, teknologiske muligheter og økonomiske rammer for å kunne 
sette konkrete krav til infostrukturen. I prosessen med å klarlegge dette forholdet vil 
eksperimentering være et viktig virkemiddel. For å kunne realisere NBF må utvikling 
av doktriner, operative konsepter, taktikk, organisasjon og utstyr ses mer samlet enn 
det som er tilfelle i dag”.57  
Dette tolker jeg som at f.eks. et systemteoretisk utgangspunkt i tilnærmingen kan være 
anvendelig. For at dette skal oppnås settes fingeren på at Forsvaret i dag mangler en 
overordnet arkitektur som omfatter en modell av den operative virksomheten.58 Dette 
anbefales derfor innført for å strukturere utviklingen av informasjonssystemer inn i en 
sammenheng der det kan bli forankret i virksomhetsmodeller, retningslinjer, krav og 
standarder. Det kan da oppnås at det er dette som setter føringen for systemene, og 
ikke selve teknologien. 
Til slutt vil jeg ta med et sitat fra konseptet som etter min mening på en bra måte 
oppsummerer forfatternes motivering for hvorfor informasjonsstyring vil bli et viktig 
område å satse på i utviklingen av NBF.  
”Informasjonsflyten er fremdeles til en stor grad basert på skyv, dvs at informasjonen 
dyttes ut til den man tror har behov for den. Dette gjenspeiler den hierarkiske 
strukturen hvor man i utgangspunktet mener at høyere nivå til enhver tid besitter 
bedre situasjonsoversikt enn den som faktisk gjennomfører operasjonen. Dette 
medfører ikke riktighet i et NBF hvor informasjonsflyt basert på OIER (Operational 
Information Exchange Requirement) anses som et viktig element for å oppnå 
informasjonsoverlegenhet. OIER er et rammeverk for å avklare informasjonsbehov og 
beskriver informasjonen som kan flyte mellom komponentene i et nettverk for å unngå 

                                                 
56 Ibid, (s 37-39) 
57 Ibid, (s 51-52) 
58 Ibid, (s 45) 
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informasjonsmetning og oppnå tilfredsstillende støtte til CCIR (Commander’s Critical 
Information Requirement). 
Forsvaret er ikke organisert for å ivareta informasjonsstyring i en virksomhet hvor 
informasjonen i prinsippet flyter fritt i et nettverk. Dette vil på sikt kunne føre til at: 

• informasjonen kommer ikke dit den skal til rett tid 
• informasjonsinnholdet blir feiltolket 
• kritisk informasjon ifm operasjoner blir ikke innsamlet 
• sjefer på alle nivåer vil kunne gå i informasjonsmetning, dvs omfanget og mengden 
av informasjonen som ukritisk distribueres medfører at sjefene ikke evner å trekke ut 
kritisk informasjon for løsning av eget oppdrag. 
 
Som konsekvens av det ovenstående bør det legges betydelig vekt på konseptutvikling 
og implementering av mekanismer for informasjonsstyring”.59  
Dette oppsummerer etter min mening også litt av ulikheten mellom dagens konsept og 
det som vil komme, og viser at det etter forfatternes mening fortsatt er en vei å gå fra 
dagens modenhetsnivå i organisasjonen, før vi kan si at vi helt vet hvordan dette skal 
gjøres i NBF. 
 
4.3 Delkonklusjoner – Norsk tilnærming til NBF 
I oppdragstillingen til gruppen som skal utarbeide det norske konseptet finnes det en 
erkjennelse av at dette favner over flere fagfelter og funksjoner,  at informasjon og 
informasjonshåndtering vil være en viktig del å utrede og at dette ikke bare gjelder 
teknologirelaterte funksjonene, men i like stor grad  metode-, organisasjons-, og 
menneskelige aspekter.  
Den menneskelige og organisatoriske adferden anses sentral. Det er individets 
(beslutningstagerens) og organisasjonens behov for, og evne til å utnytte informasjon som 
konseptet må bygge på. 
For å oppnå en felles situasjonsforståelse anses det viktig at alle aktører gis mulighet 
til å sette  sammen (fusjonere) relevant informasjon, sette den i sammenheng og forstå 
betydningen. For å kunne oppnå dette må det finnes en grunnleggende 
informasjonsstruktur. En naturlig følge av dette er at informasjon og 
informasjonsstyring vektlegges som viktige aspekter i tilnærmingen mot NBF 
Det finns en utbredt forståelse for at informasjonsbehovet må stå i sentrum. Dette må 
stå i forhold til de muligheter man har for å tilfredstille det. Dette anses å påvirkes av 
hvordan man utvikler det systemet som en militær enhet er, med alle dens iboende 
funksjoner, aktører og prosesser. 
Information management defineres på følgende måte: 
”planlegging, budsjettering, håndtering og kontrollering av informasjon gjennom 
hele dens livssyklus (for eksempel skape og innhente, behandle, fordele, bruke, lagre 
og tilrettelegge informasjon). Målet for informasjonsstyringen er derfor på en sikker 
måte å skaffe riktige informasjon, til rett tid og sted, fra sikre kilder, i en form brukere 
kan forstå og bruke for å utføre oppdrag effektivt”. 
Kunnskap om innsatsrommet ses i stor grad som en menneskesentrisk egenskap. 
Prosesser hvor fakta settes i sammenheng og tolkes, og hvor man derfor gir 

