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Sammanfattning: 
Försvarsmakten bedrev mellan åren 1999-2007 ledningssystemsutveckling syftande till att öka 
möjligheten till informationsspridning. Detta skulle ge ett antal effekter för ledningen av förban-
den och förbandens uppträdande för att möjliggöra omställningen till ett flexibelt insatsförsvar. 
Denna utvecklingssatsning fick namnet Nätverksbaserat försvar (NBF). Principerna och tanke-
gångarna togs från Revolution in Military Affairs (RMA)/ Network Centric Warfare (NCW) och 
försvenskades. Genom ett antal ekonomiska reduktioner samt politiska inriktningar från försvars-
departementet minskades ambitionen inom ledningsområdet och införandet av framförallt tekniska 
delar sköts på framtiden. Den här uppsatsen studerar den militära nyttan med resultaten från NBF-
utvecklingens tekniskadelar. Slutsatsen är att den militära nyttan, beroende på vilket perspektiv 
som används, begränsas till de delar av resultaten som inte kräver utveckling för att implemente-
ras. Här kan nämnas de stödprodukter som används idag, delar av designprinciper, delar av tek-
niska lösningar, tankar och idéer, internationella samarbeten och erfarenheter hos deltagande 
personal och industrier. 
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Network Based Defence 

Then and Now 
 

 
Abstract: 
The Swedish Armed Forces conducted command and control(C2) systems development between 
the years 1999-2007, aimed at enhancing the ability to distribute information. This would provide 
a number of effects for the command and control of the units and their performance to enable the 
transition to a flexible defence. This development effort was named the Network Based Defence 
(NBD). The principles were taken from the Revolution in Military Affairs (RMA) / Network 
Centric Warfare (NCW) and transformed to Swedish conditions. Through a series of economic 
reductions and policy directions from the defence department the ambition was reduced in terms 
of C2 systems. The implementation of C2 systems were postponed. This paper studies the military 
usefulness of the results from the C2 systems part of the NBD development. The conclusion is that 
the military usefulness, depending on which perspective used, is limited to those parts of the re-
sults that do not require development to be implemented. These include the support products used 
today, parts of the design principles, elements of technology, ideas, international collaborations 
and experiences of participating personnel and industries. 
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1 Inledning 
 

1.1 Introduktion 
Försvarsmakten bedrev mellan åren 1999-2007 Ledningssystemsutveckling syftande till att öka 
möjligheten till informationsspridning. Detta skulle ge ett antal effekter för ledningen av förban-
den och förbandens uppträdande. Denna utvecklingssatsning fick namnet Nätverksbaserat försvar 
(NBF). Principerna och tankegångarna togs från Revolution in Military Affairs (RMA)/ Network 
Centric Warfare (NCW) och försvenskades. En sammanställning av besluten, bakgrunden och 
teorierna som ligger till grund för den svenska NBF utvecklingen har gjorts av Ulf Landgren i 
hans C-uppsats från 20041 och behandlas inte vidare i denna uppsats. 
 
Utvecklingen delades upp i delprojekt i enlighet med beskrivningen i Försvarsmakten Grundsyn 
Ledning att utveckling skulle baseras på en helhetssyn där personal, organisation, metod och 
teknik ingår som delar av helheten.2 Utifrån denna helhet skapades var sitt delprojekt Ledsyst P, - 
O, -M, -T. Tillsammans bildade de FM Ledsyst som leddes från Försvarsmaktens högkvarter 
(HKV) genom uppdrag till den operativa insatsledningen, OPIL, andra delar av HKV och till 
Försvarets materielverk (FMV).  
 
De olika delprojekten hade ett antal målsättningar i sina respektive utvecklingsuppdrag. Bland 
annat skulle ledningssystemet få vissa egenskaper: flexibilitet inkluderande skalbarhet, modulari-
tet , tillgänglighet, mobilitet, samt användbarhet, interoperabilitet, säkerhet och kostnadseffektivi-
tet.3 
 
Under utvecklingsarbetet hade både Försvarsmakten och FMV samarbeten med andra aktörer. 
Både nationella och internationella. Man nyttjade en tidigare helt oprövad utvecklingsmodell 
kallad evolutionär utveckling. Denna beskrivs utförligare under rubriken ”Kraven på Lednings-
stödsystem i NBF”. 
Själva utvecklingsverksamheten avslutades 2006 och en gemensam slutrapport från försvarsmak-
ten författades 2007.4 Den fortsatta inriktningen för försvarsmakten och FMV var att påbörja 
införandet av uppnådda resultat. Genom ett antal ekonomiska reduktioner samt politiska inrikt-
ningar från försvarsdepartementet minskades ambitionen inom ledningsområdet och införandet 
av framförallt tekniska delar sköts på framtiden.5 
 
NBF-utvecklingen, medlet för att uppnå det flexibla insatsförsvaret6, har under hela utvecklings-
tiden ifrågasatts. Bland annat i fråga om nyttan av en ekonomisk satsning av detta slag, med 
otydlig målsättning och osäkra resultat. Se till exempel Allan Widmans interpellation från 2003.7 
                                                   
1 C-uppsats av Ulf Landgren, ChP 02-04, Nätverksbaserat försvar (NBF)- Från tanke till koncept En irrationell 
process?, FHS 2004-06-04, 19 100:2006. 
2 Försvarsmakten Grundsyn Ledning, Försvarsmakten 2001-04-09, 09 883:64664, s27 
3 Slutrapport LedsystT Fas2, FMV 2007-03-01, LT9O R07-0014, s18-19 
4 Slutrapportering Nätverksbaserat försvar FM Ledsyst Fas 2, 2007-03-06 HKV 09 100:63289 
5 Proposition 2008/09:140, Ett användbart försvar 
6 Proposition 2001/02:10, Fortsatt förnyelse av totalförsvaret, s127-131 
7 Interpellation 2003/04:176 Utveckling av nätverksbaserat försvar, Allan Widman 
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Satsningen på NBF fick dessutom stor uppmärksamhet och genomslag i styrande och inriktande 
dokument som t.ex. propositioner, Militärstrategisk Doktrin från 2002 och Försvarsmakten 
Grundsyn Ledning från 2001. Detta kan ha inneburit att andra domäner i behov av utvecklingsre-
surser fick stå tillbaka. Mycket av kritiken kan även ha berott på att man blandat ihop mål, metod 
och medel. Målet(vad), var det flexibla insatsförsvaret. Men vilken är metoden(hur), och vilket är 
medlet(resurs)? Metoden evolutionär utveckling och medlet NBF eller tvärt om? NBF är i sig ett 
begrepp som består av många delkomponenter och förväntade vinster i form av beslutsöverläge, 
möjlighet till precisionsbekämpning mm.8 Även detta förhållande kan ha skapat osäkerhet om 
vad som avsågs när man pratade om NBF.  
 
Med ovanstående som bakgrund väcks en mängd frågor kring om NBF-utvecklingen varit fram-
gångsrik och värd den ekonomiska satsningen. Dessutom finns frågor om begreppet NBF och 
dess användning, samt om den evolutionära utvecklingsmodellen fungerade som det var tänkt. 
 

1.2 Problemformulering 
Den stora mängden frågor som finns angående NBF-utvecklingen behöver besvaras för att en 
fortsatt utveckling av ledningsområdet skall få en ifrån alla inblandade myndigheter accepterad 
grund att stå på. Genom den politiska styrningen både avseende ekonomi och inriktning på led-
ningssystemsområdet, samt med anledning av andra förändringar som omorganisationer och 
förbandsnedläggningar under pågående utvecklingsarbete 2003-2006 och där efter9, förändrades 
förutsättningarna för en fortsättning på försvarets ominriktning och införande av resultat från 
NBF-utvecklingen. Någon sammanställd och tydlig bild av vilka delar av resultaten som har 
införts i försvarsmakten och internationellt finns inte.  
 

1.3 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att öka kunskapen om förhållanden kring hur NBF-utvecklingen 
bidragit till dagens produktion av ledningsstödsystem. Detta blir ett bidrag till att besvara en av 
frågorna kring NBF-utvecklingen. 
 

- Vilken nytta har NBF-utvecklingens tekniskadelar tillfört produktionen av dagens ledningsstöd-
system? 

1.4 Avgränsningar 
En sammanställning av de beslut, bakgrund och teorier som låg till grund för den svenska NBF 
utvecklingen har gjorts av Ulf Landgren i hans C-uppsats från 200410 och behandlas inte vidare i 
denna uppsats. 

                                                   
8 Målbild för utveckling av Försvarsmaktens ledningssystem 2010 v1.1, Försvarsmakten 2003-04-03, 
09100:63169, Bilaga 1, s11-14 
9 Försvarsbeslut 2004 (gällande år 2005-2007) – prop 2004/05:5, Proposition 2008/09:1, Ett användbart 
försvar 
10 C-uppsats av Ulf Landgren, ChP 02-04, Nätverksbaserat försvar (NBF)- Från tanke till koncept En irrationell 
process?, FHS 2004-06-04, 19 100:2006. 
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Denna uppsats hanterar endast frågan om vilken nytta NBF-utvecklingens tekniska delar har 
tillfört produktionen av dagens ledningsstödsystem. Detta medför att övriga aspekter som t.ex. 
ekonomisk nytta inte hanteras.  
 
I analysen av kopplingen mellan resultat och krav, avgränsas arbetet till att analysera resultatens 
koppling mot grundprinciperna för designen. Uppsatsens format medger inte en fullständig ge-
nomlysning av alla delar av designen då den omfattar cirka 200 dokument.11 Detta medför att 
slutsatserna för kopplingen mellan resultat och krav blir mer översiktliga än de annars hade blivit. 
 
 

1.5 Tidigare forskning 
Ulf Hamberg, ChP 08-10, skrev C-uppsatsen NBF- Förmågan att se på andra sidan kullen eller 
”Kejsarens nya kläder”(FHS 2010-03-30). Hamberg studerar tankar och idéer som påverkade 
NBF-utvecklingen samt möjliga orsaker till att NBF försvann från försvarsmaktens agenda. 
Denna används inte som källa i denna uppsats. 
 
Ulf Landgren, ChP 02-04, skrev C-uppsatsen Nätverksbaserat försvar (NBF)- Från tanke till 
koncept En irrationell process? FHS 2004-06-04, 19 100:2006. Landgren fokuserar i sin uppsats 
på processen och besluten som leder fram till försvarsbeslutet 2001. Denna används som källa till 
de beslut, bakgrund och teorier som låg till grund för den svenska NBF utvecklingen då dessa 
inte behandlas i denna uppsats. 
 
Elving Arnoldsson skrev år 2010 ”Ledsyst T Histori” Utgåva 1.0, FMV AK Led, 2010-03-09 
56936/2009. Här beskrivs delprojektet LedsystT i övergripande termer från början till avslutning. 
Övergripande målsättningar och de viktigaste resultaten. Denna användes av författaren som 
ingångsmaterial för att spåra primärkällor och kausala samband. 
 

1.6 Teori 
En av de mer framträdande drivkrafterna bakom NBF och dess grund i NCW, var tankarna kring 
informations- och beslutsöverläge. Detta skulle till stor del uppnås genom att nyttja tekniska 
system för informationsinhämtning, bearbetning, presentation samt informationsspridning. Den 
snabba utvecklingen inom kommunikations- och informationsteknologin i civila system skulle 
även komma militära system till del.12 Med anledning av detta används ett militärtekniskt per-
spektiv i denna uppsats. Därför avhandlas de tekniska delarna av Ledsystutvecklingen. Med ett 
militärtekniskt perspektiv undersöks den militära nyttan med NBF-utvecklingens tekniskadelar. 
Begreppet Militär nytta kan, beroende av valt perspektiv på avhandlingen, få olika betydelser 
t.ex. operativa- eller ekonomiska fördelar eller om den undersökta företeelsen tillgodoser ett 
militärt behov. I denna avhandling används begreppet militär nytta med betydelsen eventuella 

                                                   
11 Slutrapport LedsystT Fas 2, FMV 2007-03-01, VO Led 09700:31/2007, LT9O R07-0014, sid 60 
12 Proposition 2001/02:10, Fortsatt förnyelse av totalförsvaret, s127-131 
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implementerade resultats uppfyllnad av kravställning. Kravställningen erhålls genom att besvara 
den första delfrågan enligt metoden nedan.  
 

