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Sammanfattning: 

ArcGIS är ett geografiskt informationssystem (GIS) som finns tillgängligt i bataljonsstaber.  

Föreliggande arbete genomför en analys av vad som krävs för nyttjande av ArcGIS i en 

bataljonsstab vid PUT-bedömande och vilka förutsättningar som finns för det utifrån 

Handbok geosupport.  

Uppsatsens resultat visar att det som krävs för nyttjande av ArcGIS i en bataljonsstab vid 

PUT-bedömanden till del återfinns i Handbok geosupport. Förutsättningarna som finns utgörs 

främst av rutiner för dataflöde. De förutsättningar som saknas utgörs huvudsakligen av 

brister i utbildningen av personal samt brister i resurser avsatta för arbete med ArcGIS i 

bataljonsstaber.  
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Geographic Information Systems 

– The Usage in Military Decision Making 

Abstract: ArcGIS is a geographic information system (GIS) that is possible to use as a 

technical support system in military decision making and planning.  

In this work an analysis is performed to state what is needed to use ArcGIS in military 

decision making and planning. More specifically in the Swedish planning model “planning 

during pressure of time” at battalion level. 

The result indicates that what is needed to use ArcGIS at battalion level in parts are found in 

the handbook about geosupport in the Swedish Armed Forces. The prerequisite existing is 

primarily routines in managing data. The prerequisite missing is generally personnel that are 

educated to work with ArcGIS and its tools.  
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1. Inledning  

Bosniens balkanlera, Afghanistans ökensand, Norrlands älvar och Skånes slätter. 

Terrängbeskaffenheter det pratats om. Vem har inte hört talas om hur öknen och sanden 

påverkar soldater och operationer i Afghanistan, vem har inte hört talas om betydelsen av 

Norrlands älvar om ryssen skulle anfalla? Gemensamt för samtliga markoperationer är att 

nyttjandet av terrängen är av central betydelse. Doktrin för markoperationer är ett formellt 

uttryck för den verksamhet som bedrivs inom markarenan i Försvarsmakten. I doktrinen 

förmedlas den kunskap och de föreställningar som ligger till grund för arbetet på 

markarenan. ”Att kunna värdera och nyttja terrängen samt väderförhållandena till egen 

fördel är av avgörande betydelse för framgång i en markoperation.”1 

1.1 Problemformulering  

Vid bedömning av terräng, väder och sikt enligt metoden planering under tidspress (PUT) är 

syftet att ”skapa en visuell presentation av terrängen och aktuella väder och 

siktförhållanden”2.  Denna värdering är viktig då den kan ha avgörande betydelse för en hel 

operation.3  

Ett tekniskt stöd för värdering, bearbetning och visuell presentation i det arbetet kan vara 

geografiska informationssystem (GIS).4 En tidigare studie visar på att GIS kan bidra till 

militär nytta i en stab. Forskningen konstaterar att ”GIS kan medge att data och information 

samlas in, analyseras och presenteras för användarna så att högre nivå av kunskap om en 

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

sätt”5. 

Även internationellt är användningen av GIS och dess nytta för militären av intresse.6  

I Försvarsmakten (FM) finns en upphandling på GIS.7 Systemet finns tillgängligt i 

bataljonsstaber och skulle kunna användas vid ett PUT-bedömande. Uppsatsens inledande 

undersökningsarbete gör dock gällande att geografiska informationssystem inte nyttjas vid 

PUT-bedömanden i nämnvärd omfattning.8  

                                                      
1 Försvarsmakten, Doktrin för markoperationer (Stockholm: 2005),  s. 20. 
2 Försvarsmakten, Metodhanbok ledning bataljon (Stockholm: 2007),  s. 69. 
3 Doktrin för markoperationer, s.20. 
4 Åke Sivertun och Jonas Eklund, Lärobok i militärteknik volym 6: Inverkan av geografi, klimat och 
väder (Försvarshögskolan: 2012), s. 69. 
5 Johan Brorson, Den smarta kartan (Försvarshögskolan: 2011), s. 47. 
6 Geo Tactical Solutions, hämtad 120520. 
7 Intervju Geo SE. 
8 Intervju Geo SE. 
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Det är inte relevant att undersöka nuvarande användning av geografiska 

informationssystem i PUT-bedömanden då den tycks mycket begränsad, om ens existerande. 

Snarare är det så att informationen om att GIS inte används vid PUT-bedömanden – trots att 

GIS enligt tidigare forskning kan utgöra ett tekniskt stöd för analys och presentation av information 

vilket är en del av syftet i vid PUT-bedömanden – indikerar att det saknas förutsättningar för att 

använda geografiska informationssystem vid PUT-bedömanden. 

1.2 Syfte och frågeställning 

Uppsatsen syftar till att undersöka vad som krävs för användande av GIS i en bataljonsstab 

vid PUT-bedömanden. Uppsatsen syftar även till att identifiera vilka förutsättningar som 

finns för att uppfylla kraven för användning i bataljonsstaber.  

Frågeställningen är följande: 

Vad krävs och vilka förutsättningar finns för nyttjande av GIS i ett PUT-

bedömande? 

1.3 Avgränsningar 

ArcGIS är företaget ESRI:s GIS-produkt, Försvarsmakten har en upphandling med företaget 

och det är därför det GIS-systemet som behandlas i uppsatsen.  

Vid analys av ArcGIS analyseras mjukvaran, inte hårdvaran i form av vilken dator som 

används. Denna avgränsning genomförs eftersom fokus för uppsatsen är på just 

användningen av mjukvaran vid PUT-bedömanden. 

I undersökningen behandlas markoperationer inom bataljons ram, Metodhandbok ledning 

bataljon och instruktionerna för PUT är det som undersökningen tar sin utgångspunkt i. 

En bataljonsstab kan arbeta i både låg- och högintensiva konflikter – internationellt likväl 

som nationellt – och under olika tidsförhållanden.9 I uppsatsen behandlas tidspress som 

innebär att det är bråttom att komma igång med verksamheten på fältet. Planeringen kan 

alltså inte genomföras under flera dagar – det handlar snarare om timmar. Denna 

avgränsning genomförs med anledning av att olika tidsförhållanden medför större variation 

i vad som är signifikant för ett PUT-bedömande än vad analysmetoden tillåter. 

  

                                                      
9 Metodhandbok ledning bataljon, s. 42-43. 
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1.4 Tidigare forskning 

Gumos och Sivertun10 har i tidigare forskning behandlat hur geografisk information i 

geografiska informationssystem tillhandahåller möjligheter som skiljer sig från den 

traditionella användingen av papperskartor. De har genomfört forskning på hur GIS kan 

användas för analys av framkomlighet i terräng med fordon. Forskningen visar att det är 

möjligt att genomföra sofistikerade GIS baserade simuleringar för framkomligheten i 

terräng. 

Brorson11 genomför i uppsatsen ”Den smarta karta” forskning  i syfte att undersöka vilken 

militär nytta som skulle kunna uppnås med GIS för beslutfattarna i en militär operation. 

Brorson kommer i sin forskning bland annat fram till att ”GIS kan hantera den information 

som är geografiskt knuten och stödja stabsmedlemmarna vid framtagning av många av de 

produkter som genereras i en stab på lägre taktisk nivå”12. Han konstaterar även vikten av att 

ett GIS bör designas så att det blir användbart och användarvänligt genom att användaren 

får vara med tidigt i utvecklingen av det geografiska informationssystemet.  

  

                                                      
10 Åke Sivertun och Aleksander Gumos, Analysis of Cross country Trafficability (New York: 2006). 
11 Ibid s. 47-48. 
12 Brorson s. 47. 
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1.5 Disposition 

Teorikapitlet, här presenteras de tre teorier som är centrala för uppsatsen och som i analysen 

kopplas till uppsatsens empiri. Teorierna presenteras tidigt i uppsatsen för att göra det 

enklare för läsaren att förstå nästkommande metodkapitel. I metodkapitlet beskrivs hur 

undersökningen är genomförd avseende informationsinhämtning och bearbetning, metoden 

för analysen förklaras också. 

Uppsatsens empiri presenteras i kapitel fyra. Empirin utgörs av PUT, geosupport och 

ArcGIS.  

I analys och diskussionskapitlena knyts teorier och empiri samman i ett analysverktyg för att 

besvara uppsatsens frågeställning.  

 

 

 

  
Figur 1. Schematisk bild av dispositionen. 
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2. Teori 

I sista delen av kapitlet förklaras hur teorierna kommer att användas för att söka svar på 

frågeställningen. 