                                                 
59 Ibid, (s 42) 
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informasjonen verdiøkning, kan gis støtte i form teknologi, men sjefers og stabers 
erfaring anses også i  framtiden å bli svært viktige i denne sammenhengen. 
Informasjonsstyring skal resultere i at informasjon av bedre kvalitet gjøres tilgjengelig 
tidligere. Det finnes en ambisjon om å få tilgang til mer, og bedre informasjon raskere. 
Det settes fokus på at dette skal utnyttes til å tilfredsstille sitt informasjonsbehov. Med det 
forstås ikke mest mulig informasjon, men nok til å ta beslutninger og handle.  
Informasjonsstyring anses å innebære et aktivt forhold til hvordan informasjon innhentes, 
behandles, distribueres og utnyttes for å tilfredstille egne styrkers informasjonsbehov. 
Synet på informasjonsstyring som virkemiddel oppsummeres på følgende måte: 
”Informasjonsstyring er således et virkemiddel for å: 
• sikre relevant informasjon til egne beslutningsprosesser 
• spre informasjon om beslutninger og intensjoner 
• sikre at underlagte ledd har tilgang til informasjon som gir grunnlag for rasjonell og 
effektiv virksomhet” 

For å sikre fokus på informasjon foreslås det å fordele ansvar for informasjonsstyring 
etter en modell der hvert nivå har ansvaret for å 
• sikre tilgang til relevant informasjon til egen beslutningsprosess 
• legge til rette for at underlagte ledd har tilgang til informasjon som gir grunnlag for 
rasjonell og effektiv virksomhet 

Det norske konseptet har brutt ned informasjonsstyring i følgende hovedelementer: 
• ressursstyring 
• virksomhetsprosesser 
• utvikling av infostruktur 
• tilveiebringelse av informasjonsteknologi 
• sikkerhet 
En overordnet arkitektur som omfatter en modell av den operative virksomheten 
anbefales innført.  Dermed kan utviklingen av informasjonssystemer struktureres inn i 
en sammenheng der det kan bli forankret i virksomhetsmodeller, retningslinjer, krav 
og standarder. Dagens system for materiellanskaffelse anses i denne sammenhengen 
ikke tilstrekkelig. 
Forsvaret i Norge vurderes i dag ikke å være organisert for å ivareta 
informasjonsstyring i en virksomhet hvor informasjonen i prinsippet flyter fritt i et 
nettverk. Som konsekvens av det  anbefales en betydelig vektlegging av 
konseptutvikling og implementering av mekanismer for informasjonsstyring. 
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5 I hvilken grad gjenspeiles et bevisst forhold til 

Information Management i svensk og norsk tilnærming 
til NBF 

5.1 Innledning 
I dette kapittelet vil jeg ta de viktigste delkonklusjonene fra kapitlet om Information 
Management, og med bakgrunn i disse gå gjennom og analysere  delkonklusjonene fra 
kapitlene angående svensk respektive norsk tilnærming til NBF. På denne måten vil 
jeg søke å komme fram til konklusjoner som kan gi svar på om et bevisst forhold til 
Information Management, og de viktigste aspektene i dette, gjenspeiles i de to 
landenes tilnærming til NBF.  
 