1.7 Metod 
För att kunna besvara den grundläggande frågeställningen i denna avhandling studeras var och 
hur resultat från Ledsyst-utvecklingens delprojekt LedsystT har implementerats, om de imple-
menterade resultaten bär mot de ursprungliga kravställningarna samt att undersöka om resultaten 
fortfarande är relevanta med avseende på huruvida de uppfyller nuvarande behov. Utredningen 
utgår från en analys av officiella dokument, som: propositioner, beslut, projektplaner och kravdo-
kument. För att skapa en så tydlig bild som möjligt av den inledande kravställningen, nyttjas 
dokument som låg till grund för LedsystT Fas 2. Analysen används för att identifiera kraven på 
ledningsstödsystemen i Försvarsmaktens omsvängning från ett invasionsförsvar till ett flexibelt 
insatsförsvar, för att identifiera resultaten från LedsystT, för att identifiera om resultaten har 
implementerats efter att LedsystT avslutats, om resultaten uppfyllde kraven och slutligen om 
resultaten fortfarande är relevanta. Intervjuer används för att stödja identifieringen av eventuella 
implementerade resultat. Följande delfrågor används: 
 

1. Vad var kraven på ledningsstödsystemen i NBF-utvecklingen? 
2. Vilka delar av resultaten från delprojekt LedsystT har implementerats? 
3. Hur kan dessa kopplas mot kraven på NBF?(egenskaperna för Ledningsstödsystemet) 
4. Är behoven som låg till grund för NBF fortfarande desamma?  

I det första steget besvaras frågan om vilka krav som fanns på ledningsstödsystem i NBF-
utvecklingen. Arbetet utgår från propositionen 2001/02:10, Fortsatt förnyelse av totalförsvaret, 
s127-131. En analys görs på vad inriktningen innebar kravmässigt på den förändring av för-
svarsmakten som föreslås. Därefter spåras kravställningen genom försvarsmaktens kravdokument 
Mål FMLS 201014 och slutligen till delprojekt LedsystTs tolkning av kravställningen i Projekt-
plan LedsystT Fas 2 Ver 1.015. 
 
I det andra steget besvaras frågan om vilka delar av resultaten som har implementerats genom att 
intervjua personer som deltagit i utvecklingen, och personer som har ledande roller i lednings-
systemsproduktionen i dag, både inom Försvarsmakten och FMV. Industri som deltagit i utveckl-
ingen redovisar eventuella resultat av medverkan i LedsystT. De intervjuade är: Öv Per Nilsson, 
C PROD LEDUND, HKV; Mats Eriksson, Stf C Teknisk ledning, FMV AK LED; Elving Ar-
noldsson, kvalitetsledare, FMV AK LED; Övlt Stefan Ekdahl, huvudman SWECCIS, HKV 
PROD LEDUND. Deltagande industri är SAAB Group. 
I steg tre besvaras frågan om resultaten kan kopplas mot kravställningarna på ledningsstödssy-
stemen. Den besvaras genom att nyttja resultatet från delfråga ett, kraven, och därefter matcha de 
mest framstående egenskaperna hos resultaten som har implementerats mot dessa. 
 

                                                   
14 Målbild för utveckling av Försvarsmaktens ledningssystem 2010 v1.1, Försvarsmakten 2003-04-03, 
09100:63169 
15Projektplan LedsystT Fas2, Ver 1.0, FMV 2003-03-31, LT9O 03-0022, ProjLed 09700:6278/03 
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I steg fyra undersöks om resultaten fortfarande är relevanta, med avseende på om behoven fortfa-
rande är desamma, genom att göra en jämförelse mellan propositionerna 2001 och 2008. Samma 
metod som används vid analys av propositionen 2001 i steg ett, för att identifiera kraven på för-
svarsmaktens omdaning, används för att analysera propositionen 2008. 
 

1.8 Nyckelbegrepp 
Med ledningssystem avses här helheten av personal, organisation, metod och teknik som stödjer 
ledning av verksamhet. 
 
Med ledningsstödsystem avses de tekniska delarna av ledningssystemet. 
 
 
FM Ledsyst var inget projekt i sig självt, utan var bara ett samlingsnamn på de utvecklingsupp-
drag som de olika delprojekten skulle genomföra. 
 
Delprojekt LedsystP startades upp 2003-05-12 genom beslut av C HKV16. Den huvudsakliga 
uppgiften för LedsystP var att hantera personalfrågor för det flexibla insatsförsvaret.   
 
Något delprojekt som hanterade organisationsfrågor, LedsystO, startades aldrig upp. 
 
Delprojekt LedsystM startades genom att C OPIL 2001 gavs uppgiften att utveckla ledningsme-
toder för insatsledning på operativ och taktisk nivå.17 Uppgiften och fördelning av uppgifter 
intern inom OPIL återfinns även i C OPIL internuppdrag 200218. Den huvudsakliga uppgiften för 
LedsystM var att ”Utveckla sammanhängande lednings- och stabsmetoder för insatsledning, 
inklusive all funktionsledning (F1-F9), för ett nätverksbaserat försvar. Uppgiften omfattar led-
ningsnivåerna från enskild soldat till C OPIL”19. 
 
Delprojekt LedsystT genomfördes av FMV och startade arbetet redan 1999 med studier under det 
som kallades Fas 0 1999-2000. Därefter fortsatte projektet med Fas 1, 2001-2002, där projektet 
tog fram ett realiseringsförslag för Demo 05/06, påbörjade ett arkitekturramverk och fortsatte 
kunskapsuppbyggandet om IT-säkerhet, sensordata fusion, transmission mm. Under Fas 2, de-
monstrations- och designfasen, 2003-2006 genomfördes det huvudsakliga utvecklingsarbetet. För 
att testa design och systemlösningar genomfördes ett stort antal experiment. LedsystT bedrev 
verksamheten uppdelat på tre delprojekt(Dp). Dp1 ansvarade för design och arkitektur. Dp2 
ansvarade för demonstrationer och experiment. Dp3 ansvarade för metod, integration och VoV. 
Delprojekten hade var sin projektplan där arbetsuppgifter, verksamhet och huvudmål beskrevs. 
 

                                                   
16 Slutrapportering Nätverksbaserat försvar FM Ledsyst Fas 2, Försvarsmakten HKV 2007-03-06, HKV 09 
100:63289, Bilaga 4 
17 LedsystM slutrapport fas 1 Rp-02065, 2002-12-11,förvaras hos författaren 
18 C OPIL Internuppdrag avseende NBF och LedsystM, Operativa insatsledningen 2002-11-05, 09 100:81058 
19 Ibid 
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1.9 Källkritik 

1.9.1 Informanter 
Per Nilsson var handläggare och så småningom chef på HKV KRI LED och skrev de inledande 
kravdokumenten för försvarsmakten. I de rollerna var han förmodligen engagerad i ämnet med en 
uppfattning om vad som skulle åstakommas och en risk för tendens finns i uttalanden och påstå-
enden i intervjun. Det finns risk för att användningen och betydelsen av de resultat som lyfts fram 
i intervjun överdrivs. Det har gått fem år sedan utvecklingen avslutades och det finns även en risk 
att detaljer kring de resultat som diskuteras har glömts bort. Dock skall framhållas att han i slutet 
av intervjun är självkritisk till hanteringen efter att utvecklingen avslutades 2007. Han har även 
som chef på HKV PROD LEDUND god insyn i vilken produktion som har levererats under 
egentligen hela perioden efter Ledsyst-utvecklingens slut, varför hans information anses viktig. 
 
Mats Eriksson var biträdande projektledare under LedsystT Fas 2. I den rollen var han ansvarig 
för verksamheten och genom detta finns risk för tendens i hans uttalanden. Det har gått fem år 
sedan utvecklingen avslutades och det finns även en risk att detaljer kring de resultat som disku-
teras har glömts bort. Han har dock i sin nuvarande roll på FMV AK LED som ställföreträdande 
chef en god inblick i produktionen, varför hans svar ändå bedöms värdefulla. 
 
Elving Arnoldsson, som har skrivit LedsystTs historia, var kvalitetsledare för LedsystT mellan 
åren 2004-2009. Han kan i den rollen ha skapat ett beroende till verksamheten som har gett en 
tendens i historieskrivningen. Som kvalitetsledare har han dock haft en granskande roll på verk-
samheten och hans intervjusvar bedöms därför som värdefulla för att väga upp eventuell tendens 
från övriga informanter. 
 
Stefan Ekdahl är huvudman SWECCIS och ansvarig för utformning och implementation och 
därigenom kund till eventuella resultat från Ledsyst-utvecklingen. I den rollen har han god kun-
skap om systemutformningen för SWECCIS. Stefan jobbade tidigare på FHS med militärteknisk 
inriktning och fick där kunskap om LedsystTs arbete. Hans nuvarande roll som huvudman 
SWECCIS kan medföra en risk för tendens då han kan ha ett beroende till sitt arbetsområde och 
fördelarna med den egna produkten. Hans kunskap om SWECCIS och Ledsyst-utvecklingen 
bedöms dock som värdefull för identifieringen av implementerade resultat. 
 
David Åkerström, författare av denna uppsats, har jobbat med ledningssystemsutveckling sedan 
1996. David har jobbat på FMV med marina strids-, sambands- och eldledningssystem. Han har 
vidare deltagit i NBF-utvecklingen både på FMV och på HKV. Han har även varit ansvarig för 
LedsystTs verksamhet för försvarsmaktens räkning i rollen som MSA 457. 2001-2002 gick han 
fackprogramet LedningsSystems Utveckling (LSU). Sedan 2007 har han varit ansvarig för pro-
duktions- och systemplanering på PROD LEDUTV och utvecklat processen för ledningssystems-
produktion mellan försvarsmakten och FMV. Detta kan påverka utformningen av, och de slutsat-
ser som dras av resonemang i uppsatsen. Erfarenheterna från tidigare arbetsuppgifter och Led-
syst-utvecklingen bidrar till uppsatsen, samtidigt som risk för tendens uppstår.  
 
Ulf M Johansson SAAB Group deltog i LedsystT som medarbare i den företagsgrupp som kon-
trakterades av FMV för designarbete. Han jobbar fortfarande kvar på SAAB. SAAB är ett vinst-
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drivande företag. Detta kan medföra att lämnad information har en tendens, men informationen 
anses ändå viktig för att identifiera hur industrin har dragit nytta av utvecklingsarbetet. 
 
Risken för tendens från informanter hanteras genom att sträva efter mer än en källa till informat-
ionen de lämnar, även om det inte alltid varit möjligt. För kravställningen används officiella, 
granskade dokument. I övrigt är författaren medveten om tendensrisken.  
 

1.9.2 Skrivna källor 
Det material som har använts har kopplingar till varandra genom att ha influerats i kravställning-
ar, analyser och resultat. Propositioner innehåller information som återkommer i försvarsmaktens 
dokument. Likaså har försvarsmaktens kravdokument förändrats med anledning av de resultat 
som FMV LedsystT har producerat i en iterativ process. Detta kan ha inneburit en kravanpass-
ning till det som var möjligt att producera. Dock skall framhållas att FMV LedsystT i slutrappor-
ten för Fas2 är tydliga med vad som levereras, varför detta levereras och eventuella brister i det 
som levereras. Dokument som refereras i uppsatsen är fastställda dokument på lägst projektnivå. 
 
 

2 Kraven på Ledningsstödsystemen i NBF 
 

2.1 Den politiska nivån 

2.1.1 Analys 
Som en utgångspunkt till kravställningen på den svenska tillämpningen av NCW tankarna och 
uppdraget till försvarsmakten till förändring utgår detta arbete från regeringens proposition Fort-
satt förnyelse av totalförsvaret20. Regeringen föreslår i propositionen att Försvarsmakten skulle 
gå vidare på den redan inslagna vägen med påbörjad förändring.. Övergången från ett statiskt 
invasionsförsvar till ett flexibelt insatsförsvar föreslås baseras på de tänkta effekter som det nät-
verksbaserade försvaret skulle ge. Regeringen anger att förmågan till väpnad strid är grunden till 
försvarsmaktens verksamhet. Det är viktigt att denna förmåga hålls på en kvalitativt hög nivå och 
kontinuerligt anpassas allt eftersom utveckling inom olika områden fortgår. För att uppnå för-
måga till väpnad strid skulle försvarsmakten bedriva realistiska övningar samt delta i internation-
ell verksamhet. Deltagandet i internationella övningar och insatser skulle ge värdefulla och kon-
kreta erfarenheter. På övergripande nivå skulle nätverksbaseringen ge förbättrad omvärldsupp-
fattning, förbättrad ledning och beslutsfattning samt, genom de två förra, förbättrad möjlighet till 
insats och verkan. Regeringen nämner vidare att balansen mellan de tre delarna ledning med 
beslutsstöd, information och omvärldsuppfattning, insats och verkan skulle förskjutas från ver-
kansdelarna till information och ledning. Logiken var att med förbättrad och snabbare förmåga 
till informationsinhämtning och beslutsfattning kunde Försvarsmakten få effektivare och grade-
rad verkan. Regeringen pekar även på att förbanden skulle användas internationellt och att nät-
verksbaseringen skulle skapa rörlighet och interoperabilitet samt att nätverksbaseringen kunde 
                                                   
20 Proposition 2001/02:10, Fortsatt förnyelse av totalförsvaret, s127-131 
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skapa möjligheter till att arbeta och kommunicera mer horisontellt. Detta i sin tur kunde medföra 
ett bättre utnyttjande av resurserna och ett mer integrerat uppträdande av stridskrafterna. 
 