2.1 Teori 1 – GIS-kedjan 

GIS är en förkortning för geografiskt informationssystem. I systemet kan data lagras, 

inmatas, bearbetas och presenteras. Grunden för GIS är att geografisk information (geoinfo) 

struktureras och lagras i databaser, varje geoinfo får en koordinat knuten till sig. För att 

utgöra ett analysverktyg förses geoinfon med attribut och data [Figur 2]. Attributen 

klassificerar vad det är för typ av geoinfo och datan utgör ett värde för attributet. Utifrån 

detta kan modeller byggas som kombinerar två eller flera attribut.13 

 

 

 

 

Exempel på tillämpning av modeller är beräkning av snabbaste färdvägar med hänsyn till 

specifika attribut, så som vägbeläggning och hastighetsgränser. En annan möjlighet är att 

beräkna vilka områden där det utifrån angivna demografiska- och kollektivtrafikattribut är 

lämpligt att placera en skola.14 

I Tor Bernhardsens bok Geographic Information Systems beskrivs GIS-kedjan. Denna kedja är 

en teoretisk konstruktion som tar upp 4 aspekter vilka samtliga måste vara tillgodosedda för 

att skapa en fungerande GIS-kedja [Figur. 3], först då kan ett geografiskt informationssystem 

användas.15 

 

Figur 3. Schematisk bild GIS-kedjan. 

                                                      
13 Mang och Häusler, International Handbook Military Geography (Wien: 2006), s. 28-29. 
14 Nationalencyklopedin, hämtad 120503. 
15 Tor Bernhardsen, Geographic Information Systems – an Introduction (New York: 2002), s. 3-4. 

Expertis 
Strukturerad 

data 
Organisation 

Hårdvara/ 

Mjukvara 

Attribut Data 

Bärighet på bro 4 ton 

Figur 2. Förklaring av attribut och data. 
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Ett GIS-system kan inte inhandlas i butik och omedelbart nyttjas. Ett geografiskt 

informationssystem måste byggas upp inom den organinsation som ska använda systemet. 

Det som måste byggas upp är de ingående aspekterna. Då systemet implementeras och 

nyttjas bör lika stort intresse ägnas åt de fyra ingående aspekterna. Detta kan beskrivas som 

en GIS-kedja och om någon utav aspekterna på det ena eller andra viset prioriteras mindre 

kommer detta att utgöra den svagaste länken och vara begränsande för GIS-systemen i sin 

helhet.16 GIS i form av själva datorn (hårdvara/ mjukvara) kan bli ett användbart verktyg 

först när det placeras i en organisation där det stöds av expertis, strukturerad data och 

organisatoriska rutiner. 17 

I kommande underrubriker beskrivs vad respektive aspekt innebär. 

2.2.1 Expertis 

Expertisdelen i GIS-kedjan innebär att det måste finnas utbildad personal som kan hantera 

hårdvaran/mjukvaran. Personalen måste ha kompetens att hantera hårdvara/mjukvara på ett 

vis som är relevant med hänsyn till vilken uppgift som finns inom organisationen. Det går 

alltså inte att generalisera vilken typ av expertis som efterfrågas utan den måste anpassas till 

organisationen och dess uppgifter.18 

2.2.2 Strukturerad data 

Ett GIS kan svara på intelligenta frågor genom att processa georefererad information. GIS 

kan till exempel svara på vilken som är den snabbaste vägen mellan två punkter.19 För att 

kunna svara på denna typ av intelligenta frågor krävs strukturerad data. Strukturerad data 

innebär data som är lagrad i en databas, refererad till en specifik plats och ett eller flera 

attribut. Specifik plats och attribut utgör tillsammans geografisk information (geoinfo). En 

specifik plats är en plats som är definierad med koordinarter, attributen anger egenskaper 

för den specifika platsen. Ett möjligt attribut är till exempel marklutningen på den specifika 

platsen. Att datan är strukturerad gör det möjligt att presentera en karta med olika lager 

[figur 4]. Varje lager är sammankopplat med en viss typ av geoinfo vilket möjliggör för 

användaren att visa den information som önskas.20 

                                                      
16 Bernhardsen, s. 4. 
17 Ibid s. 330-331. 
18 Ibid s. 330-332. 
19 Ibid s.7. 
20 Ibid s. 5-6. 
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Figur 4. Exempel på olika lager som kan skapas.21 

2.2.3 Organisation  

Olika typer av organisatoriska förutsättningar kan variera avseende existerande datanätverk, 

geoinfo, expertis i användandet av hårdvara/mjukvara. Eftersom data krävs för att nyttja GIS 

måste organisationen organiseras så att dataflödet fungerar i organisationen. Med fungerar 

menas att data som samlats in förs in i databasen på ett standariserat vis, så att data kan 

nyttjas vid behov och för att databasen ska hållas uppdaterad.22  

Ytterligare en punkt som är viktig i organisationsaspekten är att GIS ”säljs in” hos 

personalen. Om personalen inte vill använda GIS eller inte förstår vad GIS kan användas till 

kommer GIS-kedjan aldrig bli fungerande.23 

Vid introducering av GIS i en organisation delas påverkan på organisationen in i två delar:24  

1. Liten påverkan, GIS ses av personalen i organisationen som ett nytt och eventuellt 

användbart verktyg. Kanske erbjuder det möjligheter men kanske behöver personalen 

inte påverkas alls av att GIS implementeras. 

2. Stor påverkan, GIS påverkar hur hela organisationen arbetar. Organisationen 

påverkas i sin helhet och införandet går inte obemärkt förbi någon. 

2.2.4 Hårdvara/mjukvara 

Hårdvara/mjukvara avser den dator och det mjukvarusystem som används. Den här 

aspekten uppfylls huvudsakligen av att ”rätt” val utav hårdvara/mjukvara görs. Vad som är 

                                                      
21 Ekerö kommun, hämtad 120520.  
22 Bernhardsen, s. 331-332. 
23 Ibid s. 335. 
24 Ibid s. 332. 
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rätt beror på organisationen och dess uppgift. Rätt val innebär att GIS-systemet kan utföra de 

funktioner som behövs i relation till vad som efterfrågas i organisationen. Utan hänsyn till 

ekonomi och hårdvaruutformning innebär den här aspekten främst att en mjukvara som 

passar organisationen används för att GIS-kedjan ska kunna bli stark.25  

2.3 Teori 2 – militärgeografi 

När militära operationer genomförs påverkas de av terrängen och geografin. För 

beslutsfattande krävs information om geografin på platsen.26  

I International Handbook Military Geography (Internationell handbok för militärgeografi)  

beskrivs hur olika modeller bör tas fram för att skapa ett beslutsunderlag. Modellerna utgörs 

av definierade attribut som efter en sammanställning kan utgöra stöd till beslutsunderlag. 

Modellerna fungerar som förenklade versioner av verkligheten där endast de attribut som är 

intressanta ingår.  

Attribut kan till exempel vara vägar med bärighet över 2 ton och asfalterade vägar. Vid 

samkörning eller bedömning av dessa två attribut kan en karta med oleat konstrueras som 

märker ut vilka vägar som överensstämmer med attributen – de möjliga färdvägarna är 

funna.27  

Modellerna kan användas som en förutsättning för beslutsfattande. Modellerna ger 

information, det viktigaste med den informationen är att den är av hög kvalité, att 

informationen håller hög kvalité handlar främst om det finns geoinfo tillgängligt – både 

kvalitativt och kvantitativt.28 

2.4 Teori 3 – den infologiska ekvationen 

Den infologiska ekvationen är ett förklaringsverktyg för hur information kan variera 

beroende på tillgänglig tid, data eller utbildning/förkunskap hos användaren av ett 

informationssystem. Om användaren till exempel inte har någon förkunskap/utbildning så 

går det inte få ut någon information oavsett om tillgången på data är fullgod. Detta beror på 

att informationsprocessen (i) inbegriper tre olika variabler som kan variera från person till 

person och variera i olika situationer.29 

 

                                                      
25 Bernhardsen, s. 362-367. 
26 Mang och Häusler, s. 21. 
27 Ibid s. 23-28. 
28 Ibid s. 26. 
29 Ibid s. 144. 
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Den infologiska ekvationen ser ut enligt följande:30 

I=i(D, S, t) 

I= information 

i= informationsprocessen 

D= data 

S= förkunskap/utbildning 

t= given tid 

Den infologiska ekvationen gör det även klart att människor som ska tolka data är 

inkluderade i informationssystemet. Ett datasystem måste därför kombineras med en 

organisation för att det ska utgöra ett informationssystem.31  

2.5 Användning av teorier – val av teoretiskt ramverk 

Teori 1 – GIS-kedjan är anpassad explicit för geografiska informationssystem, den kommer att 

användas som analysverktyg.  

Genom nyttjandet av GIS-kedjan som teoretiskt ramverk vid analysen erhålls en holistisk syn 

på ArcGIS i en bataljonsstab. Framför allt på grund av att de fyra aspekterna utgör ett gott 

stöd för att analysera ett GIS i sin helhet och för att de krävs för användning av GIS. 

Teori 2 – militärgeografi inordnas i analysen av aspekten hårdvara/mjukvara för att bedöma 

ifall de funktioner som ArcGIS tillhandahåller är i enlighet med vad som krävs för analyser 

enligt teorin om militärgeografi.  

