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Sammanfattning 
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The transformation of the Swedish Armed Forces is bringing about major changes in many areas. Indi-

rect fire is one capability affected by these changes. Financial savings, a shrinking organization and 
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resources such as the JAS 39 Gripen aircraft and the ARCHER artillery system. This thesis aims to 

examine whether access to indirect fire capability can be increased through the use of civilian products 

and communication networks. Technology development in the civilian mobile communications area is 

exponential and nations such as the USA, facing challenges similar to those of the Swedish Armed 

Forces, devote substantial resources to research and development. Is the use of mobile phones for mili-

tary purposes the innovation needed by the Swedish Armed Forces, do the necessary technical condi-
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Transformationen från ett invasionsförsvar till ett insatsförsvar pågår inom Försvarsmakten 

och övergången från ett värnpliktssystem till professionella soldater innebär stora förändring-

ar inom många områden som t.ex. utbildning, träning och insats. Högre personalkostnader och 

längre utbildningstider är en konsekvens av systemet med anställda soldater som i slutänden 

kan innebära att förbanden tvingas till prioriteringar av vad som soldaterna utbildas till samt 

när i tiden detta genomförs. Trenden är dessutom att det krävs licenser, certifieringar och in-

tyg i högre utsträckning idag för att ha behörighet att bedriva utbildning eller genomföra 

skarpa insatser vilket också påverkar ovanstående. 

 

Högkvarteret reglerar inte heller centralt, genom verksamhetsuppdragen (VU) (Högkvarteret, 

2014), i detalj vilka enheter som ska utbildas vilket medför att förbanden själva i hög ut-

sträckning bestämmer vilka delar av insatsorgansationen som utbildas varje år även om det 

givetvis dialogiseras inom VU-processen. Dessutom medför snabba förändringar av ekono-

min att utbildning och övning som inplanerats måste strykas av besparingsskäl. Inom indirekt 

bekämpning (IB) där ammunitionskostnaderna är höga och ibland används som en budgetre-

gulator blir risken därmed att eldledare och understödsförband inte kommer utbildas i den 

omfattning som är nödvändig för att upprätthålla förbandens kompetens. Vid en sådan ut-

veckling förtvinar även förmågan till verkan genom att kompetens för att leda flyg- och un-

derstödsförband samt leverera effekt i rätt tid och på rätt plats nedprioriteras. Tidigare fokus 

och prioritering av den internationella verksamheten gör att effekterna får större konsekvenser 

vid nationell utbildning, träning och övning.  

 

Inte nog med att förmågan till verkan genom IB riskerar att undergrävas genom utebliven 

utbildning, träning och krav på behörigheter, trenden inom modern krigföring är dessutom att 

enheterna sprids ut över allt större arealer inom insatsområdet. De få auktoriserade eldledarna 

för artilleri (Forward Observers, FO) och för flyg (Forward Air Controllers, FAC) med sin 

utrustning kan därmed inte befinna sig på samtliga platser där indirekt understöd är nödvän-

digt. Komplexiteten på stridsfältet ställer krav på flexibla lednings- och sambandssystem där  

behovet av god omvärldsuppfattning och att kunna leverera understöd med extremt hög  

precision ökar i syfte att minimera risken för oönskade sidoeffekter (Collateral Damage) samt 

vådabekämpning. Större och större mängder data överförs i militära nätverk genom live-

streaming video och frekventa uppdateringar av kartunderlag, positioner och övrig meddelan-

detrafik. Detta ställer krav på en förbättrad tillgänglighet till indirekt bekämpning för att 

kunna verka med Försvarsmaktens exklusiva resurser i form av flyg och artilleri.  

 

Utmaningarna inom detta område är ingalunda okända och enligt Försvarsmaktens redo-

visning av perspektivstudien (Högkvarteret, 2013b, s. 33) så är soldaten den viktigaste länken 

i bekämpningskedjan från upptäckt, identifiering, lägesbestämning till verkan. Utveckling av 

soldatens förmågor bör enligt redovisningen ske bl.a. vad avser kommunikationsutrustning, 

information-, lednings- och beslutsstödssystem. Utvecklingen av skräddarsydda militär-

specifika kommunikationsnätverk innebär höga kostnader och har ofta långa utvecklingstider.  

 

Sverige är inte ensamt om detta problemområde. Detta tillsammans med allt mer krympande 

anslag för utveckling och materielanskaffning har gjort att USA m.fl. har börjat överse möj-

ligheten till att kunna använda civila kommersiella nätverk och kommunikationsprodukter för 

militära ändamål. Enligt en artikel i Wall Street Journal (Ante, 2012) säger den amerikanska 

myndigheten för forskning och utveckling DARPA (Defense Advanced Research Projects 
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Agency) att civil kommunikationsutveckling gick om den militära redan i slutet av 90-talet. 

Utmaningen nu menar DARPA är att tillgodogöra sig och anpassa den civila teknologin till de 

unika omständigheter och miljöer som militären verkar i.  

 

Utvecklingen av mobil telefoni och mobila nätverk i världen är tydlig. Enligt Internationella 

Telekommunikationsunionen (ITU) rapport (ITU-R, 2012, s. 4) hade mer än 90 % av jordens 

befolkning mobiltäckning och tillgång till nätverk med internetaccess redan i februari 2011. 

Det finns 6,8 miljarder mobilabonnemang vilket innebär nära 96 % av jordens 7,1 miljarder 

människor (ICT, Facts and Figures, 2013, ss. 1, 6). Utav dessa tillhör ca 2,1 miljarder abon-

nemang med lägst tredje generationens mobiltelefoni (3G). Enligt en pressrelease från  

International Data Corporation (IDC) såldes 1,7 miljarder mobiltelefoner i världen varav 

712,6 miljoner var s.k. smarta telefoner (IDC, 2013).  

 

Utvecklingen i Sverige är ingalunda avvikande ty under 2013 såldes 3,7 miljoner mobil-

telefoner varav drygt 80 % var smarta telefoner. Den sista juni 2013 fanns det 14,0 miljoner 

mobilabonnemang varav 7,5 miljoner med mobilt bredband i Sverige vilket innebär en tillväxt 

på 3 % per år enligt Post och Telestyrelsens (PTS) rapport (PTS, 2013a, s. 17). Utvecklingen 

av mobila applikationer (appar) är lavinartad och här redovisar ITU att ca 1,2 miljarder män-

niskor använder mobilappar och detta bedöms enligt ITU öka till upp mot 4,4 miljarder år 

2017. Hur många mobilappar det finns idag är i princip omöjligt att redogöra för men enligt 

web-företaget dotMobis branschföretag MobiThinking så finns över 1,6 miljoner appar enbart 

på App Store och Google Play och då är dessa bara marknadens två största app-butiker 

(MobiThinking, 2014). Vidare förutspår de att ca 200 miljarder appar kommer laddas ner 

2017.  

 

Mot bakgrund av ovanstående så finns det således skäl att undersöka detta teknikområde.  

Försvarsmakten, Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI) och Försvarets materielverk (FMV) 

är idag relativt aktiva när det gäller frågor inom detta område men det krävs ytterligare  

resurser och prioritet för att få fullt genomslag. Inom svensk försvarsindustri tycks frågan 

dock ligga högre på agendan men då främst av globala företag med intresseområden i USA. 

Intresset för mobila appar bland Försvarsmaktens personal är hög, i alla fall i de yngre leden. 

Demografin för användare av smarta telefoner tillsammans med fortsatt ökad teknik-

utveckling, datakraft och nyttoeffekt skulle, trots återhållsamhet i försvarsanslagen, kunna 

innebära en möjlighet för Försvarsmakten att öka sin nuvarande förmåga. Därmed skulle även 

risken för ett förmågeglapp inom IB minska vilket annars bedömt kommer att uppstå om inga 

åtgärder vidtas.  

 

Kommersiella mobilnätverk täcker idag inte alla platser som Försvarsmakten kan komma att 

agera på men de fortsätter utvecklas och byggas ut. Därmed kommer de kanske hellre aldrig 

fullständigt att svara upp på Försvarsmaktens och ytterst soldatens behov på motsvarande sätt 

som ett skräddarsytt militärt system gör men å andra sidan slipper Försvarsmakten betala för 

utveckling, design, anskaffning och vidmakthållandet av dem.  

 

1.2 Problemformulering och frågeställning 

Både Försvarsmaktens- (Högkvarteret, 2013c) och arméns utvecklingsplan (Högkvarteret, 

2013a) påtalar behovet av att utveckla och förbättra soldatens och gruppens förmåga till lä-

gesuppfattning, navigering, målhantering och säkerhet. Det står däremot inte något skrivet om 

behovet av att kunna använda befintliga civila nätverk eller smarta telefoner med mobilappar 

för militära ändamål. I dagens samhälle finns dock redan många exempel på applikationer 

med krav på sekretess och informationssäkerhet. Applikationer för realtidsbedömning inom  

http://www.idc.com/
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vården, övervakning av taxibilar, igenkänningsfunktioner av egna förband (blue force  

tracking), överföring av video för underrättelseinhämtning och övervakning, kartunderlag för 

navigering, banktjänster eller helt enkelt dokumentöverföring och datafusion.  

 

Det som gör dessa applikationer signifikanta är inte bara möjligheten de medger för individer 

att göra sitt arbete snabbare och bättre. De har även kommit till en teknisk mognadsgrad som 

medger krypterad dataöverföring för att säkerställa informationssäkerhet samt skydda  

integriteten både hos individen och uppdraget. Det är dock lätt att underskatta de tekniska 

svårigheterna som det skulle innebära för Försvarsmakten att lita på nätverk de inte själva 

äger samtidigt som det är svårt att överskatta hur stor den strategiska förändringen skulle bli.  

 

Infrastrukturen för mobilnätverk är olika mogen i skilda delar av världen varvid det blir  

intressant att även se på mobila kommunikationssystem ur detta perspektiv. Infrastrukturen är 

inte bara olika mogen. Den kan även vara skadad eller delvis utstörd vilket ställer andra krav 

på tekniken. Det är även intressant att jämföra den militära nyttan ur ett motståndarperspektiv. 

Vilka möjligheter och begränsningar innebär det att möta en låg- eller högteknologisk mot-

ståndare i olika typfall av infrastrukturer? Utvecklingspotentialen och den möjliga militära 

nyttan inom detta teknikområde är därför relevant och högst intressant att utreda för  

Försvarsmakten. Mot denna bakgrund och problemformulering har följande frågeställning 

utkristalliserats.  

 

Vilka förutsättningar finns för att militära mobilapplikationer ska kunna förbättra,  

eller öka, tillgängligheten till förmågan indirekt bekämpning för förband i fred och 

krig? 

 

1.3 Syfte 

FMV Armésystem har identifierat och uttryckt ett behov av att undersöka om och hur  

tekniska lösningar kan bidra till att öka tillgängligheten till förmågan av verkan inom IB och 

därmed kunna undvika ett förmågeglapp. Frågan har sedan i dialog reducerats ned till att om-

fatta idag befintliga tekniska lösningar med inriktning mot kommunikation och militära  

mobilappar.  

 

Försvarsmakten har länge stretat emot utvecklingen inom mobiltelefoni av främst informat-

ionssäkerhetsskäl men har nu konstaterat att det inte längre går att gå mot strömmen. Införan-

det av nytt e-postsystem (IRIS) med Exchange–konton för access till e-post utanför  

Försvarsmaktens egen infra-struktur (FM AP 7.0) är ett bevis för detta. Behovet av att läsa e-

post i mobiltelefonen har också tillmötesgåtts genom att godkänna vissa märken av smarta 

mobiltelefoner för tjänstebruk. I dagsläget är dock endast två operativsystem godkända  

(Apples IOS6 och Windows 8) men arbete pågår med att även kunna utnyttja Android som 

plattform i framtiden. Detta är ett stort steg i rätt riktning för att underlätta det administrativa 

arbetet för Försvarsmaktens personal, en självklarhet kan tyckas som länge varit tillgänglig 

för civila företag, myndigheter och privatpersoner. 

 

Den civila teknikutvecklingen har givetvis inte gått Försvarsmakten, FMV, FOI eller industrin 

obemärkt förbi. I rekryteringssyfte har Försvarsmakten redan utvecklat och lanserat en appli-

kation som finns att ladda ner för personer som vill veta mer om Vår Verklighet, vilket även 

är namnet på appen, och där kunna utmana sig själv i olika tester som programmet erbjuder. 

Denna uppsats blickar således framåt och studerar det som ännu inte finns i syfte att ge office-

ren nödvändiga verktyg för att uppnå de mål som uppdragsgivaren formulerat.  
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Syftet och uppsatsens fokus ligger inom den grundläggande förmågan verkan och där speci-

fikt att undersöka vilken militär nytta militära mobilappar ger och hur de kan bidra till, eller 

öka, tillgängligheten till förmågan indirekt bekämpning. 

 

1.4 Källgranskning 

Målsättningen under arbetet har varit att uppsatsen ska vara öppen då dess syfte är att sprida 

kunskapen i en vidare krets. Uppsatsen bygger således endast på öppna källor. Källor använda 

i arbetet bedöms innehålla tillräckliga fördjupade fakta inom aktuellt teknikområde för att 

kunna anses ha den vetenskapliga tyngd som krävs.  

 

Strävan har varit att bara använda primärkällor men i de fall primärkällan ej gått att verifiera 

har endast texter där andra oberoende sakkunniga författare använt källan nyttjats. Det borgar 

för att källan är kvalitetsgranskad, aktuell och således finns refererad till i nyare dokumentat-

ion. I övrigt har källorna granskats utifrån syfte med texten, hur provokativt refererat material 

är, om informationen är objektiv och inte vinklad samt att källan inte företräder någons intres-

sen eller dolda avsikter. 

 

Den studerade litteraturen har därmed granskats kritiskt och bedöms sanningsenlig och rele-

vant för uppsatsen. Avseende försvarsmaktsdokument har kravet varit att dokumenten är fast-

ställda och giltiga. Dokument från andra myndigheter och instanser är i huvudsak publicerade  

tekniska specifikationer, rapporter och dokument över aktuellt och befintligt teknikområde. 

Rapporter och artiklar har bedömts som relevanta om det är publicerade och aktuella. Visst 

källmaterial är hämtat från böcker, otryckta källor och Internet och uppfyller därmed inte  

Försvarshögskolans krav på vetenskaplig förankring. Detta har varit oundvikligt eftersom 

uppsatsen omfattar ett teknikområde som är under utveckling. Dessa källor bedöms ändå som 

trovärdiga då utgivarna i hög utsträckning är aktörer inom teknikområdet och innehållet  

används i utbildning eller kan bekräftas av annan oberoende källa. 

 

1.5 Definitioner och centrala begrepp 

I detta stycke redogörs för de viktigaste begreppen som förekommer i uppsatsen.  

 

Smarta telefoner 

En smarttelefon (av engelskans smartphone), ibland även särskrivet som smart telefon eller 

smart mobil, är en mobil enhet som kan användas både som avancerad mobiltelefon och som 

handdator förkortat PDA (av engelskans Personal Digital Assistant) (Svenska 

datatermgruppen, 2014). En smart telefon har ett tangentbord, antingen med fysiska knappar 

eller virtuellt tangentbord simulerat på bildskärmen. Flera tidiga smarttelefoner hade en passiv 

penna, undantagsvis en digital penna, som idag har ersatts eller kompletterats med pekskärm 

av typ multi-touch som kan manövreras med fingertopparna. En modern smarttelefon kallas 

därför även pekskärmstelefon eller pekskärmsmobil (Wikipedia, 2014).  

 

Idag har smarttelefoner hårdvara som innehåller GPS, kamera, kompass, accelerometrar,  

gyroskop, sändare/mottagare för blåtand och infraröd (IR) överföring samt tal och data. Redan 

de första smartmobilerna möjliggjorde e-post, och tidigt även wireless application protocol 

(WAP) för mobil web-access. Till skillnad från andra mobiltelefoner har smarttelefoner ett 

komplett mobiloperativsystems som möjliggör enkel installation av mobilapplikationer 

(Wikipedia, 2014). 

 

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/S%C3%A4rskrivning
http://sv.wikipedia.org/wiki/Mobil_enhet
http://sv.wikipedia.org/wiki/Mobiltelefon
http://sv.wikipedia.org/wiki/Handdator
http://sv.wikipedia.org/wiki/Tangentbord
http://sv.wikipedia.org/wiki/Virtuellt_tangentbord
http://sv.wikipedia.org/wiki/Digital_penna
http://sv.wikipedia.org/wiki/Peksk%C3%A4rm
http://sv.wikipedia.org/wiki/Multi-touch
http://sv.wikipedia.org/wiki/E-post
http://sv.wikipedia.org/wiki/WAP
http://sv.wikipedia.org/wiki/Webb
http://sv.wikipedia.org/wiki/Mobiloperativsystem
http://sv.wikipedia.org/wiki/Mobilapplikationer
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Militär nytta: 

Militär verksamhet kräver en betydande mängd tekniska system och artefakter, d.v.s. verktyg 

som konstruerats för att lösa ett problem. Någon eller några av dessa sägs ha militär nytta om 

det bidrar till att målen för en militär insats kan nås till lägre kostnad som t.ex. ekonomi,  

sparade liv, politiska risker (Axberg et al, 2013, s. 16). Författarens tolkning av militär nytta 

(av tekniska system) i denna uppsats är ”möjligheten att åstadkomma önskade effekter och 

undvika att oönskade effekter uppstår, även i de situationer där tekniken används inte är helt 

förutsägbar”. Den sista delen syftar till att säkerställa det situerade perspektivet, att den  

verkliga militära nyttan uppstår först då tekniken i praktiken används och att den nyttan kan 

skilja sig avsevärt från den teoretiska/förutsägbara nyttan. Tolkningen innebär inte att kostna-

derna avgränsats bort, de återfinns inräknade i önskade eller oönskade effekter. Utgående från 

den militära verksamheten definieras dimensionerande kostnader för den aktuella situationen 

och dessa kostnader återfinns dessutom i bägge aspekterna förutsättning och tillämpning för 

det tekniska systemet.  

 

Militärteknik som ämne studerar dels teknik för specifika militära syften men även dess in-

verkan på taktik och operationer (Axberg et al, 2013, s. 9). Denna uppsats definierar därför 

militär nytta utifrån tekniken som förutsättning för operationskonsten och tillämpningen som 

utövandet av den. Tekniska system bidrar således inte per se till den militära nyttan. Tekniska 

system skapar dock förutsättningar för att människan inom ramen för operationskonsten ska 

kunna använda sig av tekniken för att nå framgång. Se Figur 1 nedan. Ett felaktigt använ-

dande av tekniken kan däremot på motsvarande sätt bidra till att det är motståndaren som  

röner framgång.  

 

 
 

Figur 1, Definition av militär nytta (egen illustration) 

Tolkningen av militär nytta skapar de förutsättningar som krävs för att kunna applicera be-

greppet inom det aktuella tillämpningsområdet för uppsatsen. Innebörden av militär nytta 

inom ramen för indirekt bekämpning definieras inledningsvis i kapitel 4. 

 

 

 

 



 

 
11 

Applikationer (Appar): 

Ett litet specialiserat program (mjukvara) som laddas ner till mobiltelefonen, läsplattan eller 

andra mobila enheter. Appar är tillgängliga via Internet från den leverantör som äger enhetens 

operativsystem, t.ex. Apple, Google eller Windows (Wikipedia, 2014).  

 

Cybermiljö: 

Cybermiljö är den fysiska och virtuella miljö som direkt eller indirekt sammankopplar system 

och nätverk. Den är global och består av tekniska system, sammankopplade delsystem så som 

t. ex datanätverk, informationsteknologisystem (IT-system) för digital överföring av lednings- 

och sambandssystem samt system som tar emot, sänder och använder olika typer av  

information och data (Högkvarteret, 2013b, s. 31). 

 

Förmåga: 

Begreppet förmåga betyder att kunna utföra något och utföra det väl. All militär verksamhet 

är antingen förmågeskapande eller förmågeutnyttjande, d.v.s. den verksamhet som krävs för 

att producera ett militärt förband eller de attribut som avser hur förbandet används i militära 

operationer (Axberg et al, 2013, s. 22). 

 

Indirekt bekämpning: 

Indirekt bekämpning består av indirekt eld från artilleri och granatkastare, telekrig samt  

insatser med flyg mot markmål. Med indirekt bekämpning (Fire Support) avses planlagda och 

uppkomna uppdrag med ett eller flera indirekta bekämpningssystem. Den indirekta bekämp-

ningen är ett medel som stödjer manöver och direkt bekämpning vid till exempel framryck-

ning, anfall eller bekämpande av motståndaren. Indirekt bekämpning kan också användas 

självständigt mot prioriterade mål (Artilleriregementet, 2011). 

 

Tekniskt system: 

Ett tekniskt system definieras enligt Handbok för Försvarsmaktens tekniska system (H FM 

Tek Syst) som ”ett system där teknik är avgörande för systemets syften men som i en grund-

läggande mening är ett sociotekniskt system” där innebörden av sociotekniskt avser inter-

aktionen med människan (Försvarsmakten, 2013, s. 9).  

 

1.6 Avgränsningar 

Uppsatsen fokus ligger inom den grundläggande förmågan verkan och där specifikt att under-

söka vilka förutsättningar som finns för militära mobilappar och hur de kan bidra till, eller 

öka, tillgängligheten till förmågan indirekt bekämpning. Det finns därmed andra militära till-

lämpningsområden som denna uppsats inte täcker.  

 

Avgränsning har även gjorts vad avser definitionen av typfallen ingående i uttrycket fred, kris 

och krig. Typfallet kris avgränsas bort mot bakgrund av att uppsatsens fokus ligger inom den 

grundläggande förmågan verkan och väpnad strid som upprätthålls genom träning och övning 

i fred och tillämpas i krig eller krigsliknande insatser vid internationella missioner.  

 

I uppsatsen sker inga djupare analyser av faktiska ekonomiska kostnader även om ekonomi är 

en styrande faktor för Försvarsmakten och dessa ingår i definitionen av begreppet militär 

nytta. Uppsatsen undersöker hur militära mobilappar kan bidra, eller öka, tillgängligheten till 

förmågan indirekt bekämpning och inte vad det skulle kosta att anskaffa, införa och vidmakt-

hålla en sådan teknisk lösning.  
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Det finns en uppsjö av innovativ civil teknologi inom området varvid ett referenssystem  

definierats för att underlätta utvärderingen av militär nytta och därmed möjliggöra för  

kommande forskning att återskapa de förutsättningar som gällde då uppsatsen skrevs.  

 

Tidshorisonten för denna uppsats sträcker sig till 2020, detta mot bakgrund av den snabba 

utveckling som sker inom området vilket medför att det är oerhört svårt att bedöma teknik-

nivåer längre bort än fem till tio år. 

 

1.7 Tidigare forskning och studier 

”Ett taktiskt utnyttjande av kommersiell kommunikationsinfrastruktur och commercials of the 

shelf (COTS) är möjlig men, inte fullt ut och som ett enskilt system” skriver Bengt Ekholm i 

ett arbete från 2001 (Ekholm, 2001). Vidare skriver Ekholm att utnyttjandet av COTS-

produkter och kommersiell infrastruktur då eller i perspektivet 2015 inte kommer uppfylla de 

krav på säkerhet, robusthet och tillgänglighet som Försvarsmakten kräver. Ekholm uppmanar 

till fortsatt studerande av möjligheter till utnyttjande av den civila tekniken och då inte bara 

som applikationer inom specifikt framtagna militära system. Faktorer som data och informat-

ionssäkerhet, företräde i nätverk och användarkrav på lägre vikt, storlek och strömförbrukning 

ställer ytterligare krav på forskning enligt Ekholm om tekniken ska kunna användas i en mili-

tär kontext. Mycket har hänt sedan 2001 inom detta område vilket ytterligare styrker behovet 

av detta arbete. 