I propositionen beskrivs även att det är av central betydelse att försvarsmakten har anpassnings-
förmåga, förnyelse och flexibilitet. Grunden till detta är att regeringen ser att försvarsmakten 
måste följa utvecklingstrender i det civila samhället samt även kunna anpassa sig till nya och 
förändrade hotbilder, från lågintensiva till högintensiva, och från konventionella till okonvention-
ella. Vid en ökad hotbild skulle försvarsmakten kunna tillföras resurser för att klara ett fullskaligt 
väpnat angrepp. Här skulle det nätverksbaserade försvaret underlätta tillförsel av sensorer och 
verkansdelar då detta redan skulle vara förberett. För att klara detta behöver kompetens finnas i 
organisationen och regeringen poängterar att det i närtid främst handlar om att bevara högkompe-
tens, kompetensutvecklas och inte serieanskaffa verkanssystem. Allt skulle dessutom ske inom 
tillgänglig resursram. 
 
I de två meningarna ”De närtida kraven på förmåga att möta ett väpnat angrepp ryms i insatsor-
ganisationen. Förmågan att möta ett mer omfattande angrepp säkerställs genom anpassningsför-
måga, förnyelse och flexibilitet”21 anges hur försvarsmakten skulle behålla förmågan till väpnad 
strid och försvaret av Sverige. Tidsförhållandena för beredskap anges i krav på operativförmåga i 
tidsperspektiven alltid, kortsikt(inom ett år efter regeringens beslut), medellång sikt(inom fem år 
efter regeringens beslut) samt lång sikt (inom tio år efter regeringens beslut).22 
 

2.1.2 Diskussion politisk nivå 
Ur ovanstående kan dras slutsatser kring vad som avses med förändringen till ett flexibilitet 
insatsförsvar. En analys av nyckelord ger följande: 
Vi skulle förbättra våra möjligheter till omvärldsuppfattning, ledning, insats och verkan. Genom 
förbättrad omvärldsuppfattning och ledning skulle Försvaramakten kunna insätta snabbare och 
graderad verkan. Förbanden skulle vara rörliga och interoperabla. Samordningen mellan vapens-
lagen skulle öka. Dessutom skulle försvarsmakten ha möjlighet till förnyelse och anpassning till 
förändrade hotbilder, ha möjlighet till snabb tillväxt och bevara hög kompetens. 
 
För att bevara en hög kompetens behöver personalen utbildas och övas med rätt materiel. 
Detta skulle skapa förmåga till anpassning till skilda situationen. Ramen för de skilda situationer-
na är enligt ovan hotbilder från lågintensiva- till högintensiva konflikter och från konventionella- 
till okonventionella metoder, nationellt och internationellt.  
 
En så pass allomfattande kravbild kan tyckas svårhanterlig, men beskriver ändå i vilken riktning 
som den politiska nivån avser styra försvarsmakten i transformeringen. Regeringens inriktning 
visar även på att försvarsmakten inte behöver vara fullt utrustad, men skulle snabbt under en 
tillväxtperiod kunna tillföra materiel och personal.  
 

                                                   
21 Ibid 
22 Proposition 2001/02:10, Fortsatt förnyelse av totalförsvaret, s131-132 
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Värt att notera är att försvarsmakten först tio år efter det kalla krigets slut, i ett slag, skulle inrik-
tas mot att hantera en helt ny verksamhet. Takten i förändringen begränsas av tillgängliga resur-
ser och kravet på att upprätthålla en minsta grundberedskap av operativ förmåga. Försvarsmakten 
skulle ha en grundläggande förmåga med möjlighet till tillväxt. Det framgår även att grunden för 
denna tillväxt och ökade krav på operativa förmågor är att ha en i förväg planerad och implemen-
terad lösning på de utmaningar som detta medför. Det nätverksbaserade försvaret skulle möjlig-
göra detta. 
 

2.1.3 Slutsats politisk nivå 
Kraven på ledningsstödsystemen kan sammanfattas med att i en försvarsgrensöverskridande 
nätverksstruktur bygga samman sensorer, beslutsstödsystem, olika ledningsnivåer samt verkans-
system. Detta i syfte att skapa effekter som till exempel att en gemensam lägesbild kan spridas till 
staber, förband och verkanssystem. Snabba och relevanta beslut skulle utifrån informationen 
kunna fattas på den för stunden mest lämpliga ledningsnivån och platsen. Detta skulle ge möjlig-
het till att insätta rätt verkan vid rätt tillfälle mot rätt mål. 
Ledningsstödsystemen skulle skapa möjlighet till interoperabilitet, och tillväxt. Den politiskani-
vån beskriver en stor förändring av de uppgifter som Försvarsmakten förväntas hantera. 
 

2.2 Försvarsmakten 

2.2.1 Analys 
Försvarsmaktens måldokument MÅL FMLS 2010 V 1.123, 2003, preciserar ytterligare formule-
ringar från propositionen samt utvecklar tankar och idéer. ”Med en breddad och diffus målbild 
och ökat internationellt engagemang krävs en övergång från ett invasionsförsvar till ett insatsför-
svar”24. Ur dokumentet lyfts de mest väsentliga kraven på ledningsstödssystemet fram och redo-
visas i nedanstående analys. 
 
De centrala kraven på de framtida förbanden var att de skulle bestå av behovssammansatta 
mindre styrkor. Dessa skulle ha möjlighet till att agera med högt tempo, hög rörlighet och kunna 
hantera stora informationsmängder. Samverkansförmågan med andra förband var viktig. Likaså 
var behovet av att ha hög förmåga inom underrättelse-, informations- och ledningssystem nöd-
vändigt för att skapa möjlighet till ledningsöverläge. Balansen mellan funktionerna information 
och lägesuppfattning, ledning och beslutsstöd samt insats och verkan skulle balanseras till en väl 
fungerande helhet. Informationssystemen skulle möjliggöra informationsspridning till olika 
ledningsnivåer, förband och även till övriga totalförsvaret. 
 
I FM MÅL FMLS 2010 V 1.1 sammanställs även textdelar från Militärstrategisk doktrin, För-
svarsmakten 2002 och från Försvarsmaktens grundsynledning 2001. Dessa delar beskriver över-
gripande tankarna runt nätverksbaserat försvar och vilka effekter detta skulle ge t.ex. ökad för-

                                                   
23 Målbild för utveckling av Försvarsmaktens ledningssystem 2010 v1.1, Försvarsmakten 2003-04-03, 
09100:63169 
24 Ibid, s9 
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måga till samordning, systemtänk på en högre nivå än enskilda delsystem, flexibel samordning av 
mänskliga handlingar och resurser, ett nätverk av nätverk där beslutsfattare samt informations- 
och verkanssystem på olika organisatoriska nivåer kan samverka och sättas samman efter behov. 
Nya förmågor skulle efter behov kunna utvecklas genom att kombinera system och förband på 
nya sätt. Gemensamma och öppna gränsytor skulle underlätta detta. Detta skulle ge möjlighet till 
att byta komponenter och systemdelar utan att hela systemet måste bytas eller modifieras. I för-
längningen skulle detta medge en snabb och kostnadseffektiv anpassningsförmåga. I texten po-
ängteras att det nätverksbaserade försvaret var en metod för att skapa det flexibla insatsförsvaret. 
 
I Mål FMLS 2010 beskrivs utvecklingsmodellen som bestående av studier, experiment, övningar 
och demonstrationer och slutligen anskaffning. Ett par större systemdemonstratorer inplanerades 
2005 och 2006 (Demo 05 och Demo 06). Vid dessa skulleutvecklade/anskaffade delsystem prö-
vas i ett större sammanhang och inom en gemensam system-av-system ram. Vid dessa skulle 
även framtagna lösningar prövas för ett beslut om fortsatt utveckling eller avbrytande. Även ett 
par mindre demonstrationer inplanerades 2003 och 2004. Systemdemonstrator 2005 inriktades 
mot att pröva rollanpassade lägesbilder baserade på gemensam lägesinformation med stöd av en 
nätverksbaserad informationsinfrastruktur. Systemdemonstrator 2006 inriktades mot att pröva 
insatsledning med rollbaserade och gemensamma lägesbilder. 
 
 

 
Successiv tillväxt och anpassning genom demonstratorer. Med ”NBF kärna” avses utvecklingen av den grundläg-
gande tekniklösningen för den gemensamma informationsinfrastrukturen och dess tjänster.25 
 
Den evolutionära utvecklingsmodellen26 byggde även på att FMV skulle genomföra utvecklingen 
i tydligt avdelade faser med beslut om fortsatt utvecklingsväg efter varje. Kontinuerlig riskhante-
ring skulle ligga till grund för besluten då utvecklingen innehöll ett antal osäkerheter. Delar av 
utvecklingsarbetet kunde visa sig vara ett stickspår och inte leda mot slutmålet. Dessa skulle då 

                                                   
25 Målbild för utveckling av Försvarsmaktens ledningssystem 2010 v1.1, Försvarsmakten 2003-04-03, 
09100:63169 
26 Ibid 
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avbrytas och en annan väg väljs för att nå detta. Även om utvecklingsinsatsen visade sig vara 
felaktig skulle den dokumenteras på ett adekvat sätt så att Försvarsmakten kunde dra erfarenheter 
av detta. 
 
 

 
 
Utvecklingsmetodik. I den generella metodiken skall studier, experiment, demonstrationer och driftsatta system 
ständigt drivas parallellt.27 
 
Nätverksstrukturen skulle ge en hög interoperabilitet både nationellt och internationellt. Med 
interoperabilitet avsågs informationsutbyte både mellan försvarsgrenar och med internationella 
samarbetspartners. Det långsiktiga interoperabilitetsmålet var att kunna genomföra internationella 
insatser i hög konfliktnivå. Svenska förband skulle kunna verka försvarsmaktsgemensamt med 
förband ur NATO och EU-länder. Interoperabilitetskravet gällde både teknik och metod. Befint-
liga system skulle kunna anpassas inför ett förbands beredskap för internationell tjänstgöring. 
Deltagande i internationella samarbeten och övningar sågs som viktiga för att prova interoperabi-
liteten.  
 
Utvecklingsprojekt och systemdemonstratorer skulle gemensamt bidra till att försvarsmaktens 
krav blir uppfyllda genom att successivt utveckla pröva och driftsätta nya förband och system. 
Försvarsmakten poängterar även att vilka delar som så småningom implementeras i försvarsmak-
ten, avgörs av avvägningsprocessen där operativa krav, ekonomi och andra förutsättningar balan-
seras. Fortsättningsvis skulle demonstrationer och experiment vara en naturlig del av beställning-
ar och uppdrag. 
 
Utformningen av de tekniska delarna av ledningssystemet skulle vara som en robust, öppen, 
komponentbaserad och nätverksorienterad struktur.28 Vidare skulle arkitekturen medge att de 
tekniska systemen, enkelt och kostnadseffektivt, kan utformas så att de uppfyller legala, författ-
ningsmässiga och andra formella krav. Ledningsstrukturer och behörigheter skulle snabbt och 
flexibelt kunna konfigureras. Med robusthet avses bland annat mobilitet med för uppgiften an-
passat skydd samt driftsäkerhet. Systemen skulle innehålla funktioner för driftövervakning och 
                                                   
27 Ibid 
28 Målbild för utveckling av Försvarsmaktens ledningssystem 2010 v1.1, Försvarsmakten 2003-04-03, 
09100:63169, Bilaga 1, sid 29 
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automatiserade funktionen för att minska effekten av minskad systemprestanda. Den tekniska 
utformningen skulle så långt det är möjligt baseras på kommersiella standarder, system och pro-
dukter med så liten anpassning till försvarsmakten som möjligt. Detta för att belastningen på 
organisationen för drift och underhåll skulle bli så låg som möjligt, samt att undvika att skapa ett 
leverantörsberoende. Den nätverksorienterade och komponentbaserade strukturen skulle möjlig-
göra att nya objekt kunde anslutas utan att befintliga system behövde omkonstrueras. System-
komponenter och tjänster skulle finnas tillgängliga i strukturen oberoende av organisatorisk 
tillhörighet eller geografisk plats. Det skulle vara möjligt med distribuerat samtidigt arbete kring 
en gemensam uppgift. Stödsystemen skulle vara generellt utformade för att medge ett flexibelt 
brukande. 
 
Informationsinfrastrukturen och de tekniska delarna av ledningssystemet skulle öka möjligheten 
att inhämta, bearbeta och presentera information och sprida denna till chefer och förband. Dessa 
skulle då få snabb och säker tillgång till gemensam information, tillgängliggjord för så många 
som möjligt. Syftet var att skapa en förutsättning för gemensam lägesuppfattning som grund för 
samordning. Användaren skulle kunna skapa sin egen rollanpassade presentation av den gemen-
samma lägesbilden genom val av tjänster. Systemen skulle kunna stödja informationsinhämtning 
från såväl tekniska system som sensorer, sökning i öppna externa källor samt manuell inmatning. 
Både civila och militära informationsresurser skulle kunna användas. Detta innebar att det måste 
finnas en överenskommen standardisering för informationsutbytet med samverkande myndighet-
er och för internationella samarbeten.  
 