Teori 3 – den infologiska ekvationen inordnas i analysen som stöd för att bedöma hur tidspress, 

utbildning och data påverkar arbetet med ett informationssystem. 

3. Metod 

3.1 Teorikapitlets metod 

Det teoretiska ramverket i uppsatsen är inhämtat genom litteratursökning32 på bibliotek och i 

databaser. Flera olika teorier har studerats för att finna teorier som passar för applicering 

gentemot GIS samt PUT och är lämpliga som grund för analysverktyget. 

                                                      
30 Börje Langefors, Essays on Infology (Lund: 1999), s. 144. 
31 Ibid  s. 145. 
32 Rolf Ejvegård, Vetenskaplig metod (Lund: 2011), s. 45. 
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3.2 Empirikapitlets metod 

Empirin i uppsatsen är inhämtad genom litteratursökning, litteraturstudier samt 

semistrukturerade intervjuer33. Inhämtad data har behandlas med kvalitativ textanalys34 för att 

sedan presentera empiri i enlighet med deskriptiv metod35. 

De semistrukturerade intervjuerna genomfördes med ansvariga gentemot FM på ESRI samt 

med ansvariga gentemot FM och markarenan på Geo SE. Intervjun med ESRI är en bra 

förstahandskälla på så vis att de kan ge trovärdiga svar på frågor om ArcGIS. Att intervjua 

ESRI innebär dock att de sannolikt är trogna sin produkt och inte belyser det som till 

exempel innebär problematik i användandet av ArcGIS. För att hantera risken för tendens 

används även ESRI:s webbaserade stöd för att möjliggöra för en fristående bedömning 

gällande exempelvis användarvänlighet36. Som ytterligare ett komplement ställdes även 

frågor om ArcGIS och användarvänlighet till Geo SE. 

Geo SE är också en förstahandskälla – de är ansvariga för geosupport gentemot FM. Även 

här finns dock tendensproblematik då de kanske väljer att inte belysa brister i exempelvis 

den geosupport som bedrivs. För att få en korrekt uppfattning och en pålitlig bild av den 

geosupport som bedrivs eller planeras för, nyttjas därför även Handbok geosupport som källa. 

Intervjumall för genomförandet av semistrukturerade intervjuer med Geo SE och ESRI enligt 

bilaga 1.  

3.3 Analyskapitlets metod 

Analysen är en klassindelad analys som används för att generera grundade slutsatser.37 De 

klasser som används i analysen är GIS-kedjans fyra aspekter. Aspekterna används i två 

analyser, först analyseras vad som krävs för en fungerande GIS-kedja och sedan vilka 

förutsättningar som redan finns för en fungerande GIS-kedja. 

Aspekterna behandlar tillsammans teknik avseende vilka funktioner ArcGIS kan leverera 

som är relevanta för PUT och förutsättningar relaterade till den kontext det innebär att 

använda ArcGIS i en bataljonsstab.  

                                                      
33 Martyn Denscombe, Forskningshandboken (Lund: 2011), s. 234-235. 
34 Peter Esaiasson m.fl. Metodpraktikan (Stockholm: 2010), s. 237. 
35 Ejvegård, s. 32-33. 
36 Med användarvänlighet avses om ArcGIS bedöms möjligt att nyttja utan utbildning.  
37 Esaiasson, s. 155-157. 



Kd Anja Lind SA på C-nivå Sida 17 (43) 

OP-TA 09-12 2012-05-28  

 

3.3.1 Metod för analys 1 – vad krävs? 

I analys 1 trianguleras38 vad som krävs för att uppnå en fungerande GIS-kedja. Triangulering 

innebär att tre typer av information studeras för att få en version som inkluderar information 

från samtliga tre delar. I uppsatsen studeras informationen: vad är signifikant för PUT, 

syfte/uppgift med PUT och teorin om GIS-kedjan [Figur 5].  

 

Figur 5. Schematisk bild av analys 1. 

3.3.2 Metod för analys 2 – vilka förutsättningar finns? 

I analys 2 undersöks vilka förutsättningar som redan finns för en fungerande GIS-kedja 

genom härledning. Det innebär att en härledningsregel39 används för att undersöka om 

förutsättningar finns eller ej. Resultatet från analys 1 och empirin nyttjas som premisser. 

Härledningen innebär en form av bevis för om en förutsättning finns eller inte, det är 

härledningsregeln och premisserna som styr vad som blir resultatet [Figur 6].  

Varje aspekt analyseras var för sig men härledningsregeln är densamma:  

- Om premiss från analys 1 återfinns i empirin betyder det att en förutsättning finns.  

                                                      
38 Denscombe, s. 188. 
39 Dagfinn Føllesdal m.fl. Argumentationsteori, språk och vetenskapsfilosofi (Stockholm: 2001), s. 301-
302. 

Vad som 
krävs 

Signifikant 
för PUT 

Teori,  

GIS-kedjan 

Syfte/uppgift 
med PUT 



Kd Anja Lind SA på C-nivå Sida 18 (43) 

OP-TA 09-12 2012-05-28  

 

 

 

Resultatet av analys 2 nyttjas som utgångspunkt för en diskussion om varför förutsättningar 

finns eller vad det är som saknas för det ska finnas förutsättningar. 

3.4 Diskussion av metodval 

Den huvudsakliga metoden för uppsatsen är en litteraturstudie. Det gör att uppsatsen inte 

behandlar eller analyserar dagens nyttjande av GIS i specifika bataljonsstaber vid PUT 

bedömanden. Eftersom frågeställningen berör GIS generellt – inte specifikt hur just ArcGIS 

används idag – är det positivt att en litteraturstudie ligger till grund för undersökningen. 

Svaren blir då generellt giltiga, och metoden passar väl med frågeställningen. Detta på grund 

av att metodvalet påverkar forskningsresultatet, det innebär att frågeställning och metod 

måste jobba i samma riktning.  

Vid undersökningen av vilka förutsättningar som finns för användning av GIS utgörs 

undersökningsmaterialet huvudsakligen av Handbok geosupport (remissutgåva). Det finns två 

anledningar till varför Handbok geosupport valts som undersökningsmaterial framför till 

exempel intervjuer på en bataljonsstab, dels har hänsyn tagits till tillgänglig tid, dels 

möjliggör användningen av en handbok för att resultatet av undersökningen eventuellt har 

generaliserbarhet på samtliga bataljoner i FM. 

Valet att använda en handbok på remiss motiveras av att en tidigare utgåva inte funnits samt 

av att remissutgåvan speglar den samlade bild som råder gällande geosupport i dagsläget 

från FM. Uppsatsresultatet kan möjligen användas som stöd för utformningen av vissa delar 

av FM-geosupport. 

För denna uppsats finns ingen given härledningsregel för analys 2 att tillgå sedan tidigare, 

den utformas explicit för uppsatsen. Det betyder att den styrs av den 

informationsinhämtning som genomförts och inte per automatik är applicerbar i andra 

Figur 6. Schematisk bild av analys 2. 
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sammanhang. Det kan anses vara en begränsning – härledningsregeln blir användbar i 

endast detta fall och eventuellt svår att använda med andra premisser. Samtidigt är det bra 

att härledningsregeln är utformad för att analysera just den kontext och det system som är 

aktuellt, då den ger ett tydligt och enkelt svar som resultat.  

4. Empiri 

4.1 Planering under tidspress 

Vid beslutsfattande och planering är det viktigt att ha en god situationsuppfattning. Även 

om beslutsfattaren har god situationsuppfattning från början måste den tillkomna 

information som ett nytt uppdrag innebär integreras i den rådande 

situationsuppfattningen.40 Utifrån ett grundantagande om att stress råder i fältmiljö är det 

viktigt att ”försöka begränsa den individuella kognitiva belastningen som uppstår på grund 

av beslutsproblemet…”41  ”ju mer kognitiv belastning som hänför sig till andra faktorer än 

själva beslutsproblemet (t ex tidspress) dess mindre kognitiv kapacitet återstår för 

bearbetning av detsamma”42. Planeringsmetoden planering under tidspress (PUT) är en metod 

som genom sin uppbyggnad är tänkt som stöd vid planering för att hantera stress och behov 

av situationsuppfattning. 

Planeringsmetoden PUT är en metod framtagen utifrån flera olika traditionella 

planeringsmetoder. PUT-metoden tillhandahåller ett tillvägagångssätt för att generellt lösa 

militära planeringsproblem. Fokus i PUT-metoden är att produkten blir en bra plan, det 

ställs inga krav på specifik dokumentation under arbetet men planen måste förstås kunna 

motiveras. Planeringsmetoden är indelad i tre steg vilka vidare är indelade i olika moment 

[figur 7].43  

  

                                                      
40 Peter Thunholm, Ett steg mot en föreskrivande modell för militärt taktiskt beslutsfattande  
(Försvarhögskolan: 2000), s. 12. 
41 Ibid s. 7. 
42 Ibid s. 7. 
43 Metodhandbok ledning bataljon s. 57. 
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Figur 7. Översiktsbild PUT. 