 

Förutom Ekholms uppsats är inget skrivet inom ämnesområdet vid Försvarshögskolan. Inte 

heller FOI har studerat detta område närmare sedan millenniumskiftet. Däremot finns en 

mångfald av FOI-rapporer som avhandlar mobila nätverk, kapacitetshöjande tekniker för tak-

tiska mobila nät och telekommunikation för operationer i olika miljöer men samtliga begrän-

sar sig till radiokommunikation. Inte heller finns något skrivet om möjligheten med kommer-

siella nätverk vid expeditionära operationer. Detta kan tyckas något märkligt när teknik-

området redan runt sekelskiftet var känt och utvecklingspotentialen bedömdes som god.  

 

På den civila sidan finns däremot en stor mängd böcker och artiklar publicerade men i dessa 

är fokus mer av samhälls- och kulturvetenskaplig, psykologisk, medicinsk, ekonomisk eller 

sociologisk natur vilket ger en god grundförståelse för mänskliga behov, beteenden och  

användning av mobilappar. Det finns även en mängd tekniska publikationer som beskriver 

tekniken i sig eller affärsnyttan med tekniska informationssystem men det faller inte helt inom 

ramen för denna uppsats även om det ger ett bra stöd för teoribildning och ett gediget un-

derlag för det tvärvetenskapliga militärtekniska perspektiv och angreppssätt som föreligger.  

 

I USA däremot har forskning bedrivits i hög utsträckning framför allt vid DARPA. I olika 

tidningsintervjuer redogör Doran Michels, program manager vid DARPA (Doran Michels, 

2014), för hur utvecklingen och forskningen gått framåt inom detta område. Redan 2007 hade 

DARPA ett kartverktyg kallat Tactical Ground Reporting (TIGR) för plutons- och kompani-

nivå. Verktyget kunde ta ett foto (print screen) på geospatiala kartor för användning under 

kortare uppdrag. 2010 började DARPA på allvar utveckla säkra mobilenheter och militära 

appar vilket ansågs väldigt radikalt men idag är det en realitet för amerikanska trupper t.ex. i 

Afghanistan.  

 

DARPAs forskningsprogram heter numer Transformative Application (TRANSAPPS) och 

har idag över 50 stycken olika appar för militära ändamål och över 3000 användare 

(Schechter, 2014). Avsikten med programmet är enligt Michels att utveckla ett bibliotek av 

säkra militära mobilappar som är lika lättåtkomliga och användbara som vanliga civila mobil-
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applikationer. Forskningsprogrammet har även för avsikt att utveckla en affärsmodell för att 

snabbare kunna anskaffa, implementera och vidmakthålla ny teknologi och därmed minska 

den tidskrävande byråkratiska process som detta innebär idag. En militär marknadsplats för 

appar kommer att skapas för att göra nya förmågor tillgängliga för soldaten i fält. DARPA 

strävar nu efter att skapa standarder inom detta område för att minska och likrikta floran av 

olika teknologier och därmed samordna den snabbt växande marknaden för en ökad operativ 

effekt (US DoD, 2014).   

 

Även Naval Postgraduate School (NPS) har forskat inom området. Major Rogelio Oregon 

från marinkåren har skrivit en masteruppsats, Smart Fires, A COTS approach to tactical fire 

support using a smartphone där han belyser att kommunikation är problematiskt vid insatser. 

Mängden och variationerna av radioutrustning är inte integrerad och därför undersöker han 

om hur smarttelefoner i existerande nätverk kan öka marinkårens expeditionära förmåga.  

Resultatet visar att det finns fördelar som påverkar både rörligheten och möjligheten för  

marinkårens personals förmåga att lösa huvuduppgiften (Oregon, 2011).  

 

Civila teknikföretag har också bedrivit forskning för att förbättra tekniken. Framför allt mot 

att kunna överföra större datamängder då allt fler människor i världen får tillgång till mobila  

nätverk och därmed Internet. Utvecklingen går ständigt framåt och fortfarande håller uttalan-

det av grundaren av företaget Intel, Gordon Moore som i en artikel i Electronic Magazine i 

april 1965 slog fast att antalet transistorer som kunde placeras i en integrerad krets till lägsta 

möjliga kostnad fördubblats vartannat år. Med hänsyn till transistorernas ökade prestanda har 

uttalandet något modifierat genom åren kommit att förutse fördubblad kapacitet hos kretsarna 

var 18:e till 24:e månad, fenomenet benämns ”Moors lag” (Moore, 1965).  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att den tekniska forskningen ligger långt fram i sin strävan att 

finna nya lösningar på dagens problemområden. I USA bedrivs forskning inriktad på att 

kunna använda civil kommersiell teknik för militära ändamål. I Sverige har ingen sådan 

forskning identifierats, i alla fall inte i den omfattningen att det skulle omkullkasta behovet av 

denna uppsats.  

 

 

2 Teori 

Teori inom militärteknik utgår från synsättet att tekniska system är soldatens arbetsredskap 

och att en förståelse för dessa verktyg är central för att kunna utöva professionen framgångs-

rikt. Genom att tillämpa mer avancerad teknik, ny teknik eller annan teknik än motståndaren 

kan avgörande fördelar erhållas på taktisk och operativ nivå (Axberg et al, 2013, ss. 35-36). 

Teorier kan användas för att analysera användbarheten i nya metoder eller ny teknik och  

därigenom utgöra en förklaringsmodell till företeelser och observationer inom ämnet. 

 

Militärteknik definieras av Försvarshögskolan som ”den vetenskap som beskriver och förkla-

rar hur tekniken inverkar på militär verksamhet på alla nivåer, strategisk, operativ och tak-

tisk, samt hur officersprofessionen påverkar och påverkas av tekniken”. Vidare påtalas att 

”Militärtekniken har sin grund i flera olika ämnen från skilda discipliner och förenar sam-

hällsvetenskapens förståelse av den militära professionen med naturvetenskapens fundament 

och ingenjörsvetenskapens påbyggnad och dynamik” (Försvarshögskolan, 2007, s. 1). Det 

betyder att Försvarsmakten oavsett en konflikts karaktär är beroende av den tekniska utveckl-

ingen men att avgörandet i striden ändå kan utfalla olika beroende på hur tekniken används. 
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Lyhördhet inför ny teknik och tekniksprång kan bidra till att skapa framgång på morgonda-

gens stridsfält och detta konkluderas i lydnaden ”Teknikens inverkan på officersprofessionen 

följer samhällets utveckling och förändring” (Axberg et al, 2013, ss. 35-40).  

 

Nya teknologiska produkter har ofta tagits fram för civilt bruk men först när ett militärt behov 

uppstått fått sitt verkliga genombrott då ekonomiska medel kunnat disponeras för teknisk ut-

veckling. Inom ramen för denna uppsats går det att identifiera sig med de befintliga teorierna 

och de centrala forskningsfrågorna som de representerar även om det i detta fall specifikt 

handlar om möjligheten att använda väletablerad civil teknik för kommunikation samt till-

lämpning av mobilapplikationer för militära ändamål.  

 

Det finns inte någon entydig teoribildning kring just detta teknikområde varvid den teoretiska 

utgångspunkten kommer förankras med avstamp i Everett Rogers bok ”Diffusion of Innovat-

ion” (Rogers, 2003) och Tugrul Daim m.fl. bok ”Technology Assessment, Forecasting Future 

Adoption of Emerging Technologies” (Tugrul et al, 2011). 

Andemeningen är inte att bekräfta eller falsifiera dessa teorier utan att tolka och förhålla sig 

till dem som ett ramverk för uppsatsen och därmed kunna tillämpa och förankra militära  

processer och metoder på ett vetenskapligt sätt. Tekniken förändrar arbetsmiljön, skapar nya 

rutiner och villkor i samma stund som den innebär nya förutsättningar och utvecklar nya ut-

maningar. Innovationer inom tekniken bidrar till att förverkliga dessa förändringar och genom 

att vilja lösa uppkomna problem och ständigt förbättra tekniken flyttas gränsen för vad som 

anses tekniskt möjligt. Det blir en evig cykel av anpassning till den nya verkligheten som  

tekniken skapar. En viktig fråga blir därför behovet av förändring. Om tekniken förändras på 

ett betydande sätt påverkar det alla aspekter på militära tillämpningar av tekniken. Processen 

att sprida, anamma och införa ny teknologi (innovationer) har studerats i över 30 år och en av 

modellerna för detta är Everett Rogers teori som han beskriver i boken Diffusion of Innovat-

ion (Rogers, 2003). Modellen har används inom många discipliner av forskning och därför 

definieras Rogers teori som ett välrenommerat teoretiskt ramverk inom området för teknolo-

gisk utbredning och införande vilket motiverar användningen av Rogers teori i detta arbete. 

 

2.1 Diffusion of Innovation 

2.1.1 Inledning 

För Rogers är en teknologi ett instrument designat att reducera osäkerheter uppkomna av 

sambandet mellan orsak och verkan där ett visst önskvärt utfall eftersträvas (Rogers, 2003, s. 

13). Vidare definierar han införande som ”ett beslut om införande och användning av en in-

novation som bästa möjliga tillvägagångssätt” (Rogers, 2003, s. 177) och utbredning ”är den  

process där en innovation över tiden är kommunicerad genom vissa kanaler till medlemmar 

av ett socialt nätverk” (Rogers, 2003, s. 5).  Vad är då en innovation? Enligt Rogers är det 

”en idé, praktiserande eller projekt som är uppmärksammat som nytt av en individ eller 

grupp av mottagare”. Innebörden däremot är inte att det måste vara en ny uppfinning utan det 

räcker att den är ny för mottagaren eller möjliggör ett nytt sätt att tillämpa tekniken på 

(Rogers, 2003, s. 12). Det är utifrån denna definition som uppsatsen hämtar sin teoretiska 

grund genom att mobiltelefontekniken inte i sig är ny men tillämpning för militära ändamål är 

nytt och oprövat i större omfattning inom Försvarsmakten.  

 

2.1.2 Innovation för individer 

Rogers redogör i sin bok för en femstegsmodell som beskriver hur beslutsprocessen ser ut för 

individer vid införandet av nya innovationer (Rogers, 2003, s. 169). Se Figur 2 nedan. 
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Figur 2, Rogers modell över beslutsprocessen (Rogers, 2003, s. 170) 

 

Knowledge är den första fasen och innebär att innovationen blir känd av individen och behov 

av mer information uppstår där huvudfrågorna är vad, hur och varför. Informationen ska för-

söka besvara vad innovationen innebär och hur den fungerar. Kunskapsfasen kan även inledas 

av att ett behov uppstår och utifrån det påbörjas informationssökningen som innebär att en 

innovation upptäcks.  

 

Persuasion är andra steget där innovationen skapar en attityd hos individen som är antingen 

för eller emot. 

 

Decision inträffar när individen vidtar åtgärder och aktivt beslutar om införande eller inte.  

 

Implementation sker när individen gör verklighet av den nya idén. 

  

Sista fasen är Confirmation och innebär att individen försäkrar sig om att beslutet att införa 

innovationen var rätt och inte skapar några konflikter som leder till att beslutet måste om-

prövas. 

 

2.1.3 Innovation i organisationer 

Jämfört med beslutsprocessen för individer anser Rogers att densamma för organisationer är 

mer komplex främst p.g.a. att det är många individer som berörs samt att det finns individer i 

olika maktpositioner inom organisationen som är antingen för eller emot en innovation. En 

organisations beteende är dock mera förutsägbart och stabilt beroende på gemensamt uppsatta 

mål och visioner, fastställda roller och regler, informationsmönster och hierarkisk uppbygg-

nad. Innovationsprocessen i organisationer är uppdelad i två delprocesser: initiation, som in-

nefattar allt som föregås och leder fram till ett beslut om implementation, som innefattar allt 

som krävs för att sätta planerna i verket.  

 

Initiation är i sin tur uppdelad i agenda–setting och matching medan implementation är upp-

delad i redefining/restructuring, clarifying och routinization (Rogers, 2003, ss. 402-435). Se 

Figur 3 nedan. 
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Figur 3, Rogers femstegsmodell för innovationer i organisationer (Rogers, 2003, s. 421) 

 

Agenda–setting inträffar när det uppstår ett behov, d.v.s. när organisationen inser att det finns 

ett förmågeglapp mellan förväntad och uppnådd förmåga. 

 

Matching är det steg där förmågeglappet jämförs mot befintliga lösningar/innovationer och 

där bästa lösningen designas och beslutas.  

 

Redefining/restructuring uppstår då implementationen påbörjats och förändringar i antingen 

innovationen och/eller organsationen genomförs för att uppnå bästa effekt.  

 

Clarifying uppstår då innovationen sprids i organisationen och dess mening blir tydligare för 

dess medlemmar. 

 

Routinization är sista fasen och uppstår då innovationen införd i organisationens rutiner och 

därmed förlorar sin identitet som innovation. 

 

Enligt Rogers finns det inget som motsäger att individens och organisationens processer kan 

ske samtidigt eftersom organisationer består av individer. Införande av nya idéer och  

koncept drivs ofta av kreativa, karismatiska och förändringsbenägna personer som inte är 

rädda för att fatta beslut och de kan drivas såväl uppåt som nedåt i organisationen. Med ut-

gångspunkt från Rogers processbeskrivningar enligt figur 1 och 2 utläses att i fråga om  

mobilappar för militära syften så befinner sig Försvarsmakten oavsett modell någonstans i  

fas 1 eller 2. 

 

2.1.4 Innovationskurvan och livscykelkurvan  

Teknikutveckling delas också in i olika faser och ofta används S-kurvan för att åskådliggöra 

detta. S-kurvan är ursprungligen en vedertagen matematisk modell eller funktion (Sigmoids 

funktion) men har på senare tid även tillämpats på en mängd olika områden för att analysera 

tekniska cykler och förutse införande och mognadsgraden av ny teknik (Karlöf, 2011, ss. 315-

316). S-kurvan eller livscykelkurvan mäter relationen mellan satsade resurser och effekten av 

vidtagna teknikförbättringar inom en given tidsram och indelas i fyra faser: introduktion, till-

växt, mognad och tillbakagång eller utfasning av tekniken.  
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Rogers kategoriserar i sin bok individer/organisationer i fem grupper utefter hur innovations-

benägna de är och presenterar detta i form av en S-kurva. De fem grupperna är indelade i: 

Innovatörer, tidiga användare, tidiga majoriteten, sena majoriteten och eftersläntrare. När  

50 % av det sociala nätverket anammat eller infört innovationen avtar kurvan men då som en 

inverterad S-kurva. Rogers demonstrerar att de fem kategorierna fördelar sig nära nog enligt 

normalfördelningskurvan utgående från medelvärdet av tiden för införandet där varje kategori 

motsvarar en standardavvikelse (Rogers, 2003, s. 281).  

 

Likheten med att anamma eller införa ny teknik är slående och variablerna som påverkar 

spridnings-, införings- och teknikutvecklingsprocessen är i det närmaste desamma. Se Figur 4 

nedan. Några av dessa variabler menar Rogers beror på rådande normer, ekonomi, organisato-

risk struktur och dess öppenhet för nya intryck.  

 

 
 

Figur 4, Likheten mellan S-kurvan och Rogers innovationsteori (egen illustration) 
 

En annan iakttagelse som kan göras hos de båda graferna är lutningen på kurvorna, d.v.s. hur 

accelerationen för teknikutvecklingen och tiden det tar för en innovation att accepteras  

påverkar varandra och ofta sammanfaller. Rogers pekar på fem parametrar som påverkar  

förloppet och kopplat mot tillämpning av ny teknik blir innebörden följande (Rogers, 2003, 

ss. 15-16): 

 

Observerbarhet, till vilken grad en teknik är synbar för individen och omgivningen. 

 

Relativ fördel, till vilken grad är ny teknik bättre än det som finns idag. 

 

Komplexitet, teknik som är svår att förstå eller använda tar längre tid att införa. 

 

Kompatibilitet, teknik som inte överensstämmer med tidigare dragna erfarenheter eller behov 

tar längre tid att införa. 

 

Realiserbarhet, till vilken grad ny teknik kan utprovas i liten skala. 
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Kurvornas utseende beror således på ett flertal parametrar och följer inte alla gånger varandra. 

Kravet på ny teknik eller tillämpningsområden drivs ofta utifrån ett behov eller förmågeglapp 

vilket är fallet i denna uppsats.  

 

2.1.5 Styrkor och svagheter i Rogers innovationsteori 

Nya idéer och innovationer upptäcks och införs i princip dagligen vilket medför att relevansen 

för att Rogers innovationsteorier ska bli ålderdomliga bedöms som väldigt låg. En styrka i 

Rogers forskning är de tusentals studier han har granskat och den mångfald av empiri han  

baserat sin forskning på. Rogers teori påvisar viktiga framsteg som tidigare effektforskning 

inte lyckats presentera. Ofta framförs kritik att teorin är för linjär, källstyrd och underskattar 

betydelsen av medias inverkan på processen.  

 

Professorerna Kalle Lyytinen och Jan Damsgaard har i en rapport ingående i boken Diffusing 

Software Product and Process Innovations (Lyytinen & Damsgaard, 2001) ställts sig frågan 

om vad som är fel med innovationsteori tillämpad på komplex och nätverksbaserad  

informationsteknologi. Det är inte bara Rogers som står i skottlinjen utan här undersöks  

användbarheten av teorin som helhet. De anser att analyser baserade på innovationsteorin 

missar några aspekter när det gäller komplexa teknologier. Rapporten visar på ett behov av att 

vidareutveckla innovationsteorin genom att använda multipla analysnivåer. Vidare kritiseras 

teorin för att vara för generell och förenklad på bekostnad av noggrannhet och precision.  

 

I frånvaron av en entydig teoribildning kring militärteknik som forskningsområde så får den 

framförda kritiken ingen nämnvärd betydelse för denna uppsats. Det är just bredden i teorin 

som medger att innovationer och implementeringen av nya tekniska tillämpningar kan  

grundas på en vetenskaplig teoretisk grund. 

 

2.1.6 Komplement och alternativ till Rogers innovationsteori 

Moore och Benbasat utvecklade Rogers teori redan 1991 (Moore & Benbasat, 1991) genom 

att komplettera med ytterligare faktorer som påverkar införandet av nya teknologier i en  

organisation. Totalt redovisades åtta faktorer: relativ fördel, kompabilitet, användbarhet,  

synlighet, acceptans, uppenbarhet, symbolvärde och möjlighet till testning. Flera modeller har 

utvecklats för att bedöma om en innovation blir accepterad eller inte. I ett försök att integrera 

dessa modeller utvecklade Venkatesh m.fl. en modell kallad Unified Theory of Acceptance 

and Use of Technology (UTAUT) (Venkatesch et al, 2003) som ett alternativ eller  

komplement till innovationsteorin. Avsikten med modellen var att kartlägga beteende-

förändringar hos användarna av ny teknologi, d.v.s. om teknologin används till vad den var 

avsedd för. För uppsatsens vidkommande går det inte att bedöma beteendeförändringar i  

förväg varvid detta överlåts till kommande studier. 

 

2.1.7 Innovationsteorins påverkan på uppsatsen 

Införandet av ny teknologi i ett existerande system är en stor utmaning. Svårigheten att förut-

spå militär nytta mot bakgrund av alla de faktorer som påverkar gör det inte lättare. Att införa 

beprövad civil teknik i en militär kontext är en innovation som innebär andra utmaningar och 

risker men också många fördelar och möjligheter. ”Teknikens inverkan på officers-

professionen följer samhällets utveckling och förändring” (Axberg et al, 2013, ss. 35-40) är i 

sig en hypotes värd att pröva men i denna uppsats bidrar innovationsteorin främst med ett 

ramverk för att skapa förståelse för hur anammandet av civil teknologi kan bidra till den  

militära nyttan.   
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2.2 Technology Assessment 

2.2.1 Inledning 

Tidigare forskning inom innovationsteori ställde vanligtvis frågan Vilka variabler är  

relaterade till innovationer och benägenhet att införa nya teknologier? Ofta stannade  

analyserna vid ett beslut att införa en ny idé utan att beröra hur beslutet skulle implementeras 

och vilka konsekvenser det skulle innebära (Rogers, 2003, s. 440). Rogers påtalar därför  

behovet av att även ställa frågan Vad blir konsekvenserna och vilka effekter medför införande 

av nya innovationer? Konsekvenser är svåra att mäta utifrån flera aspekter och därmed är det 

lätt att dra felaktiga slutsatser. Ett sätt att förbättra bedömningen av konsekvenser är enligt 

Rogers att kategorisera dem. Tre kategorier presenteras av Rogers (Rogers, 2003, s. 442): 

 

1. Önskvärda eller icke önskvärda konsekvenser. 

2. Direkta eller indirekta konsekvenser. 

3. Förväntade eller oväntade konsekvenser. 

 

Technology Assessment (TA) är ett systematiskt försök att förutse konsekvenser på kort och 

lång sikt inom alla områden vid införandet av en ny teknologi. TA eller översatt till svenska 

teknisk utvärdering eller teknisk bedömning är inte en uttalad teori i dess rätta bemärkelse. Det 

är en vetenskaplig interaktiv och kommunikativ process med syfte att öka kunskapen och på-

verka den allmänna och politiska uppfattningen samt belysa sociala aspekter av teknisk  

vetenskap (Europäische Akademie, 2004).  

 

TA är studier och utveckling av nya teknologier och är baserad på övertygelsen om att ut-

veckling inom, och upptäckter av, det vetenskapliga samfundet är relevant för omvärlden. 

TA utgår från ett globalt framtidsorienterat perspektiv med ett tvärvetenskapligt angreppssätt 

för att lösa både nya och befintliga problem samt att försöka förhindra potentiell skada  

orsakad av okritiskt tillämpning och kommersialisering av nya teknologier.  

 

Det finns i huvudsak två typer av TA: problemdrivna och teknologidrivna. Problemdrivna TA 

syftar till att lösa problem som energibrist eller transportproblem genom att tillföra tekniska 

lösningar. Teknologidrivna eller även kallade projektdrivna TA söker i större omfattning efter 

möjligheter och konsekvenser hos befintliga, nya eller ännu oupptäckta lösningar som t.ex. 

teknologi för förnyelsebar energi. Det innebär att teknologidrivna TA är innovativa och  

fokuserar på möjliga och hållbara lösningar för framtida aspekter. 

 

2.2.2 Collingridges dilemma 

Ett viktigt problem som adresseras inom TA är det s.k. Collingridges dilemma (Collingridge, 

1980). Dilemmat är att följden eller verkan (bieffekter) av nya teknologier inte kan förutspås 

förrän de är fullt utvecklade och används på stor bredd samtidigt som kontroll och förändring 

av teknologierna blir svårt när de är inrotade. Collingridges grundläggande uppfattning var att 

det går att reglera ny teknik när den fortfarande är ung och gömmer sina oförutsedda och icke 

önskvärda konsekvenser t.ex. genom att sänka/öka utvecklingstakten. Alternativet är att vänta 

och se vad konsekvenserna blir, men då med risken att det är för sent att bromsa och reglera 

antal och spridning. Eller som Collingridge själv så vältaligt uttryckte det: "När förändring är 

lätt, kan behovet av den inte förutses; när behovet av förändring är uppenbar, blir föränd-

ringen dyr, svår och tidskrävande" (Collingridge, 1980, s. 11). Det kallas ett dilemma av goda 

skäl. Collingridge gillade aldrig detta och ville lösa dilemmat främst genom att uppmana till 

att utöva mer kontroll över det sociala utnyttjandet av en viss teknik. Ännu olöst, är  
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Collingridges dilemma ett av de mest eleganta sätt att förklara många av de komplexa etiska 

och tekniska bryderier som plågar den globaliserade världen i dag. 