Ledningsstödsystemen skulle möjliggöra ständig övervakning, positionsbestämning och identifie-
ring av mål inom svenskt territorium, ekonomisk zon och i Sveriges närområde. Inhämtningssy-
stemen skulle kunna användas i vårt operations- och intresseområde, och behovsanpassat för 
internationella insatser. Spaningssystemen skulle kunna upptäcka, positionsbestämda och identi-
fiera mål i alla medier, även smyganpassade mål. Sensorerna skulle kunna ledas så att en sam-
ordnad sensortaktik kunde nyttjas. Sensorer som tillhörde plattformar, vapensystem samt civila 
sensorer skulle kunna ingå i informationsinhämtningen. Lägesinformationen som skapades av 
alla ingående sensorsystem skulle kunna användas av plattformar och vapensystem så att de ej 
behövde använda egen sensor. 
 
Presentation av lägesinformation skulle kunna ske på mark- luft- och sjöbaserade ledningsplatser. 
Ledningssystemet förutsatte tillgången till kommunikation. Både med och mellan fasta och rör-
liga enheter. Informationsinfrastrukturen skulle bygga på ett robust högkapacitetsnät. Civila delar 
skulle kunna ingå i nätet som integrerade delar. 
 
Målsättningen utvecklades allt eftersom nya erfarenheter dras från verksamheten och det sista 
målsättningsdokumentet FM Ledsyst Mål och riktlinjer29 fastställs 2005-12-01. I detta har kraven 
och målsättningarna blivit mycket mer konkreta. 
 
Utöver Mål FMLS 2010 togs även ett separat måldokument för systemdemonstratorerna fram.30 
Detta dokument beskriver övergripande syfte och målsättning för systemdemonstratorerna 2005 

                                                   
29 FM Ledsyst mål och riktlinjer, HKV 2005-12-01, 09100:77095 
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och 2006. Dessutom beskrivs de centrala frågeställningar som försvarsmakten ville ha svar på 
under perioden fram till 2006.31 Utöver frågeställningarna så detaljeras kraven för respektive 
systemdemonstrator. Vidare så detaljeras även hur beställningar mot FMV LedsystT skulle hante-
ras.  
 

2.2.2 Diskussion Försvarsmaktsnivå 
Redan i FM MÅL FMLS 2010 V 1.1 kan ses spår av att det är en iterativ process som används i 
kravställningen av utvecklingsarbetet. Den aktuella kravställningen är alltså ett resultat av tidi-
gare förvärvade erfarenheter och resultat. Den evolutionära utvecklingsmodellen används alltså. 
Kravdokumentet är mycket varierande i upplösningen av krav. Ibland är det mycket ytligt för att i 
nästa stund bli mycket detaljerat, som t.ex. i fallet med sensorer i nätverket.  
 
Den evolutionära utvecklingsmodellen togs fram för att hantera osäkerheter, den bräddade och 
diffusa målbilden, i utformningen av NBF. Både metodmässigt och tekniskt. Målbilden 2010 låg 
helt enkelt för långt bort och vidden av omsvängningen av försvarsmakten från ett insatsförsvar 
till ett invasionsförsvar ansågs för stor. Försvarsmakten valde därför att tillämpa en utvecklings-
modell som bestod av korta utvecklingsiterationer följt av utvärdering och beslut om fortsättning-
en. På detta sätt skulle Försvarsmakten undvika att lägga allt för stor kraft på utveckling som inte 
ledde mot målet. Detta gav även underlag till att modifiera kravställningar och slutmålen. Att 
hantera utveckling på detta sätt kan även betraktas som en form av riskminimering. Att inte låsa 
sig för ett visst utvecklingsspår för tidigt. Men det skiljer sig samtidigt från hur projekt normalt 
hanteras både i Försvarsmakten och på FMV, varför en del kritik kan ha uppstått kring resursför-
brukning mm. 
 
Det skulle gå snabbt att anpassa befintliga system inför en mission, Försvarsmakten skulle ha 
informationsutbyten med utvalda samarbetspartners, inte med alla. Detta får en invisning genom 
att svenska förband skulle vara interoperabla med NATO- och EU-förband, men vilka som är 
utvalda framgår inte. 
 
Värt att notera är att det inte framgår i FM Mål FMLS 2010 tidsaspekter på vad som skulle vara 
uppnått när. Däremot hänvisar Försvarsmakten till Målbild 201032 som i det tioåriga perspektivet 
beskriver en tänkt utveckling av försvarsmakten. 
 
En intressant iakttagelse i FM Mål FMLS 2010 är att försvarsmakten anger att NBF är en metod 
för att skapa det flexibla insatsförsvaret. NBF är alltså inte ett mål i sig. Med det som utgångs-
punkt borde Försvarsmakten kunna förändra metoden om vald metod inte vinner framgång, och 
ändå nå målet.  
 
I målsättningsdokumentet för systemdemonstratorerna detaljeras kraven som försvarsmakten 
ställer på utvecklingsverksamheten både genom att definiera ett antal frågor som skulle besvaras 
                                                                                                                                                                     
30 Målsättning för systemdemonstratorerna 2005 och 2006, Ver 1.1, Försvarsmakten Högkvarteret 2002-11-
21, HKV 09100:73179 
31 Ibid, sid 14 
32 Försvarsmaktsidé och målbild. Rapport 5. Årsrapport från Perspektivplaneringen 2000-2001, 2001-02-26 
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och genom att för respektive systemdemonstrator detaljera innehåll och systemlösningar som 
skulle prövas. Att Försvarsmakten i detta dokument även tar upp hur man har tänkt lägga succes-
siva beställningar på FMV är intressant ur aspekten att det inte förekommer för de övriga Led-
systprojekten O och P. Vilken betydelse systemdemonstratorerna har som fokustidpunkter i en 
verksamhet med flera olika spår framkommer bara som hastigast33. 
 

2.2.3 Slutsatser Försvarsmaktsnivå 
Kraven från den politiska nivån har förtydligats och beskrivs mer utförligt i Försvarsmaktens 
kravdokument Mål FMLS 2010. Kraven på ledningsstödsystemen kan sammanställas i att in-
formationssystem, sensorer, beslutsstödsystem och sammanställningssystem skulle knytas sam-
man i ett nätverk av nätverk baserat på en informationsinfrastruktur med hög kapacitet. De skulle 
beskrivas i en gemensam arkitektur. Nya förmågor skulle efter behov utvecklas genom att kom-
binera system och förband på nya sätt. De skulle vara uppbyggda av komponenter. Gemensamma 
och öppna gränsytor skulle ge möjlighet till att byta komponenter och systemdelar utan att hela 
systemet måste bytas eller modifieras. I förlängningen skulle detta medge en snabb och kostnads-
effektiv anpassningsförmåga. Ledningsstödsystemen skulle medge informationsutbyte med nat-
ionella och internationella aktörer. Både civila och militära. Detta skulle kunna ske inom ramen 
för lagar, förordningar och övriga formella krav. NBF var metoden att skapa det flexibla insats-
försvaret. Alltså hade försvarsmakten möjlighet att efterhand välja en annan metod och ändå nå 
målet. 
 
Även om kravbilden är omfattande, så är fortfarande kraven ställda på en förhållandevis hög 
nivå. Den evolutionära utvecklingsmodellen framstår som adekvat i ljuset av de osäkerheter som 
finns i utvecklingsarbetet och den omfattande kravbilden, men medför också att kritik kan riktas 
mot verksamheten då den inte blir förutsägelsebar. Försvarsmaktens kravdokument stämmer väl 
överens med behoven uttryckta av den politiska nivån. 
 

2.3 LedsystT tolkning av kravställningen 

2.3.1 Analys 
Delprojekt LedsystT omsätter kravbilden i projektplanen för Fas 2.34 Här i beskrivsprojektets 
syfte som att ”upplösa osäkerheter inför successiva beslut om den tekniska utformningen av FM 
ledningssystem från 2010 och framåt”. Projektet skulle även stödja försvarsmakten i doktrin och 
verksamhetsutveckling för NBF. Vidare anges projektets huvuduppgifter. Dessa är att: Utgöra en 
provplattform för NBF ledningssystemutveckling inom teknik och metodik området; Medverka 
till att ge svar på frågor i målsättningsdokumenten för systemdemonstratorerna 2005 och 2006, 
samt Försvarsmaktens ledningssystem 2010; Leverera tekniklösningar för försvarsmaktens ge-
nomförande av systemdemonstratorerna 2005 och 2006; Utveckla, pröva och föreslå designregler 
och standarder för införande i FM A.  

                                                   
33 Målsättning för systemdemonstratorerna 2005 och 2006, Ver 1.1, Försvarsmakten Högkvarteret 2002-11-
21, HKV 09100:73179, sid 6 
34 Projektplan LedsystT Fas 2-Ver 1.0, FMV 2003-03-31, ProjLed 09700:6278/03 
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Projektplanen anger även ett antal huvudmål för projektet. Dessa anger leveranser och genomförd 
verksamhet på en hög nivå. För ledningsstödsystemet är de viktigaste: Levererat beslutsunderlag 
för FM beslut om informationsinfrastruktur, sensorutformning, säkerhetslösning, designregler för 
NBF ledningssystem 2010 till FM A, utformning av ledningsplatser på operativ/taktisk nivå 
inkluderande bland annat ledningsstödsapplikationer samt genomfört systemdemonstratorer.  
Projektet skulle även driftsätta en metodanläggning, en integrationsanläggning samt en verifie-
rings- och valideringsmiljö(VoV). Dessa huvudmål har sedan brutits ned i delmål för respektive 
år men de har fortfarande formen av genomförd verksamhet och leveranser på hög nivå. 
 
Kravbilden från försvarsmakten förändras allt eftersom verksamheten fortskrider. Detta medför 
att även FMV tolkning av denna får anpassas. Projektplanen uppdateras två gånger under pro-
jektets varaktighet. 2004-03-15 och 2006-02-20. I dessa blir det allt eftersom tydligare vad som 
kommer att levereras och vilken verksamhet som skulle genomföras. 
 
För att skapa en ensad syn på vad som skulle åstakommas och fokusera arbetet skapades doku-
mentet Systems Engineering Vision for FMLS 2010 technical system35. I detta gör FMV en be-
skrivning av hur ett tekniskt system kan uppfylla målsättningarna, och vilka områden projektet 
skulle lägga fokus på. Det skulle dessutom fungera som inriktning för fortsatt designarbete. I 
detta dokument görs även en tolkning på de kritiska egenskaper som ett tekniskt system skulle ha 
för att uppfylla försvarsmaktens ställda krav. Dessa egenskaper fick beteckningen NBF-
egenskaper. Dessa är: 
 
Flexibilitet: Med flexibilitet avsågs att ledningssystemet skulle ha möjlighet till anpassning till 
olika situationer. Ledningssystemet skulle kunna anpassas under användning, och även utvecklas 
mot sådana situationer som det för tillfället inte hanterade. Skalbarhet och modularitet sågs som 
delar av flexibilitet. 
 
Tillgänglighet och tillförlitlighet: Med detta avsågs att systemet skulle vara robust och under-
hållsmässigt och erbjuda pålitlig tillgång på systemtjänster i rätt tid. 
 
Mobilitet: Försvarsmakten skulle ha rörliga förband och då skulle ledningsstödssystemet kunna 
erbjuda ledningsfunktioner under rörelse och vid tillfällen när fast kommunikationsinfrastruktur 
saknas. Mobilitet var även det en del av flexibilitet. 
 
Användbarhet: Ledningssystemets utformning skulle inte hindra användarens nyttjande av syste-
met (författarens tolkning) 
 
Interoperabilitet: Ledningssystemet skulle erbjuda möjlighet till att interagera med andra tekniska 
system och användare, mellan försvarsgrenar, i internationella koalitioner och under samarbete 
med civila myndigheter. 
 

                                                   
35 Systems Engineering Vision for FMLS 2010 technical system, FMV 2005-12-14, VO Led 09 700:102/2006 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN                       2012-06-15                              Slutlig utgåva 
David Åkerström 
SA VT 12 
 

 - 19 - 

Säkerhet: Ledningssystemet skulle kunna ge erforderligt skydd enligt tillämpliga regler för både 
personal och information  
 
Kostnadseffektivitet: Utveckling och vidmakthållande skulle ur ett livscykelperspektiv kunna ske 
till en låg kostnad och i rätt tid. 
 