Den deluppgift som uppsatsen bearbetar och analyserar för att söka svar på frågeställningen 

är bedömningen av terräng, väder och sikt (steg, moment och deluppgift är ljusmarkerade i 

[figur 7]). Anledningen till att den deluppgiften är utsedd till föremål för bearbetning och 

analys är att det syfte som finns kopplat till deluppgiften är att skapa visuella presentationer 

av terrängen. I ArcGIS kan man skapa visuella presentationer.44 Det gör att processerna i det 

momentet är relevanta att använda för att utreda vad som krävs för en fungerande GIS-kedja 

i ett PUT-bedömande med ArcGIS som tekniskt stöd. Då det fortsättningsvis i uppsatsen står 

PUT-bedömande är det underförstått att det är bedömningen av terräng, väder och sikt som 

avses. 

4.1.1 Underrättelsesektionen och PUT 

Då tid finns genomförs PUT-bedömande med fördel av hela staben. Staben arbetar då 

sektionsindelat och genomför allteftersom redovisningar av planeringsläget. Syftet med att 

hela staben genomför bedömandet är att det möjliggör för att mesta möjliga synviklar kan 

belysas, det minskar även behovet av stabsorienteringar eftersom huvuddelen av 

stabsmedlemmarna får förståelse för aktuell uppgift.45  

Underrättelsesektionen i bataljonsstaben är den sektion som är ansvarig för att genomföra 

bedömningen av terräng, väder och sikt. Underrättelsesektionen arbetar enligt metoden 

intelligence preparation of the battlefield (IPB). IPB genomförs i tre steg, varje steg kan integreras 

och kopplas till ett moment som beskrivs i PUT. I den första delen av IPB-metoden 

                                                      
44 Intervju ESRI och Geo SE. 
45 Metodhandbok ledning bataljon, s. 60. 

Steg Ingående moment Deluppgift moment 2 

A. Vad måste uppnås för 
att lösa uppdraget? 

1. Förstå uppdraget. 
 

B. Hur kan uppdraget 
lösas? 

2. Identifiera 
utgångsvärden. 

 

a) Civilläget 

b) Terräng, väder och sikt 
c) Motståndaren läge och 

stridsvärde 

d) Motståndarens 
handlingsmöjligheter 

a) Ta fram egna 
handlingsalternativ. 

 

b) Definiera framgångsfaktorer. 

C. Hur ska uppdraget 
lösas? 

c) Utveckla en genial plan.  
d) Spela på planen. 

e) Besluta. 

f) Utarbeta order, beslutstöds- 
samt uppföljningsplan. 
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genomförs värdering av insatsmiljön46. Värderingen av insatsmiljön kopplas till moment två 

och deluppgiften terräng, väder och sikt.47 

4.1.2 Bedömning av terräng, väder och sikt 

Deluppgiften bedömning av terräng, väder och sikt beskrivs i Metodhandbok ledning bataljon. 

Processen innebär att det ska genomföras en värdering av den militära geografin inom 

ramen för bataljonens område. I processen söks svar på flera frågor:48 

- Vart finns möjliga observationspunkter? 

- Vart kan förbandet framrycka dolt? 

- Vilka hinder, i form av exempelvis vattendrag, berg och bebyggelse, finns i området? 

- Vilka vägar kan användas som framryckningsvägar/transportstråk? 

- Vad utgör nyckelterräng? 

- Vilka osäkerheter råder inom området? Exempelvis osäkerheter angående broars 

bärighet. 

Dessa frågor är utgångspunkten i bedömandet av terrängen och när de besvarats förs 

slutsatser över till planeringsoleatet som nyttjas i den fortsatta bedömningsprocessen. 

Tyngdpunkten under moment två är lokaliserad till bedömningen av terrängen. 

Bedömningen av väder och sikt sker beroende på vilken påverkan väder/sikt förväntas har 

på egna och fiendens möjligheter i aktuell operation. 

4.1.3 Signifikant för ett PUT-bedömande  

”I verkliga lägen har beslutsfattaren sannolikt redan en god situationsuppfattning när ett 

bedömandearbete startar.”49 Även om beslutsfattaren har god situationsuppfattning från 

början måste den tillkomna information som ett nytt uppdrag innebär integreras i den 

rådande situationsuppfattningen. Utifrån ett grundantagande om att stress råder i fältmiljö 

är det viktigt att ”försöka begränsa den individuella kognitiva belastningen som uppstår på 

grund av beslutsproblemet, annars kommer inte […] PUT-modellen att upplevas som 

användbar av officerare i fältmiljö”50. Eftersom ”ju mer kognitiv belastning som hänför sig 

till andra faktorer än själva beslutsproblemet (t ex tidspress) dess mindre kognitiv kapacitet 

återstår för bearbetning av detsamma”51. För att genomföra PUT-bedömande behövs 

följaktligen en uppdaterad situationsuppfattning och den bör erhållas utan alltför stor 

kognitiv belastning eftersom den kognitiva belastningen annars tar resurser från 

                                                      
46 Försvarsmakten, Försvarsmaktens underrättelsereglemente (Stockholm: 2010), s. 78. 
47 Metodhandbok ledning bataljon, s.159-160. 
48 Ibid s. 69. 
49 Thunholm 2000, s. 12. 
50 Ibid s. 7. 
51 Ibid s. 7. 
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bedömningsarbetet. Med hänvisning till ovanstående listas därför tidspress och enkelhet52 som 

signifikant för PUT-bedömande. 

Vid PUT-bedömanden är bataljonschefen i behov av att underrättelsefunktionen ska bedöma 

miljön inom området samt motståndaren, för detta behövs information.53 Information behövs 

även för att upprätthålla en gemensam situationsuppfattning.54 Eftersom både gemensam 

situationsuppfattning och bedömningen av miljön och motstådaren är viktig i PUT-

bedömandet listas informationsbehov som signifikant.  

”Genom samtliga arbetsmoment i PUT är visualisering ett nyckelord.”55 Under moment två 

illustreras det till exempel genom att syftet är att skapa en visuell presentation.56 Detta 

medför att visualisering är signifikant för PUT-bedömanden. 

Det som listats som signifikant för PUT-bedömanden är följande: 

 Tidspress 

 Enkelhet 

 Informationsbehov 

 Visualisering 

  

                                                      
52 Med enkelhet menas att det arbete som genomförs med exempelvis tekniska stödsystem bör ske 
smidigt och inte ta kraft från bedömningsarbetet.  
53 Metodhandbok ledning bataljon, s. 68. 
54 Försvarsmaktens underrättelsereglemente, s. 18. 
55 Peter Thunholm, Årsrapport 2006 – bilaga 1 (Försvarshögskolan: 2006) s. 5. 
56 Metodhandbok ledning bataljon, s. 69. 
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4.2  Geosupport i FM 

4.2.1 Geosupport 

Geosupport är en funktion i FM som har till uppgift att tillhandahålla insatsspecifikt stöd till 

förband, personal och IT-system. Stödet utgörs av geografisk information, datafångst57, 

databasunderhåll, rådgivning och produktion av digitala och analoga produkter.58 

Geosupport delas in i tre nivåer:59 

- Geosupport, operativ nivå 

- Främre geosupport, taktisk nivå 

Fältmätning, datafångst, produktion av kartor, underhåll av databaser, samverkan 

med andra nationer. Stödet bedrivs av geosupportgrupp (GeoSG) 

- Bakre geosupport, taktisk nivå 

Bedrivs av Försvarsmaktens stödenhet för geografisk information (Geo SE) som stödjer 

GeoSG eller insatt förband där geoinfoförmåga inte finns. Svarar för långsiktig 

uppföljning och produktion. 

4.2.2 Aktörer inom geosupport 

Geoinfotjänsten 

Geoinfortjänsten vid Högkvarteret (HKV) lyder under chefen produktion (C PROD). Det är 

Geoinfotjänsten som initierar beställning av GIS-system till FM [Figur. 8]. Geoinfotjänsten 

tillser även att FM har tillgång till geografisk information för att kunna lösa aktuella 

uppgifter.60  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
57 Insamling av data. 
58 Försvarsmakten, Handbok  geosupport (Stockholm: 2011) s. 8.   
59 Ibid s. 8-9. 
60 Ibid s. 9-10. 

Figur 8. Ledning och styrning av 

geoinfotjänsten.  

(Källa: Handbok geosupport s.10) 
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Geo SE 

Geo SE tillhör Lantmäteriet och är ”sammanhållande för Försvarsmakten avseende 

anskaffning, lagring, bearbetning och distribution av geografisk information till FM IT-

system, förband och användare” 61. 

Geo SE försörjer Försvarsmakten med geografisk information på uppdrag av Geoinfotjänsten. 