 

2.2.3 Koncept för Technology Assessment 

TA utvecklades först i USA under 1960-talet då införandet av storskaliga tekniska tillämp-

ningar började införas i syfte att höja livskvaliteten men som sekundärt fick negativa effekter 

på hälsa och säkerhet. Syftet med TA var därför inledningsvis att så fort som möjligt upptäcka 

dessa negativa effekter. Utvecklingen sedan dess har inneburit att flera koncept har utvecklats 

i olika syften av olika falanger inom vetenskapen. Nedan redovisas kortfattat några av de  

koncept som är vanligast förekommande i litteraturen med anknytning till denna uppsats 

(Tugrul et al, 2011, ss. 1-3).  

Expert TA (ETA) är det koncept som anses vara grunden för TA. Teknisk värdering sker i 

utsedda grupper av tekniska experter. Övriga intressenter kan bidra eller påverka gruppen 

främst genom t.ex. kravdokument, intervjuer eller dialoger.  

Participatory TA (PTA) involverar inte bara experter utan fler kategorier av intressenter i den 

tekniska värderingen. Metoder inom detta koncept är fokusgrupper, konferenser, arbets-

grupper eller integrerade projektteam (IPT) vilket är vanligt inom materielutveckling och  

genomförs mellan Försvarsmakten, FMV och industrin. I vissa fall delas detta koncept upp i  

ytterligare två undergrupper, experter och lekmän.  

Constructive TA (CTA) är utvecklat i Holland men även tillämpat i andra länder. Konceptet 

går ut på att bredda och påverka designen av ny teknologi genom feedback på den aktuella 

tekniska konstruktionen. Till skillnad från övriga koncept är CTA inte inriktat mot normativ 

värdering av den verkan som ny teknologi innebär utan mer emot frågor om hur den sociala 

tillämpningen av teknologin inverkar på designen. 

Koncepten är vedertagna och används av många institutioner som ingår i nätverket inom 

European Parliamentary Technology Assessment (EPTA). Flera institutioner arbetar också 

inom Science and Technology Options Assessment (STOA) som är en del av EU-parlamentet 

och bildar European Technology Assessment Group (ETAG). 

 

2.2.4 Metoder för Technology Assessment 

Om koncepten har utvecklats och mångfaldigats genom åren är det inget jämtemot den flora 

av metoder och koncept som finns inom TA. Bredden spänner från traditionella ekomiska 

analyser och värderingar, Delphi-metoder till mer radikala varianter. Tugrul redogör i boken 

Technology Assessment: Forecasting Future Adoption of Emerging Technologies (Tugrul et 

al, 2011, ss. 4-9) för tre grupper av analysmetoder som utkristalliserar sig ur floran av  

litteratur inom ämnet. Den första gruppen är expertbedömningar för beslutsfattning där  

Analytic Hierarchy Process (AHP) är den vanligaste metoden. Den andra gruppen består av 

ekonomimatriser där kostnad–nyttoanalyser är mest vanliga. Grupp tre är allomfattande och 

här räknar Tugrul in alla övriga analysmodeller som utvecklas för att fylla ett specifikt syfte.  

I denna grupp presenteras ett mer övergripande perspektiv som inte bara utgår från kvantita-

tiva analysmodeller. Dessa baseras på värdeorienterade metoder med olika processteg där 

värderingen av teknologin inte bara består av själva tekniken utan även den domän den är 

förmodad att stödja. Inom ramen för den tredje gruppen presenterar Tugrul själv en generell 

process för teknisk utvärdering (Tugrul et al, 2011, ss. 9-11). Se Figur 5 nedan. 

http://en.wikipedia.org/wiki/European_Parliamentary_Technology_Assessment
http://www.europarl.europa.eu/stoa/cms/home
http://en.wikipedia.org/wiki/European_Technology_Assessment_Group
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Figur 5, Generell process för teknisk utvärdering (Tugrul et al, 2011, s. 9) 
 

Processen börjar med att identifiera och formulera problemet genom en förmågegapanalys. 

Det görs enklast genom att lista de behov som finns och sedan jämföra dessa med den  

befintliga förmågan. Ett noggrant arbete i denna fas medför även att de kriterier som ska  

användas i utvärderingen faller ut. Därefter undersöks vilka teknologier som finns tillgängliga 

på marknaden eller inom andra delar av den egna organisationen. Innan den avslutande  

utvärderingen och val av teknologi förfinas kriterierna och dessa tillsammans med insamlad 

data avgör vilken analysmodell som är lämpligast att använda för att utvärdera den tekniska 

lösningen. Utvärderingskriterierna beror således på vilken eller vilka teknologier som  

utvärderas och i vilket tidsperspektiv utvärderingen görs. Kriterierna ställs upp i en matris  

utifrån, för utvärderingen, valda perspektiv, attribut och aktuell tidshorisont. Se Figur 6 nedan. 

 

 

 
Figur 6, Generell utvärderingsmatris utifrån (Tugrul et al, 2011, s. 11) 

 

Tugrul konstaterar att det finns en uppsjö av teoribaserade verktyg som är användbara inom 

teknisk utvärdering, däremot finns det inget generellt verktyg eller metod som går att appli-

cera inom alla områden (Tugrul et al, 2011, s. 14). I en artikel från 2008 granskar Tugrul  

systematiskt de metoder och verktyg som återfinns inom teknisk utvärdering (Tugrul & Tran, 

2008, s. 1398). Utan att gå ner på detaljer tar Tugrul bl.a. upp scenarioanalys som en väl-

etablerad och vedertagen metod som innehåller problemformulering, scenariokompabilitet 
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och procedurer för att utvärdera kompabiliteten. Påverkans- och beslutsanalyser är två andra  

metoder som nämns samt riskvärdering och värdering av utvecklingsteknologier.  

 

2.2.5 Modeller för Technology Assessment 

En av utmaningarna i Rogers teori är kunna mäta eller på annat sätt förvissa sig om de relativa 

fördelarna med nya tillämpningsområden. Det är därför viktigt att kunna koppla ihop de 

tänkta användarnas kravbild med mognadsgraden på en produkt eller teknik. Två av forsk-

ningsfrågorna inom militärteknikens teoribildning enligt FHS adresserar utmaningen med att 

mäta och kvantifiera militär nytta samt på vilka sätt det går att förutse den militärspecifika 

innebörden och fördelarna som teknikutvecklingen kommer att innebära (Axberg et al, 2013, 

s. 42). Försvarsmakten och FMV har modeller för hur värdering av förband och tekniska  

system ska göras men det är ändå inte lätt att genomföra detta utifrån att både inre och yttre 

parametrar ständigt förändras. Ofta talar modellerna om vad som ska göras men inte hur.  

Nedan presenteras några modeller för utvärdering av teknologi. 

 

Teknisk mognadsgrad och teknisk prestationsgrad  

Enligt tidigare så drivs tekniken ofta av ett behov eller ett förmågeglapp där kraven in-

ledningsvis är höga på själva tekniken och dess funktion. När tekniken sedan uppfyller an-

vändarnas krav uppstår en brytpunkt där intresset nedgår för tekniken och i stället ställs nya 

krav på tillgänglighet och funktionsduglighet. Se Figur 7 nedan. När sedan nya operativa för-

utsättningar eller förändrad taktisk användning kräver vidareutveckling och uppgradering av 

tekniken så återkommer kraven på själva tekniken. Industrins intresse av att sälja attraktiva 

produkter, samverkan med andra nationer i olika missioner och krav på interoperabilitet ökar 

givetvis efterfrågan på ny teknik och funktioner även om det inte finns något direkt operativt 

behov. 

 
Figur 7, Brytpunkt när tekniken uppfyller kraven (egen illustration) 

 

Teknisk mognadsgrad (TRL) 

Technology Readiness Level (TRL) innebär ett systematiskt sätt att utvärdera hur mogen en 

teknisk produkt, teknik eller process är. Det stödjer bedömningar av mognadsgraden hos en 

specifik hård- eller mjukvara och kan användas för att jämför olika typer av teknologier.  
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Det finns nio nivåer där ett är den lägsta och nio är den högsta. Modellen togs ursprungligen 

fram av NASA men är idag vedertagen inom bl.a. flygindustrin och det militära teknikområ-

det däribland av amerikanska DoD (DoD, 2009). TRL ingår som en del i en större process 

kallad Technology Readiness Assessment (TRA) och syftar till att identifiera kritiska tekniker 

och potentiella riskområden. För IT-system som använder COTS är det speciellt viktigt att 

hitta kritiska element inom områden som interface, skalbarhet, gränssnitt, integration och in-

formationssäkerhet. För att TRA-modellen ska vara användbar måste följande steg var med: 

 

Grundläggande forskning av nya teknologier och koncept för att identifiera vad tek-

nologin ska lösa men därmed inte nödvändigtvis i syfte att peka ut specifika system.  

 

Fokuserad teknologiutveckling mot specifika tekniker för en eller flera potentiella 

identifierade tillämpningar. 

 

Teknisk utveckling och demonstration av varje specifik tillämpning innan påbörjan av 

fullskalig utveckling. 

 

Systemutveckling av prototyper och förserier. 

 

Systemleverans och driftsättning 

 

Nivåerna i TRL beskrivs och visualiseras enligt Figur 8 nedan: 

 

TRL 1 Grundläggande principer formuleras. 

TRL 2 Tekniskt koncept och/eller tillämpning  

formuleras. 

TRL 3  Kritisk funktion och/eller karakteristisk  

i koncept/tillämpning visas genom 

analys och experiment. 

TRL 4 Enkel prototyp, ofta på komponent- eller  

delsystemnivå, valideras i laboratoriemiljö. 

TRL 5 Enkel prototyp, ofta på komponent- eller  

delsystemnivå, valideras i relevant miljö. 

TRL 6 Prototyp på delsystem/systemnivå  

demonstreras i relevant miljö. 

TRL 7 Prototyp demonstreras på systemnivå  

i verklig tillämpningsnivå. 

TRL 8 Produkt färdigutvecklad och fullt  

kvalificerad för användning genom  

provning och demonstration.   

TRL 9 Produkt används med framgång.            Figur 8, TRL-nivåer (Wikipedia, 2014) 

 

Att notera är att beskrivningarna av nivåerna varierar beroende på vilken organisation eller 

myndighet som tillämpar TRL samt i vilket syfte som modellen används. Ovan redovisade 

beskrivningar är de som FMV tillämpar.  
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System Readiness Level (SRL) 

TRL-skalan mäter mognaden av enskilda tekniker och teknologier mot ett operationellt  

nyttjande ofta ingående i en systemkonfiguration. I en systemkonfiguration samverkar och 

samexisterar ofta flera tekniker och teknologier vilket medför att det finns behov av att  

utvärdera helheten i en systemkontext. Det finns i dagsläget ingen fastställd SRL-skala som är 

testad och godkänd men det finns ett förslag från forskare vid Stevens Institute of Technology 

som presenterades vid Conference on Systems Engineering Research i Los Angeles i april 

2006 (Sauser et al, 2006). TRL-skalan kompletteras med en integrationsskala kallad  

Integration Rediness Level (IRL) som indexerar hur integrationen utvecklas. Se Figur 9  

nedan. 

 

7 The integration of technologies has been verified and validated with sufficient detail to 

be actionable. 

6 The integrating technologies can accept, translate, and structure information for its 

intended application. 

5 There is sufficient control between technologies necessary to establish, manage, and 

terminate the integration. 

4 There is sufficient detail in the quality and assurance of the integration between tech-

nologies. 

3 There is compatibility (i.e. common language) between technologies to orderly and effi-

ciently integrate and interact. 

2 There is some level of specificity to characterize the interaction (i.e. ability to influence) 

between technologies through their interface. 

1 An interface (i.e. physical connection) between technologies has been identified with 

sufficient detail to allow characterization of the relationship. 
 

Figur 9, IRL enligt (Sauser et al, 2006) 
 

Tillsammans bildar TRL och IRL den sammanvägda SRL-skalan med syfte att mäta  

mognaden på systemnivån. SRL-skalan är designad som en funktion av den enskilda tekniken 

i ett system och integrationsindex med andra teknologier. Alla kombinationer är inte tillämp-

bara då antingen tekniken eller integrationen har för låg nivå och därmed inte anses utgöra en 

meningsfull produkt. SRL-skalan utgår från antagandena att helheten är viktigare än enskilda 

delar men att det medför konsekvenser att inte förstå dynamiken i varje ingående del. Det 

finns multilaterala samband mellan delsystem och den miljö de verkar i samt att det finns ett 

intresse i den information som flödar mellan delsystemen (Sauser et al, 2006, s. 4). SRL-

skalan är i sig indelad i fem nivåer enligt Figur 10 nedan.  

 

SRL Name Definition 

5 Operations &  

Support 

Execute a support program that meets operational support perfor-

mance requirements and sustains the system in the most cost-effective 

manor over its total life cost. 

4 Production &  

Development 

Achieve operational capability that satisfies mission needs. 

3 System  

Development & 

Demonstration 

Develop a system or increment of capability; reduce integration and 

manufacturing risk; ensure operational supportability; reduce logistic 

footprint; implement human systems integration; design for produci-

bility; ensure affordability and protection of critical program infor-

mation; and demonstrate system integration, interoperability, safety, 

and utility. 
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2 Technology  

Development 

Reduce technology risks and determine appropriate set of technolo-

gies to integrate into a full system. 

1 Concept  

Refinement 

Refine initial concept. Develop system/technology development strat-

egy. 
 

Figur 10, SRL-skalan enligt (Sauser et al, 2006) 

 
Teknisk prestationsgrad (TPM) 

Teknisk prestationsgrad är verktyg för att mäta hur väl ett system tillfredsställer användar- 

och tillämpningskrav. TPM används som utvärdering av produkter eller processer under  

design-, implementation- och testfasen, d.v.s. under de tidiga skedena i livscykeln. TPM  

uttrycks som en funktion av tiden och mäter skillnader mellan uppnådda och önskvärda  

ansträngningar och effekter. Syftet är att förutspå risker och därmed kostnader och förseningar 

av projekt. Vad som mäts vid själva utvärderingen kan variera men några exempel är ström-

förbrukning, vikt, komplexitet, tillgänglighet, precision och trovärdighet och består oftast av 

kvantitativa data. 

 

2.2.6 Kritik och svagheter med Technology Assessment 

Den vanligaste kritiken mot TA är att den saknar en utpekad effektiv metodologi. Eller  

snarare att det finns för många varianter som tillämpas olika. Då TA inte är en teori så ifråga-

sätts den inte heller i samma utsträckning som en sådan utan nya metoder utvecklas och  

anpassas helt enkelt i stället utifrån vad som ska värderas, vem som gör värderingen och i 

vilket syfte värderingen görs. TA härrör ofta till hur företag eller organisationer ska kunna 

beräkna om en investering av ny teknologi kommer att återbetala sig och därmed vara lönsam. 

Det är därför svårt att applicera olika framtagna metoder för värdering av militära tillämp-

ningar och dess nytta.  

 

Försvarsmaken till skillnad från civila företag strävar inte efter att gå med vinst eller öka sina 

marknadsandelar. Försvarsmaktens fokus är i huvudsak på att öka förmågan och undvika 

onödiga risker. Det handlar i större utsträckning om att undvika kostnader i syfte att kunna 

anskaffa mer av, eller utöka, förmågan i stället. Traditionella investeringskalkyler kopplat mot 

livslängd s.k. Life Cycle Cost (LCC) blir därför inte direkt tillämpbara på teknologiska  

investeringar främst kopplat mot svårigheten att beräkna länkade kostnader, oförutsedda  

förändringar och opåverkbara inflytelser. En ansats som därför används är kostnad-nytto-

analys eller Total Ownership Cost (TOC) eller Whole Life Cost (WLC) (Försvarsmakten, 

2013, ss. 29-30) men att kunna kvantifiera samtliga kostnader och mäta nytta är svårt och 

medför ytterligare en svaghet inom TA. 

 

2.2.7 Technology Assessment påverkan på uppsatsen 

Att förstå spridningsprocessen för innovationer och de faktorer som påverkar acceptansen av 

nya informationsteknologier är av stort intresse och värde för organisationer som avser ut-

veckla, anskaffa eller tillämpa nya teknologiområden (Tugrul et al, 2011, s. 156). Även om 

TA inte är en teori och även om det inte finns en allenarådande metod som är tillämpbar på 

alla former av teknisk värdering eller bedömning av militär nytta så innehåller den flera teori-

baserade verktyg som är användbara i denna uppsats. I litteraturen har identifierats fyra  

riktlinjer för vad som är väsentligt i värdering av nya teknologier: 

 

1) Problemformulering och problemstrukturering 

2) Analys och bedömning av konsekvenser 
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3) Värdering  

4) Beslut 

 

Dessa riktlinjer kommer tillsammans med tidigare redovisade metoder ligga till grund för 

värderingen av den militära nyttan med mobilappar och kommersiella nätverk i en militär 

kontext.  

 

 

3 Metod 

3.1 Inledning 

Militärtekniken är tvärvetenskaplig och tillhör designvetenskaperna och den militära tillämp-

ningen av tekniska lösningar bör därför studeras utifrån ett designlogiskt perspektiv (Axberg 

et al, 2013, s. 57). Det innebär att syfte, funktion och form på teknikområdet studeras. I denna 

uppsats appliceras detta genom värdering av vilka möjligheter ett befintligt civilt teknik-

område medför genom en ny innovativ tillämpning i en militär kontext.  

 

Syftet besvarar frågan om varför tekniken borde införas och vilka problem den avser lösa.  

Funktion beskriver vad tekniken måste klara av för att syftet ska kunna nås. Formen utgörs av 

det tekniska systemet, d.v.s. vad tekniken består av och vilka processer som utförs.  

 

Enligt Lärobok i Militärteknik vol. 9 är militärtekniken ett ämne där problemet står i fokus, 

inte metoden och därmed finns inga unika militärtekniska metoder (Axberg et al, 2013, s. 43). 

Vilken metod bör då användas för att bedöma nyttan med en viss framtida teknikutveckling? 

Oftast kondenseras problemformuleringar till att välja ut den bästa lösningen av tänkbara eller 

givna alternativ. Det innebär att det blir en värdering av det tekniska systemet, inte av hela 

teknikområdet. Av litteraturen i kapitel 2 (Tugrul et al, 2011, s. 5) framgår att det finns en rad 

olika metoder och verktyg för att mäta nytta eller att värdera tekniska system ur olika perspek-

tiv. Metoderna skräddarsys utefter vilket syfte som vill uppnås och utifrån vilken forsknings-

design som används. 

  

3.2 Forskningsstrategier 

Vid komparativ värdering av tekniska system använd oftast kvantitativa metoder med mätbara 

numeriska data så som t.ex. räckvidd, vikt- och längdenheter, energiförbrukning och ekonomi. 

Vid värdering av ett teknikområde finns inte alltid tillgång till numeriska data vilket innebär 

en större grad av tolkning och subjektivitet. Kvalitativa undersökningar bygger på en strategi 

där tonvikten vid insamling och analys av empiri mera ligger på ord än numeriska data 

(Bryman, 2011, s. 340).  

 

Enligt Bryman baseras kvalitativ forskning på tre synsätt. En induktiv syn på förhållandet  

mellan teori och praktik, teorin genereras på grundval av forskningsresultaten. En Ontologisk 

ståndpunkt, d.v.s. världens vara och sociala egenskaper är resultatet av ett samspel mellan 

individer samt en kunskapsteoretisk ståndpunkt, d.v.s. att förståelse och tolkning av verklig-

heten utgår utifrån de som lever i den (Bryman, 2011, s. 341). Militärteknisk forskning skapas 

utifrån vidden mellan de ideala och det genomförbara. Därför är det många omständigheter 

som inbegrips vid olika beslut om vilket tillvägagångssätt som är bäst. 

 

Den lämpligaste strategin för undersökningar av ett större teknikområde, som för denna upp-

sats är teknik för mobil kommunikation, är därför kvalitativ i sin natur. Det utesluter inte 

kvantitativa inslag i värderingen men då inte i en sådan omfattning att tillvägagångssättet blir 
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en multimetod. I denna uppsats är syftet med de kvantitativa inslagen att stärka resultatet och 

skapa en helhetsförståelse genom att belysa problemformuleringen från olika perspektiv, ex-

empelvis ideografiskt (unikt) och/eller nomotetiskt (generellt). 

 

3.3 Forskningsdesign och metod 

En forskningsdesign utgör enligt Bryman en ram för insamling och analys av data. Forsk-

ningsdesignen utgår från vald strategi och speglar de ställningstagande som görs och vilken 

prioritet olika aspekter får i forskningsprocessen. Designen styr och vägleder hur konkret en 

viss metod används eller hur analys av data genomförs (Bryman, 2011, s. 48). Fem forsk-

ningsdesigner lyfts fram av Bryman som mer vedertagna och gångbara inom kvalitativ forsk-

ning. Dessa är: 

 Experiment 

 Enkätstudier (survey) 

 Komparativa studier 

 Longitudinella studier 

 Fallstudier 

 

Beroende på syftet med forskningen väljs den design som är lämpligast. Utifrån vald design 

väljs sedan vilka metoder (verktyg och tekniker) som bäst svarar upp mot designen. Metod 

och metodik blir således det praktiska tillvägagångssättet, ett förfarande för att närma sig eller 

komma åt något på ett systematiskt och etablerat sätt (Axberg et al, 2013, s. 44). En forsk-

ningsmetod utgör helt enkelt en teknik för insamling av data. Ett flertal olika instrument finns 

t.ex. enkäter, strukturerade intervjuer, vetenskapliga dokument eller en deltagande observat-

ion (Bryman, 2011, s. 48). 

  

3.4 Fallstudie 

Fallstudier är den design som föredras då frågor om hur, varför eller vilka ställs (Yin, 2007, s. 

17). En fallstudie innefattar en detaljerad och ingående undersökning av ett fall, d.v.s. i denna 

uppsats en befintlig civil tekniks tillämpning i en ny innovativ militär kontext. Det primära 

målet med fallstudier är att beskriva och belysa ett fenomen och att matcha och tolka det  

empiriska resultatet i förhållande till det teoretiska ramverket och den vägledning som detta 

ger för datainsamling och analys. Det primära syftet är att formulera en forskningsfråga som 

baseras på ett praktiskt problem, att undersöka frågan vetenskapligt och samtidigt försöka lösa 

eller ge förslag på lösning av problemet. Syftet är således inte att verifiera hypoteser men med 

utgångspunkt från de mönster och förklaringar som hittas i det specifika fallet kan förklaring-

ar ges som är giltiga i liknande situationer. Fallstudien som forskningsdesign utgör därmed en 

heltäckande metod som omfattar designlogik, tekniker för datainsamling och specifika tillvä-

gagångsätt vid analys av data (Yin, 2007, s. 32). 

 

Författaren har värderat övriga ovan nämnda forskningsdesigner för denna uppsats. Mot bak-

grund av problemformuleringens perspektiv, d.v.s. syfte, funktion och form har en fallstudie 

bedömts ge bäst resultat. Detta underbyggs även av att fallstudiens styrka ligger i att kunna 

hantera många olika slag av empiriskt material så som dokument, intervjuer och observation-

er. Alla designer har sina för- och nackdelar och en bidragande fördel i valet av fallstudie har 

varit tidigare inhämtad kunskap och erfarenhet. Detta från genomförda del-kurser, ingående i 

högre stabsutbildning med teknisk inriktning, där författaren stiftat bekantskap med, och  

metodmässigt (om än övergripande) tillämpat fallstudiemetoden. 
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3.4.1 Design av fallstudie 

En forskningsdesign är enligt Yin en logisk plan för hur man ska ta sig från ”här” till ”där” 

(Yin, 2007, s. 39). Planen ska fungera som en ledstång för forskaren i de processer som  

innebär insamling, analys och tolkning av data. Den ska utgöra en logisk modell för belägg 

och bevis som gör det möjligt att senare dra slutsatser av det som studerats. Det finns i huvud-

sak tre typer av fallstudier: explorativ, deskriptiv och förklarande. Uppsatsen faller inom  

ramen för en explorativ fallstudie då avsikten är att undersöka vilka möjligheter civil teknik 

kan ge i en militär kontext. Forskningsdesignen ska enligt Yin innehålla fem komponenter: 

 

1. Frågeställningen 

2. Syfte och nyckelkriterier (hypotes) 

3. Analysenhet(er) 

4. Koppling mellan data och hypotes 

5. Kriterier för att tolka resultaten 

 

En fullständig forskningsdesign ska inte bara visa vilka data som samlas in utifrån forsknings-

frågan, syfte och nyckelkriterierna samt analysenheterna. En forskningsdesign ska även säga 

något om kopplingen mellan data och hypoteser samt kriterierna för tolkning av resultat (Yin, 

2007, s. 47). Explorativa fallstudier bör föregås av ett konceptuellt ramverk där forsknings-

frågan, syftet med forskningen och de designkriterier som ska användas för att avgöra om 

undersökningen varit framgångsrik (Yin, 2007, s. 50). Ovanstående designkriterier indelas i 

reliabilitet och validitet och utvecklas vidare i avsnitt 3.6. 