2.3.2 Diskussion LedsystT-nivå 
LedsystT har inte utifrån försvarsmaktenskravställning lyckats att bryta ned kraven på det system 
som skulle beskrivas i form av beslutsunderlag på informationsinfrastruktur, sensorutformning, 
säkerhetslösning samt designregler för FMLS 2010. Detta återspeglar vad försvarsmakten ut-
trycker i Mål FMLS 2010 om den breddade och diffusa målbilden. FMVs tolkning av försvars-
maktens krav följer trenden i den tidiga fasen av projektet. De befinner sig på en hög abstrakt-
ionsnivå och är inte konkreta till sin natur. Leveranserna till försvarsmakten omfattar i allt väsent-
ligt beslutsunderlag för systemutformning inkluderande säkerhetslösningar. Dock med undantag 
av leveranser av metod-, integrations- och VoV-miljö, som är mer konkreta. LedsystTs projekt-
plan med tolkning av krav och leveranser förfinas över tiden och följer försvarsmaktens utveckl-
ing av kravdokumenten. Detta följer tanken med den evolutionära utvecklingsmodellen. Att 
LedsystT väljer att definiera egenskaper för ledningsstödsystemet kan tolkas som en brist på 
tydliga funktionella krav från Försvarsmakten. Projektet ger istället utvecklarna en målbild i form 
av egenskaper för vad systemet skulle klara av.  
 
Den stora flexibilitet som eftersträvas för systemet, och den stora bredden på verksamhet som 
skulle kunna bedrivas med systemet som stöd, ger en omfattande komplexitet på systemutform-
ningen. Sammantaget med försvarsmaktens strävan att transformera Försvarsmakten från ett i allt 
väsentligt statiskt plattformsorienterat invasionsförsvar till ett flexibelt, interoperabelt, kompo-
nentbaserat insatsförsvar fås en systemutformningsutmaning av rang. I ett utvecklingsprojekt med 
flera parallella pågående verksamheter som LedsystT, med glidande kravställning från Försvars-
makten som förändras med erhållen kunskap från genomförd verksamhet, blev det en utmaning 
att få delprojekten inom LedsystT mot samma mål.  
 

2.3.3 Slutsatser LedsystT-nivå 
Slutsatsen från ovanstående blir att, i avsaknad av konkreta mål, formulerar LedsystT sin målbild 
för utvecklingsverksamheten som egenskaper på det ledningsstödsystem som projektet skulle ta 
fram beslutsunderlag på. Dessa egenskaper är: flexibilitet, tillgänglighet och tillförlitlighet, mobi-
litet, användbarhet, interoperabilitet, säkerhet och slutligen kostnadseffektivitet. 
 

2.4 Slutsatser på kravställningen 
Från den politiska nivån beskrivs kraven på det nya försvaret mycket övergripande i termer av de 
effekter som NBF var tänkt att ge. Försvarsmakten skall moderniseras till att hantera en stor och 
omfattande uppgiftsställning. 
 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN                       2012-06-15                              Slutlig utgåva 
David Åkerström 
SA VT 12 
 

 - 20 - 

Försvarsmakten ökar detaljeringsgraden på den politiska behovsbilden i sitt måldokument Mål 
FMLS 2010. Detaljeringsgraden är dock inte på den nivån att den går att bryta ned i tekniska krav 
på en produkt. Den beskriver i allt väsentligt fortfarande de effekter som skulle uppnås. 
Försmarsmakten beskriver vidare att utvecklingen med stor sannolikhet är behäftad med ett stort 
mått av osäkerhet varför Försvarsmakten tänker använda sig av en evolutionär utvecklingsmo-
dell. 
 
LedsystT kan inte omvandla den diffusa målbilden till en vanlig upphandlingsspecifikation. 
Istället beskriver projektet de egenskaper som ledningsstödsystemet bör ha för att tillgodose 
kraven. 
Flexibilitet, tillgänglighet och tillförlitlighet, mobilitet, användbarhet, interoperabilitet, säkerhet 
och slutligen kostnadseffektivitet. 
 
I brist på konkreta krav används de av LedsystT formulerade egenskaperna för den fortsatta 
studien.  
 
 

3 Resultaten från projekt LedsystT 
 

3.1 Inledning 
Enligt LedsystTs tolkning av kravställningen från Försvarsmakten, hade projektet som huvud-
uppgift att leverera beslutsunderlag till försvarsmakten. Därför består formellt LedsystTs huvud-
leveranser av fastställda dokument. Arbetet bestod av att skapa kunskap om hur FMLS tekniskt 
skulle utformas för att uppfylla kraven. Projektet har därigenom inte bara producerat formella 
dokument, skapat informell kunskap hos deltagarna i utvecklingsarbetet utan även fått sidoeffek-
ter. Den informella kunskapen och sidoeffekterna är svår att spåra med ett vetenskapligt förhåll-
ningssätt. De kausala sambanden blir svårbevisade och tenderar att bli hypoteser. Därför utgår 
denna analys från formella dokument. 
 
Identifiering av resultat från LedsystT baseras i allt väsentligt på slutrapporten från LedsystT Fas 
236. Om annan källa har använts så redovisas detta. 
 

3.2 Huvudleverabler 
LedsystT insåg att grundförutsättningarna för NBF-egenskaperna måste skapas före komponenter 
och applikationer. LedsystTs leveranser och resultat har därför en tyngdpunkt mot centrala nät-
funktioner som är grunden till de NBF-egenskaper som definierades av projektet. Dessa är rimligt 
välbeskrivna, medans andra leverabler bara är rudimentära. Försvarsmaktens krav var fokuserade 
på funktionalitet och förmågor. Detta ger en skillnad i vad som förväntades och det som produce-
rades. 

                                                   
36 Slutrapport LedsystT Fas 2, FMV 2007-03-01, VO Led 09700:31/2007, LT9O R07-0014 
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Huvudleveransen paketerades i något som kallades Basplatta Teknik version 2.0 (BP T 2.0). Den 
bestod av generisk och tillämpad design kallad FMLS 2010 Technical System, främst bestående 
av delar av Network Capabilities Enabling Services (NCES) och Network Enabling Runtime 
Environment (NERE) samt beskrivningsramverk, metoder och tekniska designregler kallade 
FMLS Enabling Systems. NCES är en benämning på de unika tekniska tjänster som skapade de 
efterfrågade förmågorna flexibilitet m.fl., i ledningsstödsystemen. Samlingsbegreppet beskriver 
grundläggande tjänster för att olika komponenter i ledningsstödsystemet kan hitta varandra och 
utbyta information. Detta skulle dokumenteras och specificeras för att informationsutbytet skulle 
kunna ske på ett strukturerat och säkert sätt. Dessutom definierades vilka funktioner som skulle 
finnas tillgängliga vid varje autonom nod i ledningssystemet, NERE. I NERE ingick bland annat: 
Katalogtjänst för användare, roller och organisation; Katalogtjänst för tjänster; Autentisering, 
auktorisation och Tidssynkronisering. 
 
NCES är alltså den minsta uppsättningen tjänster som gör det möjligt för olika verksamhetsstöd-
jande komponenter som till exempel applikationer, handterminaler, fartyg och sensorer att ansluta 
mot en gemensam infrastruktur och bilda ett nätverk. Den beskriver även gränssnitten mot olika 
transmissionsmedia och stöd för olika typer av datadistribution. BP T 2.0 skulle ur ett tekniskt 
perspektiv ge försvarsmakten möjlighet att uppfylla grundläggande NBF-egenskaper; med inrikt-
ning på egenskaperna på säkerhet, flexibilitet och interoperabilitet. Övriga krav på egenskaper 
har varierande uppfyllnad. BP T 2.0 beskrivs genom, dokumenterade metoder, ramverk och med 
en kombination av designregler och exempeldesign. LedsystT bedömer i slutrapporten att BP T 2 
är ekonomiskt och tekniskt realiserbart i perspektivet 2010 och framåt. 
 
Huvudprodukterna metoder, ramverk, designregler samt arkitektur och design hänger samman 
genom att ramverken säkerställer att design och designregler tas fram och beskrivs på ett struktu-
rerat sätt. Metoderna reglerar hur ramverken skulle användas i de olika utvecklingsstegen. De-
signreglerna är strukturerade i paket enligt ramverket för designregler. 
 
 
 

 
 

Relationerna mellan Metoder, Ramverk, Designregler och Design37 
 
                                                   
37 Slutrapport LedsystT Fas 2, FMV 2007-03-01, VO Led 09700:31/2007, LT9O R07-0014 
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3.2.1 Arkitektur 
LedsystT valde att använda begreppet arkitektur för den övergripande styrningen av den framtida 
ledningssystemutvecklingen för det nätverksbaserade försvaret. LedsystT ville jämföra begreppet 
med stadsplanering, och inte med arkitektur för byggnader eller inredning. Denna skulle skapa en 
övergripande plan som byggde på koncept, principer och regler och ge möjlighet till kreativt 
arbete på de lägre nivåerna. Arkitekturen skulle stödja produktionen av tekniska system och 
förband samt även stödja insatsens behov av att kombinera dessa. För att lösa detta valde Led-
systT tjänstekonceptet som bärande arkitekturgrund. Denna skulle skapa den flexibilitet som 
eftersträvades av systemen. Situationsanpassade system som efter behov knyter tjänster till sig. 
 

3.2.2 Utvecklingsmetod 
LedsystT identifierade att utvecklingen av ett tjänstebaserat ledningsstödsystem skulle kräva nya 
metoder vid utveckling, värdering och certifiering samt drift och vidmakthållande. Behovet om-
fattade främst stöd i att strukturera, leda, följa upp, kvalitetssäkra samt mäta effektökning. För att 
stödja ett snabbt resultat behövde arbetssättet vara leveransfokuserat, iterativt, riskdrivet och 
arkitekturdrivet. Arbetet med utvecklingsmetoden inriktades på att hantera de delar som berörde 
de tekniska informationssystemen. Metoden beskriver på ett övergripande sätt hur flödet ser ut 
när Försvarsmakten får en uppgift, och hur arbetet kan struktureras för att tillhandahålla stöd på 
olika nivåer i form av förmågor, verksamhetsstöd och IS-stöd. Den övergripande beskrivningen 
anger hur arbetet på olika nivåer bör synkroniseras ur ett livscykelperspektiv, baserat på standar-
den ISO 15288 och hanterar främst det som i denna kallas utvecklingsfasen. Metoden beskrivs i 
ett stort antal dokument som inte återges vidare. 39 
 

3.2.3 Förändrad ackrediteringsmodell 
Under arbetet med utvecklingen av tekniklösningen för NBF, identifierade LedsystT att det fö-
relåg behov av att överse auktorisations och ackrediteringsprocessen. Den då gällande processen 
enligt DIT-04 ansågs främst vara framtagen för att hantera monolitiska system, begränsat inform-
ationsutbyte, statiska signalvägar och svenska särlösningar. För att hantera de framtida system-
lösningarna måste denna process kunna hantera kortare ledtider för att tillgodose kravet på flexi-
bilitet. Processerna måste även harmoniseras med motsvarande processer inom NATO för att 
möjliggöra interoperabilitet. Detta ansågs särskilt viktigt på informationssäkerhetsområdet. Do-
kumentet Inledande ansats till ny ackrediteringsmodell40 beskriver övergripande föreslagna 
roller, ansvar och processförändringar. 
 

3.2.4 Ramverk 
Ramverken hade som syfte att strukturera, styra, ensa och möjliggöra system-av-system(SoS) och 
tjänstekonceptet. Ramverken bestod i huvudsak av s.k. beskrivningsramverk, som beskrev hur 
arkitekturer, system, tjänster, information, krav och designregler skulle beskrivas. 
 
                                                   
39 Förteckning övriga metoddokument från LedsystT Fas 2, FMV VO Led 2007-03-01, LT 9O E07-0029 
40 Inledande ansats till ny ackrediteringsmodell, FMV VO Led 2006-12-19, LT9O R07-0014 
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3.2.5 Tekniska designregler 
En designregel skulle beskriva en eller flera prövade lösningar på ett återkommande problem i ett 
definierat sammanhang. Den skulle även ange motiv till den/de valda lösningarna samt beskriva 
vilka konsekvenserna blev om tillverkaren använder den. En definition på vad en designregel är 
återfinns i designregelramverket i Framework Design Rules i slutrapporten. Tekniska designreg-
ler (TDR) kan finnas på flera olika nivåer, allt från konceptuellnivå ned till sådana som styr 
design och implementering på detaljerad nivå. Tekniska designregler levererades i olika status 
från projektet. En del var direkt tillämpningsbara, och andra bara identifierade som förslag på 
designregel.  
 