Geo SE stödjer FM med bland annat geosupport och standardiseringsarbete inom geografisk 

informationsförsörjning.62  

Det praktiska stödet som Geo SE erbjuder innebär till exempel att GeoSG kan maila eller 

ringa Geo SE för support gällande funktionsfrågor. Frågor om hur programvaror fungerar 

eller frågor om vilka geodata som ska användas är två exempel på funktionsfrågor.63  

Geoofficer – SO GEO 

SO GEO är ansvarig för frågor som behandlar geografin och terrängens påverkan på 

operationen. SO GEO har även utökad kunskap om hur terrängen bör nyttjas på bästa vis för 

operationen. SO GEO finns oftast i högre staber och ansvarar för insatsens totala behov av 

geosupport och geoinfo. I staber på lägre nivåer är SO GEO ibland en tillika uppgift 

beroende på behov av kunskap som rör geoinfo och geosupport. I de fall staben saknar 

SO GEO är generellt chefen GeoSG den som innehar motsvarande sakkunnighet som SO 

GEO.64 

Geosupportgrupper – GeoSG och Geocell 

GeoSG kan stödja förbandens behov av inhämtning, bearbetning, analys, produktion och 

användarstöd relaterat till geosupport. Inhämtning av information kan ske både av GeoSG 

själv eller genom sammanställning av rapporter med geografisk information som sedan görs 

tillgänglig i IT-system och tryckta produkter. Här är valet av attribut för insamlad geoinfo 

viktig för att insamlad geoinfo ska kunna nyttjas. Kompetens att inordna geoinfo med 

attribut har GeoSG. Bearbetning av data kan ske på olika vis i GeoSG. Bearbetningen 

omfattar allt från att data tillförs attribut till att inskannade kartor bearbetas för att senare 

kunna användas som geosupport.65 

 

I och med att GeoSG kan inhämta och bearbeta geoinfo möjliggör det även för analys genom 

kombination av geoinfo med verksamhetsdata. På det viset kan ny information skapas. 

                                                      
61 Handbok  geosupport s. 27-28. 
62 Ibid s. 10. 
63 Ibid s. 12. 
64 Ibid s. 22. 
65 Ibid s. 24-25. 
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Resultatet av den nya informationen kan presenteras på olika vis beroende på beställarens 

önskemål (beställare kan exempelvis vara personal i bataljonsstaben).66 

Produktion i GeoSG betyder att det görs ett urval bland den geoinfo som finns tillgänglig för 

att skapa geografiskt underlag antingen på papper eller i digital form.67 

Geosupportgrupperna är specialiserade på att skapa produkter anpassade för enheter med 

unika uppgifter. GeoSG är också en bearbetnings- och analysresurs vid genomförande av 

planering i staben. GeoSG är en resurs särskilt vid genomgående planeringsarbeten. Även 

vid mindre analysarbeten är Geosupportgruppen en resurs som kan genomföra 

analysarbeten vilka kan användas som beslutsunderlag.68  

Sex man ingår i en GeoSG. Gruppen har egna fordon för transport av den utrustning som 

tillhör varje GeoSG. Geosupportgruppen kan delas upp i två delar för att underställas en 

stab eller ett förband.69 En sådan uppdelning kan till exempel resultera i att det bildas en 

geocell. En geocell är en stabsfunktion som kan se olika ut beroende på uppgift och insats. 

Geocellen finns framförallt i högre staber, brigadstab, task-force stab eller motsvarande. 

Geocellens främsta uppgift är att skapa en produkt som är rätt för användaren. För att det 

ska vara möjligt bör goda kontakter mellan geocellen och staben upprättas. Att kontakter 

skapas bör främjas av chefens inledande agerande som bör inbegripa att information sprids 

om geocellens verksamhet och vad geocellen kan tillhandahålla för typ av tjänster. 

Geocellens huvudsakliga uppgift är att bidra till geoinfo och tillse att korrekt geoinfo finns 

tillgänglig i papperskartor och tekniska system, detta för att stödja stabens lägesuppfattning 

och situationsmedvetenhet.70  

Geocellen har även vissa stående arbetsuppgifter, de omfattas av följande:71 

- Säkerhetskopiering av data enligt uppsatta rutiner, varje dygn och varje    vecka. 

- Ajourhålla datastrukturen.  

- Ajourhålla produktregister och mappar för pdf/jpg/mxd.  

- Vård och underhåll av geocellens utrymmen och materiel. 

Vid staber på bataljonsnivå bör det utöver GeoSG eller geocellen finnas en Fältarbete/Geo-

funktion med utökad kunskap inom geo-området med särskild kunskap som geo-

/underrättelseanalytiker.72 

                                                      
66 Handbok geosupport s. 25. 
67 Ibid s. 25. 
68 Ibid s. 23. 
69 Ibid s. 23. 
70 Ibid s. 26-27. 
71 Ibid s. 27. 
72 Ibid s. 27. 
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4.2.3 Snabb geografisk informationsförsörjning (SGIF) 

SGIF är ett utvecklingsprojekt inom FMV på uppdrag av FM. Projektet syftar till att öka den 

operativa förmågan under insats genom möjligheten att ladda geodata under insats. 

Målsättningen är att geografisk information ska kunna införas i system av ordinarie 

personal. Införandet i GIS ska kunna ske utan anpassning av hård- eller mjukvara och utan 

inblandning av till exempel specialist inom området från Geo SE. Målet med SGIF är både att 

öka datatillgång och datakvalitén för att förbättra geografiska stödsystem för att på det viset  

öka förbandens operativa förmåga.73 

4.2.4 GEOLIST 

När operationer genomförs upprättas en GEOLIST. De geografiska dataset74 och produkter 

som finns med på GEOLIST är godkända att använda. Dokumentet är specifikt för varje 

operation och är uppdelat i fyra olika kategorier.75   

De fyra kategorierna är: 

Designated geospatial information – DGI 

DGI är kartprodukter eller data som är godkända för användning. DGI ska användas 

som referenser i planer, orderverk, genomförande och rapportering. DGI-produkter 

är standardiserade vilket innebär att uppfyller NATO-standard. DGI kan spridas till 

alla länder i insatsen vid internationell insats. Nationell militär kartserie (NMK) är ett 

exempel på DGI.76 

Supplementary geospatial information – SIG 

Kartprodukter som definieras SIG är gemensamma för insatsen men uppfyller inte 

kraven för DGI. SIG-produkter produceras oftast inom insatsen av egna resurser. Den 

stab som leder insatsen bestämmer vilken information som kan benämnas SIG.77  

Miscellaneous products – MISC 

MISC-produkter eller dataset utnämns normalt av det egna högkvarteret. 

MISC-produkterna eller dataset produceras även av det egna högkvarteret. Varje 

produkt förses med ett eget MISC-nummer. TIM-objekt78 är ett exempel på 

MISC-produkt.79 

                                                      
73 Handbok  geosupport s. 18. 
74 Med dataset avses samling av data. 
75 Handbok geosupport s. 21. 
76 Ibid s. 19. 
77 Ibid s. 19. 
78 Toxic industrial material. 
79 Handbok geosupport s. 19. 
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Mission specific geospatial information– MSGI och Mission specific products – MSP 

Produkter som produceras och är specifika för insatsen benämns MSP. 

MSP-produkterna tas fram med hjälp av den MSGI som finns tillgänglig. MSP 

produceras av GeoSG, MSP är anpassad för lokala behov hos stab och förband. MSP 

innehåller ofta informationslager i form av: operationsgränser, rapporteringspunkter, 

analysdata etc. MSP är inte styrda att följa en standard så som DGI utan syftet med 

MSP är att tillgodose behoven i till exempel en enskild stab.80 

4.2.5 Rapporteringskedja vid uppkomst eller behov av geoinfo 

För rapportering vid behov av geoinfo och rapportering av nyuppkommen geoinfo finns 

färdiga rapporteringskedjor presenterade i Handbok geosupport.81 

För att möjliggöra för värdering av geoinfo finns en miniminivå för vad som måste ingå i 

rapporten, det är följande:82 

Enhet som genomfört inhämtningen 

Exempel: 2111 GeoSG 

Tidpunkt för inhämtningen 

Exempel: 011530ZNov2010 dvs. Dag-timme-minut (tidzon-månad-år). 

Inhämtningsmetod 

Med vilken metod är informationen inhämtad? ”Exempel på detta kan vara 

genom att digitalisera vägnät från en befintlig flygbild, tracklog från GPS, 

inläsning av Excel-dokument innehållande objekt med tillhörande koordinater, 

eller genom ett telefonsamtal.”83 

Lägesbestämningsmetod 

Hur man fastställt att objektet/företeelsen befinner sig på den plats man angivit. 

Till exempel med hjälp av GPS. 