 

En forskningsdesigns allmänna egenskaper fungerar som bakgrund för den speciella utform-

ning eller design som gäller för fallstudier. Yin definierar fyra former av design: enfalls- eller 

flerfallsdesign samt om dessa innehåller en eller flera analysenheter (Yin, 2007, ss. 60-66). 

Denna uppsats undersöker endast ett teknikområde varvid den därför faller inom ramen för en 

enfallsdesign. Då fokus i undersökningen dessutom är avgränsat till den grundläggande för-

mågan verkan så innehåller undersökningen endast en analysenhet. 

 

3.4.2 Tentativ prognos av militär nytta som fallstudiedesign 

Frågeställningen i uppsatsen är inte direkt översättningsbar kopplat mot de metoder som  

beskrivs inom ramen för Technology Assessment. Frågeställningen innebär en värdering av 

ett teknikområde snarare än ett tekniskt system. Vid inriktning av forskning och teknik-

utvecklingsinsatser är det nödvändigt att prioritera resurser till de teknikområden som bedöms 

militärt intressanta på längre sikt, vanligtvis 15-25 år (Axberg et al, 2013, s. 82). Inte heller de 

metoder som finns för detta ändamål t.ex. Disruptive Technology Assessment Game (DTAG) 

(Kindvall, 2013, s. 13) faller inom ramen för frågeställningen. Försvarshögskolan (FHS) har 

med stöd av FMV utvecklat ett ramverk för prognostisering av militär nytta (Axberg et al, 

2013, s. 90). Modellen presenterades på International Society of Military Science i oktober 

2012 (Persson & Löfgren, 2012). Modellen utgår från ett förslag på ny eller befintlig tek-

nologi och beskriver arbetsgången av utvärderingen av dess militära nytta. Se Figur 11 nedan. 

Även om denna modell inte heller är 100 % överensstämmande med uppsatsens frågeställning 

så är den möjlig att anpassa med små förändringar. Några av fördelarna med modellen enligt 

FHS är att den ger god spårbarhet, hög objektivitet och kan appliceras på alla teknologier 

(Persson & Löfgren, 2012). 
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Figur 11, Modell för teknisk värdering (egen utformning efter (Axberg et al, 2013, s. 90))  

 

Det första steget i processen omfattar att presentera den teknologi som studien avser. Oavsett 

om det är en befintlig teknologi eller förslag på teknologi så ska syftet med teknologin framgå 

samt hur den är tänkt att användas (Axberg et al, 2013, s. 90). I uppsatsen avses här civil  

mobiltelefonteknik över befintliga nätverk.  

 

I steg två formuleras ett antal typfall eller scenarion baserat på behovet utifrån användarens 

perspektiv. Varje typfall skapar sedan en egen gren i utvärderingsprocessen (Axberg et al, 

2013, s. 90). I uppsatsen innebär detta att definiera typfallen fred och krig där kris enligt  

kapitel 1 avgränsats bort och därför gråmarkerats.  

 

I det tredje steget genomförs en analys av teknologins styrkor, svagheter, möjligheter och hot 

inom ramen för respektive typfall. Syftet med analysen är att identifiera förbättringar och ta 

fram nyckelfaktorer som sedan används i nästa steg (Axberg et al, 2013, s. 90).  

 

Det fjärde steget utgörs av en risk- & sårbarhetsanalys av teknologin utifrån den kontext som 

beskrivs i typfallet och de nyckelfaktorer som framkommit i SWOT-analysen. 

 

I det sista steget sammanvägs utvärderingarna till ett gemensamt resultat, som i sin tur åter-

speglar ett mått på den militära nyttan. Att observera är att resultatet, den militära nyttan, är 

den förväntade teoretiska nyttan som teknologin kan bidra med och inte den empiriska. Resul-

tatet ger dock en bra uppfattning om teknologin är användbar, mindre användbar eller till och 

med oanvändbar. 

 

3.4.3 Fallstudieprotokoll 

Ett fallstudieprotokoll har upprättats i syfte att bryta ner problemformuleringen till intervju-

frågor. Se bilaga 1 och 2. 

 

3.4.4 Analys  

Med stöd av Yin och utgående från Tugruls generella metodmodell och gruppindelning har 

följande två analysmetoder valts för denna uppsats och kommer helt eller till del att tillämpas 

i olika utsträckning. Dessa analysmetoder är SWOT-analys och Risk- & Sårbarhetsanalys 

vilka kort presenteras nedan. Granskning av dokument sker genom kvalitativ textanalys. 

 

SWOT-Analys 

SWOT-analys av engelskans "Strengths", "Weaknesses", "Opportunities" och "Threats" är en 

frekvent förekommande strukturerad metod som försöker identifiera styrkor, svagheter,  
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möjligheter och hot. I militärtekniska bedömanden används metoden ofta i syfte att identifiera 

förbättringar, förorda tekniska system eller en vald strategi (Axberg et al, 2013, s. 116). 
SWOT-analysen är fördelaktig då den är lättöverskådlig samt att det är lätt att jämföra flera typfall 

utifrån en mall. En SWOT-analys är inte i första hand till för att jämföra och rangordna alternativ 

utan för att utveckla och förbättra ett definierat koncept. Förbättringarna kan omfatta både 

systemutformning och metod (uppträdande). 
 

SWOT-analysen genomförs i fyra steg. Steg ett innebär att fastställa målet med analysen för 

att fokusera arbetet. Målet är ofta att finna den bästa lösningen på ett problem eller uppgift. I 

steg två identifieras de faktorer som gett metoden sitt namn. Styrkor och möjligheter är inter-

na faktorer medan svagheter och hot är yttre faktorer. En viktig skillnad mellan dessa inre och 

yttre faktorer är om de är goda eller skadliga. Steg tre innebär att dra slutsatser om var det 

finns potential att åstadkomma förbättringar eller vilka åtgärder som behöver vidtas för att 

minimera svagheterna och hoten. Sista steget innebär att beskriva hur i detta fall den stude-

rade teknologin kan bidra till att öka tillgängligheten till förmågan indirekt bekämpning. Hur 

utnyttja teknologins styrkor och möjligheter och begränsa dess svagheter och hot (Axberg et 

al, 2013, s. 118)? Se Figur 12 nedan. 

 

 
 

Figur 12, SWOT-analys omarbetat efter (Lerdell Investigations, 2014) 
 

SWOT-modellen har fått kritik för att vara alltför stelbent eller enkel (Lerdell Investigations, 

2014). Medveten om svagheterna hos modellen och tillämpad på ett flexibelt och kritiskt sätt 

så är modellen mycket användbar vid utveckling av nya teknologier för den militära verksam-

heten. 

 

Risk- & sårbarhetsanalys 

Försvarsmaktens gemensamma riskhanteringsmodell (Försvarsmakten, 2009) är framtagen för 

att ensa riskhanteringen på alla nivåer inom organisationen. Modellen ska utgöra ett stöd vid 

analys och hantering av de risker Försvarsmakten utsätts för och är användbar vid bedömning 

och hantering av alla typer av risker, oavsett vilket hot som utgör källan till risken. Den är 

transparent och spårbar samt anpassad efter Försvarsmaktens behov men harmoniserar även 

med NATO:s riskmanagementprocesser. Kärnan i riskhanteringsprocessen är medvetna beslut 

om avvägning mellan värdet av sökta effekter och uppgiftens lösande, vad det kostar att 

minska identifierade risker, och vilka risker beslutsfattaren är beredd att ta (Försvarsmakten, 

2009, s. 12). I Försvarsmaktens modell definieras risk enligt ISO/IEC Guide 73 som: en kom-

bination av sannolikheten för att en händelse ska inträffa och dess konsekvens.  
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Begreppet hot delas upp i två huvudgrupper, antagonistiska och icke antagonistiska vilka de-

finieras som: Möjlig, oönskad händelse med negativa konsekvenser för verksamheten (ISO, 

2009).  

 

Modellen innehåller fem steg: Fastställ grundvärden, bedöm hoten, bedöm sårbarheten,  

bedöm risken och hantera risken. Steg ett inleds med att uppgiften definieras, skyddsvärda 

tillgångar listas, utlösande faktorer (hot) och en konsekvensskala fastställs. Nästa steg innebär 

att hoten bedöms utifrån intention, kapacitet och tillfälle men det går dock inte att ”beräkna” 

en hotnivå utifrån de tre variablerna. En angripare kan t.ex. ha hög kapacitet och stora möjlig-

heter men utan synbar intention kan inte hotet bedömas som troligt eller högt. Tredje steget 

innehåller en sårbarhetsbedömning och görs utifrån organisationens resurser, exponering och  

säkerhetsmedvetande. Exempel på hot- och sårbarhetsnivåer enligt Figur 13 nedan. 

 

 
 

Figur 13. Exempel på hot- och sårbarhetsnivåer (Försvarsmakten, 2009, ss. 179-180)    
 

Resultatet av steg två och tre ger underlag för riskbedömningen. I steg fyra ska dels sannolik-

heten för att ett hot inträffar bedömas, dels vilken konsekvens hotet skulle få. Sannolikheten 

kan skattas kvalitativt genom uppskattningar eller genom statistiskt material. Exempel på  

bedömningsmallar enligt Figur 14 nedan. 

 

 
 

Figur 14, Exempel på konsekvens- och sannolikhetsskalor (Försvarsmakten, 2009, s. 188) 
 

Konsekvensen och sannolikheten bedöms på en tiogradig skala där sannolikhetsskalan är sta-

tisk. Värdena förs sedan in i en riskanalysmatris varur ett riskvärde kan utläsas. Matrisen är 

konstruerad så att konsekvensen väger tyngre än sannolikheten eftersom en allvarligare  

konsekvens bedöms ha större betydelse än en hög sannolikhet. Se Figur 15 nedan. 
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Figur 15, Riskanalysmatris (Försvarsmakten, 2009, s. 186) 
 

Det sista steget syftar till att avgöra om en identifierad risk kan accepteras eller måste åt-

gärdas. Beroende var i matrisen sammanvägningen hamnar vidtas sannolikhets- eller  

konsekvenshämmande åtgärder. Eftersom riskbedömningen ofta består av två subjektiva  

värderingar, som sedan kombineras, blir resultatet än mer osäker än de ursprungliga  

faktorerna. 

 

3.4.5 Kritik mot fallstudier 

Yin redovisar ett antal fördomar och kritik som vanligtvis framförs mot fallstudien som  

forskningsmetod. Saknad av stringens, objektivitet och precision gör att metoden underskattas 

och ifrågasättas. Svårigheten att på vetenskapligt sätt generalisera studien är också en vanligt 

förkommande kritik som ofta ifrågasätts på grundval av att endast ett fall studeras. Att fall-

studier tar lång tid och resulterar i omfattande rapporter är också vanliga fördomar. Trots 

kritiken används fallstudier i stor utsträckning. Allt detta visar på en paradox för om fall-

studiemetoden innehåller allvarliga brister och svagheter, varför fortsätter då forskarna att 

använda sig av den? Fallstudier är precis lika generaliserbara som t.ex. experiment menar Yin. 

Enligt Yin går det till och med att genomföra en hållbar och kvalitativ fallstudie utan att  

behöva lämna biblioteket, telefonen eller Internet, allt beroende på vilket ämne som studeras 

(Yin, 2007, s. 29). 

 

3.5 Datainsamling 

Materialet för denna uppsats har inhämtats genom litteraturstudier, dokument och intervjuer. 

Underlaget har sedan använts för beskrivningar av teknikens centrala egenskaper och funkt-

ioner samt dess möjligheter och begränsningar. Intervjuunderlaget har använts för att klar-

lägga vilka tekniska förutsättningar som krävs samt vilka tillämpningsområden som är väsent-

liga främst inom funktionen indirekt bekämpning. Dokumenten har använts för att verifiera de 

tekniska förutsättningarna både för militära och civila användningsområden. Litteraturstudier-

na har bidragit till att bygga upp nödvändiga förkunskaper och eftersom en kvalitativ intervju 

syftar till att identifiera nya fenomen, nya egenskaper, nya företeelser är det viktigt att veta 

vad som är känt respektive inte känt. Bakgrundskunskapen har således hjälpa till att inrikta 

syftet med arbetet. Det är dock viktigt att inte gå in i intervjusituationen med förutbestämda 

uppfattningar eller perspektiv på det område som skall undersökas. 
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3.5.1 Dokument 

Att samla in (redan) befintliga data är antagligen den vanligaste metoden för datainsamling. 

Befintliga data är sådana uppgifter och sammanställningar som återfinns i andras undersök-

ningar, i protokoll från möten, i statistikrapporter, brev, memoarer, idéskrifter, läroböcker, 

nyhetstelegram, uppslagsböcker eller t.ex. publicerade artiklar och intervjuer. Om intervjun 

möjliggör tillvaratagande på informella referenser och oskrivna regler så ger dokument de 

formella referenserna för fallstudien. Som dokument i denna uppsats har främst rapporter från 

FMV, PTS och myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB) använts då dessa myn-

digheter har goda kunskaper och erfarenheter inom ämnet för uppsatsen. Författaren är med-

veten om att rapporterna framställts i ett speciellt syfte och för en specifik målgrupp som i 

detta fall skiljer sig från fallstudiens målgrupp som är Försvarsmakten.  

  

3.5.2 Intervju 

Intervjun är generellt sett den viktigaste informationskällan vid fallstudier även om sådana 

ofta antar formen av styrda samtal i stället för en strikt strukturerad utfrågning (Yin, 2007, ss. 

116-119). Följden av detta är att fallstudieintervjun blir av en öppen karaktär, dvs. nyckel-

personer besvarar frågor både om fakta och om deras åsikter. En annan form av intervju är 

den fokuserande intervjun där tiden för intervjun är mer begränsad men följer tydligare de 

fastställda intervjufrågorna. En intervju kan antingen var kvantitativ med flera detaljerade 

frågor eller kvalitativ med en eller några större frågeställningar. En intervju ska dock enbart 

betraktas som verbala utsagor, och som sådana påverkas de enligt Yin av vanliga problem 

som rör skevheter, dåligt minne och svårigheter med att uttrycka upplevelser och uppfattning-

ar. Det är därför viktigt att jämföra intervjudata med information från andra källor (Yin, 2007, 

s. 119). För uppsatsen har fokuserande intervjuer varit grunden med kvalitativa frågor och 

följdfrågor. Intervjuerna genomfördes på respondentens kontor eller av denne bokad lokal och 

därmed i kända lokaler och en trygg miljö, två av intervjuerna genomfördes per telefon. I till-

lägg till det fallstudieprotokoll som framgår av bilaga 1 så upprättades en intervjuguide som 

fungerade som ledstång vid intervjuerna och som i förväg tillhandahållits till respondenten.  

 

3.5.3 Urval av respondenter 

Då frågeställningen berör Försvarsmaktens förutsättningar och tillämpning av hur civil teknik 

kan nyttjas för militära ändamål så kommer endast personal inom Försvarsmakten att inter-

vjuas. Detta utifrån två definierade fokusområden och baserat på tolkningen och definitionen 

av militär nytta. Respondenter inom fokusområde förutsättning intervjuas för att utreda vilka 

tekniska möjligheter Försvarsmakten har idag och vilka åtgärder behöver vidtas för att kunna 

använda civil teknik inom Försvarsmakten. Respondenter inom fokusområdet tillämpning 

intervjuas för att utreda hur genomförandet av indirekt bekämpning görs idag och på vilka sätt 

den civila tekniken skulle kunna bidra till, eller öka, tillgängligheten till  

förmågan indirekt bekämpning. 

 

3.6 Uppsatsens trovärdighet 

3.6.1 Validitet  

Den interna validiteten bedöms som god genom att analysarbetet genomförts systematiskt och 

öppet redovisar tillvägagångssättet. Då analyserna endast redovisas sammanfattande nedgår 

den interna validiteten genom att genomskinligheten minskar då läsaren inte i alla stycken kan 

se vilka överväganden som gjorts (och varför), hur olika variabler tillkommit och mätts eller 

vilka utgångspunkter som använts. Den externa validiteten är också svår att säkerställa då det 

handlar om en enfallsstudie.  Det innebär att generaliserbarheten är låg för att endast ett fall 
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studeras. I stället för generalisering styrks därför den externa validiteten genom kontextuali-

sering, d.v.s. att sätta in en fråga, en erfarenhet, ett synsätt, i ett större sammanhang i enlighet 

med (Yin, 2007, ss. 55-58). Begreppsvaliditeten bedöms som god i denna intervjustudie då 

det empiriska materialet bygger på en mindre grupp personer som intervjuats utan ambitionen 

att intervjupersonerna ska utgöra en statistiskt representativ grupp. Författaren samt de ut-

valda respondenterna för uppsatsen är väl förtrogna med den indirekta bekämpningskedjan 

samt de regelverk, metoder och begrepp som gäller för bekämpning med artilleri, granat-

kastare och flyg vilket säkerställer en god begreppsvaliditet på arbetet. Relevansen och giltig-

heten i dokument, intervjuunderlag och använda källor är utvalda mot bakgrund av fråge-

ställningen vilket innebär att den teoretiska definitionen av problemformuleringen korrelerar 

väl med den operationella definitionen.   

 

3.6.2 Reliabilitet 

Reliabiliteten i arbetet bedöms god och återspeglar datainsamlingens pålitlighet, d.v.s. att det 

återgivna resultatet är underbyggt på ett trovärdigt sätt och att slutsatserna är grundade på 

tillförlitlig empiri, vetenskaplig fakta och källor. Den goda reliabiliteten medger att oberoende 

mätningar eller en upprepad undersökning kommer att ge samma resultat i enlighet med (Yin, 

2007, s. 59). Upprättandet av fallstudieprotokoll och redovisade sammanställningar från  

transkriberade intervjuer och dokumentanalyser medför att resultat och slutsatser är spårbara. 

Det konceptuella ramverket tillsammans med fallstudieprotokollet ger goda förutsättningar för 

att kunna upprepa fallstudien och därmed anses reliabiliteten god. Även om vald metod och 

fallstudieprotokollet borgar för en god reliabilitet så innebär förändringar i omvärlden, förut-

sättningar och ingångsvärden att det påverkar hur analyserna genomförs och därmed vilka 

slutsatser som dras. Att författaren samt de utvalda respondenterna för uppsatsen är väl för-

trogna med den indirekta bekämpningskedjan samt de regelverk, metoder och begrepp som 

gäller för bekämpning med artilleri, granatkastare och flyg borgar inte bara för en god be-

greppsvaliditet i arbetet utan även för att reliabiliteten därmed också blir god. 

 
 

4 Konceptuellt ramverk 

4.1 Kontext 

För att kunna värdera den militära nyttan inom ramen för den grundläggande förmågan verkan 

och mer specifikt indirekt bekämpning måste den aktuella kontexten beskrivas. Detta syftar 

till att läsaren ska få en bättre uppfattning om detta komplexa teknikområde och vilka förut-

sättningar som genomgående ligger till grund för bedömningar gjorda i analyserna. Indirekt 

bekämpning avser här bekämpning av markmål med artilleri, granatkastare eller flyg. Indirekt 

bekämpning genomförs oavsett typfall i enlighet med Försvarsmakten fastställda reglementen, 

instruktioner, metodanvisningar och säkerhetsföreskrifter. Ledning av indirekt bekämpning 

och eldledning avser både förbands- och systemledning. Kapitlet innehåller en kort beskriv-

ning av typfallen, dagens teknik för telekommunikation samt för- och nackdelar med COTS 

tillsammans med den antagna ambitionsnivån för mobiltelefonteknik samt definierade di-

mensionerande kostnader inom ramen för militär nytta.  

  

4.1.1 Dimensionerande kostnader för att uppnå militär nytta 

Enligt definitionen i kapitel 1 avser den militära nyttan hur tekniken kan minska kostnaderna 

för att uppnå de militära målen med insatsen. Vad som orsakar en kostnad står i direkt relation 

till hur uppgiften löses. Utgående från den militära verksamheten kan dimensionerande kost-

nader för den aktuella situationen definieras.  
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De dimensionerande kostnaderna återfinns i bägge aspekterna förutsättning och tillämpning 

enligt tidigare tolkning och definition av militär nytta. För att erhålla militär nytta har följande 

kostnader identifierats: 

 

Skador på egen personal baseras främst på informations- och kommunikationssäkerhet där 

egen position, egna förbands position och målets position inte får påverkas, ersättas eller på 

annat sätt förvanskas så detta röjs eller att verkan av den indirekta bekämpningen skadar egen 

personal. En röjd position kan indirekt innebära ökad risk att själv bli bekämpad. 

 

Skador på materiel och tredje part (Collateral Damage) baseras på informations- och kom-

munikationssäkerhet där målets position inte får påverkas, ersättas eller på annat sätt förvans-

kad så att byggnader, materiel eller tredje person kommer till skada. Oönskade sidoeffekter 

kan även påverka Försvarsmaktens anseende och förtroende vilket i sig utgör en kostnad.  

 

Materielbehov baseras utöver materielförburkning, underhåll och reparationer även på  

anskaffnings- och integreringskostnader samt andra behov av kompletteringar i materiel-

systemet, d.v.s. ingår den materiel som behövs sedan tidigare eller måste nyanskaffning ske? 

 

Utbildnings- och träningsbehov baseras på materielens komplexitet och tiden som åtgår för att 

utbilda och träna personal att handha materielen men även att vidmakthålla färdigheten över 

tiden. Tidsåtgången relateras direkt till personal- och lönekostnader.  

 

Tidsfaktorn påverkas inte bara av materielens komplexitet och kräver därför en egen punkt. 

Tiden är ytterst viktig när det gäller positionering och måluttag med GPS men även upp-

rättande av kommunikation och samband. Detta ställer både krav på att tiden är rätt men även 

att samma tid erhålls i systemet. Felaktigheter i tid kan därför orsaka skada enligt punkt 1 och 

2 samt medföra att sub-nät bildas med utebliven kommunikation som följd. 

 

4.1.2 Verksamhetsspecifika krav  

Då ovan identifierade kostnader är svåra att värdera, tillsammans eller var för sig, blir det 

nödvändigt att vidareutveckla dessa till verksamhetsspecifika krav vilka helt eller delvis måste 

vara uppfyllda för att militär nytta ska uppstå eller för att graden av militär nytta ska kunna 

bedömmas. 

 

Hög tillgänglighet ställer krav på hela bekämpningskedjan och att hela systemet fungerar när 

den behövs samt att uppkoppling mot nätverk är möjlig. Oavsett hur bra telefonen eller appen 

är så måste informationen kunna överföras via tillgängliga nätverk mellan sändare och mot-

tagare.  