3.2.6 Design 
Den design som togs fram inom LedsystT var en första utgåva av hur SoS kunde byggas för att 
uppnå de egenskaper som projektet definierade ur försvarsmaktens krav. Designen syftade till att 
ut ett tekniskt perspektiv realisera egenskaperna flexibilitet, användbarhet, interoperabilitet, 
säkerhet, kostnadseffektivitet samt mobilitet. Slutleveransen bestod av ca 200 dokument som 
beskrev designen.41 Ett antal grundläggande principer identifierades. Dessa influerade hela desig-
nen. För tydlighetens skull, och för att dessa principer är så fundamentala för utformningen och 
tanken kring NBF, återges de som citat ur slutrapporten. 
 

””All IP” visionen 

IP visionen går ut på att alla kommunicerande system nyttjar IP (Internet Protocol), både 
på lokala och globala nät, både för trådbunden och trådlös kommunikation. 

Tjänsteorientering 

Denna princip definierar att all funktionalitet är åtkomlig över nätet i form av tjänster, 
dessa behöver inte vara kända av en konsument på förhand endast dess gränsyta. Vid nytt-
jande av tjänst slås information kring denna upp i en katalog vilket möjliggör samman-
koppling av system/tjänster under drift. 

Gemensam system management modell 

Denna möjliggör gemensam drift och styrning av situationsanpassade system uppbyggda 
av olika typer av individuella system, dessa bör anpassas till en gemensam modell för att 
möjliggöra ett predikterbart beteende på system av systemnivå. 

Gemensam informationssäkerhetsmodell 

För att möjliggöra att total säkerhetslösning krävs det att alla ingående system anpassar sig 
till den gemensamma informationssäkerhetsmodellen, detta för att kunna reglera de tek-
niska säkerhetsmekanismer som skulle nyttjas i olika situationer. 

Policystyrning 

Denna princip innebär att beteendet hos system och tjänster (säkerhet, kommunikation, re-
sursutnyttjande etc.) definieras och regleras genom att distribuera tekniska policies till 
dem. Detta är alltså grundprincipen för designens system- och säkerhetsadministration. 

                                                   
41 Slutrapport LedsystT Fas 2, FMV 2007-03-01, VO Led 09700:31/2007, LT9O R07-0014, sid 60 
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Bryggteknik 

Med hjälp av denna teknik kan systemsäkerhetskritisk funktionalitet och interoperabilitets-
funktionalitet avgränsas i syfte att upprätthålla system- och informationssäkerhet, samt 
möjliggöra olika livscykler på ingående system och undvika större modifieringar av befint-
liga system. 

Autonom drift 

Denna princip definierar att individuella system inte skulle förlita sig på tjänster åtkomliga 
över nätet, varje system måste kunna hantera bristfällig eller obefintlig kommunikation. 
Systemet skulle fortsätta fungera men naturligtvis med begränsad funktionalitet. I princi-
pen omfattas även förmågan att på ett säkert sätt återansluta till nätet när kommunikationen 
åter är igång. 

Öppna standarder och modularitet 

För att uppnå flexibilitet avseende utvecklingen av FMLS 2010 så är en grundläggande  
princip att öppna standarder skulle nyttjas i största möjliga mån. Detta möjliggör olika 
 implementation av funktionalitet och återanvändning” 42.  
 

3.3 Stödprodukter 
För att lösa huvuduppgiften var det nödvändigt för LedsystT att producera ett antal stödproduk-
ter. Stödprodukter producerades även för att lösa projektuppgifter som till exempel stödet till 
LedsystM och utvecklingen av FM UtvC. Stödprodukterna nyttjades för att kunna genomföra 
systemdemonstratorerna 2005, 2006. 
 
De av LedsystT producerade stödprodukterna var: System för Proof of Concept (SPoC), till del 
realiserat för att verifiera att designkonceptet uppfyllde ställda säkerhetskrav. Detta var inget 
komplett fungerande system utan bestod endast de mest fundamentala delarna och grundtekniken; 
Metod- lab, en experiment och metodutvecklingsmiljö bestående av en infrastruktur i UtvC med 
nätverk, servrar, klienter och programvaror. Huvudkomponenten var den så kallade Tjänstede-
monstratorn DSG2. Denna var en tidig tillämpning av designen med tjänstebaserade system; 
Metod-lab provbänk, teknikmiljö för leverantörsprov av komponenter till Metod-lab; P-lab, 
teknikmiljö för utveckling av personalhanteringsmetoder för NBF i LedsystP; Visions-lab, bestå-
ende av kompetens, processer och materiel för att stödja genomförande av experiment; Minirefe-
rensanläggning, var en produkt som utvecklades för utbildning, förevisning, scenarioframtag-
ning samt för att kunna nyttjas som referenssystem; Produktionsledningsnät (PLN) samt externa 
nät för användning under experiment och systemdemonstrationer. 
 

3.4 Förslag på implementering och fortsatt utveckling 
LedsystT levererade inte bara ramverk och metodbeskrivningar. I slutrapporten kapitel 7 redovi-
sas även LedsystTs syn på hur ett införande skulle kunna genomföras och vilka förutsättningar 
som måste uppfyllas för att detta skulle vara möjligt. I detta förslag redovisas att det förslag som 
levererats är långt ifrån komplett och till vissa delar inte har den bästa möjliga uppfyllnaden av 
                                                   
42 Slutrapport LedsystT Fas 2, FMV 2007-03-01, VO Led 09700:31/2007, LT9O R07-0014, sid 54-55 
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kravställda egenskaper. Bland annat är den föreslagna säkerhetslösningen begränsande för den 
tänkta flexibiliteten men uppfyller å andra sidan gällande regelverk. Ett eventuellt införande 
ställer dessutom krav på omfattande förändringar i organisation, roller och ansvar, processer och 
anskaffningsstrategier. Både inom Försvarsmakten och på FMV. Här redovisas att det är fullt 
möjligt att påbörja en mindre teknisk implementation parallellt med att utvecklingsarbetet fort-
skrider. Förutsättningen för att det skulle lyckas är dock att en rad föreslagna förändringar ge-
nomförs. Något stort allomfattande införande förespråkades inte, utan ett kontrollerat stegvis 
införande. 
 

3.5 Diskussion och slutsatser av resultaten från LedsystT 
LedsystT levererade inget komplett förslag på en systemlösning för NBF. Leveransen fokuserade 
på de delar av systemlösningen som ansågs som mest centrala för funktionaliteten. Med denna 
leverans som grund hade försvarsmakten kunnat påbörja en implementering i liten skala som 
uppfyllde de kravställda egenskaperna. Parallellt med detta skulle systemlösningen vidareutveck-
las. Förutsättningen var dock att en rad förändringar genomfördes på FMV och i Försvarsmakten. 
Utöver kraven, men som delmängd av uppgifter, levererade LedsystT även stödprodukter. Några 
av dessa utvecklades även för att kunna genomföra huvudleverablerna.  LedsystT genomförde 
även omfattande utvärderingar av genomfört arbete. Dessa återredovisas inte i denna uppsats, 
men utifrån dessa ansåg LedsystT att det som levererades i huvudsak uppfyllde de eftersträvade 
egenskaperna.43 En översiktlig jämförelse av kraven i Mål FMLS 2010 och det som levererats, 
ger vid handen att LedsystT i princip hade kunnat leverera både mer eller mindre och ändå ham-
nat inom ramen för kravbilden. Kraven från Försvarsmakten är helt enkelt för odetaljerade till sin 
utformning. Med det som grund får det anses att LedsystT har levererat det som var formellt 
kravställt.  
 

4 Hur resultaten har använts 
 

4.1 Inledning 
Analysen baseras på intervjuer med deltagare i utvecklingsarbetet och på information från delta-
gande industri. Intervjuerna genomfördes som diskussion kring temafrågor. Frågorna som använ-
des var: Vilken roll hade du under Ledsystutvecklingen? Vilka av huvudleverablerna har imple-
menterats? Vilka av stödprodukterna har implementerats? Vad var bra? Vad var dåligt? 
Har några bieffekter fått påverkan på FM eller någon annan? Till industrin ställdes frågan: Hur 
har ni nyttjat resultat och erfarenheter från LedsystT/NBF-utvecklingen? Analysen presenteras 
som en sammanställning av inhämtad information. Informanter är: Öv Per Nilsson, HKV, C 
PROD LEDUND; Övlt Stefan Ekdahl, HKV, huvudman SWECCIS, PROD LEDUND; Mats 
Eriksson FMV, biträdande chef AK LED Teknisk ledning; Elving Arnoldsson, FMV, AK LED; 
Ulf M. Johansson, Systemarkitekt C2 system, SAAB Group. Intervjuunderlag och skriven in-
formation förvaras av författaren. 

                                                   
43 Slutrapport LedsystT Fas 2, FMV 2007-03-01, VO Led 09700:31/2007, LT9O R07-0014 
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4.2 Analys 
Generellt sett kan inte informanterna ge konkreta exempel på att huvudleverabler från LedsystT 
har implementerats. Däremot har tankar, idéer och erfarenheter influerat fortsatt lednings-
systemsproduktion.  
 
En av informanterna hävdar att ett av resultaten är att generationshanteringen av ledningsstödsy-
stem är implementerad. Generationshanteringen syftar till att vid vissa tidpunkter ha en stabil och 
känd konfiguration av systemen och inte över tiden ha system som är under inleverans. Att stän-
digt ha system under inleverans och av olika konfiguration skapar osäkerhet i systemprestanda 
och samfunktion.44 Idén om versionshantering kan spåras till en utredning från 2007 om hur 
resultaten från Ledsyst-utvecklingen skulle införas45.  
 
Designen med ett sammanhållet system-av-system har till del implementerats. Tanken med ett 
sammanhållet ledningssystem för hela FM med verksamhetsledning och insatsledning, med en 
gemensam driftorganisation håller på att förverkligas genom den organisationsförändring som nu 
genomförs med FMLOG och FMTM. En gemensam systemlösning för IO14 är sammanhållen 
och avvägd med avseende på funktioner och kostnad. Den är i dagsläget främst framtagen för 
markförbanden då behovet och därmed arbetsinsatsen har varit störst där. Marin-, och flygför-
banden är endast delvis med i systemlösningen. Hela ledningsområdet avvägs årsvis i materiel-
planearbetet både funktionellt och ekonomiskt.46 
 
Att metoden att ta fram ledningssystem har utvecklats med de kunskaper som byggdes upp under 
LedsystT och att dessa används idag för att producera förbandssystem konfirmeras av flera av de 
intervjuade. Dock har inte hela modellen implementerats mer än till vissa delar och då mer i form 
av tankar, idéer och erfarenhet hos de som deltog i utvecklingen.  
 
Designreglerna har inte tillämpats utöver tillämpningen i SUCBAS. Sea Survailance Co-
operation Baltic Sea (SUCBAS)47, är ett multilateralt samarbete runt östersjön som syftar till att 
utbyta sjölägesinformation. I samarbetet ingår tekniska delar. Sveriges tekniska lösning för prov-
systemet är baserad på tjänstedemonstratorn DSG2. Anledningen till detta är att LedsystT under 
utvecklingsfasen tillsammans med NATO ACT och Finland genomförde experiment med utbyte 
av sjölägesinformation enligt principerna med tjänstegränsytor och öppna kommersiella standar-
der. Detta utvecklades vidare av Finland och Sverige till ett östersjösamarbete.48 
 
Att koppla in sensorer via tjänstegränsytor på det gemensamma nätverket, var något som pröva-
des mycket under demonstrationer och experiment. Detta gjordes företrädesvis genom att bygga 
en gränsyteanpassare för det befintliga sensorsystemet mot det tjänstebaserade nätverket. Idag 
kan tidigare dedicerade mobila sensorer kopplats in på distributionsnätet för sensorinformation. 
                                                   
44 Baserat på författarens erfarenhet 
45 IML Beredning FMLS TS, 2007-04-10, IML 07-017:10, förvaras hos författaren. 
46 Baserat på författarens erfarenhet 
47 SUCBAS LETTER OF INTENT, 2009-08-21, förvaras av författaren 
48 Baserat på författarens erfarenheter, och uttalande av Mats Eriksson 
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Det system som används idag för att sprida sensorinformation är i grunden olikt tankarna i det 
tjänstebaserade nätverket. Dock fungerar distributionen tillfredställande och informationssäker-
heten är tillgodosedd men med stora begränsningar i informationsutbyte med andra nationer som 
följd.49 
 
Produkten MATCH-IT , från LedsystP, har kommit till användning för bemanning och kompe-
tensinventering i försvarsmakten och är idag implementerat. Detta bekräftas även per telefon 
2012-05-24, av Johan Idesjö, HKV, som arbetade i LedsystP under Ledsystutvecklingen. 
 
COTS används mer i försvarsmaktens ledningsstödsystem idag än det gjorde runt år 2000. Detta 
ställer dock en del utökade krav på utprovning och säkerhetsfunktioner, så det går sannolikt inte 
snabbare att anskaffa system bestående av COTS totalt sett. Att använda COTS blir i förhållande 
till att anskaffa motsvarande egenutveckladeprodukter billigare. Detta följer även gällande an-
skaffningsstrategin. 
 