5.2 Information management – Svensk tilnærming til NBF 
En innledende betraktning angående det svenske materialet jeg har studert i denne 
oppgaven er at informasjonsstyring ikke i særlig grad nevnes spesifikt, og på noen 
måte fordypet som eget tema, i disse dokumentene. Aspekter som kan relateres til det 
jeg har kommet fram til i kapittel 2 finnes imidlertid i dokumentene, og disse vil jeg 
kommentere i dette avsnittet. 
Overgripende kan det sies at økt fleksibilitet er hovedmålet for den svenske 
tilnærmingen til NBF. Grunnlaget for denne fleksibiliteten skal være at man bedre kan 
skaffe et oppdatert og mer fullstendig situasjonsbilde. I dette tolker jeg at bedre og mer 
oppdatert informasjon anses å være en sentral forutsetning. Denne skal så nyttes for å 
gi en bedre og mer tilpasset virkning i målet. Det svenske forsvaret vil på denne måten 
være blant dem som utnytter konkurransefortrinnet som bedre informasjon kan gi. 
Dermed kan det konkluderes med at relevant og oppdatert informasjon til de som skal 
ta beslutninger anses å være viktig. Slik sett kan det sies at det jeg tidligere har 
kommet fram til er målsetningen med information management, har en sentral plass i 
den svenske målsetningen for NBF. Det nevnes imidlertid ingenting spesifikt i disse 
dokumentene om at fokus på informasjonsstyring er en forutsetning for å oppnå dette.  
Som en følge av at informasjonsstyring ikke er nevnt spesifikt har jeg heller ikke 
funnet noen definisjon av begrepet Information Management i dokumentene. 
Helhetstenkning som forutsetning for effektiv informasjonsstyring, og systemtenkning  
som et bra utgangspunkt for å oppnå dette helhetssynet var en viktig delkonklusjon fra 
kapittel 2.   
Det framkommer klart i de svenske dokumentene at helhetstenkning anses å være en 
forutsetning for å lykkes i tilnærmingen til et nytt konsept. Dette spesifiseres videre 
med at denne utviklingen mest sannsynlig vil medføre endringer både organisatorisk, i 
virksomhet/metode, hos personellet, og i systemene som understøtter dette. Dette 
gjenspeiles videre i at utviklingen tenkes drevet fram i de samordnede prosjektene 
Ledsyst M, O, P og T.  På denne bakgrunn kan det finnes grunnlag for å si at viktige 
erkjennelser angående sammenhenger og helhet er gjort. Hvordan man skal kunne 
tilnærme seg dette for å beholde helhetssynet er også nevnt, og påpekes det nettopp at 
systemtenkning bør være et bra utgangspunkt.   
Disse aspektene er som tidligere påpekt sentrale for å kunne tilnærme seg 
problematikken angående informasjonsstyring med den helhetstenkningen denne 
krever. Jeg tolker derfor dette slik at det finnes forutsetninger for å kunne tilnærme seg 
utfordringene angående informasjonsstyring på en fruktbar måte. 
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Det er igangsatt et arbeid i Sverige med tanke på å etablere en felles arkitektur. Etter 
min forståelse dreier arkitekturarbeid seg om å systematisere funksjoner/prosesser og 
relasjonene mellom dem. Dette kan derfor ses på som et praktisk eksempel på at 
systemtenkning nyttes i utviklingen, og at man på denne måten prøver å oppnå 
helhetstenkning. 
I og med at informasjonsstyring ikke er utdypet i særlig grad, finnes det også lite 
analyserbart materiale angående bevisstheten på alle mulige inngående funksjoner i 
prosessen, men noe har jeg funnet.   
I kapittel 2 konkluderte jeg med at kartlegging av aktørenes informasjonsbehov er den 
mest sentrale funksjonen i informasjonsstyringsprosessen. Dette skal skape 
forutsetninger for de andre funksjonen og er dermed det man bør starte med. 
Det framkommer klart i dokumentene at LedsystT er det prosjektet som hittil har hatt 
mest vind i seilene, og dermed på en måte har ”gått i front”. Dette samsvarer ikke helt 
bra med at bevissthet på informasjonsbehov bør være starten. Hvis den tekniske 
utviklingen slippes fram i front, kan man etter mitt syn havne i den situasjonen at 
teknikken styrer, eller setter forutsetningene for, hvilke informasjonsbehov aktørene 
får. Det ønskelige er imidlertid at behovene styrer utviklingen av teknikken. Det må 
påpekes at informasjonshåndtering i nettverk er en av de aspektene som behandles i 
LedsystT . Mitt inntrykk er imidlertid at dette hovedsaklig behandles fra et teknisk 
perspektiv. 
Inntrykket av at teknikken kjøres fram i front  understrekes også av at anskaffelse av 
teknikk for informasjons- innhenting og håndtering planlegges å påbegynne fra 2007, 
mens utviklingen av avdelinger, staber og kommandoplasser for ledelse først 
påbegynnes i 2008. Det framgår av dokumentene at det selvsagt skal pågå en del 
arbeid på metoder/virksomhet før anskaffelsen av teknikken, men ut fra erkjennelsen 
av at kartlegging av de reelle behovene skal være forutsetningen for det andre, 
fremstår det i et litt underlig lys at utviklingen av avdelinger, staber og 
kommandoplasser skal påbegynnes etter at anskaffelse av teknikken som skal 
understøtte disse er påbegynt. 
Innretningen for 2004 balanserer imidlertid opp dette synet noe. Her understrekes det 
at LedsystM60  skal prioriteres mer enn tidligere og at de andre prosjektene må 
forholde seg til dette. Det anses altså av største viktighet at M (og O) nå kommer mer 
på offensiven i forhold til T.  
Min følelse er derfor at dokumentene formidler et noe tvetydig syn. Dels framkommer 
dette ved at teknikken kjøres i front, og at virksomheten med dens metoder og behov 
henger litt etter i utviklingen. Dette kan anses å være uheldig for å skape 
forutsetninger for effektiv informasjonsstyring.  
At M (og O) nå skal prioriteres, og at de andre må forholde seg til dette, viser derimot 
en økende forståelse av at det kan bære feil når teknikkutviklingen får løpe i front, og 
at det kanskje har fått være slik for lenge. Hvis prioriteringen gjør at 
virksomhetsfunksjonene nå kommer i front, kan behovene lettere komme i sentrum. 
Dette forsterkes også ved informasjon og ledelse er utpekt som de funksjoner der 
utviklingen skal innledes. Det er jo hovedsaklig innen ledelse at aktørene som har 
informasjonsbehovene finnes. Jeg velger å tro at den tvetydigheten som kan spores 
framstår på grunn av at forståelsen, og dermed prioriteringene nå er i en endringsfase. 