 

Hög tillförlitlighet ställer krav på den inneboende tekniken i systemet. De tekniska krav-

specifikationerna på ingående produkter, robustheten och redundans i nätverken samt drift- 

och nyttjandeprofil sätter gränserna för hur hög tillförlitligheten är. Tillförlitligheten mäts 

oftast i medeltid mellan funktionsbortfall (Mean Time Between Failure, MTBF) eller  

medeltid att reparera (Mean Time To Repair, MTTR). Miljökrav, d.v.s. hur väl produkten tål 

luftfuktighet, vibrationer, fall och extrema temperaturer regleras genom standarder som  

t.ex. NATO standard MIL-STD-810G (DoD, 2008) eller IP67-klassificering vilket innebär att 

produkten är helt vattentät och okänslig för damm och sand (IEC, 2009). 

 

Hög användbarhet ställer krav på att tekniken är lätt att använda och att produkten löser upp-

giften den är framtagen för. Det innebär i stor utsträckning hur mjukvaran är programmerad 
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och hur människa-maskin-integrationen är utvecklad och avvägd. Användarvänligheten får 

aldrig åsidosätta fastställda metoder eller säkerhetsföreskrifter. Med användarvänlighet avses 

också till vilken grad tekniken går att integrera i befintlig systemstruktur, d.v.s. om bekämp-

ningskedjan är sömlös eller om gränssnittsöverskridande manuella åtgärder måste vidtas. 

 

Säker informationshantering ställer krav på såväl fysisk-, administrativ- och IT-säkerheten 

som i sin tur ställer krav på sekretess, riktighet och tillgänglighet. Sammanfattningsvis åsyftas 

här de fysiska och administrativa åtgärder och tekniker som används för att upprätthålla sä-

kerheten i ett datasystem. Ett system behöver även kontroll och feedback som möjliggör för-

användare och systemadministratörer att upptäcka störningar, avlyssning eller annan för-

störande verksamhet. Kontroll och feedback omfattar således parametrar för att indikera  

systemets tillstånd jämfört med fastställd referensnivå samt en beslutsfunktion. 

 

Säker kommunikation ställer krav på att den information som skickas kommer fram till rätt 

mottagare och att informationen inte förvanskats på vägen. Det ställer också krav på att  

användaren är behörig att använda programvaran och nätverk. Här avses de olika metoder 

som kan användas för att uppnå autentisering, integritet, oavvislighet och konfidentialitet.  

 

Korta tidsförhållanden ställer krav på överföringshastigheter och bandbredd men även  

programmens uppstart- och omstartstider. Detta ställer även krav på prioritet i nätverket för 

att säkerställa att tidskritisk information ges företräde.  

 

Om ovanstående krav uppfylls reduceras de dimensionerande kostnaderna och således kan 

den militära nyttan med mobila appar för militära ändamål utvärderas ur kostnadshänseende. 

 

4.1.3 Konsekvenser och kostnader av utebliven verkan 

Att värdera den militära nyttan utan att utvärdera vad konsekvenserna blir när den militära 

nyttan uteblir är att likställa med en ofullständig värdering vilket även framgår av teori-

kapitlet. Riskhanteringsprocessen syftar till att minimera risker och hot till viket pris som 

helst. Militär verksamhet innehåller alltid ett mått av risktagande och därför söks en rimlig 

balans mellan värdet av sökta effekter och uppgiftens lösande, vad det kostar att minska risker 

och vilka risker som är acceptabla. Detta innebär att den militära nyttan varierar inom ramen 

för dessa tre parametrar. Se Figur 16 nedan. 
 

 
 

Figur 16, Riskhanteringens balansakt (Försvarsmakten, 2009, s. 58) 

 

Försvarsmaktens gemensamma riskhanteringsmodell är framtagen för att kunna ta medvetna 

beslut och göra avvägningar mellan uppgiftens lösande och värdet av den militära nyttan. 
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Konsekvensskalan i modellen är flexibel och tillför dynamik då en och samma konkreta kon-

sekvens som drabbar en viss skyddsvärd tillgång kan värderas olika beroende på vilken typ av 

hot som orsakar händelsen. 

 

4.2 För- och nackdelar med COTS 

COTS (Commercial of-the-shelf) är en beteckning på mjuk- eller hårdvara som kan köpas 

eller licensieras från en öppen marknad i motsats till egenutvecklad eller beställnings-

utvecklad. I litteraturen (HFI, 2007) redovisas i huvudsak följande fördelar med COTS: 

 

Företaget behöver inte avsätta resurser för utveckling av komponenter och produkter som 

inte anses vara ändamålsenligt unika. Detta eliminerar utvecklingsrisker och därmed  

kostnader plus att färdigutvecklade produkter går att testa och jämföra mot varandra för 

bästa möjliga implementering samt upphandla i konkurrens till lägre kostnad.  

Produkten kan antas dra nytta av extern teknikutveckling med mycket mindre egen insats. 

COTS är vanligtvis testade inom flera olika områden och tillverkaren lägger ofta stora  

resurser på att bibehålla och utveckla kvaliteten på produkten.  

Utveckling av produkten för nya områden går snabbare och ofta till en lägre kostnad.  

Leveranslogistik och underhåll kan förenklas samt att kostnader för uppdateringar och 

uppgraderingar av mjukvara kan delas på fler konsumenter.  

Kunder får produkter där de i större utsträckning känner igen sig och kan dra nytta av  

redan gjorda investeringar, såväl materiella som immateriella. 

Det är viktigt att uppmärksamma att dessa fördelar inte kommer automatiskt bara genom an-

vändningen av COTS. I militära tillämpningar måste hård- och mjukvara ofta integreras i 

andra system samt i övrigt anpassas till den militära miljön. Det betyder att COTS i olika ut-

sträckning måste skräddarsys för den tillämpning som produkten är avsett för, och inte  

oavkortat går att använda för det tänkta ändamålet vilket är en nackdel. Integration och  

testning av den integrerade produkten måste ändå genomföras vilket i vissa fall är den största 

delen av kostnaden. I litteraturen (HFI, 2007) redovisas ytterligare följande brister eller nack-

delar: 

Förändringar i COTS-komponenter sker utanför Försvarsmaktens kontroll och är inte  

alltid till fördel för den egna tillämpningen. De egenutvecklade komponenterna måste  

anpassas ensidigt vilket inte alltid ger optimala system med optimal funktion. 

Den militära miljön ställer högre krav på mjuk- och hårdvara än vad en civil användare 

gör. Produkter som klarar den militära miljön finns på marknaden men är ofta dyrare och 

återfinns inte hos alla leverantörer vilket begränsar utbudet.  

Leverantörer och teknologier kan försvinna från marknaden då teknikutvecklingen inom 

t.ex. elektronik är snabb och föränderlig medan livslängden för en militär produkt ofta 

sträcker sig upp till 20 år eller ännu längre.  

Säkerheten i COTS-produkter anses av många som en risk då i detta fall Försvarsmakten 

inte själv äger och kontrollerar design, mjukvara och försäljning till annan part utan det 

görs av civila företag som Telia, Tele2, Telenor m.fl.  

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Mjukvara
http://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%A5rdvara
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Andra faktorer som underhåll och teknisk support är viktiga komponenter vid användning av 

COTS. Införandet av COTS kan ändå innebära att personal för underhåll och reparationer 

samt personal för IT-support inte kan avvaras eller måste upphandlas för att inte effekten av 

produkten ska nedgå eller utebli. Tillgången på "fria" komponenter, som till exempel Linux, 

och den allt bättre kvaliteten på dessa komponenter har dock drivit på användandet av COTS 

under de senaste åren. Ibland används även förkortningen MOTS (Military of the shelf) vilket 

åsyftar hård- och mjukvara utvecklad av eller för andra försvarsmakter.   

 

4.3 Beskrivning av dagens tekniknivå 

4.3.1 Kommunikation 

Mobiltelefoner kommunicerar idag oftast trådlöst via 2G-, 3G- och 4G-näten men kan även 

kommunicera via trådlösa lokala datornät (WiFi), som är snabbare men inte tillgängligt i 

samma utsträckning som mobilnäten. Mobiltelefoner kan även användas till att dela ut  

Internetåtkomst till andra WiFi-kompatibla enheter. Detta kallas WiFi tethering.  

 

Första generationens (1G) mobila system utvecklades från slutet på 1970-talet. 1G införde den 

grundläggande teknologin för överföring av ljud över mobila nätverk. 1G systemen baserades 

på analog överföring via radiovågor utan världsomfattande bestämmelser eller tekniska  

standarder vilket efterhand inte kunde samordna den tekniska utvecklingen eller omhänderta 

det kraftfullt ökande antalet användare. 

 

Andra generationens mobila system (2G) blev den drivande kraften för utvecklingen av  

nätverksbaserad digital teknologi. Detta gav upphov till de första specifikationerna för 2G 

system, vilka fick namnet GSM (Global System for Mobile communications). GSM var och 

är en förutsättning för ett antal digitala tjänster som t.ex. SMS (Short Message Service). Tek-

niken skiljer mellan tal- och datatrafik där tal är kodat medan text är öppet och överförings-

hastigheter upp till 9600 bit/s är möjliga. 2,5G eller GPRS (General Packet Radio Services) är 

en plattform för mobila datanätverkstjänster i GSM-nätverk. GPRS innebär överföring av data 

till mobiltelefoner (och andra handhållna enheter) med hastigheter mellan 30 och 100 kbit/s 

och att telefonen kan vara ständigt uppkopplad mot Internet. EDGE (Enhanced Data Rates for 

GSM Evolution) är i likhet med GPRS, en uppgradering av GSM-tekniken som tillåter has-

tigheter över 9 600 bit/s. EDGE kan därför ses som en utökning på GPRS och kallas ibland 

EGPRS.  

 

Tredje generationens mobilkommunikation (3G) ger överföringshastigheter på upp till 2 

Mbit/s och därmed är den stora skillnaden från GSM överföringskapaciteten. Detta innebär att 

förutom tal och text går det att sända och ta emot grafik, rörliga bilder och använda avance-

rade tjänster som t.ex. är baserade på användarens position (GPS). Förbättringar av 3G har 

genomförts bl.a. genom HSDPA/HSUPA och kallas ofta för 3.5G eller Turbo-3G. HSDPA 

står för High-Speed Downlink Packet Access och gäller nedladdning. Hastigheterna kan nå 

14,4 Mbit/s. HSUPA står för High-Speed Uplink Packet Access och gäller uppladdning till 

nätet. Tekniken tillåter att data laddas upp i cirka 5,76 Mbit/s. Code Division Multiple Access 

(CDMA) är en av tre grundtekniker för bandspridning, d.v.s. att dela en resurs inom tele-

kommunikation. I ren CDMA används varken tidsdelning (TDMA) eller frekvensdelning 

(FDMA), utan kanalerna kan användas oberoende av varandra både i tid och med frekvens. 

4G, fjärde generationens mobilkommunikation är på väg att ta över efter 3G. För att en  

kommunikationsteknik formellt ska få kallas ”4G” krävs att nätet kan erbjuda hastigheter på 

cirka 100 Mbit/s för mobilanvändare och runt 1 Gbit/s för stationära användare, allt enligt 

standardiseringsorganet ITU och kraven enligt International Mobile Telecommunications  

http://sv.wikipedia.org/wiki/2G
http://sv.wikipedia.org/wiki/3G
http://sv.wikipedia.org/wiki/4G
http://sv.wikipedia.org/wiki/Wifi
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Wifi_tethering&action=edit&redlink=1
http://sv.wikipedia.org/wiki/GSM
http://sv.wikipedia.org/wiki/Bit
http://sv.wikipedia.org/wiki/Internet
http://sv.wikipedia.org/wiki/General_Packet_Radio_Service
http://sv.wikipedia.org/wiki/GSM
http://sv.wikipedia.org/wiki/Bit_per_sekund
http://sv.wikipedia.org/wiki/HSDPA
http://sv.wikipedia.org/wiki/HSUPA
http://sv.wikipedia.org/wiki/TDMA
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=FDMA&action=edit&redlink=1
http://sv.wikipedia.org/wiki/4g
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Advanced (IMT-Advanced) (ITU, 2014). 4G är helt IP-baserat, d.v.s. infrastruktur för  

paketförmedling. Även Mobile WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) 

och LTE (Long Term Edition) som är tidigare versioner av 4G accepteras numer av ITU. Till 

skillnad från 3G använder 4G inte CDMA utan flerbärvågsmodulation (OFDMA) eller  

frekvensdomänutjämning kallat SC-FDE (single carrier-frequency domain equalization) som 

underliggande teknik.  

 

5G, femte generationens mobiltelefoni är beteckningen på nästa stora fas av mobila tele-

kommunikationsstandarder men har ännu inte offentliggjorts som officiellt namn av ITU. En 

ny mobil generation har införts ungefär var tionde år sedan NMT och prognosen för 5G är  

omkring 2020. Centrala koncept som föreslås i vetenskapliga artiklar som diskuterar 5G är 

genomgripande nätverk som stödjer ett vardagligt datoranvändande där andvändaren kan vara 

ansluten till flera trådlösa tekniker och sömlöst växla mellan dem.  

 

4.3.2 Kommunikationssäkerhet 

Innebär säkerhet i samband med överföring av data. Överförda data kan representera in-

formation men även protokolldata och andra styrsignaler. Åtgärder för kommunikations-

säkerhet syftar till att förhindra att (SIS, 2007, s. 9): 

 

- Känslig information kommer obehörig till del. 

- Information förvanskas under överföring. 

- Information inte når avsedd mottagare. 

- Missledande information eller signaler introduceras i kommunikationssystemet. 

 

4.3.3 Informationssäkerhet 

Området informationssäkerhet innefattar det som traditionellt kallas datasäkerhet och övriga 

begrepp som har anknytning till hur information ska kunna hanteras på ett säkert sätt i olika 

verksamheter. Begreppet informationssäkerhet kan beskrivas på flera olika sätt, beroende på 

ändamål. En vanlig uppdelning utgår från bokstavsserien C-I-A (confidentiality-integrity-

availability). Ibland kompletteras den med flera andra begrepp som t.ex. accountability, 

authentication, authorisation, assurance och non-repudiation. Se Figur 17 nedan. 

  

 
 

Figur 17, Uppdelning av begreppet informationssäkerhet (SIS, 2007, s. 8) 
 

Begreppet innefattar både fysisk- och administrativ säkerhet såväl som IT-säkerhet och  

fokuserar på informationens infologiska skyddsmål snarare än på samtliga informations-

tillgångar (SIS, 2007, s. 9).  

 

Konfidentialitet innebär att innehållet i informationsobjektet inte får göras tillgängligt eller 

avslöjas av obehöriga. 
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Riktighet eller okränkbarhet innebär förmågan att upprätthålla informationsvärdet genom 

skydd mot oönskad förändring, påverkan eller insyn. 

 

Tillgänglighet innebär att informationstillgångarna ska kunna utnyttjas i förväntad utsträck-

ning och inom önskad tid. 

 

Oavsiktlighet eller spårbarhet innebär att en handling inte i efterhand ska kunna förnekas av 

utföraren. 

 

Ansvarighet innebär det ansvar en individ givits eller påtagit sig och att denne därmed kan 

ställas till svars för sitt handlande.  

 

Auktorisation innebär fastställande av åtkomsträttigheter för en användare till olika system-

resurser.  

 

Autentisering är den tekniska process vari äktheten bekräftas och avser entiteter såsom  

användare, processer, systemkomponenter och informationsobjekt.  

 

Nyttjande av IT-system kräver funktioner för kontroll, uppföljning och styrning. Medvetenhet 

om tillhörande risker och möjliga angreppsmetoder är av stor vikt för att på ett effektivt sätt 

kunna åstadkomma en avvägning mellan administrativa och tekniska skyddsåtgärder.  

 

4.3.4 Kryptoteknik 

Begreppet omfattar metoder och principer för att transformera information i syfte att kunna 

begränsa och avgränsa tillgång till den samt kunna verifiera dess ursprung och autenticitet 

(SIS, 2007, s. 41). Uppgifter som vem, när, var får inte röjas. Kryptering är den teknik som 

traditionellt används för att dölja ett meddelandes innehåll för obehöriga, speciellt i samman-

hang när de ska överföras på osäkra nätverk. Det finns symeteriska och asymmetriska  

kryptosystem och skillnaden är om samma krypteringsnyckel används för kryptering och  

dekryptering. I asymmetriska krypteringssystem används olika krypteringsnycklar och det 

erbjuder även möjligheten att skydda informationen så att det står klart för en mottagare att 

endast den uppgivne avsändaren kan ha framställt den.  

 

En tillförlitlig tredje part (TTP), är en organisation eller företag som tillhandahåller en eller 

flera säkerhetstjänster och är betrodd av andra användare med avseende på aktiviteter  

relaterade till dessa säkerhetstjänster. Nedan listas några typiska säkerhetstjänster som TTP 

kan stödja eller utföra (SIS, 2007, s. 56): 

 

- Autentisering 

- Kryptering 

- Integritetsskydd 

- Oavvislighet (spårbarhet) 

- Elektroniska signaturer 

- Certifieringstjänster 

- Tidsstämplingstjänster 

 

4.3.5 Mobiltäckning 

Vad är egentligen bakgrunden bakom god eller dålig täckning och är god täckning lika med 

hög kapacitet? Mobiltelefonernas antenner får mindre utrymme när enheterna blir tunnare 
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medan ny teknik som 4G gör att prestandan ändå blir högre än tidigare. Radiovågorna studsar, 

reflekteras och därmed förstärker eller motverkar varandra då de tar olika vägar till mot-

tagarens antenn. Det kallas multipath och får signalstyrkan att variera oerhört. Med 4G kan 

mobilerna använda flera antenner som samarbetar på samma frekvens. Det kallas MIMO 

(Multiple Input Multiple Output) och innebär att radioutrymmet används mer effektivt och 

därmed ökar kapaciteten utan att sändareffekten behöver höjas (FOI, 2011, ss. 14-19). Om 

mobil och basenhet använder MIMO med dubbla antenner finns det således fyra olika vägar 

för signalerna att gå och därmed blir sannolikheten för att båda antennerna får in dålig signal 

väsentligt mycket mindre.  

 

Inte bara frekvens och reflektion påverkar täckningen. Det får inte finnas för mycket hinder 

mellan telefon och mast. Byggnader, terrängen och jordens krökning medför radioskugga  

vilket innebär att det krävs många basstationer med bra antennlägen. Normalt byggs två nät, 

ett lågfrekvent för bra yttäckning och huskroppspenetration och ett högfrekvent för bra kapa-

citet. Det är enklare att bygga täckning men en större utmaning att bygga för bra kapacitet 

enligt PTS. En mobil sänder på max 2 watt men kan fånga upp signaler i storleksordningen tio 

picowatt, signalen måste vara stark jämfört med det som stör, d.v.s. signal-brusförhållandet är 

avgörande.  

 

Även när alla förutsättningar finns på plats i en stark och brusfri miljö går det att med säkerhet 

säga att allt tal och data kommer fungera felfritt. Orsaken är kapacitetsbrist eller överbelast-

ning av näten. I dagsläget är enda lösningen att bygga fler master. Det elektromagnetiska 

spektrumet blir inte större och behovet av bredbandiga lösningar ger upphov till forskning för 

att lösa detta problem. Detta har bl.a. lett fram till forskning inom Dynamic Spectrum Access 

(DSA) och Cognetive Radio Networks (Akyildiz et al, 2006) för att kunna identifiera och an-

sluta till oanvända globala spektrum. För att kunna upptäcka, begränsa och undvika interfe-

rens och möjliggöra anslutning med hög kapacitet där det behövs. God täckning är därför inte 

lika med hög kapacitet.  

 

4.3.6 Överföringskapacitet 

Kapaciteten i nätverken utvecklas ständigt och är givetvis av stor betydelse men datatakten är 

också starkt beroende på vilken sorts trafik som ska överföras. Hur stora datamängder som 

måste överföras är svårt att bedöma men erfarenheten från liknande applikationer är jämförbar 

med ett SMS eller MMS. Ett SMS kan maximalt vara 140 byte långt, vilket är 140 byte ⋅ 8 

bitar = 1 120 bitar. Eftersom alla vanliga tecken förbrukar sju bitar, så räcker längden till 160 

tecken såvida inte specialtecken används så som smileys eller exotiska bokstäver. Standarden 

tillåter teoretiskt att en lång text kan fördelas på ända upp till 255 länkade SMS, vilket skulle 

ge utrymme för cirka 40 000 tecken. I praktiken brukar gränsen gå vid sex till tio SMS. MMS 

är en utveckling av SMS där textmeddelanden men även multimedie-meddelanden kan skick-

as mellan mobiltelefoner där ett Internetabonnemang utnyttjas för denna multimediala med-

delandeservice. Ett MMS kan maximalt innehålla 300 kB data inklusive ca 2-3 kB overhead, 

d.v.s. extra data som rubrik, telefonnummer, data med protokoll likt en HTML-sida. Paramet-

rarna i MMS är: 

 

- Meddelande ID: 40 tecken 

- Överförings ID: 40 tecken 

- X-MMS-Innehåll-Läge: 100 tecken 

- MMSC URL längd: 50 tecken 

- Ämne: 40 tecken  

- X-Mms-Svars-text: 30 tecken 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Byte
http://sv.wikipedia.org/wiki/Bit
http://sv.wikipedia.org/wiki/Internetleverant%C3%B6r
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Detta medför att en mobilapplikation med meddelandehantering som överför datamängder i 

paritet med SMS och MMS inte innebär begränsningar genom behov av bredbandiga  

kommunikationslösningar högre än 2G. Nedan listas överföringshastigheter för de vanligaste 

mobila interfacen. Se Figur 18 nedan. 

 

Technology 
Download rate 

(bit/s) 

Upload rate 

(bit/s) 

Download rate 

(byte/s) 

Upload rate 

(byte/s) 

GSM CSD (2G) 14.4 kbit/s 14.4 kbit/s 1.8 kB/s 1.8 kB/s 

GPRS (2.5G) 57.6 kbit/s 28.8 kbit/s 7.2 kB/s 3.6 kB/s 

EDGE (2.75G)  237 kbit/s 237 kbit/s 29.6 kB/s 29.6 kB/s 

UMTS 3G 384 kbit/s 384 kbit/s 48 kB/s 48 kB/s 

EDGE Evolution  1.184 kbit/s 474 kbit/s 148 kB/s 59 kB/s 

HSPA (3.5G)  13.98 Mbit/s 5.76 Mbit/s 1.706 kB/s 720 kB/s 

HSPA+ (2×2 

MIMO) 

42 Mbit/s 11.5 Mbit/s 5.25 MB/s 1.44 MB/s 

UMB (2×2 MIMO) 140 Mbit/s 34 Mbit/s 17.5 MB/s 4.25 MB/s 

LTE (2×2 MIMO) 173 Mbit/s 58 Mbit/s 21.63 MB/s 7.25 MB/s 

UMB (4×4 MIMO) 280 Mbit/s 68 Mbit/s 35 MB/s 8.5 MB/s 

LTE (4×4 MIMO) 326 Mbit/s 86 Mbit/s 40.75 MB/s 10.75 MB/s 

 

Figur 18, Lista över mobila överföringshastigheter (Wikipedia, 2014) 

 

4.4 Teknisk ambitionsnivå 

I syfte att underlätta utvärdering och analys av den militära nyttan ansätts en teknisk  

ambitionsnivå. Det innebär en begränsning av uppgiften i sig men det skulle vara ohållbart att 

utvärdera och analysera en otalig mängd olika tekniska alternativ som finns tillgängligt på 

marknaden. Att ansätta en nivå och inte flera härrör sig främst till säkerhetsaspekten. En för 

låg teknisk ambitionsnivå skulle medföra att varken industrin, FMV eller Försvarsmakten 

skulle kunna ta på sig systemsäkerhetsansvaret för att produken verkligen levererar rätt effekt. 

Exempelvis skulle den lägsta tekniknivån kunna bestå endast av kommersiella produkter,  

civila nätverksleverantörer och administratörer, d.v.s. de mobiltelefonmärken, abonnemang 

och appar som går att köpa i handeln idag. Telefontillverkaren tar oftast inte ansvar för att 

appen fungerar i dess operativsystem, tillverkaren av appen garanterar endast mjukvarans 

funktion men överlåter ansvaret till användaren. Inte heller nätverksleverantören kan  

garantera säkerheten och då ingen ensam bär systemansvaret från sändare till mottagare kan 

inte systemsäkerheten garanteras vilket är en förutsättning för att Försvarsmakten ska kunna 

ta en produkt i bruk enligt beslut om användning (BOA).  