Tanken att en deltagare  kan ansluta sig till ett missionsnätverk med egna system tillämpas i 
Afghan Mission Network (AMN). Men huruvida AMN har mer likheter med NBF-systemen är 
inte utrett. 
 
Stora resurser satsas på att skapa ett sammanhängande informationsnätverk från operativ nivå ned 
till plutons/grupp nivå för stödsystemen SWECCIS, SLB och PRIO. Detta görs för att kunna 
tillhandahålla ledningsstöd i hela ledningskedjan. Detta följer tanken om att sprida information 
mellan försvarsgrenar och ledningsnivåer. Det görs nu med annan teknik och inte fullt så flexibelt 
som föreslogs i NBF-utvecklingen.50 
 
Erfarenheter och rutiner har tagits tillvara från utvecklings- och experimentverksamheten så att 
man på kort tid kan integrera produkter till ett fungerande ledningsstödsystem. Detta är erfarenhet 
som har utvecklats över tiden med leveranser av missionssystem till ISAF, NBG08 och NBG11.51 
Var ursprunget till dessa erfarenheter och kunskaper är, är svårt att belägga. 
 
Deltagande industrier har kunnat använda erfarenheter och konkreta lösningar i sina uppdrag 
både mot försvarsmakten och andra kunder. SAAB deltog i arbetet med LedsystT som delägare i 
den bolagsgrupp som bistod LedsystT som designpartner. En representant från SAAB hävdar att 
de nyttjar resultat och erfarenheter från LedsystT-arbetet i ett antal nationella och internationella 
kundprojekt inom bland annat ledningsstöd för högre ledning (CCIS), datafusion, Intelligence 
Survaillance and Reconnaissance (ISR) och infrastruktur för Secure SOA. Deras deltagande i 
arbetet har även inneburit att de har fått exportbeställningar på t.ex. studier och utredningar.52  
 
FMV AK LED och HKV PROD LED har organiserats för att kunna producera ledningsstödsy-
stem efter den uppdelning som finns i NATO Network-Enabled Capability (NNEC) Networking 
and Information Infrastructure (NII) arkitekturen. Detta är en följd av LedsystT förslag på organi-
                                                   
49 Baserat på författarens erfarenheter 
50 Ibid, samt uttalanden om säkerhetsfunktioner från Mats Eriksson, Stefan Ekdahl 
51 Baserat på författarens erfarenheter 
52 Mail från Ulf M Johansson, SAABGroup, 2012-05-24, förvaras hos författaren. 
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sations- och processförändringar. Nu efter fem år börjar förutsättningar finnas för att kunna leda 
produktionen av ledningsstödsystem på det sätt som var en förutsättning för införandet av ett 
tjänstebaserat system. 
 
Deltagandet i internationella samarbeten har gett Sverige ett rykte att vara en kunnig partner. 
Detta har medfört att svenska tankar och idéer har fått stort genomslag i de samarbeten som 
genomfördes. Detta har även medfört att Sverige har fått tillträde till forum för interoperabilitet 
som vi nu behöver för att kunna delta i internationella operationer. Det hade förmodligen tagit 
längre tid att skapa den eftersträvade interoperabiliteten om inte LedsystT hade varit så internat-
ionellt aktivt. 
 
De designprinciper som utvecklades för komponentbaserade ledningsstödsystemen har påverkat 
utformningen av bland annat SWECCIS. Det är inte en direkt tillämpning av resultatet, men 
följer principerna om uppdelning av ledningsstödsystemen i nätverk, informationsinfrastruktur 
och applikationer. 
 
Applikationen för anomalidetektion, som användes under samarbetet MSA med NATO ACT och 
Finland, finns finansierad i materieplanen men först om några år. Detta bekräftades vid telefon 
kontakt med Lars Gryzelius MSA 243 HKV PROD MARIN, 2012-05-23. 
 
Infrastrukturen och processerna i Visions-lab blev grunden till FMV uppdraget FMLS Referens-
miljö och används idag om än med en annan inriktning för verksamheten.53 
 
Tankarna kring komponenter och modularitet kommer även till uttryck i användandet av funkt-
ionsobjekt i förvaltningen av materielen. Ett funktionsobjekt är i princip en samling produkter 
som tillsammans ger en fungerande helhet. T.ex. en radio med mikrofon, högtalare, antenn, 
strömförsörjning och monteringsmateriel. Funktionsobjekt kan förekomma i flera abstraktionsni-
våer av funktionsobjekt-av-funktionsobjekt. Funktionsobjekten är beskrivna utifrån funktion och 
kan bytas ut mot en annan produkt med motsvarande funktion och kan alltså ha olika livscykel-
planer både som helt funktionsobjekt och delkomponenterna det består av.  Funktionsobjekten är 
dock inte en ren produkt av LedsystT utan uppkommen som ett resultat av behovet att snabbt 
kunna producera ledningsstödsystem till ISAF, NBG08 och NBG11, och mer en förvaltningsdri-
ven företeelse54 med stora likheter till förvaltningstanken för system-av-system och komponent 
tänket. 
 

4.3 Slutsatser av hur resultaten har använts 
Informanterna ger en ganska dyster bild av vad som har implementerats av huvudleverablerna. I 
princip inga av de metod-, arkitektur- och designdokument som leverades har implementerats. 
Dock verkar stora delar av den implicita kunskapen, idéerna, erfarenheterna och övergripande 
designprinciper användas i dagens ledningssystemsproduktion. Dessutom är delar redan imple-
menterade. Försvarsmaktens nätverk för informationsspridning får en infrastruktur som tillåter 

                                                   
53 Författaren är beställare av verksamheten. 
54 Ibid 
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kommunikation mellan försvarsgrenar och olika ledningsnivåer. Ledningsstödsystemen för ope-
rativ och högre taktisk ledning blir försvarsmaktsgemensamt. System-, nätverks-, och säkerhets-
lösningarna är dock inte identiska med de som föreslogs av LedsystT, men följer grundprinciper-
na.  Delar av de organisationsförändringar som föreslogs i slutrapporten har implementerats, dock 
ej alla och förmodligen inte de som upplevs som mest omfattande.55 För att få ett system med en 
predikterbar funktion krävdes konfigurationsledning och VoV av ingående delar.56 Detta har till 
del återspeglats i den versionsvisa hanteringen av ledningsstödsystemen ingående i systemlös-
ningarna för insatsorganisationerna 2014 (IO14), 2017 etc. 
 
För stödprodukterna verkar läget vara ett annat. Tjänstedemonstratorn används som provsystem i 
ett pågående internationellt samarbete, MATCH-IT används i SWECCIS, materielen och proces-
ser i Visions-lab används till annan verksamhet. 
 
Ur ett industriperspektiv har deltagandet resulterat i kunskapsuppbyggnad och erfarenheter. Till 
del har resultaten kunnat omsättas till produkter och studieuppdrag.  
 
Att avgöra hur stor betydelse som Ledsyst-utvecklingen har haft för användandet av t.ex. COTS i 
ledningsstödsystemen är svårt att avgöra. Det samma gäller all implicit kunskap och erfarenheter. 
Flera olika verksamheter, behov och influenser har förmodligen påverkat utvecklingen, varav 
LedsystT är en. 
 
 

5 Kravuppfyllelse 
 

5.1 Analys 
Steg ett gav oss de egenskaper på ledningsstödsystemet som LedsystT skulle beskriva. Flexibili-
tet, tillgänglighet och tillförlitlighet, mobilitet, användbarhet, interoperabilitet, säkerhet och slut-
ligen kostnadseffektivitet. Dessa skall nu för att besvara delfråga tre jämföras mot de resultat från 
LedsystT som har implementerats. Analysen genomförs med en deduktiv metod baserad på de 
tidigare stegen och på uppsatsförfattarens erfarenhet. 
 
Det som skulle skapa egenskaperna i ledningsstödsystemen var tillämpningen av den design som 
LedsystT utarbetade med system-av-system-tanken som grund. Analysen skall därmed påvisa 
vilka delar av designen som implementerats. Uppsatsens format medger inte en fullständig ge-
nomlysning av alla delar av designen då den omfattar cirka 200 dokument57. Därför avgränsas 
analysen till de identifierade grundprinciperna för designen; All IP visionen, tjänsteorientering, 
gemensam system management-modell, gemensam informationssäkerhetsmodell, policystyrning, 
bryggteknik, autonom drift samt öppna standarder och modularitet. 
 

                                                   
55 Författarens uppfattning. 
56 Slutrapport LedsystT Fas 2, FMV 2007-03-01, VO Led 09700:31/2007, LT9O R07-0014, sid 118 
57 Slutrapport LedsystT Fas 2, FMV 2007-03-01, VO Led 09700:31/2007, LT9O R07-0014, sid 60 
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All IP visionen, är realiserad till del då försvarsmaktens nätverk moderniseras till nivåer som 
motsvarar kraven för informationsspridning ned till plutons/grupp nivå. Realiseringen som den 
ser ut idag innebär dock en rad begränsningar på grund av informationssäkerhets-relaterade frå-
gor. 
 
Tjänsteorienteringen, kommer till användning i provsystemet för SUCBAS. 
 
Gemensam system management-modell, kommer till del att bli implementerad i och med att en 
gemensam drift och förvaltningsorganisation realiseras för insats-, och verksamhetsledningssy-
stem. Dock inte fullt ut enligt LedsystTs förslag. 
 
Gemensam informationssäkerhetsmodell, tillämpas inte. 
 
Policystyrning, tillämpas inte. 
 
Bryggtekniken, tillämpas i provsystemet för SUCBAS och är kopplat mot användningen av tjäns-
tebaserade nät. Generellt kan bryggan beskrivas som en kommunikationsnod som kan innehålla 
bland annat formatkonvertering, översättning av informationsmodeller, brandvägg och separation 
av kommunikation. Syftet med det sist nämnda är att för ett system säkerställa förutsägbarheten 
ur ett informations- och systemsäkerhetsperspektiv.58 I det stycket förkommer liknande funktion-
er i många tillämpningar i Försvarsmaktens ledningsstödsystem59. 
 
Autonom drift, är en grundprincip i anskaffning av ledningsstödsystem för insatsledning till platt-
formar.60 
 
Öppna standarder, tillämpas i provsystemet för SUCBAS. Ur ett interoperabilitetsperspektiv 
tillämpas i allt väsentligt NATO-standard. Användandet av COTS innebär även det att, om inte 
öppna, så i alla fall de facto och kommersiella standarder tillämpas.61 
 
Modularitet, tillämpas till del i SWECCIS med uppdelningen av systemet i bassystem och appli-
kationer. Det tillämpas även i funktionsobjekt. 
 

5.2 Diskussion och slutsatser av kravuppfyllelse 
Vald metod medför att resultatet av analysen ger en svag koppling mellan implementerade resul-
tat och krav. Dels på grund av att implementerade resultat inte är konkret kopplade mot levere-
rade dokument, men även på grund av att kraven uttryckta i egenskaper och sedan enligt av-
gränsning till grundläggande designprinciper är otydliga. En brist i vald metod är att den implicita 
kunskapen, idéerna, erfarenheterna och de internationelle samarbeten som används i dagens 
ledningsstödsystemsproduktion inte direkt kan jämföras mot kraven. Dock pekar analysen på att 
det är just dessa resultat, samt stödprodukterna från LedsystT, som kommit till störst användning. 
                                                   
58 Design overview, VO Led 2006-06-29, FMV 33397/2006 
59 Baserat på författarens erfarenhet 
60 Ibid 
61 Ibid 
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6 Resultatens relevans 
 

6.1 Inledning 
I steg ett genomfördes en analys av den politiskanivåns kravställningen på ledningsstödssystemet. 
Detta syftade till att från den politiska nivån härleda kraven ned till LedsystTs tolkning av kra-
ven. I steg fyra skall nu relevansen hos resultaten studeras genom att undersöka om behovet av 
ledningsstödsystem fortfarande är desamma. Detta görs genom att analysera propositionen Ett 
användbart försvar62, och sedan jämföra denna analys med motsvarande analys från steg ett. 
 

6.2 Analys 
Inledningsvis bedömer regeringen att genom ökad tillgänglighet och användbarhet, så skulle 
försvarsförmågan öka.63 Regeringen framhåller att all förändring bara kan ske i den takt som 
ekonomin medger. Försvaret skulle kunna användas här och nu. Med ökad operativ tillgänglighet 
och flexibilitet skulle försvarsmakten kunna möta kriser och konflikter även med kort varsel. 
Hela Sverige skulle kunna försvaras, både på egen hand och genom samarbete med andra. Utöver 
tillgänglighet och användbarhet skulle även rörlighet prägla insatsförsvaret. Försvarsmakten 
skulle kunna verka i Sverige, i närområdet samt utanför närområdet med samma förband. De 
bataljonsstridsgrupper som skulle vara grunden i markstridskrafterna skulle bli lättrörliga, flex-
ibla samt ha hög operativ effekt. Den eftersträvade flexibiliteten skulle medföra att försvarsmak-
ten blir bättre på att hantera en bred och föränderlig hotbild. Hoten är oförutsägbara och kan 
uppstå med kortvarsel eller en gradvis tillväxt. Den Svenska säkerheten byggs tillsammans med 
andra nationer. Därför bör Sverige både kunna ta emot och ge militärt stöd. Deltagande i internat-
ionella utbildningar och övningar var viktigt för att utveckla den operativa förmågan. Regeringen 
ville fortsätta på den inslagna vägen med regional samordning inom luft- och sjöövervakning.  
 