                                                 
60 LedsystM  håndterer også foreløpig LedsystO 
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Deler av gamle prioriteringer framstår fortsatt i dokumentene, mens ny forståelse og 
dermed nye prioriteringer også er på vei inn. Min vurdering er derfor at gunstigere 
forutsetninger for å kunne oppnå effektiv informasjonsstyring er i ferd med å bli 
etablert.  
I kapitlet fra FHS kommende lærebok angående informasjonssystemer, vektlegger 
også P A Persson veldig sterkt at det er virksomheten som skal stå i fokus i 
utviklingen, og at det er kartleggingen av aktørenes reelle informasjonsbehov som er 
det viktige. Dette samsvarer helt med det jeg har kommet fram til angående hva som er 
det sentrale å starte med hvis man skal lykkes med å oppnå effektiv 
informasjonsstyring. Dette er nå også i ferd med å bli pensumlitteratur i enkelte kurs 
på FHS. Dette forsterker mitt syn angående at en sterkere bevissthet på hva som er 
viktigst er i ferd med å bringes med tyngde inn i den svenske utviklingen.  
Jeg har i kapittel 2 kommet fram til at utviklingen bør skje ved en stegvis, stadig 
tilbakeloopende tilnærming. Stadig mer utviklede demonstratorer kan være  et verktøy 
i en slik utvikling. Jeg mente imidlertid at slike demonstratorer bør appliseres på 
aktører i en reell virksomhet, og disse bør være familiære med sin rolle i 
virksomheten. Min begrunnelse var at aktører som har en trygghet i hvor de står i dag, 
bedre kan bidra med fruktbare meninger om vegen videre i utviklingen. Det framgår 
klart fra de svenske dokumentene at demonstratorer i flere steg er tenkt brukt som 
verktøy i utviklingen, og at erfaringen fra disse skal nyttes i utviklingen av det 
endelige konseptet. Dermed kan det sies at en stegvis, tilbakeloopende utvikling er 
valgt. Det understrekes at hvordan sjefenes behov for å utøve ledelse skal tillegges 
mest vekt i demonstratorene i 2005 og 2006. Det finnes dermed etter min mening 
samsvar mellom de svenske planene for demonstratorene, og hva jeg har tidligere har 
funnet er en gunstig tilnærming når gode informasjonsstyringsprosesser skal utvikles. 
Dette viser etter min mening at mange gode tanker er på vei inn, og forsterker mitt 
inntrykk av at det nå finnes en dreining i den svenske utviklingen fra mye vekt på 
teknikk, til mer vekt på virksomheten, og med en teknikkutvikling som forholder seg 
til denne. 
P A Persson trykker også på at reelle behov nesten kun kan kartlegges gjennom å 
analysere reelle virksomheter. Dette samsvarer med det jeg har kommet fram til i 
kapittel 2. Det finnes derfor en viss erkjennelse av dette i miljøet rundt den svenske 
utviklingen mot NBF. Försvarsmaktens dokumenter nevner lite om dette, og det er 
også vanskelig å utlese hvilke virksomheter demonstratorene er tenkt nyttet i. Det er 
derfor vanskelig å si om utviklingen vil skje i reelle avdelinger og staber, eller litt på 
siden av disses daglige virksomhet. OPIL er nevnt som sentrale, og jeg forstår det 
derfor slik at denne staben i hvert fall vil være en reell virksomhet som vil bli nyttet. 
 Jeg har tidligere kommet fram til at øvingsnivået vil være viktig for hvor ”reell”, 
organisasjonen kan sies å være, og hvor stor bevissthet om sine informasjonsbehov 
som dermed finnes hos aktørene. Hvordan Försvarsmaktens forståelse av dette er, og 
hvor mye organisasjonen er tenkt øvd i utviklingsperioden, har jeg ikke funnet i 
dokumentene. Jeg kan derfor ikke konkludere i noen spesifikk retning angående dette, 
men nøyer meg med å enda en gang påpeke at jeg anser at et høyt øvingsnivå hos 
organisasjonen som skal utvikles vil gi bedre forutsetninger for å lykkes. Dette i 
erkjennelsen av at den som vet hvor man er, lettere kan si hvilken vei man bør gå for å 
nå målet.  
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5.3 Information management – Norsk tilnærming til NBF 
En innledende betraktning tillater jeg meg også i dette avsnittet. Den norske rapporten 
som har vært gjenstand for min granskning er ganske ulik de svenske dokumentene i 
sin natur. Dette er også et vedlegg til forsvarets studier som skal legges fram for 
regjeringen, men behandler mange av aspektene i NBF på en helt annen måte enn de 
svenske dokumentene. En annen forskjell er at  informasjonsstyring behandles mye 
mer spesifikt i det norske dokumentet, og det finnes derfor flere saker jeg direkte kan 
sammenligne mot mine konklusjoner fra kapittel 2. 
 
I den norske rapporten setter de også fokus på at et viktig mål i NBF er å oppnå en 
felles situasjonsforståelse. At aktørene har tilgang på relevant informasjon, kan sette 
den sammen og inn i rett sammenheng og dermed kan forstå betydningen vil være 
viktig. Det er viktig å merke seg at de her kaller det felles situasjonsforståelse. Dette 
kan tyde på at forfatterne ikke anser at et felles oppdatert situasjonsbilde er nok. De 
legger altså til at alle også må forstå betydningen av det de ser. Dette kan selvsagt 
tolkes som semantikk, men jeg anser at dette er en viktig påpekning. Jeg mener dette 
viser at forfatterne vektlegger at dette dreier seg om langt mer enn teknologi, og at 
mange aspekter vil spille inn – ikke minst de menneskelige. Dette i erkjennelsen av at 
det bare er mennesker som kan forstå – ikke maskiner.  