 

Den tekniska ambitionsnivån måste således innehålla en säkerhetslösning som tar ansvar för, 

och säkerställer att, informationen inte förvanskas på vägen. Förenklat innebär det att den som 

packeterar och sänder informationen måste även kunna ta emot det och veta hur det ska  

packas upp. Vem som är distributören, d.v.s. vilket nätverk och leverantör som förmedlar  

paketet kan därmed variera. Frågeställningen innefattar inte heller att jämföra befintliga  

produkter och tekniker på marknaden men att använda en befintlig produkt som referens-

system medför att det blir lättare för kommande studier att se vilka parametrar som gällde för 

uppsatsens analys. Att ansätta en högre teknisk ambitionsnivå med framtida teknik som är 

http://en.wikipedia.org/wiki/GSM
http://en.wikipedia.org/wiki/Circuit_Switched_Data
http://en.wikipedia.org/wiki/2G
http://en.wikipedia.org/wiki/General_Packet_Radio_Service
http://en.wikipedia.org/wiki/Enhanced_Data_Rates_for_GSM_Evolution
http://en.wikipedia.org/wiki/Universal_Mobile_Telecommunications_System
http://en.wikipedia.org/wiki/3G
http://en.wikipedia.org/wiki/Enhanced_Data_Rates_for_GSM_Evolution#Evolved_EDGE
http://en.wikipedia.org/wiki/High_Speed_Packet_Access
http://en.wikipedia.org/wiki/Evolved_HSPA
http://en.wikipedia.org/wiki/Ultra_Mobile_Broadband
http://en.wikipedia.org/wiki/3GPP_Long_Term_Evolution
http://en.wikipedia.org/wiki/Ultra_Mobile_Broadband
http://en.wikipedia.org/wiki/3GPP_Long_Term_Evolution


 

 
43 

under utveckling är inte heller relevant mot bakgrund av att det är svårt nog att bedöma den 

militära nytta med befintlig teknik och därför om än mer omöjligt att bedöma tekniklösningar 

under utveckling.  

 

Mot bakgrund av ovanstående så har Färist Mobile
1
 valts som referenssystem för den tekniska 

ambitionsnivån. Motivet till detta är att det är en komplett säkerhetslösning för mobil kom-

munikation över 2G/3G/4G/wifi baserad på en av EU certifierad och godkänd produktfamilj 

(ISO/IEC, 2009). Ytterligare motiv är att Försvarsmakten idag använder Färist brandvägg och 

PGAI (Programvara Gemensamt Autentisering Internationellt) som är Försvarsmaktens Hem-

lig/Restricted VPN-krypto (Virtual Private Network). FMV genomför ett pilotprojekt där  

Färist Mobile testas av Försvarsmaktens personal då Färist Mobile ännu inte är anskaffat av 

Försvarsmakten.  

 

TMSDEF (Terminal Móvil Seguro para Defensa) eller översatt till engelska (Secure Mobile 

Device for Defense Agencies) är en motsvarande godkänd säkerhetslösning inom NATO och 

bygger på ett protokoll benämnt SCIP (Secure Communication Interoperability Protocol) som 

i sig är godkänt upp till säkerhetsnivån RESTRICTED inom EU and NATO (Wikipedia, 

2014). 

 

Tillsammans erbjuder dessa säkerhetslösningar en säker COTS-plattform baserat på operativ-

systemet Android och finns tillgängligt för smarttelefoner och läsplattor. Säkerhetslösningen 

bygger på att operativsystemet rootas om vilket är möjligt med Androids öppna linuxbaserade 

källkod. Att roota en telefon kan jämföras med att formatera om datorns hårddisk och instal-

lera en helt ren Windows-version som medger administrativa rättigheter och möjligeter att 

kontrollera hårdvaran.  

 

Några av nyckelfunktionerna är bl.a. krypterat tal och data, brandvägg, uppdateringar over-

the-air, två lager av krypton och säker och anonym internetanvändning. Androidgränssnittet 

möjliggör dessutom att alla androidappar kan laddas ner som vanligt och skyddas av Färist 

vilket innebär att inga dolda funktioner eller mjukvara ger tillträde eller kan övervakas av 

obehörig part. Lösningen erbjuder även tillgång till särskild inrättade marknadsplatser (app 

stores) för vitlistade applikationer samt att användarna inte behöver lära sig ett nytt interface.  

 

Som referenstelefon används Nautiz X1 (Handheld Scandianavia, 2014). Anledningen till att 

företaget Handhelds telefon har valts är att den uppfyller NATO standard MIL-STD-810G 

och tål luftfuktighet, vibrationer, fall och extrema temperaturer (DoD, 2008). Nautiz X1 är 

IP67-klassad vilket innebär att den är helt vattentät och okänslig för damm och sand (IEC, 

2009).  

 

Sammantaget medför Färist Mobile och Nautiz X1 en teknisk ambitionsnivå baserat på COTS 

som medger implementation av mobilappar för militära ändamål med en säkerhetslösning och 

ansvarsförhållanden som Försvarsmakten kan acceptera. Produkterna tillverkas dessutom av 

helsvenska företag vilket kan ses som en fördel. 

 

4.5 Typfall 

Försvarsmakten ska flexibelt kunna nyttja sina samlade resurser för att nå effekt, oavsett typ 

av motståndare, operation eller var den genomförs, i fred, kris och krig (Försvarsmakten, 

2014, s. 8). Fred, kris och krig spänner upp utfallsrummet för när Försvarsmaktens ska kunna 

                                                 
1
 Färist Mobile är en mobiltelefon med tillhörande säkerhetstjänst från företaget Tutus. 
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verka men dessa vedertagna begrepp saknar specificerade definitioner. Nedan beskrivna typ-

fall är definierade utifrån befintliga riktlinjer från bl.a. regeringen, MSB och PTS. Definition-

erna är teoretiskt beskrivna i syfte att förenkla och tydligt särskilja typfallen åt. Indirekt be-

kämpning är en aktiv handling inom ramen för väpnad strid. Detta gör att det finns anledning 

att avgränsa och anpassa beskrivningarna av typfallen för att bättre överensstämma med reali-

teten mot bakgrund av de motiv som anges här och under avgränsningar i kapitel 1.   

 

Avgränsningen innebär att typfallet kris tas bort och delar av dess definition flyttas över till 

fred och krig. Motiven till detta är att internationella insatser inte i sig är freds- eller kris-

relaterad verksamhet och därmed kan placeras under typfallet krig. Svenska förband deltar på 

uppdrag av regeringen i främst av NATO, EU eller FN-ledda insatser vilket betyder att  

Sverige i samverkan med olika koalitioner tagit ställning och deltar som part för att separera 

krigförande parter, eller att försvara endera sidan i konflikten. Det innebär eller utesluter  

naturligtvis inte att syftet med en insats kan vara fredsfrämjande i sig eller att riket Sverige är 

i krig. Ett andra motiv är att då uppsatsen avhandlar indirekt bekämpning inom ramen för 

väpnad strid så är det en verksamhet som övas och tränas i fredstid och verkar i krig. Sanno-

likheten för att Försvarsmakten ska verka med indirekt bekämpning vid nationell kris är för-

sumbar och faller därmed med naturlighet in under typfallen fred eller krig. Mot ovanstående 

bakgrund används därmed hädanefter endast typfallen fred och krig inom ramen för uppsat-

sen. 

 

4.5.1 Fred 

I begreppet fred tolkas ofta in att inget yttre hot finns och att samhällets infrastuktur är intakt 

och opåverkad. Ytterligare motiv till avgränsningen är därför att infrastrukturen för kommu-

nikation sällan eller aldrig är helt ostörd eller obelastad. Små lokala incidenter eller natur-

fenomen orsakade av strömavbrott eller tekniska fel och som innebär täckningsborfall är en 

mer rättvisande bild av verkligheten även i fredstid. Det innebär att infrastrukturen kan vara 

påverkad eller delvis saknas och där störningar och överbelastning av näten inträffar. Även 

om orsakerna bedömningsvis är mer oavsiktliga än avsiktliga så utesluts inte yttre hot som 

sabotage mot infrastrukturen men då snarare med anledning av kriminalitet än från främ-

mande makt.  

 

I typfallet fred är det nationella och internationella fokuset nationell beredskap, övning och 

träning i egen regi eller tillsammans med utländska förband en miljö där infrastrukturen i  

huvudsak är intakt men kan vara påverkad eller delvis saknas. Med påverkad infrastruktur 

avses här att störningar och överbelastning av näten kan ske. Antingen genom medvetet sabo-

tage, kriminalitet eller omedvetet genom t.ex. naturliga fenomen som stormar, översvämning 

och blixtnedslag eller bortfall i strömförsörjningen. Begränsningar kan därför finnas lokalt 

vad gäller mobiltäckning men övning och träning äger i huvudsak rum inom täckningskartan 

för mobiltelefoni såväl nationellt som internationellt. Täckning avser uppkoppling mot minst 

2G-nätverk. Uppbyggnad av mobila resurser kan behövas lokalt. 

 

4.5.2 Krig 

Krig är ett begrepp som går att avgränsa och definiera juridiskt. Ett krig är en organiserad 

våldsam konflikt mellan folk eller stater för att nå politiska mål (Nordisk Familjebok, 2014, 

ss. 1283-1284). I regeringsformen kap 15 återges ingen klar definition av begreppet krig utan 

endast att det är regeringen som beslutar om Sverige är i krig eller inte, och därmed kan rege-

ringen besluta om ett förändrat lagrum för höjd beredskap och krig (Sveriges Riksdag, 2014). 

Regeringen får enligt regeringsformen förklara att riket är i krig vid ett väpnat angrepp. Utan 

http://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A5ld
http://sv.wikipedia.org/wiki/Konflikt
http://sv.wikipedia.org/wiki/Folk
http://sv.wikipedia.org/wiki/Stat
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ett väpnat angrepp krävs Riksdagens medgivande för att förklara riket i krig. Begreppet väp-

nat angrepp brukar kopplas till FN-stadgans artikel 51 om rätten till självförsvar. Definitionen 

varierar om vad som kvalificerar vissa väpnade angrepp och konflikter som krig, och andra 

inte. Väpnad konflikt där ˃1 000 kombattanter under ett år strider ska anses som krig. Typfal-

let krig fokuserar nationellt mot ett väpnat angrepp av en högteknologisk motståndare medan 

fokus internationellt avser insatser inom ramen för internationella missioner och då mot en 

lågteknologisk motståndare. Båda i en miljö där infrastrukturen är påverkad, utstörd eller helt 

saknas. Med utstörd infrastruktur avses här att störningar och överbelastning av näten sker 

kontinuerligt. I huvudsak genom medvetet sabotage eller flygbombningar men även omed-

vetet genom t.ex. naturliga fenomen som stormar, översvämning och blixtnedslag eller andra 

bortfall i strömförsörjningen. Stora begränsningar finns såväl lokalt som globalt vad gäller 

mobiltäckning och insats kan även äga rum utanför täckningskartan för mobil-telefoni såväl 

nationellt som internationellt. Täckning avser uppkoppling mot minst 2G-nätverk. Uppbygg-

nad av egen infrastruktur nödvändig såväl lokalt som globalt. 

 

4.6 Tillämpning och användarvänlighet 

4.6.1 Grundläggande förmågor 

Även om fokus i denna uppsats ligger inom teknikområdet så finns det anledning till att kort-

fattat sätta in tekniska system i ett större perspektiv. I Markstrategisk Doktrin 

(Försvarsmakten, 2011b, s. 45) redogörs för Försvarsmaktens grundläggande förmågor. I 

handbok målsättningsarbete – Förband (H-Mål Förb) tillförs begreppet tillgänglighet för att 

fånga aspekten av när och var de grundläggande förmågorna ska kunna ge effekt. Akronymen 

TURVLUS (Tillgänglighet, Underrättelser, Rörlighet, Verkan, Ledning, Uthållighet, Skydd) 

används för att kvalitativt analysera ett systems förmågor eller för att säkerställa att system i 

fokus bär med sig nödvändiga förmågor till rätt plats, i rätt tid (Försvarsmakten, 2011a, s. 21).  

 

4.6.2 Påverkansområden 

Ett förbandssystems ingående resurser delas enligt H Mål Förb in i påverkansområden. Syftet 

med att betrakta resurserna utifrån påverkansområde är att försäkra sig om att helheten bely-

ses – inte bara behov av exempelvis ny materiel utan även av uppdaterade reglementen och 

utbildningsmoment. Ett förbandssystem betraktas som bestående av Doktrin, Organisation, 

Träning, Materiel, Ledarskap och utbildning, Personal, Faciliteter samt Interoperabilitet 

(DOTMLPFI) och baseras på den definition som amerikanska Department of Defense (DoD) 

använder. Målet med det betraktelsesättet är att samtliga delar kravställs och utvecklas inte-

grerat för att uppnå avsedd prestanda för förbandssystemet som helhet (Försvarsmakten, 

2011a, s. 23). 

 

Påverkansområden som ingår i ett tekniskt system är Träning, Materiel, Personal,  

Information, Doktrin, Organisation, Infrastruktur och anläggningar, Logistik (TMPID-OIL) 

och baseras på den definition som brittiska Ministry of Defence (MoD) använder. Dessa om-

råden skiljer sig från dem för förband genom att Ledarskap och utbildning utgår. Interoperabi-

litet, Information och Logistik tillkommer samt att Faciliteter ersätts av Infrastruktur & an-

läggningar (Försvarsmakten, 2013, ss. 11-13). 

 

4.6.3 Livscykelmodellen 

Mobiltelefontekniken kan i denna uppsats identifieras i alla skeden i livscykeln men för  

militär tillämpning så befinner sig Försvarsmakten fortfarande i konceptskedet. Se Figur 19 

nedan.  

http://sv.wikipedia.org/wiki/Kombattant


 

 
46 

I konceptskedet eller studiefasen som det också benämns så värderas frågor som: 

 

  - Vilka alternativ kan möta behovet eller förmågeglappet? 

  - Kan den utvärderade tekniska lösningen uppfylla behovet? 

  - Vad kan tekniken användas till? 

  - Är kravställningen realistisk? 

 

Genom att utvecklingen av den civila tekniken och inom området går så snabbt så har 

Försvarsmakten möjlighet och därmed en fördel av att kunna jämföra och utvärdera mot andra 

skeden i livscykelmodellen. Det innebär att även andra frågor blir aktuella som till exempel: 

 

  - Är tekniken praktiskt användbar för militära ändamål? 

  - Vilka brister finns med tekniken? 

  - Uppfyller tekniken ställda krav? 

  - Vilka anpassningar måste vidtas för att passa Försvarsmakten? 

 

 

 
 

Figur 19, Försvarsmaktens livscykelmodell (Försvarsmakten, 2011a, s. 17) 

 

Verifiering, d.v.s. att produkten är byggd på rätt sätt och lever upp till en specifikation eller 

standard, och validering, d.v.s. att det är rätt produkt och att den lever upp till användarnas 

behov, blir därför viktig under alla livscykelmodellens skeden. Återkoppling mot användaren 

är central för att kunna värdera den militära nyttan. Utan återkoppling mot användarna blir det 

fullt möjligt att bygga en produkt som är verifierad korrekt ur ett tekniskt perspektiv, har få fel 

jämfört med uppsatt specifikation, samtidigt som den inte levererar något mervärde eller upp-

fyller användarens behov och därmed uteblir den militära nyttan fullständigt. 

 

4.6.4 Ledning av indirekt bekämpning 

Vid ledning av system för indirekt bekämpning krävs ett eldledningssystem som stödjer  

förbandschef och bekämpningschef att åstadkomma efterfrågad effekt. Det måste finnas  

redundans i ledningssystemet med alternativa ledningsvägar, ledningsmetoder och lednings-

underlag i syfte att kunna leverera rätt verkan i rätt tid och på rätt plats. Ledningsvägarna vid 

indirekt bekämpning ska vara kända av personal i bekämpningsbefattning och lednings-

behoven analyseras från tillfälle till tillfälle. Bestämmelser, rutiner och detaljer avseende  

ledningsstödsystemen ska regleras i förbandens stående order i syfte att påskynda processerna 

och undvika felaktigheter samt möjliggöra igenkänning. Strävan är att ha tillgång till alterna-

tiva ledningsvägar för att möjliggöra effektuering av önskad verkan (Artilleriregementet, 

2011, ss. 36, 54).  

 

Ledningsvägarna är de huvudsakliga beslutsvägar och sambandsvägar som används i olika 

operationer vid användning av indirekta bekämpningssystem. Beroende på gällande lydnads-

förhållanden, understödsuppgifter, ledningsförutsättningar, rådande läge och framför allt val 

av bekämpningsmetod hos understödd chef kan antalet ledningsvägar vara flera. Strävan är att 
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alltid ha enkla, tydliga besluts- och sambandsvägar. Funktionella ledningsstödsystem och 

sambandsvägar är väsentligt för funktionen indirekt bekämpning. Det är viktigt att förberedel-

ser och kontroller är genomförda samt att rutiner och bestämmelser är klara och tydliga vid 

alla enheter som ingår i den indirekta bekämpningskedjan (Artilleriregementet, 2011, s. 54).  

 

För att få ansvaret att leda indirekt bekämpning med artilleri-, granatkastarförband eller flyg 

ska individen vara lämplig, ha rätt utbildning och genomfört nödvändiga teoretiska och prak-

tiska prov med godkänt resultat. Insatschef beslutar själv om, eller delegerar, rätten att be-

ordra eld med förband för indirekt bekämpning. Detta styrs av de insatsregler som gäller för 

den aktuella operationen men strävan är att ansvaret och eldtillståndet finns på så låg nivå som 

möjligt. Individer med kortare grundläggande utbildning i eldledningstjänst benämns eld-

observatörer, dessa kan rapportera in mål till en auktoriserad eldledare och sedan stödja vid 

korrigering av eldens träffbild men tilldelas aldrig ansvaret att själv leda indirekt bekämpning. 

 

Rätten att beordra eld (med flyg-, artilleri- och granatkastarförband) regleras således genom 

eldorder till behöriga individer vilket betyder att vem som helst inte kan genomföra indirekt 

bekämpning bara för att det finns en mobil applikation installerad i telefonen 

(Artilleriregementet, 2011, s. 60). När ansvaret är tydligt utklarat, kan en auktoriserad eldle-

dare med tillstånd av ansvarig chef beordra indirekt bekämpning på vilket kommunikations-

medel som helst förutsatt att identifiering kan sig på ett säkert sätt. En eldobservatör som har 

en mobilapp kan inte beordra understöd på samma sätt utan måste gå via en auktoriserad in-

stans så som en FAC, eldledare, kompani- eller bataljonsartillerichef.  

 

Genomförande av skjutning med indirekt eld sker genom (Artilleriregementet, 2011, s. 64): 

 

Eldsignalering via data: 

All skjutning nationellt genomförs via gällande ledningsstödssystem. Detta normalförfarande 

eftersträvas så långt som möjligt. 

 

Eldsignalering tal: 

Vid skjutning mellan svenska förband enligt formatsignalering eller mellan svenska och ut-

ländska förband via Call For Fire. Eldsignalering enlig internationell metod sker enligt  

AartyP-1, d.v.s. NATO standard. 

 

4.6.5 Eldledningssystem 

Det nya eldledningssystemet (Fire Support System, FSS) är integrerat i stridsledningssystem 

bataljon (SLB) och utnyttjar där SLBs ramstruktur och kommunikationsmöjligheter. Mjukva-

ran som är integrerad benämns Fire Support Module (FSM) och har utvecklats i samverkan 

mellan Sverige och Norge för artillerisystem Archer. Systemet är i skrivande stund under le-

verans till Försvarsmakten vilket medför att den materiel och de sambandmedel som används 

inom Försvarsmakten idag bygger på Radio 180 och PC-DART. Inte heller SLB är infört i 

armén och upphandling pågår vad gäller ny mjukvaruradio. Det betyder att nuvarande sam-

bandssystem är föråldrat och det nya är inte slutligt framtaget och implementerat varvid det 

inte går att säga i detalj vad sambands- och eldledningssystemet kommer kunna klara av i 

framtiden. Det innebär i sin tur att det inte går att jämföra dagens system med en teknisk lös-

ning med mobilapplikationer på ett relevant och meningsfullt sätt. Det positiva är dock att då 

varken eldledningssystemet eller kommunikationslösningen är fastställd så finns det möjlighet 

att ställa nya krav, ta del av den kommersiella tekniken och fortsätta utveckla systemen mot 

en modern, flexibel och förhoppningsvis robust arkitektur med möjlighet att ansluta till både 

civila och militära infrastrukturer av tillgängliga nätverk.  
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5 Empiri och Analys 

5.1 Inledning 

Avsikten med analyserna är att belysa vilka tekniska förutsättningar som finns för att  

Försvarsmakten ska kunna tillämpa militära mobilappar. Vidare belyser analysen inom vilka 

tillämpningsområden som Försvarsmakten skulle kunna använda militära mobilappar förutsatt 

att de tekniska förutsättningar som krävs finns på plats. Analyserna är gjorda inom ramen för 

definitionerna av typfallen fred och krig samt mot bakgrund av den ansatta tekniska ambit-

ionsnivån, dagens tekniknivå och påverkansområden presenterade i kapitel 4. 

 

5.2 Sammanställning av intervjuer 

Intervjuerna har spelats in och ljudfilerna förvaras hos författaren. Intervjuerna har sedan tran-

skriberats och därefter tolkats, tematiserats och sammanfattats för att slutligen sammanställas 

i SWOT-analysmatrisen illustrerade i kapitel 3. Detta medför att intervjun blir strukturerad 

enligt matrisen och därmed lättare att analysera. Intervjuförfarandet inleddes med att respon-

denten fick svara på frågor rörande styrkor och svagheter vilket ledde till att forskaren och 

respondenten tillsammans kunde se på nuläget och analysera vad som kan lösas på kort sikt. 

Därefter fortsatte intervjun med att fokusera på vilka möjligheter och utmaningar som finns. 

Avslutningsvis bearbetas möjliga yttre och inre hot mot verksamheten och hur dessa skulle 

kunna lösas. Då intervjuförfarandet baserar sig på SWOT-matrisen blir det lättare att sedan 

sammanställa intervjuresultatet. Då SWOT-analysen är av subjektiv art bör det påpekas att 

resultatet kan variera beroende på vem eller vilka som genomfört den. 
 

Intervjufrågorna som ligger till grund för de sammanställda svaren återfinns i fallstudieproto-

kollet i bilaga 1 & 2 och kan med fördel läsas parallellt med sammanställningen för att öka 

spårbarheten. Ur matriserna på kommande sidor har sedan slutsatser dragits som i sin tur 

sammanställts tillsammans med den kvalitativa textanalysen och risk och sårbarhetsanalysen 

till det resultat som presenteras i kapitel 6. 

 

5.2.1 SWOT-analys av tillämpning i fred: 

 Goda faktorer för verksamhetet 
 

Skadliga faktorer för verksamheten 

In
te

rn
a
 e

g
en

sk
a
p

er
 

Styrkor 

-Enkelt att använda, soldater kan redan använda mo-

biltelefon. 

-Förkortar utbildningstiden genom att soldater redan 

kan använda mobiltelefon samt att utbildning inte 

behöver genomföras på flera olika system. 

-Billigare med COTS. 

-Snabbare att sända meddelanden än dagens teknik. 

-Väger mindre än dagens teknik. 

-Tar mindre utrymme än dagens teknik. 

-Medger övning på fritiden och på valfri plats vilket 

även ökar förmågan att vidmakthålla kunskaperna. 

-Alla har samma instrument och därmed finns redun-

dans vad gäller hårdvara. 