4.3 ArcGIS 

ArcGIS är varumärket på förtaget ESRI:s GIS-produkter. Försvarsmaktens avtal med ESRI 

gör att Försvarmakten har fri tillgång84 till att nyttja ArcGIS Desktop-produkterna.85 

ArcDesktop består av applikationerna ArcMap och ArcCatalog. Via dessa applikationer är 

det möjligt att använda verktygen som finns i ArcToolbox. Med hjälp av dessa verktyg är det 

                                                      
80 Handbok geosupport s. 20. 
81 Ibid s. 12-13. 
82 Ibid s. 14. 
83 Ibid s.14. 
84 Med fri tillgång menas att FM till exempel får använda nya versioner på mjukvaran då det lanseras.  
85 Intervju ESRI. 
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vidare möjligt att lösa GIS-uppgifter. GIS-uppgifter som rör allt ifrån karthantering, 

datahantering, och geografiska analyser till redigering av data.86  

I ArcToolbox finns flera olika typer av verktyg. Nedan följer två exempel på verktyg vars 

funktioner kan användas på sådant vis att de är relevanta att nyttja i ett PUT-bedömande. 

4.3.1 Verktyg, Viewshed 

Viewshed är ett verktyg som är användbart för att analysera från vilka platser specifika 

objekt är synliga. Det går till exempel att räkna ut från vilka punkter på kartan ett 

vindkraftverk är synligt. I beräkningen är det möjligt att använda olika attribut eller villkor. 

Det går till exempel att identifiera en lämplig observationsplats varifrån det är möjligt att 

observera ett visst antal platser.87  

4.3.2 Verktyg,  Distance Toolset 

I ArcGIS finns verktygslådan Distance Toolset som kan anlysera distans på olika vis [figur 9]. 

Ett verktyg i Distance Toolset gör det möjligt att först finna närmsta väg. Efter att ha funnit 

närmsta väg är det möjligt att kombinera den informationen med vad det kostar88 att åka de 

olika vägarna. Till exempel kan det vara så att det är kortare väg att färdas över ett berg till 

målet men det kanske tar mindre tid att åka runt berget.89 För att beräkna vad det kostar att 

åka genom varje cell kan verktyget Path Distance användas.90 

 

Figur 9. Kartan visar den väg som innebär minsta kostnad mellan två punkter. Attribut så som väglutning och 

vägkvalité användes för att finna den optimala färdvägen.91 Färgkodningen hjälper användaren att tolka 

resultatet. Grönt indikerar den färdväg med minsta kostnad.92 

                                                      
86 ESRI, ”ArcGIS for desktop”, hämtad 120512. 
87 ESRI, ”Using Viewshed and Observer Points for visibility analysis”, hämtad 120512.  
88 Med kostar menas till exempel vad det kostar i tid eller bränsle.  
89 ESRI, ”Distance Analysis”, hämtad 120520.   
90 ESRI, ”Path Distance (Spatial Analyst)”, hämtad 120512.  
91 ESRI, ”Distance Analysis”, hämtad 120520.   
92 Intervju ESRI. 
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4.3.3 ModelBuilder 

ModelBuilder är ett verktyg för att bygga modeller. Modellerna möjliggör att flera verktyg i 

ArcGIS knyts samman genom att resultatet från ett verktyg nyttjas som input i ett annat 

verktyg. 

Fördelarna med ModelBuilder kan sammanfattas enligt följande:93  

 ModelBuilder är ett hjälpmedel att använda för att skapa ett analysverktyg som 

inkluderar flera olika verktyg. 

 Det är möjlig att skapa egna verktyg med hjälp av ModelBuilder. Verktyg som är 

färdiga att använda till en förutbestämd typ av analys. 

4.3.4 Nyttjande av ArcGIS 

Att använda ArcGIS för att skapa modeller eller bara använda enskilda verktyg är svårt utan 

att ha utbildning i programmet.94 På ESRI:s hemsida finns instruktioner för hur man öppnar 

och skapar modeller. De instruktionerna intygar att det som outbildad eller oövad sannolikt 

är svårt att nyttja ArcGIS till dessa funktioner.95 

I och med det avtal som finns med ESRI har försvarsmaktspersonal tillgång till de 

schemalagda utbildningar som ESRI genomför.96 Utbildningarna är av generell karaktär och 

inte specifikt anpassade för militär användning av ArcGIS.97 

  

                                                      
93 ESRI, What is ”ModelBuilder?”, hämtad 120512. 
94 Intervju ESRI samt intervju Geo SE. 
95 ESRI, ”Opening ModelBuilder from toolbox”, hämtad 120512.  
96 Intervju ESRI. 
97 Intervju Geo SE. 
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5. Analys 

5.1 Analys 1 – vad krävs?  

För att komma fram till vad som krävs för en fungerande GIS-kedja genomförs den 

triangulering [Figur 10] som beskrivs i metodkapitlet,    

Vad som krävs i respektive aspekt sammanfattas med korta meningar i rutorna under 

respektive aspekt. 

 

                                                    Figur 10. Schematisk bild av analys 1. 

5.1.1 Expertis 

Utifrån att visualisering är signifikant för PUT krävs personal som har kompetensen att 

skapa visuella presentationer i ArcGIS. Personalen måste vara utbildad så att de kan hantera 

hårdvaran/mjukvaran i enlighet med organisationens uppgift, alltså krävs det personal som 

kan hantera ArcGIS och använda de verktyg som är till nytta i ett PUT-bedömande relaterat 

till uppgiften att bedöma/analysera terrängen.  

Tidspressen som är signifikant för PUT gör att personalen måste kunna göra dessa analyser 

snabbt – varför det är ännu viktigare att personalen är utbildad och kompetent. Om 

personalen är utbildad kan det minska påverkan av given tid så att information – trots 

tidspress – fås ut av ArcGIS.  

Specifikt för PUT-bedömanden så måste personalen även vara kompetent att bedöma och 

anpassa vad som ska visualiseras så att visualiseringen blir till nytta för bedömandet och inte 

utgör extra kognitiv belastning. 
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PUT 
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Figur 11. Vad som krävs i expertisaspekten. 

5.1.2 Strukturerad data 

Det framgår i teorin om GIS-kedjan att utan data är det inte möjligt att få ut någon 

information eller  nytta av ett geografiskt informationssystem, det krävs att en databas finns 

etablerad. Det krävs alltså att bataljonsstaben har tillgång till en databas. 

Den data som en bataljonsstab är beroende av är dels data som bidrar till utformningen av 

kartor likt den klassiska gröna kartan, dels ”ny data” som är nyligen inhämtad och 

operationsspecifik.   

För att sedan nyttja ArcGIS i bedömningsarbetet måste den data som inhämtas under aktuell 

operation indexeras – förses med attribut, struktureras och inordnas – i databasen för att 

tillgodose informationsbehovet som är specifikt för PUT. Då kan operationsspecifik geoinfo 

komma att nyttjas vid PUT-bedömandet. 

 

Figur 12. Vad som krävs i aspekten strukturerad data. 

5.1.3 Organisation 

För en bataljonsstab innebär organisationsaspekten enligt GIS-kedjan att det måste skapas 

rutiner för  fungerande dataflöde. I bataljonsstaben innebär fungerande dataflöde att det 

finns rutiner som möjliggör att data som samlats in struktureras samt standardiseras, att data 

finns tillgänglig direkt vid behov och är uppdaterad. Detta för att fylla informationsbehovet 

och tillgodose den tidspress som råder. 

Geografisk information och värderingen av terrängen avser bara en deluppgift i PUT vilket 

gör att ett GIS i en bataljonsstab sannolikt inte kommer omvälva hur hela organisationen 

jobbar. Det betyder att GIS kan komma att behöva ”säljas in” i staben för att personalen ska 

få upp ögonen för GIS och en vilja att nyttja systemet kan växa fram.  
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Enkelhet i användningen av ArcGIS är sannolikt en förutsättning för personalens vilja att 

använda ArcGIS. Både för att den tidpress som råder inte ska vara begränsande för 

användningen samt för att ArcGIS inte ska ta kraft från bedömandet utan istället ses som ett 

system som utgör stöd för bedömandet. 

 

Figur 13. Vad som krävs i organisationsaspekten. 

5.1.4 Hårdvara/mjukvara 

I ett PUT-bedömande genomförs värderingen av terräng, väder och sikt vars syfte är att: 

”skapa en visuell presentation av terrängen och aktuella väder och siktförhållanden.”98  

Hårdvaran/mjukvaran som används i staben måste därför kunna tillhandahålla en visuell 

presentation (till exempel kartor).  

I PUT ska exempelvis möjliga observationspunkter och framryckningsvägar identifieras. För 

att GIS ska kunna stödja det arbetet måste systemet kunna genomföra sådana analyser och i 

enlighet med teorin om militärgeografi även kunna bygga modeller för att först genomföra 

analys/bedömning och sedan visualisera detta. 

I teorin om GIS-kedjan står det att rätt val av GIS måste göras utifrån hur organisationen ser 

ut och vilken uppgift den har. Det betyder för bataljonsstaben att ArcGIS som helhet eller en 

version av systemet är anpassad att använda i en bataljonsstab. 