En forutsetning for den felles situasjonsforståelsen er i følge konseptet at det finnes en 
grunnleggende informasjonsstruktur. Teknologi er selvsagt en viktig del av denne, 
men forfatterne kommer raskt inn på at selve informasjonen er sentral, og at denne 
samt informasjonsstyring derfor er viktige aspekter å ha et bevisst forhold til hvis man 
skal lykkes i sin tilnærming til NBF.  
I tillegg til dette hevder det norske konseptet at forsvaret i dag ikke er organisert  for å 
ivareta informasjonsstyring i en nettverksbasert virksomhet, der informasjonen i 
prinsippet skal kunne flyte fritt i nettverket. De bruker så denne erkjennelsen til videre 
å påpeke viktigheten av at det legges betydelig vekt på konseptutvikling, og 
implementering av mekanismer for informasjonsstyring for å kunne lykkes med sin 
ambisjon angående NBF. 
Dermed kan det konkluderes med at viktigheten av Information Management er satt 
inn i sammenhengen, og tydelig erkjent i den norske NBF utviklingen.  
I og med at konseptet påpeker hvor viktig informasjonsstyringen vil være, defineres 
også begrepet, og målsetningen trekkes klart fram. 
Målet med informasjonsstyringen er tydeligvis hentet, eller inspirert av noen av de 
samme kilder jeg har benyttet i min belysning av Information Management i kapittel 2. 
Dette kan være naturlig, da jeg vet at definisjoner fra USA i stor grad er analysert i de 
norske arbeidsgruppene også. Konklusjonen er i hvert fall at de mål jeg har funnet for 
informasjonsstyringen i stor grad gjenspeiles i den norske utviklingen. Konseptets 
definisjon av hva informasjonsstyring er, samsvarer også i stor grad med hva jeg har 
kommet fram til i kapittel 2. De ulike funksjonene er forsøkt beskrevet, men 
konsistensen er at det favner all aktivitet som bidrar til bedre styrt og mer effektiv 
utnyttelse av informasjonen gjennom hele dens livssyklus. Den overgripende 
forståelsen av hva fagfeltet favner gjenspeiles derfor i konseptet. 
Jeg kom i kapittel 2 fram til at aktørenes reelle informasjonsbehov er viktig å holde i 
fokus, og sentralt å starte med for å lykkes med utviklingen av effektiv 
informasjonsstyring. Det understrekes i det norske konseptet gjentatte ganger at det er 
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de egne styrkers informasjonsbehov som skal tilfredstilles, og at det derfor er dette 
man må fokusere på. De understreker også at det er det reelle behovet som må være 
styrende. Ikke mest mulig raskest mulig, men utnytte tiden til å rasket mulig skaffe 
nok informasjon til å ta beslutninger og handle. Det er dette som skal skape 
effektiviteten i organisasjonen. 
Konklusjonen må bli at forståelsen av at beslutningstakernes informasjonsbehov må 
settes i sentrum, og sette premissene for de andre funksjonene i Information 
Management, gjenspeiles  meget klart i det norske konseptets behandling av 
informasjonsstyring. 
Det påpekes i det norske dokumentet at man selvsagt må ha et bevisst forhold til dette 
i utviklingen av nye konsepter, men informasjonsstyring må også holdes i fokus under 
utførelse av virksomheten. Det er jo da vi skal hente ut effekten. Det er derfor 
interessant å merke seg at det i konseptet foreslås en fordeling av ansvar til sjefene på 
hvert nivå. Dette for å sikre at fokus på informasjon holdes over tiden ved at et klart og 
tydelig informasjonsstyringsansvar er noe som plasseres på avdelingen (og dermed 
også blir et sjefsansvar). 
Hvordan tilnærmingen skal være behandles ikke i detalj i det norske konseptet, men 
det framheves at helhetstenkning må nyttes. I denne sammenhengen anbefales det å 
innføre en overordnet arkitektur som omfatter en modell av den operative 
virksomheten. De forsøker også å bryte ned informasjonsstyring i flere 
hovedelementer, som henger sammen og må forholde seg til hverandre. Det uttales 
ikke klart at systemtenkning er et bra utgangspunkt for helhetstenkning, men jeg tolker 
ovenstående betraktninger som en systemteoretisk tilnærming. Konklusjonen er derfor 
at viktigheten av helhetstenkning som grunnlag for vellykket informasjonsstyring 
gjenspeiles i den norske utviklingen, og at systemtenkning anses som et bra 
virkemiddel for å oppnå dette – selv om det siste ikke er helt klart uttalt. 
Det sies ikke noe om bruk av demonstratorer i det norske konseptet, eksperimentering 
som virkemiddel anbefales derimot.  Det sies heller ikke så mye om at utviklingen må 
appliseres på reelle organisasjoner for å kunne finne de reelle behovene. At 
menneskelige aspektet vektlegges sterkt i dokumentet kan derimot tolkes slik at det må 
øves mye for å oppnå effekter i utviklingen og i framtidige konsepter, og at det derfor 
er reelle organisasjoner som må nyttes. Teknologi ses som en forutsetning for å 
lykkes. Denne kan gi støtte til prosessene der fakta settes i sammenheng og tolkes, og 
informasjonen dermed gis en verdiøkning. Mye menneskelig kunnskap må i tillegg 
utnyttes, og denne er ikke minst sentral når informasjonen skal settes inn i den 
operative sammenhengen og betydninger dermed skal forstås. Denne erkjennelsen gjør 
at det norske konseptet mener at sjefers og stabers erfaring også vil bli svært viktige i 
framtiden. Denne erfaringen kan ikke skaffes uten å øve. Dette er grunnlaget for at jeg 
konkluderer med at en reell veløvd organisasjon i Norge anses å være viktig for å 
lykkes med tilnærmingen til NBF.  
 