De markbundna insatsförbanden kommer i huvudsak att bestå av behovssammansatta fördefinie-
rade bataljonsstridsgrupper som skulle ha en hög operativ och taktisk rörlighet. Dessa skulle 
bygga på erfarenheter från den nordiska stridsgruppen. Kärnan var en manöverbataljon med 
tilläggs klossar av funktionsförband samt även tillförda resurser från andra stridskrafter. Typför-
band skulle utvecklas mot mer generella förband bestående av mer likformade delkomponenter. 
Förbanden skulle vara väl samövade. Markförbanden skulle gå från tyngre till lättare förband 
med modulärt uppbyggda förstärkningsresurser. 
 
Det militära försvaret skulle utveckla möjligheten att växla mellan olika uppgifter, miljöer, kon-
fliktnivåer och samarbetspartners. En kvalificerad förmåga till strid i hela konfliktskalan krävdes 
för att kunna skapa fred och säkerhet. Försvarsmaktens tillgänglighet prioriterades före uthållig-
het. 
                                                   
62 Proposition 2008/09:140, Ett användbart försvar 
63 Ibid, sid 1 
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Sverige skulle ha förmåga att leda verksamhet på brigadnivå. Den operativa ledningen skulle ha 
en rörlig del som kan bilda ett multinationellt styrkehögkvarter, ett Force Head Quarter(FHQ). 
Den rörliga operativa ledningsdelen skulle kunna förstärka brigadstab eller taktiskledning för 
marin- eller flygstridskrafter. 
 
Insatsorganisationen skulle ha förmåga att leda och delta i multinationella operationer. Förmågan 
att genomföra och delta i gemensamma operationer skulle öka förbandens tillgänglighet, använd-
barhet och flexibilitet. Det krävdes god lägesuppfattning, förmåga till precisionsbekämpning och 
graderad verkan för att kunna verka i den moderna insatsmiljön i t.ex. urban miljö. 
 
Tekniska stödsystem som används för ledning borde vara system som användes av andra nation-
er. Omsättning av lednings- och sambandssystem borde inte göras förrän de nådde slutet av sin 
tekniska livslängd eller när ekonomin tillät. Sverige skulle inte vara ledande i utvecklingen av det 
nätverksbaserade försvaret, utan delta i, följa och anpassa sig till den internationella utveckling-
en.64 
 

6.3 Diskussion 
Ur ovanstående kan dras slutsatser kring vad som avsågs med ett användbart och tillgängligt 
försvar. En analys av nyckelord ger följande: 
Försvaret skulle kunna användas här och nu. Den operativa tillgängligheten skulle öka. Dock inte 
snabbare än ekonomin tillät. Hela Sverige skulle försvaras. Detta skulle ske på egenhand eller 
med andra. Insatsförbanden skulle ha hög rörlighet, vara modulärt uppbyggda och behovssam-
mansatta, vara interoperabla, flexibla, kunna hantera en diffus hotbild i hela konfliktskalan inter-
nationellt, nationellt och i olika miljöer samt ha hög operativ effekt. 
Förbanden skulle ha högkompetens och vara väl övade. Försvarsmakten skulle kunna leda på alla 
ledningsnivåer upp till brigadnivå och kunna leda multinationella styrkor. Genom god lägesupp-
fattning, graderad verkan och precisionsbekämpning skulle förbanden kunna verka i urbanmiljö. 
Ledningsstödsystemen borde inte omsättas förrän de hade uppnått end of life (EOL). Strävan 
skulle var att anskaffa system som redan användes internationellt. 
 
Vid en jämförelse med motsvarande slutsatser från steg ett framstår skillnaderna som små. De 
kan dock vara skillnader som har avgörande betydelse. Sverige skulle bygga säkerheten tillsam-
mans med andra. Detta borde öka behovet av interoperabilitet ytterligare jämfört med proposit-
ionen 2001. Både med avseende på informationshantering och spridning, samt på utbildning och 
övning. Den operativa tillgängligheten skulle öka. Detta borde medföra att teknisk- och operativ 
personal som skulle hantera ledningsstödsystemen är väl övade samt att systemen har hög till-
gänglighet på alla ledningsnivåer och i hela ledningskedjan. Detta är en utökad ambition jämfört 
med propositionen 2001 där försvarsmakten skulle ha möjlighet till tillväxt vid ökad hotbild. 
 
Med anledning av detta resonemang blir slutsatsen att kraven på ledningsstödsystemen är de 
samma eller till och med högre i propositionen Ett användbart försvar från 2008. 

                                                   
64 Ibid, sid 56 
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Är då resultaten från LedsystT fortfarande relevanta? Den design som utformades för lednings-
stödsystemen skulle erbjuda ett system med de egenskaper som eftersträvades i NBF. NBF var 
metoden för att skapa det flexibla insatsförsvaret, kravställt av den politiska nivån i propositionen 
2001. Utgående från detta blir svaret ja. Om man i stället anlägger ett anskaffningsstrategiskt 
perspektiv blir svaret nej, på grund av att det krävs en stor utvecklingsinsats för att införa tjänste-
baserade system i hela Försvarsmakten. Det beror alltså på hur man betraktar ingående delar. Det 
är inte den funktionella kravbilden som har förändrats, det är hur vi skulle anskaffa system som 
har förändrats. 
 
Vid analysen av vilka resultat som hade implementerats framkom att inga av huvudleverablerna 
hade omhändertagits och implementerats. Däremot hade organisationsförändringar, tankar, idéer 
och erfarenheter av hur system skulle byggas och integreras för att uppfylla egenskaperna kom-
mit till användning. Visa av dessa hade omsatts i implementerade system och nätverk. Dessa 
resultat är inte kopplade till anskaffningsstrategins inriktning om att utveckling skulle undvikas, 
då dessa resultat går att tillämpa på befintlig materiel och på färdigutvecklad som man anskaffar. 
Om man studerar relevansen för dessa blir svaret åter ja. 
 

6.4 Slutsatser av relevansen 
Beroende på valt perspektiv blir därmed slutsatserna att:  
Ur ett behovsperspektiv blir svaret ja. Resultaten uppfyller fortfarande behovet.  
 
Ur ett anskaffningsstrategiskt perspektiv blir svaret nej.  De delar av resultaten i den tekniska 
lösningen, som kräver en utvecklingsinsats saknar relevans i dag.  
 
Då anskaffningsstrategin skall vara styrande vid anskaffning görs bedömningen att relevansen 
begränsas till de delar av resultaten som inte kräver en utvecklingsinsats, t.ex. delar av den tek-
niska lösningen, stödprodukter, delar av designprinciper, organisationsförändringsförslag för att 
renodla ansvar m.m. 
 
 

7 Nyttan med NBF-utvecklingen 
 

7.1 Diskussion 
Genom att besvara delfrågorna har en bild av nyttan med NBF-utvecklingen vuxit fram.  
 
Vad var kraven på ledningsstödsystemen i NBF-utvecklingen? 
I steg ett framkom att kraven på ledningsstödsystemen var att de skulle stödja ledning av verk-
samhet i alla konfliktnivåer, vara anpassningsbart för att kunna utvecklas mot nya förmågor, vara 
interoperabelt, rörligt och förbättra ledningsfunktionen försvarsmakten. Kravbilden var övergri-
pande beskriven och inte konkret, vilket komplicerade utvecklingsarbetet. 
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Vilka delar av resultaten från delprojekt LedsystT har implementerats? 
I steg två framkom att inga av huvudleverablerna kommit till användning. Däremot har stödpro-
dukter, tankar, idéer och erfarenheter kunnat användas både i Försvarsmakten, Industrin samt på 
FMV. 
 
Hur kan dessa kopplas mot kraven på NBF?(egenskaperna för Ledningsstödsystemet) 
Steg tre gav en svag koppling av implementerade resultat mot de ursprungliga kraven. Mest 
beroende på att vald metod inte fullt ut stödjer matchningen av resultatet från steg två mot resul-
tatet från steg ett. 
 
Är behoven som låg till grund för NBF fortfarande desamma?  
Genom en jämförelse av behoven på politisk nivå i steg fyra, framkom att skillnaderna är små 
mellan hur behovsbilden såg ut 2001, och hur den såg ut 2008. Den största skillnaden ligger i det 
ökade kravet på operativ tillgänglighet samt i begränsningen av nationell utveckling av lednings-
stödsystem.  Relevansen är således beroende av vilket perspektiv man använder. Ur ett funktion-
ellt perspektiv har resultaten fortfarande relevans. Ur ett anskaffningsstrategiskt perspektiv saknar 
delar av resultaten relevans, då det är beroende av om det behöver utvecklas vidare eller inte. 
 
Utifrån den teoretiska grunden baserad på den militära nyttan, har vi efter att ha besvarat delfrå-
gorna underlag till att besvara huvudfrågeställningen. 
 
 

7.2 Slutsatser av nytta med NBF-utvecklingen 
 

- Vilken nytta har NBF-utvecklingens tekniska delar tillfört produktionen av dagens lednings-
stödsystem?  

Nyttan av NBF-utvecklingen begränsas till de delar av resultaten som inte kräver utveckling för 
att implementeras. Här kan nämnas de stödprodukter som används idag, delar av designprinciper, 
delar av tekniska lösningar, tankar och idéer, internationella samarbeten och erfarenheter hos 
deltagande personal och industrier av hur man utvecklar, integrerar och testar ledningsstödsystem 
bestående av COTS blandat med militära system.  
 
 

8 Reflektion 
Vald metod ger inte ett så pass entydigt svar som ursprungligen avsågs. Analysen av implemente-
rade resultat visade att inga av huvudleverablerna hade kommit till användning. Endast sidoresul-
tat från utvecklingen användes. Detta försvårade analysen då sidoresultaten inte direkt kunde 
knytas mot kravställningen, undantaget SUCBAS provsystem, varken den ursprungliga från 2001 
eller den från 2008. Sidoresultaten är inte heller möjliga att kvantifiera, då de uttrycks som tan-
kar, idéer och erfarenhet.  
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Frånvaron av konkreta krav fick som konsekvens, att vald metod inte gav det resultat som inled-
ningsvis eftersträvades. Resultatet blev mer övergripande och oprecist. 
 
Hur den militära nyttan upplevs är sannolikt även beroende på vilket område man är intresserad 
av. Ur ett interoperabilitets-perspektiv har NBF-utvecklingen förmodligen inneburit att vi idag 
kan producera ledningsstödsystem med efterfrågad förmåga. Likaså om endast de nationella 
nätverken studeras. Kontexten när utvecklingsarbetet startade, är likaledes viktig att beakta. 
Annars är det lätt att i efterhand förbise både behovet av förändring, det stora mått av osäkerhet 
som förelåg, samt den politiskanivåns viljan till förändring och den risktagning de var villiga att 
ta. 
 
Eftersom kravbilden fortfarande är densamma borde lösningarna likna varandra, åtminstone på 
funktionell nivå. Detta innebär att Försvarsmakten är på väg mot ett införande av funktionalitet 
motsvarande NBF om än med andra tekniska lösningar. Om detta inte görs med beaktande av 
resultatet från LedsystT finns risk att lösningar utvecklas för ett problem som redan har en lös-
ning, med suboptimering som följd. 
 
 

9 Rekommendationer och förslag till fortsatt forskning 
Slutsatserna ger vid handen att nyttan som vald metod ger är begränsad. Den militära nyttan 
skulle sannolikt öka om man gör en genomlysning av resultaten från NBF-utvecklingen, och 
tillämpar de delar som inte strider mot rådande anskaffningsstrategin. Hur kan detta göras och 
vilka delar handlar det om? De återstår dessutom en rad frågor om varför inte större delar av 
resultatet har använts. Varför försvann omställningen till det flexibla insatsförsvaret från den 
militära agendan? De funktionella kraven på ledningsstödsystemen är ju enligt detta arbete fortfa-
rande de samma och om möjligt högre. Dessa, och sannolikt fler frågor behöver besvaras för att 
kunna få en samsyn på fortsatt tillämpning av resultaten och en fortsatt utveckling. 
 
Rekommendationen blir enligt detta att identifiera och tillämpa de delar av resultaten som fortfa-
rande tillgodoser kraven på ledningsstödsystemen men som inte strider mot gällande anskaff-
ningsstrategi.  
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