-Digital överföring är snabbare än tal. 

-Digital överföring minskar risken för missförstånd 

och feltolkningar. 

-Kan användas on- eller off-line som minneskort eller 

vid utbildning och vidmakthållande av kunskaper. 

Svagheter 

-COTS måste uppfylla militära standarder för att 

kunna verka i den militära miljön vad gäller fukt, 

damm och hållbarhet. 

-Kräver tillgång på en robust infrastruktur vad 

gäller nätverk. 

-Strömförbrukningen är hög. 

-Mobiltelefon ersätter inte all nuvarande teknisk 

utrustning, kan därmed innebära ytterligare en 

sak att bära på. 

-Ställer krav på informationssäkerhet. 

-Täckning finns inte på alla platser som För-

svarsmakten kan komma att agera på. 

-Räckvidden vid höga frekvenser är begrän-

sande. 

-Kräver sammanställning och bedömning av 

inrapporterade mål. 

-Strategi och policy inom Försvarsmakten måste 

utarbetas. 

-Kräver reservförfarande. 
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E
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Möjligheter 

-Medger att andra förband enkelt kan rapportera mål 

och begära understöd av indirekt bekämpning. 

-En väl utvecklad app skulle möjliggöra för personal 

utan eldledningsförmåga att begära understöd av indi-

rekt bekämpning. 

-Kan användas som simulator för att skapa förståelse 

för eldledning. 

-Flera funktioner kan byggas ihop i samma hårdvara. 

-Trådlös kommunikation till visir, glasögon eller  

annan utrustning. 

-Kan användas on- eller off-line som minneskort eller 

vid utbildning och vidmakthållande av kunskaper. 

Hot 

-Försvarsmakten äger inte infrastrukturen. 

-Kräver kryptering och felrättande kodning av 

informationen. 

-Infrastrukturen slås ut digitalt eller rent fysiskt 

genom yttre påverkan. 

-Överbelastning av nätverk. 

-Dataintrång genom spionage eller kriminalitet. 

-Kräver genomtänk informationssäkerhet. 

-Civila samhällets förmåga att reparera och er-

sätta infrastrukturen är begränsad. 

 

 

Tabell 1, SWOT-analys av tillämpning i fred 

Slutsatser av SWOT-analys i fred: 

 Mobiltekniken innebär oändliga möjligheter att utveckla mobilappar, inte bara för 

indirekt bekämpning utan inom hela Försvarsmaktens verksamhetsområde. Tekniken 

är idag inte gränssättande inom detta område men då utvecklingen går så fort är det 

desto viktigare att strategier och policy för verksamheten utarbetas i samma takt. 

 Robustheten i dagens nätverk utvecklas och täckningen byggs ständigt ut vilket  

möjliggör användandet av militära mobilappar i fredstid. Civila nätverk är dock  

känsliga för störningar, överbelastning och bortfall av strömförsörjning. Civila krav 

innebär också ett annat synsätt på robusthet kontra överföringshastigheter vilket inte 

sammanfaller med Försvarsmaktens behov.  

 Användarvänligheten och att soldater idag är familjära med smarta mobiler innebär 

stora möjligheter att korta ner utbildningstider, öka delaktigheten hos soldaterna  

genom att själva kunna förbättra och utveckla förslag till tillämpningar. 

 Den civila utvecklingen går mycket snabbare än den militära vilket medför att  

utvecklings- och uppdateringstakten på mobila appar inte sätter gränser och medför  

möjligheter att sprida och distribuera data på ett snabbt och enkelt sätt. 

 Behov av grundläggande utbildning och förståelse är fortfarande ett krav som inte går 

att ta bort för att säkerställa möjligheten att snabbt kunna övergå till reservförfarande 

vid bortfall av tekniken. 

 Strömförbrukningen är idag hög vad gäller smarta telefoner och måste beaktas vid  

användning i militära sammanhang då tillgången på elektricitet kan vara begränsad. 
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SWOT-analys av tillämpning i krig: 

 Goda faktorer för verksamhetet 
 

Skadliga faktorer för verksamheten 

In
te

rn
a
 e

g
en

sk
a
p

er
 

Styrkor 

-Enkelt att använda, soldater kan redan använda mo-

biltelefon. 

-Förkortar utbildningstiden genom att soldater redan 

kan använda mobiltelefon samt att utbildning inte 

behöver genomföras på flera olika system. 

-Billigare med COTS. 

-Snabbare att sända meddelanden än dagens teknik. 

-Väger mindre än dagens teknik. 

-Tar mindre utrymme än dagens teknik. 

-Medger övning på fritiden och på valfri plats vilket 

även ökar förmågan att vidmakthålla kunskaperna. 

-Alla har samma instrument och därmed finns redun-

dans vad gäller hårdvara. 

-Digital överföring är snabbare än tal. 

-Digital överföring minskar risken för missförstånd 

och feltolkningar. 

 

Svagheter 

-COTS måste uppfylla militära standarder för att 

kunna verka i den militära miljön vad gäller fukt, 

damm och hållbarhet. 

-Kräver tillgång på en robust infrastruktur vad 

gäller nätverk. 

-Strömförbrukningen är hög. 

-Mobiltelefon ersätter inte all nuvarande teknisk 

utrustning, kan därmed innebära ytterligare en 

sak att bära på. 

-Ställer krav på informationssäkerhet. 

-Täckning finns inte på alla platser som För-

svarsmakten kan komma att agera på. 

-Räckvidden vid höga frekvenser är begrän-

sande. 

-Kräver sammanställning och bedömning av 

inrapporterade mål. 

-Strategi och policy inom Försvarsmakten måste 

utarbetas. 

-Kräver reservförfarande. 

E
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Möjligheter 

-Medger att andra förband enkelt kan rapportera mål 

och begära understöd av indirekt bekämpning. 

-En väl utvecklad app skulle möjliggöra för personal 

utan eldledningsförmåga att begära understöd av indi-

rekt bekämpning. 

-Kan användas on- eller off-line som minneskort eller 

vid utbildning och vidmakthållande av kunskaper. 

-Kan användas som simulator för att skapa förståelse 

för eldledning. 

-Flera funktioner kan byggas ihop i samma hårdvara. 

-Trådlös kommunikation till visir, glasögon eller an-

nan utrustning. 

 

Hot 

-Försvarsmakten äger inte infrastrukturen. 

-Kräver kryptering och felrättande kodning av 

informationen. 

-Infrastrukturen slås ut digitalt eller rent fysiskt 

genom yttre påverkan. 

-Överbelastning av nätverk. 

-Dataintrång, spionage eller kriminalitet. 

-Kräver genomtänk informationssäkerhet. 

-Civila samhällets förmåga att reparera och er-

sätta infrastrukturen är begränsad. 

-Störning, pejling och falsksignalering. 

-Förskjutning av kritiska sårbarheter om mot-

ståndaren vet att ledningssystemen är beroende 

av infrastrukturen. 

-Beroendeställning till t.ex. NATO vid internat-

ionella insatser för tillgång till nätverk. 

 

Tabell 2, SWOT-analys av tillämpning i krig 

Slutsatser av SWOT-analys i krig: 

 Styrkor, svagheter och möjligheter är de samma i krig som i fred men i krig ställs 

högre krav på robusthet, informationssäkerhet och tillgång till infrastrukturen.  

 Hotbilden i krig är naturligtvis högre både vad gäller sabotage, spioneri och data-

intrång. Förskjutning av kritiska sårbarheter genom att förlita sig i för hög utsträckning 

på civila nätverk kan medföra ett ökat hot mot infrastrukturen.  

 För tillämpning i krig måste ett militärägt nätverk kunna upprättas för att säkerställa 

samma möjligheter som civila nätverk kan erbjuda i fredstid.  

 Behovet av reservförfarande och redundans krävs i högre utsträckning i krig än i fred. 

 Teknik som inte fungerar överges snabbt för att lösa uppgiften på annat sätt. Det  

innebär att endast det enkla är möjligt och användning av militära mobilappar i  

fredstid kan skapa ett felaktigt användande, beteende och en övertro på systemen och 

kan därmed medföra en risk för personalen i krig.  
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 Syftet med tekniska stödsystem är att de ska förenkla och snabba upp ett förfarings-

sätt. Detta kräver naturligtvis utbildning men när tekniken blir ett hinder för verksam-

heten används den inte. 

 

SWOT-analys av förutsättningar i fredstid: 

 Goda faktorer för verksamhetet 
 

Skadliga faktorer för verksamheten 

In
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Styrkor 

-Ökar interoperabiliteten mellan Försvarsmak-

tens enheter och förband. 

-Bygger på COTS och kommersiell teknik som 

utvecklas snabbare än militär teknik. 

-Enkelt att använda genom välkända interface. 

-Den civila infrastrukturen är väl utbyggd och 

civila kunder driver på utbyggnaden av fler 

master och därmed bättre täckning. 

-Kortare utbildningstid genom goda förkun-

skaper. 

-Tekniken blir snabbare och miniatyriserad 

efter hand utan behov av militära investeringar. 

-Den informationssäkerhet som finns idag är 

tillräcklig för tillämpning inom indirekt  

bekämpning där data ej är hemlig under lång 

tid. 

-Försvarsmakten kan tillverka sina egna appar 

utan stöd utifrån. 

-Snabbt att anpassa till motståndarens aktivite-

ter och rådande situationer. 

 

Svagheter 

-Saknas täckning uteblir hela funktionen av en mo-

bilapp. 

-Strategier och policys saknas inom Försvarsmakten. 

-Försvarsmakten äger inte infrastrukturen vilket medför 

att det inte kan ställa krav på tekniska lösningar. 

-Kunskapen om mobil telefoni och mobila appar är 

begränsad inom Försvarsmakten vilket medför att infö-

rande av ny teknik bromsas av okunnighet. 

-Tillit till nya tekniska lösningar är en generationsfråga 

som kan bromsa införandetakten. 

-Möjligheten att laga eller ersätta skadad infrastruktur är 

begränsad både inom Försvarsmakten och inom den 

civila marknaden. 

-Versionshantering måste fungera och säkerställa kom-

pabilitet. 

-Tekniska lösningar finns inte idag ända ut till soldaten. 

-”Best effort” duger inte för att säkerställa att med-

delande kommer fram, att rätt avsändare och mottagare 

säkerställs samt vilka som kan koppla upp sig mot nät-

strukturen. 
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Möjligheter 

-Infrastruktur finns utbyggd i stora delar av 

världen vilket medger uppkoppling mot befint-

liga nät. 

-Utvecklingen av programvara drivs av civila 

krav vilket medför snabbare utvecklingstakt. 

-Teknikutvecklingen drivs av kommersiella 

intressen utan behov av militära investeringar. 

-Det går att utnyttja alternativa uppkopplingar 

genom WLAN, WiFi, IR, Bluetooth eller satel-

lit. 

-Nationell roaming skulle utöka täckningskar-

tan och därmed robustheten. 

-Prioritering i nätverken skulle medföra säk-

rare och snabbare kommunikation för utvalda 

användare. 

-Tekniken medger idag möjlighet till multi-

hopp i så kallade överlagrade nätverk. 

-Möjlighet att reläa information finns. 

-Möjligheten att bygga fullständiga ad-hocnät 

skulle innebära god tillgänglighet. 

Hot 

-COTS innebär att fler känner till tekniken och kan 

därmed enklare göra dataintrång för att sabotera, eller i 

kriminellt syfte. 

-Interferens mellan olika nätverk på liten yta som t.ex. 

fordon och stabsplatser. 

-Begränsningar i bandbredd då Försvarsmakten inte är 

prioriterad vid tilldelning av frekvensområden. 

-Hantering av krypto kan vara byråkratisk och omstän-

digt vilket hämmar tillämpningen och användbarheten. 

-Data får inte förvanskas varvid riktigheten måste säker-

ställas även i fred för att undvika collateral damage eller 

skada på tredje part. 

 

 

Tabell 3, SWOT-analys av förutsättning i fred 

Slutsatser av SWOT-analys av förutsättningar i fred: 

 Dagens teknik sätter inte gränserna för nyttjandet under fredstid och tillämpningen av 

militära mobilappar. Mobil telefoni används redan idag i Försvarsmakten genom de 

tjänstemobiler som tillåts. Därmed skulle en app för indirekt bekämpning, förutsatt att 
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den godkänds för användning och att BOA finns, kunna användas redan idag men då 

bortses från robustheten i nätverk och behovet av informationssäkerhet. 

 De största begränsningarna är inte tekniska. Strategier, policys och viljan att införa  

tekniska lösningar är bortsett från den ekonomiska aspekten det som idag bromsar  

införandet av mobilappar som innovation i Försvarsmakten. 

 Att Försvarsmakten inte äger infrastukturen är starkt begränsande. Det omfattar såväl 

möjlighet till att påverka frekvenstilldelning, nationell roaming och prioritering i  

nätverk som utbyggnaden av nätverk i icke befolkade områden. 

 Försvarsmakten måste kunna ha kontroll på informationen i nätverken för att kunna 

identifiera informationsförluster vid dataintrång. Det finns även risk för okänd  

informationsförlust vilket är värre då någon har gjort något som inte Försvarsmakten 

känner till eller kan identifiera.  

 

5.2.2 SWOT-analys av förutsättningar i krig: 

 Goda faktorer för verksamhetet 
 

Skadliga faktorer för verksamheten 
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Styrkor 

-Ökar interoperabiliteten mellan Försvarsmak-

tens enheter och förband. 

-Bygger på COTS och kommersiell teknik som 

utvecklas snabbare än militär teknik. 

-Enkelt att använda genom välkända interface. 

-Den civila infrastrukturen är väl utbyggd och 

civila kunder driver på utbyggnaden av fler 

master och därmed bättre täckning. 

-Kortare utbildningstid genom goda förkun-

skaper. 

-Tekniken blir snabbare och miniatyriserad vart 

efter utan behov av militära investeringar. 

-Den informationssäkerhet som finns idag är 

tillräcklig för tillämpning inom indirekt be-

kämpning där data ej är hemlig under lång tid. 

-Försvarsmakten kan tillverka sina egna appar 

utan stöd utifrån. 

-Snabbt att anpassa till motståndarens aktivite-

ter och rådande situationer. 

 

Svagheter 

-Saknas täckning uteblir hela funktionen av en mo-

bilapp. 

-Strategier och policys finns inte på plats inom För-

svarsmakten. 

-Försvarsmakten äger inte infrastrukturen vilket medför 

att Försvarsmakten inte kan ställa krav på tekniska 

lösningar. 

-Kunskapen om mobil telefoni och mobila appar är 

begränsad inom Försvarsmakten vilket medför att infö-

rande av ny teknik bromsas av okunnighet. 

-Tillit till nya tekniska lösningar är en generationsfråga 

som kan bromsa införandetakten. 

-Möjligheten att laga eller ersätta skadad infrastruktur 

är begränsad både inom Försvarsmakten och inom den 

civila marknaden. 

-Versionshantering måste fungera och säkerställa kom-

pabilitet. 

-Tekniska lösningar finns inte idag ända ut till soldaten. 

-”Best effort” duger inte för att säkerställa att med-

delande kommer fram, att rätt avsändare och mottagare 

säkerställs samt vilka som kan koppla upp sig mot 

nätstrukturen. 
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Möjligheter 

-Infrastruktur finns utbyggd i stora delar av 

världen vilket medger uppkoppling mot befint-

liga nät. 

-Utvecklingen av programvara drivs av civila 

krav vilket medför snabbare utvecklingstakt. 

-Teknikutvecklingen drivs av kommersiella 

intressen utan behov av militära investeringar. 

-Det går att utnyttja alternativa uppkopplingar 

genom WLAN, WiFi, IR, Bluetooth eller satel-

lit. 

-Nationell roaming skulle utöka täckningskartan 

och därmed robustheten. 

-Prioritering i nätverken skulle medföra säkrare 

och snabbare kommunikation för utvalda an-

vändare. 

-Tekniken medger idag möjlighet till multihopp 

i så kallade överlagrade nätverk. 

-Möjlighet att reläa information finns. 

-Möjligheten att bygga fullständiga ad-hocnät 

skulle innebära god tillgänglighet. 

Hot 

-COTS innebär att fler känner till tekniken och kan 

därmed enklare göra dataintrång för att sabotera, spion-

era eller i kriminellt syfte. 

-Interferens mellan olika nätverk på liten yta som t.ex. 

fordon och stabsplatser. 

-Data får inte förvanskas varvid riktigheten måste sä-

kerställas även i fred för att undvika collateral damage 

eller skada på tredje part. 

-Avlyssning eller störning av trafik. 

-Pejling av signaler eller förhöjd datatrafik i syfte att 

lokalisera förband. 

-Slå ut infrastrukturen för att förhindra Försvarsmak-

tens möjlighet till kommunikation. 

-Slå ut elförsörjning för att därigenom begränsa till-

gängligheten till våra basstationer. 

-Dataintrång, fejkade anslutningspunkter. 

 

 

Tabell 4, SWOT-analys av förutsättning i krig 

Slutsatser SWOT-analys för förutsättningar i krig: 

 I likhet med de slutsatser som dragits vad gäller tillämpning av militära mobilappar så 

är styrkor, möjligheter och begränsningar även överensstämmande för de tekniska  

förutsättningarna i fred och krig. 

 Oavsett hur goda förutsättningarna är i fredstid att utnyttja kommersiella nätverk hos 

civila leverantörer så kan inte robustheten garanteras i krig. Elförsörjning och  

kommunikation är prioriterat att slå ut av en angripare. Det ställer krav på att  

Försvarsmakten i krig har egna resurser att bygga upp och förvalta mobila nätverk för 

mobil kommunikation. 

 Försvarsmakten kan inte heller endast förlita sig på ett system utan måste skapa re-

dundans genom att möjliggöra uppkoppling mot alternativa nätstrukturer. 

 

5.3 Sammanställning av risk- & sårbarhetsanalyser 

Risk- och sårbarhetsanalysen omfattar endast elektronisk kommunikation men inkluderar 

riskbedömningar för de kommunikationsnät och tjänster som kan tillhandahållas av aktörer. 

Analysen inriktas på militär användning av kommunikationstjänster och underliggande  

kommunikationsnät som har påverkan på den militära verksamheten i fred och krig. 

Riskbedömningarna har skett utan åtskillnad mellan speciella lokala och regionala förut-

sättningar. Det innebär exempelvis att riskbedömningarna för elavbrott genomförs utan att 

beskriva eller ta hänsyn till geografiska variationer för sannolikheten och konsekvensen av 

stormar eller översvämningar.  

 

Ett avbrott i någon av de tjänster som förmedlas av aktörerna inom sektorn för elektronisk 

kommunikation påverkar militära mobilappar, då möjligheterna att utnyttja efterfrågade  

tjänster bortfaller såväl i fred som i krig. Militär verksamhet kopplas främst mot sektorn för 

skydd och säkerhet och räknas som samhällsviktig verksamhet.  
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5.3.1 Identifierade skyddsvärda tillgångar 

En central del i riskhanteringsprocessen är identifiering och prioritering av de skyddsvärda 

tillgångarna som sätts på spel i samband med att en verksamhet genomförs eller en uppgift 

ska lösas. Med skyddsvärda tillgångar avses de tillgångar som anses ha särskilt värde och kan 

därför variera. Följande skyddsvärda tillgångar har använts i analysen: 

 

- Information: Får ej påverka konfidentialitet, riktighet eller tillgänglighet. 

- Infrastruktur: Får ej störas eller slås ut. 

- Identitet: Behörighet får ej kunna förfalskas eller övertas. 

- Verksamhet: Sensorinhämtning, planläggning, understöd av andra förband. 

- Operationell förmåga: Förmåga till indirekt bekämpning. 

 

5.3.2 Analyserade hot 

Ett hot omfattar en aktörs kapacitet och avsikt att genomföra skadliga handlingar. Ett hot kan 

även bestå av en händelse eller en företeelse som i sig framkallar fara mot något eller någon 

utan att det i sammanhanget förekommer aktörer med kapaciteter och avsikt att skada. I risk- 

& sårbarhetsanalysen behandlas sex primära hotkategorier: 

- Tekniska fel och brister: exempelvis hårdvarufel, fel i mjukvara eller överbelastning. 

- Naturligt förekommande hot: hot som har sitt ursprung i naturligt förekommande  

förhållanden som stormar, översämningar eller jordbävningar. 

- Fysiska skador: hot som orsakar fysiska skador på tillgångar och förbindelser,  

exempelvis brand, vattenskador eller avgrävningar. 

- Fel eller brister i kritiska resurser: hot som avbrott i elförsörjning.  

- Elektromagnetiska och termiska hot: som avsiktliga elektromagnetiska störningar, 

åska, rymdväder och termisk strålning.  

- Informationssäkerhetshot: som riktas mot informationstillgångar med  

överbelastningsattacker, avlyssning och förvanskning av information samt stöld av  

information genom logiska attacker som exempel. 

 

Inom varje hotkategori förekommer olika typer av hot: 

- Naturligt förekommande hot (N): är sådana hot som normalt förekommer utan att de 

ligger en aktör bakom som medvetet eller omedvetet har ett uppsåt att skada. Naturliga 

hot kan förekomma både i fred och i krig. 

- Avsiktliga hot (A): sådana hot som associeras till handlingar där det förekommer en 

aktör med kapacitet och avsikt att begränsa eller skada förmågan till militär  

kommunikation. Avsiktliga hot kan förekomma både i fred och i krig. 

- Oavsiktliga hot (O): är sådana hot som orsakas av en aktörs agerande eller beslut utan 

medvetet uppsåt eller skada. Oavsiktliga hot kan förekomma både i fred och i krig. 