5.4 Konklusjoner 
5.4.1 Svensk tilnærming 
De svenske dokumentene jeg har studert har ikke spesifikt behandlet temaet  
informasjonsstyring i særlig grad. Aspekter som kan relateres til det finnes imidlertid i 
dokumentene, slik at det kan finnes dekning for å si at temaet derfor delvis er 
behandlet. 



F Ö R S V A R S H Ö G S K O L A N  
Krigsvetenskapliga institutionen, Chp T 01-03 
 

2003-12-09 
 

19 100:2069
Sida 41 (48) 

 
Bedre, relevant og mer oppdatert informasjon til beslutningstakerne anses å være en 
sentral forutsetning i tilnærmingen til NBF, og man skal ved hjelp av dette oppnå et 
konkurransefortrinn i forhold til en eventuell motstander. Informasjonens viktighet 
anses derfor satt på dagsorden i utviklingen.  
Hvordan dette skal oppnås er imidlertid litt mer vagt, og viktigheten av effektiv 
informasjonsstyring som en forutsetning for å oppnå dette nevnes i liten grad. Derfor 
har jeg heller ikke funnet noen svensk militær definisjon av begrepet Information 
Management.  
Det finnes grunnlag for å si at viktige erkjennelser angående sammenhenger og helhet 
er gjort, og det framkommer at helhetstenkning anses å være en forutsetning for å 
lykkes i tilnærmingen til et nytt konsept. Dette er i samsvar med  hvordan man bør 
tenke for å lykkes med Information Management.  
Dette gjenspeiles videre i at utviklingen tenkes drevet fram i de samordnede 
prosjektene Ledsyst M, O, P og T.  Dette viser at det finnes en erkjennelse av at fokus 
på både virksomhet/metoder, organisasjon, personell og teknologi vil være viktig.  
At systemtenkning kan være et bra utgangspunkt for å oppnå helhetssyn er også nevnt. 
Arbeidet med en felles arkitektur kan ses på som et praktisk eksempel på dette. 
Det framkommer klart at LedsystT er det prosjektet som hittil har hatt mest vind i 
seilene, og dermed har ”gått i front”.  
Dette inntrykket forsterkes ved at teknikk for informasjons- innhenting og håndtering 
planlegges anskaffet fra 2007, mens utviklingen av avdelinger, staber og 
kommandoplasser for ledelse først påbegynnes i 2008. Jeg stiller meg noe undrende til 
denne rekkefølgen, og fastslår at dette ikke samsvarer med at bevissthet på de reelle 
informasjonsbehov bør være det man starter med, og at de andre funksjonene bør 
forholde seg til disse. 
Innretningen for 2004 og videre framover, gjør bildet noe mer nyansert. Her 
understrekes det at LedsystM  skal prioriteres mer enn tidligere og at de andre 
prosjektene må forholde seg til dette. Det finnes derfor en viss en erkjennelse av at M 
(og O) nå bør komme mer på offensiven i forhold til T.  
Supplerende kilder vektlegger også veldig sterkt at det er virksomheten som skal stå i 
fokus i utviklingen, og at det er kartleggingen av aktørenes reelle informasjonsbehov 
som er det viktige. Det framkommer også her at reelle behov nesten kun kan 
kartlegges gjennom å analysere reelle virksomheter. Dette samsvarer med hva jeg 
tidligere i uppsatsen har kommet fram til er sentralt i utviklingen mot effektiv 
informasjonsstyring. Det finnes derfor tydelig en viss erkjennelse av dette i miljøet 
rundt den svenske utviklingen mot NBF. 
Jeg har tidligere kommet fram til at øvingsnivået vil være viktig for hvor ”reell”, 
organisasjonen kan sies å være, og hvor stor bevissthet om sine informasjonsbehov 
som dermed finnes hos aktørene. Hvordan Försvarsmaktens forståelse av dette er, og 
hvor mye organisasjonen er tenkt øvd i utviklingsperioden, har jeg ikke funnet i 
dokumentene. Konklusjoner i noen spesifikk retning angående dette har jeg derfor 
ikke, men nøyer meg med å påpeke min mening om at et høyt øvingsnivå hos 
organisasjonen som skal utvikles vil gi bedre forutsetninger for å lykkes. Dette i 
erkjennelsen av at den som vet hvor man er, lettere kan si hvilken vei man bør gå for å 
nå målet. 
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Demonstratorer i flere steg er tenkt brukt som verktøy i utviklingen, og erfaringen fra 
disse skal nyttes i utviklingen av det endelige konseptet. En stegvis, tilbakeloopende 
utvikling anses dermed valgt. Det understrekes at hvordan sjefenes behov for å utøve 
ledelse skal tillegges mest vekt i demonstratorene i 2005 og 2006. Det finnes dermed 
et samsvar mellom de svenske planene for demonstratorene, og hva jeg har tidligere 
har funnet er en gunstig tilnærming når gode informasjonsstyringsprosesser skal 
utvikles. 
Hovedinntrykket av analysen av den Svenske tilnærmingen til NBF, er at 
teknologiutviklingen til nå har vært relativt mye i fokus. Framover finnes det klarere 
prioriteringer for å sette fokus på virksomhet, metode og informasjonsbehov. Min 
vurdering er derfor at gunstigere forutsetninger for å kunne lykkes i det videre arbeidet 
mot å oppnå effektiv informasjonsstyring, er i ferd med å bli etablert i den svenske 
utviklingen mot NBF. 
 
5.4.2 Norsk tilnærming 
Informasjonsstyring behandles mye mer spesifikt i det norske dokumentet jeg har 
nyttet som grunnlag for analysen.  
I den norske rapporten fokuseres det på at et viktig mål i NBF er å oppnå en felles 
situasjonsforståelse. Det er i denne sammenhengen viktig å merke seg ordet forståelse. 
Dette viser en erkjennelse av at NBF dreier seg om langt mer enn teknologi, og at 
mange aspekter vil spille inn – ikke minst de menneskelige 
En forutsetning for den felles situasjonsforståelsen anses å være en grunnleggende 
informasjonsstruktur. Fokus på informasjon og informasjonsstyring anses i denne 
sammenhengen å være de viktigste aspekter å ha et bevisst forhold til hvis man skal 
lykkes i tilnærmingen til NBF.  
Det anses at det norske forsvaret i dag ikke er organisert  for å ivareta 
informasjonsstyring i en nettverksbasert virksomhet. En betydelig vektlegging av 
konseptutvikling, og implementering av mekanismer for informasjonsstyring anbefales 
derfor for å kunne lykkes med sin ambisjon angående NBF. 
De ovenstående punkter bidrar til å vise at Information Management er satt inn i 
sammenhengen, og at viktigheten er tydelig erkjent i den norske NBF utviklingen. 
Definisjon av, og målsetning med informasjonsstyringen, samsvarer i stor grad med 
det jeg tidligere i oppgaven har kommet fram til angående inngående funksjoner, 
definisjoner og målsetninger for Information Management. Konklusjonene fra kapittel 
2 angående dette, gjenspeiles derfor tydelig i den norske utviklingen mot NBF .  
Det vises en forståelse av at beslutningstakernes informasjonsbehov må settes i 
sentrum, og at dette bør sette premissene for de andre funksjonene i Information 
Management. Det er også interessant å merke seg at det i det norske konseptet foreslås 
en fordeling av ansvar for informasjonsstyring til sjefene på hvert nivå for å sikre at 
fokus på informasjon holdes over tiden. 
Hvordan tilnærmingen i utviklingen skal være behandles i liten grad, men viktigheten 
av helhetstenkning framheves. En overordnet arkitektur som omfatter en modell av 
den operative virksomheten anbefales etablert. Utgangspunkt i systemtenkning anses 
derfor å finnes også i Norge.  
Den menneskelige kunnskapen anses å være sentral når informasjonen skal settes inn i 
den operative sammenhengen og betydninger dermed skal forstås. Denne erkjennelsen 
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gjør at det norske konseptet mener at sjefers og stabers erfaring også vil bli svært 
viktige i framtiden. Denne erfaringen kan ikke skaffes uten å øve. Dette er grunnlaget 
for å konkludere med at en reell veløvd organisasjon anses å være viktig for å lykkes 
med tilnærmingen til NBF. Denne erfaringen skal nyttes videre, blant annet gjennom 
videre øving og stegvis innføring av nye ideer for å oppnå en gradvis ”modning” i 
utviklingen mot nye konsepter.  
Demonstratorer nevnes ikke. Derimot anbefales eksperimentering som metode. Dette 
sammen med vektleggingen av å bygge på erfaringer, tolkes til at en trinnvis 
tilnærming vil bli nyttet. 
Hovedinntrykket av analysen av den Norske tilnærmingen til NBF, er at det finnes en 
god bevissthet angående viktige aspekter som berører Information Management. Det 
finnes derfor forutsetninger for å lykkes med utviklingen mot å oppnå effektiv 
informasjonsstyring. 
 