 

Figur 14. Vad som krävs i aspekten hårdvara/mjukvara. 

   

                                                      
98 Metodhandbok ledning bataljon, s. 69. 
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5.2 Analys 2 – vilka förutsättningar finns? 

Undersökningen av vilka förutsättningar som redan finns för en fungerande GIS-kedja 

genomförs med den härledningsmetod som beskrivits i metodkapitlet[Figur 15]. 

Vid analysen av respektive aspekt utgörs premiss från analys 1 av de sammanfattade 

meningarna i de blå rutorna för varje aspekt. Premiss från empirin söks genom textanalys. 

Resultatet av analysen presenteras med en beskrivande text och en förklarande bild.  

 

 
 
 

5.2.1 Expertis 

Expertisaspekten bedöms sakna förutsättning för fungerande GIS-kedja [Figur 16]. 

Anledningen till det utgörs främst av att det i empirin inte går att konstatera att det finns 

kompetens hos personalen i en bataljonsstab att hantera de verktyg som är relevanta för 

PUT. Support finns visserligen att få angående mjukvaran från Geo SE men med tanke på 

den tidspress som råder under ett PUT-bedömande är det viktigt att den kompetensen finns 

direkt i bataljonsstaben.  

Det är viktigt att användandet av ArcGIS inte utgör extra kognitiv belastning och att 

hanteringen av verktygen är smidig – inte heller det kan konstateras i empirin, snarare tvärt 

om. Om staben med säkerhet hade haft tillgång till GeoSG eller en Geocell bör det innebära 

att det finns personal som är kompetent att använda verktygen i ArcGIS. Ordvalet bör 

motiveras av att det inte med säkerhet är så att personlen har den utbildning som krävs. 

Även om personalen i GeoSG/Geocell kan hantera verktygen på relevant vis för PUT-

bedömandet kvarstår den tidspress som bedömandet innebär. Tidspressen kan kompenseras 

med att personalen i bataljonsstaben är välutbildad. Påståendet stöds av den infologiska 

ekvationen eftersom goda förkunskaper gör det möjligt att minska påverkan av given tid. 

Figur 15. Schematisk bild av analys 2. 
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Det som återfinns i empirin och kan utgöra delförutsättningar för expertisaspekten är 

förmågan att bedöma vad som visualiseras och kompetens att skapa visuella presentationer i 

ArcGIS. Denna förmåga bedöms återfinnas hos till exempel geoofficeren i staben, under 

förutsättning att sådan finns i staben. Även underrättelsesektionen som arbetar med IPB bör 

kunna bedöma och genomföra analyser för att sedan visualisera för övriga i staben. 

GeoSG innehar förmågan att tillhandahålla visuella produkter både genom tryckta kartor 

och IT-system. Det bör dock poängteras att sådant är fallet endast om bataljonsstaben har 

tillgång till GeoSG och det går inte säkert att säga utifrån empirin. 

 

Figur 16. Analys av förutsättningar för expertisaspekten. 

5.2.2 Strukturerad data 

Aspekten strukturerad data, här finns en förutsättning för fungerande GIS-kedja [Figur 17]. I 

empirin presenteras flera exempel på hur data ska struktureras och inordnas i databas på ett 

vis som uppfyller kraven för vad som kan definieras som strukturerad data. 

Databas och grundkarta levereras inledningsvis av Geo SE då en operation påbörjas. I 

pågående operation finns sedan GeoSG till stöd för hantering och strukturering av 

operationsspecifika produkter och geoinfo (MSP och MSGI). I och med att en GEOLIST 

upprättas när operationer genomförs finns ytterligare en komponent som bidrar till 

struktureringen och tillhandahållandet av data. Rapporteringskedjan vid uppkomst eller 

behov av geoinfo bidrar även den positivt till bedömningen att det finns förutsättningar för 

aspekten strukturerad data. 

Snabb geografisk informationsförsörjning (SGIF) kan sannolikt stärka denna aspekt 

ytterligare då ett mål med projektet är att ordinarie personal ska kunna införa geoinfo i 
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system under pågående insats autonomt. Det skulle kunna möjliggöra för att 

operationsspecifik information finns tillgängligt snabbare i ArcGIS och då även är 

tillgängligt för PUT-bedömande. 

För att struktureringen av data ska fungera i praktiken finns här en viktig koppling till 

organisationsaspekten. Den måste innebära en förutsättning, detta eftersom det är 

organisationen som ska hantera struktureringen av data. 

 

Figur 17. Analys av förutsättningar för aspekten strukturerad data. 

5.2.3 Organisation 

Organisationsaspekten utgör inte en förutsättning för att GIS-kedjan ska vara stark och 

medge användning av ArcGIS i en bataljonsstab [Figur 18]. Att en förutsättning bedöms 

saknas motiveras främst av att det i empirin inte går att finna stöd för att det finns vilja att 

nyttja GIS i staben. Det går inte heller att konstatera att den enkelhet – som sannolikt behövs 

för att för att påverka viljan hos personalen att nyttja ArcGIS –återfinns i empirin i form av 

till exempel användarvänlighet. Rutiner för dataflöde finns i bataljonsstaben genom bland 

annat geosupportgruppens arbete och de rutiner som återfinns i rapporteringskedjor samt 

Geo SE:s arbete. Återigen under förutsättning att GeoSG eller geocell finns tillgänligt för 

bataljonsstaben.  
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Figur 18. Analys av förutsättningar för organisationsaspekten. 

5.2.4 Hårdvara/mjukvara 

ArcGIS erbjuder det som krävs för en fungerande GIS-kedja när det gäller vilka funktioner 

som ArcGIS med dess verktyg kan bidra med i PUT-bedömandet. I och med ModelBuilder 

kan modeller skapas och ArcToolbox med verktyget Distance Toolset kan finna möjliga 

färdvägar genom analys av geoinfo. De visuella presentationerna klarar ArcGIS också av, 

antingen genom visning direkt på dataskärmen eller genom produktion av kartprodukter.  

Denna aspekt är starkt sammankopplad med strukturerad data. Om inte den utgör en 

förutsättning faller även aspekten hårdvara/mjukvara eftersom strukturerad data är en 

förutsättning för användningen av ArcGIS och dess funktioner. En stark koppling finns även 

till expertisaspekten då det krävs personal för att genomföra de analyser som verktygen 

ArcGIS tillhandahåller. 

I empirin går det inte att finna information om att delar av eller funktioner i ArcGIS är 

anpassat för att användas specifikt i en bataljonsstab, det är huvudanledningen till att 

ArcGIS som mjukvara inte utgör en existerande förutsättning för vad som krävs.  

 

Figur 19. Analys av förutsättningar för aspekten hårdvara/mjukvara. 
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6. Avslutning 

6.1 Diskussion 

 

Figur 20. Röda aspekter (ljusgrå) saknar förutsättning. Gröna aspekter (mörkgrå) betyder att förutsättning 

finns. 

Expertis 

För att göra expertisaspekten starkare i GIS-kedjan skulle ett system som erbjuder en form av 

knapptryckningar som är anpassade för PUT sannolikt göra det enklare att uppfylla 

expertisaspekten av GIS-kedjan. En sådan teknologisk förbättring skulle innebära sänkt krav 

på utbildning vilket skulle göra det möjligt för större delar av personalen i staben att stärka 

expertisaspekten. Det är dock viktigt att notera att en sådan förenkling skulle betyda att 

systemets kapacitet begränsas. En begränsning i kapaciteten är inte önskvärd för all personal 

med tillgång till ArcGIS. En sådan förenkling bör antingen bara göras tillgänglig för viss 

personal alternativ bara utgöra ett val för att inte minska kapaciteten på ArcGIS i sin helhet. 

I Handbok geosupport är det inte tydligt att det finns en Geocell kopplad till varje 

bataljonsstab. Geocellen bedöms utifrån empirin ha förmåga att nyttja ArcGIS så som krävs 

eftersom de utgör en nyckelfunktion i geosupporten. Ett sätt att stärka expertisaspekt skulle 

därför vara att varje bataljonsstab tilldelas en geocell eller annan organisationsenhet med 

motsvarande kompetens. 

Beskrivningen av SO GEO i Handbok geosupport gör det inte säkert att den befattningen i en 

bataljonsstab per automatik innebär att expertisaspekten utgör en förutsättning. Här finns 

dock möjlighet att ha en speciell person tillgänglig som är särskilt duktig på ArcGIS och dess 

funktioner relaterat till PUT-bedömanden. Om detta vore verklighet i bataljonsstaben skulle 

det kunna vara en förutsättning för fungerande GIS-kedja.  