6 Sammendrag, egne betraktninger og forslag til 
fremtidige studier 

6.1 Sammendrag 
Denne studien har tatt utgangspunkt i litteratur angående nettverksbasert Forsvar. 
Informasjonens sentrale betydning i et nettverksbasert konsept vektlegges av de fleste 
som skriver om NBF. Jeg har merket meg at Information Management, eller 
informasjonsstyring som det kalles på norsk, av flere forfattere anses å bli en viktig 
utfordring. Det nevnes imidlertid ofte lite om hva dette begrepet betyr, og hva 
utfordringen vil bestå av.  
Hensikten med denne studien har derfor vært å belyse hva Information Management 
er, hvorfor det er viktig og eventuelt hvilke faktorer som må tas hensyn til for å oppnå 
effektiv informasjonsstyring. Deretter har jeg søkt å belyse den Norske og Svenske 
tilnærmingen til et nettverksbasert forsvar og vurdere i hvilken grad et bevisst forhold 
til information management gjenspeiles i utviklingen i disse to landene.   
For å svare på dette har jeg støttet meg på følgende tre spørsmålsstillinger: 
1. Hva er egentlig information management, og hvorfor er det viktig? 
2. Finns det spesifikke faktorer som er viktig å ta hensyn til for å oppnå effektiv 

informasjonsstyring, og er det eventuelt noen som er viktigere enn andre? 
3. Reflekteres dette i den Norske respektive den Svenske tilnærmingen til et 

Nettverksbasert konsept. 
Studien har blitt lagt opp ved at jeg innledningsvis ved hjelp av litteraturstudier belyste 
Information Management forholdsvis bredt, dog på et forholdsvis konseptuelt nivå, for 
å søke å finne svar på mine to første spørsmålstillinger. Jeg kom i den sammenhengen 
fram til at information Management kan defineres som enhver aktivitet som bidrar til 
en bedre styrt eller samordnet håndtering av informasjonen i en organisasjon, og da 
med formål å gi et bedre underlag for en effektiv virksomheten. Denne samordning av 
aktiviteter innbefatter hele informasjonens livssyklus fra den blir skapt, via innhenting, 
behandling og tolkning, lagring, gjenvinning, fordeling og tilrettelegging fram til 
bruker. Målsetningen med informasjonsstyringen er å skaffe den rette informasjonen, i 
den rette formen, til de rette menneskene, til rett tid og på rett plass, fra sikre kilder, i 
en form brukere kan forstå og bruke for å utføre oppdrag effektivt.  
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Da målet om informasjonsoverlegenhet er sentralt i filosofien bak NBF konseptet, og 
informasjon derfor er noe av det mest sentrale, sier det seg derfor nesten selv at 
informasjonsstyring vil være svært viktig i vår tilnærming til NBF. 
Når det gjelder den andre spørsmålsstillingen vil jeg framheve viktigheten av 
helhetstenkning angående virksomhet/metoder, organisasjon og teknologi i 
tilnærmingen til informasjonsstyring. Teknologi er en viktig forutsetning, men å ha et 
bevisst forhold til aktørenes reelle informasjonsbehov er den viktigste funksjonen for å 
lykkes med å oppnå effektiv informasjonsstyring. Det er dette behovet som skal 
tifredsstilles, og som er en forutsetning for arbeidet med alle andre funksjoner. 
Deretter belyste jeg ved hjelp av utvalgte dokumenter den svenske og norske 
tilnærmingen til NBF, og forsøkte å trekke ut konklusjoner som var relevante for 
denne oppgaven.  
De viktigste konklusjonene fra kapittelet om Information Management ble så 
avslutningsvis sammenlignet med hva jeg fant i de svenske og norske dokumentene 
for å søke å svare på den tredje og siste spørsmålsstillingen. 
I den svenske tilnærmingen fant jeg lite spesifikt angående informasjonsstyring. Det 
framgikk også at teknikkutviklingen har hatt et høyt fokus, og at helheten derfor 
kanskje ikke har vært dekket bra nok fram til nå. Det framgår imidlertid tydelig at det 
nå foregår en endring i så måte. Dette fordi virksomheten og dens informasjonsbehov 
gjennom Ledsyst M, nå er i ferd med å bli prioritert og fokusert mye sterkere enn 
tidligere. Det påpekes i denne sammenhengen at det er dette som skal skape 
forutsetningen for de andre funksjonenes utvikling. Jeg fant derfor at gunstigere 
forutsetninger for å kunne lykkes med å etablere en effektiv informasjonsstyring er i 
ferd med å bli etablert i Sverige..  
I den norske utviklingen fant jeg mye spesifikt om informasjonsstyring, og det vises en 
tydelig forståelse for hva dette er og hvorfor det er viktig. At helhetstenkning er 
essensielt i tilnærmingen til problemstillingen framgikk også av det norske konseptet, 
og det ble vist en utstrakt forståelse for at beslutningstagernes reelle 
informasjonsbehov er det sentrale som skal skape forutsetning for alle 
informasjonsstyringsprosesser. Et spesielt interessant aspekt ved den norske 
behandlingen var fokuset på de menneskelige faktorene for å kunne oppnå en felles 
situasjonsforståelse der informasjonen er satt inn i sammenhengen, og derfor kan bety 
mer for sjefens beslutningstagning. Mitt inntrykk er at behandlingen av 
informasjonsstyring i det norske konseptet gir gode forutsetninger for å jobbe videre 
med utviklingen av problemstillingene, og at man er på vei inn i en forståelse av dette 
viktige fagfeltet. 
 
6.2 Egne betraktninger 
En egen refleksjon som har blitt mye sterkere under arbeidet med denne oppgaven, er 
at dette er et meget stort og komplekst fagfelt, og mye gjenstår før vi vet hvordan en 
effektiv informasjonsstyring kan oppnås. Fagfeltet er ikke helt klart definert. Hvordan 
det løses i ulike organisasjoner avhenger av hvordan organiseringen er, hvilken 
virksomhet som utføres, og i hvilke omgivelser. Problemstillingene må derfor jobbes 
med i forhold til vår egen organisasjon og spesielle virksomhet, og vi må finne måter å 
løse dette på som er funksjonelt for oss.  
En annen refleksjon er at jeg før jeg startet med denne oppgaven hadde en følelse av at 
information management dreide seg mye om teknologi. Dette synet har endret seg 
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under arbeidets gang. Teknologisk kunnskap og støtte er utvilsomt en viktig 
forutsetning, og teknikken kan hjelpe til med løsningen av mange problemstillinger. 
Det framstår imidlertid nå mye klarere at organisatoriske og virksomhetsrelaterte 
aspekter og kunnskaper er minst like sentrale for informasjonsstyringen som 
teknologien. 
I perioden jeg har vært her ved FHS (siden 2001) har vi ved flere tilfeller fått 
orienteringer og ulike foldere om den svenske utviklingen mot NBF. Hovedinntrykket  
fra  disse har ofte vært at det i NBF utviklingen har vært mye fokus på teknologi. Dette 
har også forekommet i Norge, men jeg har hatt et inntrykk av at virksomhetsrelaterte 
og ledelsesfilosofiske aspekter har fått en litt større plass hjemme. Jeg har derfor hatt 
en følelse av at Sverige og Norge har valgt litt ulike måter for å nærme seg NBF. 
Arbeidet med denne studien har delvis bekreftet dette, men det viser seg også at 
endringer nå er på gang, og det kan synes en mer lik tilnærming når det gjelder hvilke 
aspekter som det fokuseres på er i ferd med å bli etablert. Våre to Forsvar har mange 
likheter når det gjelder størrelse, muligheter og måter å se saker på. Det er derfor 
mulig å håpe på at de likheter som kan finnes i tilnærmingen til NBF kan gi grobunn 
for et mer utstrakt samarbeid som kan være fruktbart for begge nasjoner. 
Viktigheten av øvelser under utviklingen er en annen sak som blitt mye klarere for 
meg. En reell veløvd organisasjon gir gunstigere forutsetninger for å jobbe med 
utviklingen, ved at aktørene i denne lettere kan bidra med sitt reelle 
informasjonsbehov. De har også bedre forutsetninger for å bidra med kvalifiserte 
meninger i utviklingsarbeidet. Man kan kanskje sammenfatte dette med at den som vet 
hvor man er, lettere kan si noe om hvilken vei man skal gå for å komme til et definert 
mål. 
En siste refleksjon er gjort angående at dokumentene jeg har nyttet for å belyse den 
svenske og norske utviklingen mot NBF, som tidligere nevnt, er noe ulike i sin natur. 
Begge hoveddokumentene er imidlertid vedlegg til rapporter til regjeringen i det to 
landene fra respektive forsvarsmakter. De gir derfor etter min mening utvilsomt 
uttrykk for offisielle syn. Selv om ikke alt kan sammenlignes direkte føler jeg likevel 
at det store bildet framkommer, og at oppgaven derfor har en validitet. 
 
6.3 Forslag til fremtidige studier 

Denne studien har belyst Information Management på et forholdsvis overgripende 
nivå. Det vil derfor kunne være interessant å dukke mer ned i detaljene i fagfeltet. I 
den sammenhengen kan man fokusere på enkeltfunksjonene. Eksempler på hva som 
bør studeres nærmere kan da være hvordan informasjonsinnhentingen skal løses, 
hvordan organiseres informasjonen, hvordan lagres den så den kan gjenfinnes, 
hvordan bør informasjonen distribueres til aktørene slik at behovene blir dekket. 
En annen interessant problemstilling er hvordan fokus på informasjonsstyring hele 
tiden kan ivaretas i den praktiske utviklingen. 
Mange sivile foretak har i dag egne stillinger som ”Information Manager”. Det kunne 
derfor være interessant å belyse om dette er aktuelt i vår organisasjon, eller om vi bør 
løse dette på andre måter. 
I denne studien har jeg heller ikke belyst mye om hvordan informasjonsstyring i f.eks. 
en konkret avdeling på et visst nivå, kan løses rent praktisk når avdelingen er i 
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virksomhet og løser operative oppgaver. Dette må løses på en eller annen måte, og det 
vil helt klart være interessant å få belyst hvordan dette kan gjøres.  
Denne studien har vist at mye er likt i den norske og svenske tankegangen, men den 
har også avdekket enkelte interessante ulikheter. Det kan derfor være interessant å 
studere videre aspekter på enda mer overgripende nivå. Eksempler på dette kan være 
om det finns bevissthet på hvor tyngdepunktet i utviklingen er plassert, eller  det kan 
være interessant å belyse hvilke aktører og interessenter som kan identifiseres, og som 
kan tenkes å ha en påvirkning på hvor tyngdepunktet plasseres. En annen interessant 
oppgave kunne være å belyse om mønsteret angående arbeidsmåte og  
ansvarsfordeling skiller seg i de to landene, og i hvilken grad dette kan tenkes å 
påvirke utviklingen. En annen variant av dette kunne også være å belyse forhistorien 
til nåværende utviklingsstatus og innretning angående NBF i de to landene. 
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