Inte heller underrättelsesektionen kan utifrån den beskrivning som finns i metodhanbok 

ledning bataljon med säkerhet sägas ha den kompetens i ArcGIS som krävs för nyttjande vid 

PUT-bedömanden och för skapande av fungerande expertisaspekt. Om 

underrättelsesektionen i verkligheten har den kompetens som krävs för att nyttja ArcGIS är 

det möjligt att expertisaspekten skulle kunna utgöra en förutsättning för fungerande GIS-

kedja. 

Expertis Strukturerad 
data 

Organisation 
Hårdvara/ 

Mjukvara 
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Sammanfattningsvis är nyckeln till en fungerande expertisaspekt att det finns personal 

tillgänglig vid PUT-bedömandena som är kompetenta att nyttja ArcGIS.  

Strukturerad data  

Att Geo SE finns som stöd för att leverera data är positivt för aspekten strukturerad data i 

bataljonsstaben eftersom det är en grund för att kunna använda GIS. Möjligheten till 

förfinade analyser ökar dock om personalen på plats i bataljonsstaben eller stödfunktioner 

(Geocell) matar in data efterhand som insatsen pågår för att ha tillgång till ny data i 

bedömandena, även här kanske SGIF är lösningen på det behovet. 

Eftersom det bedöms finnas förutsättningar för den här aspekten utifrån Handbok geosupport 

är det viktigaste med denna aspekt att verkligheten överensstämmer med handboken och att 

de stödsystem vad gäller elförsörjning, bandbredd för informationsöverföring  etc. verkligen 

fungerar. 

Organisation 

I Metodhandbok ledning bataljon eller Handbok geosupport finns inget som tyder på att 

bataljonsstaben har en struktur där personalen uppmanas att använda ArcGIS. Det går att 

läsa att tekniska hjälpmedel finns och bör nyttjas, men det finns inte preciserat att 

Försvarsmaktens GIS-system ska användas. En eventuell beskrivning av det i Metodhandbok 

ledning bataljon ska sannolikt inte vara för detaljerad men en uppmaning om att använda 

tillgängligt GIS skulle kunna stärka organisationsaspekten på så vis att den får fler i 

organisationen att vilja nyttja det geografiska informationssystemet vilket stärker GIS-kedjan 

i sin helhet. 

En styrka i organisationsaspekten är att det finns rutiner för dataflöden preciserade i Handbok 

geosupport. Här bör det dock observeras att det inte räcker med att det finns skrivet i en 

handbok hur det ska fungera, instruktionerna måste även omsättas i verklighet. 

Hårdvara/mjukvara 

ArcGIS innebär som mjukvara att det som efterfrågas i PUT avseende analyser av terrängen 

kan genomföras. Detta är bra men det kommer inte ha effekt på arbetet i bataljonsstaben 

förrän personalen väljer eller har förmågan att nyttja systemet. Att detta måste ske i 

kombination med att strukturerad och aktuell data finns tillgänglig innebär ytterligare ett 

grundkrav för användningen av ArcGIS. 

I förlängningen, när personalen är utbildad och rutiner för dataflöde fungerar, är det kanske 

SGIF som behövs för att användningen av ArcGIS ska bli aktuell i bataljonsstaber på riktigt. 

Fungerande SGIF skulle innebära att geoinfo finns tillgängligt snabbare och att personalen 

kan hantera de procedurer det innebär att föra in geoinfo i systemet utan stöd av till exempel 

Geo SE eller GeoSG. SGIF kan också ha positiv påverkan på att tid frigörs. Om tid frigörs kan 
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det öka möjligheten till att få ut mer information även om tillgänglig data och 

utbildningsnivå hos personalen är den samma. Om SGIF innebär att personalen har goda 

förkunskaper innebär det också positiva effekter på så vis att samma data kan ge mer 

information till följd av att personalen är välutbildad. 

Aspekten bygger på att ArcGIS som mjukvara passar en bataljonsstab. Viktigt är att 

uppdatering av den mjukvara som används sker kontinuerligt i bataljonsstaberna, detta för 

att bästa version av mjukvaran ska finnas tillgänglig hos användaren.  

Att ArcGIS inte är speciellt framtaget för användning i bataljonsstaber och den kontext det 

innebär är ett hinder. Det går att koppla samman med Brorsons studie där han konstaterar 

att ett GIS bör utformas så det blir användarvänligt genom att brukaren är involverad tidigt i 

utvecklingsprocessen av GIS. Ett sätt att hantera den problematik som utbildningen av 

personal och användarvänligheten tycks utgöra kan vara att utveckla en speciell 

programvara som grundar sig på ArcGIS men är specifikt framtagen för användning i 

bataljonsstaber och vid PUT-bedömanden.  

6.2 Slutsats 

Ett flertal slutsatser har dragits baserade på den empiriska studien.  

För att nyttja GIS vid PUT-bedömanden krävs utbildning, det är en återkommande faktor 

som är viktig i flera aspekter i GIS-kedjan. Både expertisaspekten, aspekten strukturerad 

data och hårdvara/mjukvara-aspekten involverar på något vis utbildning. Utbildningen är 

viktig dels för att kunna använda ArcGIS samt för att minska påverkan av den tidspress som 

ofta råder vid PUT-bedömanden. Utöver att utbildning konstateras vara viktig så är även 

möjligheterna och rutinerna för att strukturera data en stor del av det som krävs för 

nyttjande av ArcGIS i en bataljonsstab.  

Det går därför att dra slutsatsen att utbildning av personal måste ses som en 

grundförutsättning för att GIS-kedjan ska vara stark, utökad utbildning är därför en 

förutsättning för att möjliggöra nyttjande av ArcGIS i en bataljonsstab. Detta motiveras av att 

de förutsättningar som saknas i många fall utgörs av en brist i form av utbildning.  

Ytterligare en slutsats är att de förutsättningar som finns för nyttjande av GIS vid 

PUT-bedömanden främst återfinns i de rutiner för strukturerad data som beskrivs i Handbok 

geosupport. De andra aspekterna i GIS-kedjan uppfyller endast till del vad som krävs för att 

de ska utgöra existerande förutsättningar för nyttjande av ArcGIS vid PUT-bedömande.  

Utifrån analys och diskussion dras slutsatsen att utvecklingsprojektet SGIF kan utgöra en 

central del för att förutsättningar för nyttjande av ArcGIS vid PUT-bedömande ska finnas. 
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Den samlade slutsatsen för uppsatsen är att det finns förutsättningar för nyttjande av ArcGIS 

i PUT-bedömanden men det som krävs för nyttjande är i dagsläget mer än de förutsättningar 

som finns. 

6.3 Förslag på fortsatt forskning 

Som vidare forskning föreslås en underökning om hur man bör gå till väga för att stärka de 

aspekter i GIS-kedjan som konstaterats svaga. Här krävs en närmare undersökning av vilka 

delar av staben som bör ha den expertis som krävs samt en undersökning av hur det 

praktiska arbetet ser ut i bataljonsstaber idag.  

Ett annat förslag på forskning är en jämförelse mellan olika typer av staber och en utredning 

om vilken stab som bedöms ha störst nytta av ArcGIS för ökad operativ förmåga. En sådan 

undersökning kan utgöra grund för hur utbildning av personal ska prioriteras.  

Uppsaten har varit avgränsad till att genomföra en litteraturstudie, varför vidare forskning 

kan utgöras av en undersökning av de verkliga förhållanden som råder avseende geosupport 

och GIS. Stämmer handbok och verklighet överens? Om inte, på vilket vis kan handboken 

eller verkligheten utvecklas för att överensstämma med varandra? 
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Bilaga 1 

 

Intervjumall ESRI och Geo SE 

ESRI 

- Vad är egentligen ArcGIS? 

- Hur är det att använda ArcGIS, enkelt? 

- ArcGIS och Försvarsmakten, vad innebär avtalet med FM? 

- Användning i allmänhet av ArcGIS i Sverige och världen? 

- Användning av ArcGIS i bataljonsstaber? 

 

MÅL: Ha utökat grepp om ArcGIS, vad man kan göra med ArcGIS, och hur det 

fungerar.  

 

Intervjun genomfördes med ansvarig för ESRI gentemot Försvarsmakten samt med 

person sakkunnig i användningen av ESRI:s produkter.  

 

Geo SE 
 

- Vad är Geo SE? 

- Hur många arbetar på Geo SE? 

- Vilken roll har Geo SE i FM? 

- Vad är SGIF? 

- Vilket GIS har FM? – Används det i PUT? 

- Geo SE och FMV, vilken koppling finns däremellan? 

 

MÅL: Ökad förståelse och inblick i försvarsmaktens geotjänst. Förhoppningsvis få 

hjälp att hitta skriftligt underlag till uppsatsen. 

  

- Kompletterande telefonintervju: Är det rätt uppfattat att ArcGIS inte nyttjas vid 

PUT bedömanden? Är det rätt uppfattat att finns ArcGIS tillgängligt i 

bataljonsstaber? 

Intervjun genomfördes med ansvarig gentemot markarenan i Försvarsmakten samt 

med ansvarig metodutvecklare på Geo SE. 