 
Typ  Hot  Hottyp 
Tekniska fel och 

brister  

Bortfall av tillgångar orsakade av hårdvarufel  N, A, 

Kortvarig störning i elförsörjning med efterföljande fel i befintlig reservkraftför-

sörjning  

N, A, O 

Fel i programvara som styr tillgångar  A, O 

Oavsiktliga överbelastningar av tillgångar och förbindelser  O 

Överbelastning av mobila kommunikationsnät  A, O 

Förlust av förmåga att övervaka och styra informationstillgångar och nätfunkt-

ioner  

A, O 
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Naturligt förekom-

mande hot  

 

 

 

Klimatologiska fenomen (som torka och global uppvärmning) N 

Seismiska fenomen (som jordbävning)  N 

Vulkaniska fenomen (som vulkanutbrott)  N 

Stormar /snöstormar/isstormar N 

Värmeböljor  N 

Översvämning (orsakade av dammbrott eller andra orsaker)  A, N 

Fysiska skador Brand  A, O 

Vattenskada  A, O 

Damm, korrosion och förfrysning  A, O 

Avgrävning av förbindelser  A, O 

Förorening (som radiologisk eller biologisk kontaminering)  A, O 

Händelser som förhindrar åtkomst till tillgångar inom sektorn elektronisk kom-

munikation 

A, O 

Skadegörelse som påverkar tillgångar och förbindelser inom sektorn elektronisk 

kommunikation 

A 

Stölder eller stöldförsök som direkt eller indirekt påverka tekniska system A 

Sabotage som riktas mot tillgångar, förbindelser och kritiska resurser inom sek-

torn elektronisk kommunikation 

A 

Angrepp med elektromagnetiska vapen mot anläggningar där tillgångar inom 

sektorn elektronisk kommunikation förvaras (inklusive elektromagnetisk puls, 

EMP) 

A 

Väpnade angrepp med konventionella vapen mot anläggningar där tillgångar 

inom sektorn elektronisk kommunikation förvaras  

A 

Väpnade angrepp med NBC-vapen som påverkar områden där tillgångar inom 

sektorn elektronisk kommunikation förvaras  

A 

Elektromagnetiska 

och termiska hot 

 

 

 

Avsiktliga (icke-förstörande) elektromagnetiska hot A 

Åska  N 

Rymdväder  N 

Andra oavsiktliga eller naturligt förekommande elektromagnetiska störningar  N, O 

Termisk strålning N 

Fel eller brister i 

kritiska resurser och 

funktioner  

Avbrott i elförsörjningen längre än befintliga reservkraftsystem  A, O 

Bortfall av GNSS-försörjning  N, A, O 

Otillgänglighet av personal  N, O 

Manuell frånkoppling i elbristsituationer  O 

Förlust av luftkonditionering eller kylning  N, O 

Fel i användning av tillgångar  O 

Brister eller fel i funktioner för felavhjälpning  O 

 Förekomster av brister i förebyggande arbete inklusive bristfälliga rutiner vid 

uppgradering av mjukvara 

O 

Förekomst av brister i ledningsfunktioner (krisledningsfunktioner samt nätöver-

vakning) 

O 

Informations-

säkerhetshot 

Överbelastningsattacker som riktar sig mot kritiska logiska funktioner som 

gränsrouting och DNS  

A 

Avlyssning av information i trådlösa kommunikationsnät A 

Stöld av information genom logiska attacker  A 

Avslöjande av informationstillgångar (position- eller annan skyddsvärd informat-

ion) av aktör inom sektorn elektronisk kommunikation  

A 

Manipulation av tillgångar genom logiska attacker i syfte att skapa avbrott (ge-

nom virus, maskar, trojaner eller andra mekanismer)  

A 

Signalspaning A 

Förvrängning av information A 

Falsksignalering A 

Falska basstationer A 

 
Tabell 5, Översikt över hot mot elektronisk kommunikation utgående från (PTS, 2013b)  

 

 



 

 
56 

5.3.3 Hotbedömning 

Försvarsmaktens gemensamma riskhanteringsmodell delar upp hot i antagonistiska eller icke 

antagonistiska hot. Detta överensstämmer inte helt mot PTS indelning av hot enligt avsiktliga, 

oavsiktliga eller naturliga hot (PTS, 2013b, s. 24). Naturliga hot kan likställas med icke  

antagonistiska hot medan avsiktliga och oavsiktliga hot är en uppdelning av antagonistiska 

hot där en aktör medvetet eller omedvetet utgör hotet. Den antagonistiska hotnivån är sam-

manvägd utifrån aktörens intention, kapacitet och tillfälle och avstämd mot riktlinjerna i  

tabellen nedan. När det gäller oavsiktliga hot eller icke antagonistiska hot så bedöms dessa till 

hotnivå 1 utifrån att det inte finns någon intention hos aktören. Risken bedöms därmed främst 

mot bakgrund av hur stor sannolikheten är att oavsiktliga hot inträffar. 

 

 
 

Tabell 6, Fastställda hotnivåer 

5.3.4 Identifiera skydd och bedöm sårbarheter 

De metoder som används för att identifiera skydd och bedöma sårbarheter skiljer sig beroende 

på typ av hot. Tillvägagångssättet för att bedöma sårbarheten mot ett avsiktligt hot skiljer sig 

naturligtvis från tillvägagångssättet för att bedöma sårberheten hos naturliga hot men båda 

avstäms mot riktlinjerna i tabellen nedan. 

 

 
 

Tabell 7, Fastställda sårbarhetsnivåer 
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5.3.5 Bedöm sannolikheten 

I bedömningen av sannolikheten tas inte hänsyn endast till hotet i sig, utan även till  

Försvarsmaktens uppträdande, resurser för skydd, säkerhetsmedvetande och exponering i tid 

och rum. Resultatet av bedömningen konkretiseras och avstäms mot den fastställda statiska 

sannolikhetskalan nedan. 

 

Sannolikhetsskala 

9-10 ≥ 50 % Sannolik 

7-8 < 50 % Trolig 

5-6 < 25 % Möjlig 

3-4 < 5 % Tvivelaktig 

1-2 < 1 % Osannolik 

 
Tabell 8, Fastställd sannolikhetsskala 

5.3.6 Bedöm konsekvensen 

Om ett hot inträffar måste även hänsyn tas till om det påverkar och innebär konsekvenser för 

aktuellt skyddsvärd tillgång. I bedömningen tas även med om konsekvenserna minskas av 

någon aktiv konsekvenshämmande skyddsåtgärd. Resultatet av bedömningen konkretiseras 

och avstäms mot den fastställda konsekvensskalan nedan. 

 

Konsekvensskala 

9-10 Synnerligen 

allvarlig 

Förbandet kan inte lösa huvuduppgiften 

7-8 Allvarlig Förbandet kan endast lösa huvuduppgiften med reservförfa-

rande 

5-6 Kännbar Förbandet kan endast lösa huvuduppgiften  

3-4 Lindrig Förbandet kan lösa huvuduppgiften, men inte sidouppgifter 

1-2 Försumbar Förbandet kan lösa huvuduppgiften och sidouppgifter 

 
Tabell 9, Fastställd konsekvensskala 

5.3.7 Bedöm risken 

Resultatet av riskanalysen är en bedömning och det är inte en objektiv sanning. Resultaten av 

sannolikhet och konsekvens sammanförs i en riskmatris och utgör den totala risknivån.  

Matrisen är med avsikt konstruerad så att konsekvensvärdet påverkar risken mer än  

sannolikhetsvärdet. Att notera är att en risknivå alltid är kopplad till ett specifikt avgränsat 

sammanhang, en skyddsvärd tillgång eller specifikt hot och de är inte alltid direkt jämförbara 

sinsemellan.  

 

Det finns områden i bedömningarna som är svåra att placera vad avser sannolikhet och  

konsekvens. Redundans är en väsentlig faktor för hur bedömningen av den militära nyttan i 
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slutänden blir och huruvida konsekvensen av risken är accepterbar eller inte. Exempelvis om 

det bara finns ett uppkopplingsalternativ innebär det att sannolikheten för, och konsekvensen 

av, ett bortfall blir stor. Finns det däremot flera uppkopplingsalternativ blir sannolikheten för 

bortfall låg men konsekvensen är fortfarande hög om eller när det väl sker. På motsvarande 

sätt kan sannolikheten för bortfall av ett uppkopplingsalternativ ändå vara hög men konse-

kvensen blir låg om endast ett av flera uppkopplingsalternativ faller bort.  Det finns flera fak-

torer i likhet med redundans som riskerar att sammansatt få en högre eller lägre riskvärdering 

totalt. Detta genom att sannolikhet och konsekvens antingen bedömas felaktigt var för sig, 

både ock eller inte alls. Nedan redovisas en sammanställning av risknivån rörande de sex  

primära hotkategorierna kopplat mot typfallen fred och krig. I matrisen markeras fred med F 

och krig med K. 

 

Tekniska fel och brister:  
 

 
Matris 1, Risknivåer vid tekniska fel och brister i fred och krig 

Slutsatser risk- och sårbarhetsanalys för tekniska fel och brister: 

 Störningar i hård- och mjukvara innebär en hög risk för lösandet av uppgifter för för-

band med behov av indirekt bekämpning. Dock är risken beroende av hur långt  

avbrottet är samt om det är lokalt eller regionalt. Tekniska risker innefattar även fel i 

själva mobiltelefonen. 

 Att risknivån i fred är lägre än i krig är främst kopplat mot konsekvensen då uteblivet 

understöd i fredstid inte påverkar mer än ett uteblivet övningsmoment. 

 Bedömningen att sannolikheten för att en händelse inträffar som leder till en överbe-

lastning i mobila kommunikationsnät är hög. I dagsläget saknas skyddsmekanismer för 

annan trafik än nödsamtal. Varje form av överbelastning förväntas ge negativa  

konsekvenser då efterfrågan inte kan tillgodoses. 
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Naturligt förekommande hot:  
 

 
Matris 2, Risknivåer vid naturligt förekommande hot i fred och krig 

Slutsatser risk- och sårbarhetsanalys för naturligt förekommande hot: 

 Seismiska och vulkaniska fenomen med direkt negativ påverkan på mobil  

kommunikation bedöms i Sverige som mycket osannolikt. Detta gäller även värmeböl-

jor, översvämningar, skogsbränder eller stormar. Dock kan konsekvenserna innebära  

störningar i elförsörjning främst på lokal nivå och med de senaste årens stormar i 

minne kan detta leda till långvariga strömavbrott och betydande problem i åter-

ställningsarbetet.  

 Sannolikheten för att ett långvarigt, regionalt elavbrott uppstår till följd av naturligt  

förekommande hot bedöms ändå vara låg samt att tillgången på både fasta och mobila 

reservelverk ger visst skydd. Civil tillgång på transport- och vägröjningsresurser är 

dock en brist vilket försvårar möjligheten att säkra transporter av drivmedel och  

resurser för att återställa uppkomna skador.  

 

Fysiska skador:  

 
Matris 3, Risknivåer vid fysiska skador i fred och krig 
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Slutsatser risk- och sårbarhetsanalys för fysiska skador: 

 Sammanslagning av förbindelser i tunnlar blir allt vanligare. Det innebär att risken för 

avgrävning av ledningar försvåras samtidigt som t.ex. en brand kan innebära påverkan 

på en särskild hög koncentration av förbindelser som i sin tur påverkar flertalet  

kommunikationstjänster. 

 Koncentration av förbindelser blir extra känsliga i krig då en angripare med kännedom 

om sårbara knutpunkter kan orsaka stor skada och bortfall av kommunikationsnäten.  

 Skyddade utrymmen för kommunikationsutrustning på lokal och regional nivå är inte 

tillräckligt utvecklat i dagsläget. På nationell nivå är läget bättre där fortifikatoriska 

anläggningar upprättats med skydd mot väderrelaterade händelser, inbrott,  

konventionella och elektroniska vapen samt störningar i försörjningen av elektricitet. 

 

Fel eller brister i kritiska resurser:  

 
 

Matris 4, Risknivåer vid fel eller brister i kritiska resurser i fred och krig 

Slutsatser risk- och sårbarhetsanalys för fel och brister i kritiska resurser: 

 Det mest centrala kritiska beroendet för mobil kommunikation är fungerade elförsörj-

ning. Detta gäller såväl infrastrukturen som strömförsörjningen av enskild telefon.  

 Civila aktörer är idag vana att hantera avbrott i elförsörjningen men övningar och  

erfarenheter från inträffade händelser visar på att det fortfarande finns brister och  

behov att utveckla förmågan. 

 Kommunikationsnät är beroende av tid- och frekvensbaserad information för sin 

funktion. Exakt tid är här underordnad betydelsen av att ha samma tid mellan en mobil 

telefon och basstationen.  

 Sannolikheten för att ett avbrott i försörjningen av GNSS-baserad information bedöms 

som låg då det på nationell nivå etableras centrala källor på utvalda platser i landet 

med synkroniseringsmöjligheter på upp till två veckor.  
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Elektromagnetiska och termiska hot: 

 

Matris 5, Risknivåer vid elektromagnetiska och termiska hot i fred och krig 

Slutsatser risk- och sårbarhetsanalys för elektromagnetiska och termiska hot: 

 Mobila kommunikationsnät är särskilt sårbara för elektromagnetisk interferens  

orsakade av naturliga eller antagonistiska hot. En angripare kan ha olika förmåga och 

avsikt med sitt handlande men oavsett så bedöms sådana händelser främst få  

konsekvenser på lokal nivå och då under en kortare tidsperiod.  

 

Informationssäkerhetshot:  

 

 
Matris 6, Risknivåer vid informationssäkerhetshot i fred och krig 

Slutsatser risk- och sårbarhetsanalys vid informationssäkerhetshot: 

 Samhällets ökade behov av elektronisk kommunikation leder till att behoven av att 

skydda informationstillgångars tillgänglighet, riktighet och konfidentialitet blir allt 

viktigare. 
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 Avlyssning, överbelastningsattacker, informationsstöld eller manipulation av till-

gångar genom logiska attacker i syfte att skapa avbrott är naturligtvis ett större hot i 

krig än i fred då konsekvenserna kan leda till utebliven effekt av eget handlande men 

även i form av påverkan på liv och skador på egen personal.  

 Sabotage och angrepp av sofistikerade angripare kan leda till betydande informations-

förluster vilket skapar behovet av integritetsskydd och möjlighet att upptäcka och för-

hindra sådan aktivitet. Störst skada orsakas dock av den informationsförlust som inte 

upptäcks alls eller för sent.  

 Skydd av information är en fråga om tillgänglig teknik och kostnader för att införa 

skyddsåtgärder. Det innebär att hot som måste mötas av betydande investeringar eller 

som inte förväntas ingå som del i de civila leverantörernas tekniska skyddslösningar 

måste beaktas vid militär tillämpning.  

 

5.3.8 Riskanalysverktyg 

För att skapa överblick över det komplexa analysarbetet med många delbedömningar har  

bedömningarna sammanställts i ett kalkylblad. Varje konkret hot, parat med en specifik 

skyddsvärd tillgång, får således en egen rad i kalkylbladet. Därefter ställs de mot ett antal  

sårbarhetsbedömningar, ges ett bedömt sannolikhets- respektive konsekvensvärde, så att slut-

ligen en bedömd risknivå kan utläsas ur riskanalysmatrisen. Matrisen redovisas i bilaga 10:3. 

 

5.4 Sammanfattning av kvalitativ textanalys 

MSB ansvarar för frågor om skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar, i den  

utsträckning inte någon annan myndighet har ansvaret. Det innebär även skydd av den  

information som samhället idag bearbetar, lagrar och kommunicerar. MSB har därför i  

samverkan med Försvarsmakten, FMV och PST tagit fram en strategi (MSB, 2011) och en  

handlingsplan (MSB, 2012) för samhällets informationssäkerhet. Strategin omfattar alla  

statliga myndigheter, kommuner, landsting, företag, organisationer och privatpersoner, d.v.s. 

hela samhället. Samhället behöver ha en god förmåga att förebygga IT-baserade störningar 

samt att då de inträffar, kunna hantera sådana händelser på ett bra sätt. Det är viktigt att i detta 

sammanhang ha robusta kritiska funktioner i infrastruktur för elektronisk kommunikation och 

att det finns säkra kryptografiska funktioner och signalskydd. 

 

MSB trycker i strategin på fem viktiga principer för informationssäkerhetsarbete. Informat-

ionssäkerhet är ett komplext och gränsöverskridande område som spänner över bl.a. teknik, 

administration, ekonomi och juridik. Det medför att det måste finnas en helhetssyn som strä-

var mot att skapa en robust informationshantering både i fred och i krig. ”Den som har ansvar 

för en verksamhet under normala förhållanden har också motsvarande ansvar vid en kris- eller 

krigssituation”. Därför är ansvar också oerhört viktigt och måste därför vara otvetydigt. En 

god samverkan är nödvändig för att skapa en god operativ förmåga att hantera allvarliga stör-

ningar, samverkan ska ske såväl nationellt som internationellt för att utforma regelverk och 

andra styrmedel för teknikutvecklingen. Standarder som gynnar informationssäkerhet bör 

tillämpas då de tar tillvara redan gjorda landvinningar och därmed kan högre säkerhet uppnås. 

Standarder ökar även transparensen men en allt för standardiserad tillämpning av informat-

ionssäkerheten kan även innebära en sårbarhet vilket inte får glömmas. Det krävs resurser för 

att kunna nå en säker och trygg informationshantering i Försvarsmakten och samhället i  

övrigt. Målet är att hitta rätt säkerhetsnivå och att vara medveten om vilka risker detta inne-

bär. Riskhantering är därför väsentlig för att kunna besluta om att eliminera, reducera eller 

acceptera risker. En förutsättning för en god informationssäkerhet inom samhället är att det 

finns regelverk som ligger i linje med modern informationshantering.  

http://sv.wikipedia.org/wiki/Krisberedskap
http://sv.wikipedia.org/wiki/Civilt_f%C3%B6rsvar
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Inom ramen för denna strategi har en handlingsplan tagits fram. I den framgår bl.a. att det är 

tele- och internetoperatörernas ansvar att kommunikationsnäten fungerar och är säkra. I  

Försvarsmaktens fall är kraven för driftsäkerhet högre än vad som är affärsmässigt motiverat 

för företagen efter att de uppfyller lagkraven. Det innebär att samhället måste agera och  

finansera åtgärder som förebygger och stärker den elektroniska kommunikationen mot allvar-

liga störningar exempelvis sabotage, olyckor eller naturkatastrofer men även spionage och 

cyberattacker avsiktligt riktade mot Sverige. Där framgår också att Sveriges certifieringsorgan 

för IT-säkerhet (CSEC) vid FMV är ansvariga för evaluering och certifiering av IT-säkerhet i 

produkter och system inom ramen för den internationella överenskommelsen Common Crite-

ria Recognition Arrangement (CCRA). Försvarsmakten har dock ett särskilt ansvar för att 

godkänna krypto och skyddsvärda uppgifter (KSU) för den egna myndigheten, totalförsvaret 

och för internationellt samarbete. FMV/CSEC har på Försvarsmaktens uppdrag utvecklat 

kompletterande regler för hur krypto kan granskas inom ramen för CSEC:s certifierings-

ordning. Detta kryptogranskningsregelverk kan utgöra grunden för hur kommersiella produk-

ter genom certifiering kan medföra godkännande för användning inom Försvarsmakten. 

 

I två uppdragsredovisningar till regeringen redovisar MSB behovet av att skapa tillgängliga 

och skyddade kommunikationsinfrastrukturer för offentlig sektor (MSB, 2010a) och vilka 

åtgärder som måste vidtas för att förbättra samhällets samlade förmåga att förebygga och  

hantera IT-incidenter (MSB, 2010b). PTS har under många år investerat för att göra publika 

nät mer robusta. Exempel på åtgärder är fysiskt skyddade knutpunkter, fysiskt redundanta  

förbindelser, reservelverk, transportabla mobilbasstationer, system för robust spårbar tid och 

informationssystem vid driftstörningar för t.ex. att reducera antalet avgrävningar av ledningar. 

Att åstadkomma robusthet genom upphandling har visat sig vara ett effektivt sätt för staten att 

nå resultat i en konkurrensutsatt marknad. Denna privat-offentliga samverkan har skapat en 

god grund att bygga vidare på. Arbetet med framtida tillgängliga och skyddade kommunikat-

ionsinfrastrukturer kan bidra till att vidareutveckla arbetet med robusthet och tillgänglighet.  

 

MSB har till regeringen framställt ett förslag med bärande principer hur utveckling och upp-

rätthållandet av tillgängliga och skyddade kommunikationsinfrastruktur kan möjliggöras.  

Förslaget bygger på en sammanhållen och organisatorisk struktur bestående av två funktioner: 

1 En funktion för samordning och inriktning vid MSB. 

 

2 En funktion för drift och förvaltning vid Trafikverket ICT som ansvarar för den statligt 

kontrollerade infrastrukturen. Funktionen avdelas för att skapa redundans hos ett  

begränsat antal myndigheter med särskilda behov. 

 

Vidare bygger förslaget på specifika skyddsåtgärder för att kombinera centralt framtagna krav 

på skydd med de lösningar som marknaden kan erbjuda. Koordinerade lösningar på  

gemensamma problem ska eftersträvas och en kombination av resurser från offentlig och  

privat sektor ska skapa förutsättning att skapa kostnadseffektiva, tillgängliga och skyddade 

kommunikationsinfrastrukturer såväl idag som i morgon.  

 

I rapporten om åtgärder för att förbättra samhällets samlade förmåga att förebygga och  

hantera IT-incidenter understryks att en växande krets av statliga och icke-statliga aktörer 

skaffat sig förmågan att komma över, stjäla, förändra och förstöra information. Aktörerna 

riktar sitt intresse mot hela skalan av tänkbara mål från enskild individ till samhällsviktig 

verksamhet och kritisk infrastruktur. Allvarliga IT-incidenter i såväl fred som krig kan därför 

hota Sveriges säkerhet och svenska intressen. De flesta IT-incidenter är dock inte ett resultat 

av brottsligt uppsåt utan uppstår på grund av bristande kompetens, misstag, felaktig  
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användardokumentation eller liknande faktorer. Incidenter kan också orsakas av tekniska 

sammanbrott och naturhändelser men det går inte att bortse från de antagonistiska hoten då 

informationssystem regelbundet utsätts för angrepp. De flesta angrepp leder enligt MSB inte 

till allvarliga konsekvenser och kan snabbt avvärjas genom tekniska säkerhetsmekanismer.  

 

Det faktum att allt mer av den kritiska infrastrukturen och den samhällsviktiga verksamheten i 

huvudsak är privatägd påverkar möjligheterna att i särskild ordning reglera vilken informat-

ionssäkerhetsnivå som bör finnas i olika verksamheter och i olika strukturer av nätverk för 

informationsspridning. Samverkansgruppen för informationssäkerhet (SAMFI) verkar för att 

säkra informationstillgångar i samhället avseende förmågan att upprätthålla önskad konfiden-

tialitet, riktighet och tillgänglighet. Genom informationsutbyte och samverkan stödjer i 

SAMFI deltagande myndigheter varandras arbete avseende samhällets informationssäkerhet 

och samverkan med privata aktörer. 

 

Rapporten framställer behovet av säker och redundant kommunikation som bygger på  

nuvarande infrastruktur, befintlig kompetens och som möjliggör att övergång från ett normal-

läge till krisläge inte ska innebära några stora förändringar vad gäller aktörer och arbetssätt. 

För att myndigheter och andra offentliga aktörer ska kunna kommunisera på ett säkert sätt 

föreslås en säker informations- och kommunikationsinfrastruktur för offentlig sektor 

(GovNet). För att etablera ett nationellt GovNet måste det sannolikt bestå av flera fysiska  

nätverk med en gemensam logisk tjänst för säkert informationsutbyte med hög tillgänglighet. 

Det finns idag ingen klar och ensad bild av hur den tekniska plattformen, det administrativa 

regelverket, rutinerna och avtalen för ett GovNet ska vara formulerade. 

 

Slutsatser av kvalitativ textanalys: 

 Större delen av den digitala informations- och kommunikationsinfrastrukturen ägs och 

drivs av den privata sektorn samt att där finns även kompentensen och erfarenheten. 

Därför är det viktigt att utveckla samverkansformer mellan Försvarsmakten och det 

privata. Detta kan samordnas genom MSB och måste bygga på ömsesidigt förtroende 

och ömsesidig nytta samt leda till att konkreta förmågor och infrastrukturer byggs upp. 

Föränderligheten och gränslösheten inom den digitala informations- och  

kommunikationsinfrastrukturen nödvändiggör även samarbete mellan nationella och 

internationella aktörer. 

 Under de senast årtiondena har gränserna mellan det offentliga och det privata föränd-

rats allt mer. Privata aktörer äger och driver allt mer av den kritiska infrastukturen.  

Det gäller även sådan verksamhet som traditionellt setts som statliga eller offentliga 

kärnområden. Privata aktörers ansvar och verksamhet blir därför allt viktigare i frågor 

som rör samhällsskydd och beredskap. Ansvarsfrågan blir särskilt viktig eftersom sta-

ten har det yttersta ansvaret gentemot medborgarna, samtidigt som de tekniska  

lösningarna när en kris uppstår finns i näringslivet. Det innebär att staten i praktiken 

har allt mindre direkt inflytande över hur denna infrastruktur hanteras och utvecklas.  

 Av kostnads- och effektivitetsskäl görs nu offentliga system i allt högre grad tillgäng-

liga via publika nätverk som Internet där de bygger allt mer på samma öppna teknik 

och standardprodukter som privata IT-system. Resultatet av det är en radikalt  

förändrad riskbild under de senaste tio åren.  

 Den kanske viktigaste slutsatsen av textanalysen grundar sig på att MSB med flera  

defakto tagit fram en strategi för detta ändamål och teknikområde. Strategin har drivit 

fram en handlingsplan för hur området ska utvecklas i Sverige. Detta är en förutsätt-

ning för att Försvarsmakten i sin tur ska kunna implementera och utnyttja nya tekniska 

lösningar som är beroende av andra myndigheter, organisationer och företag. 
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Försvarsmakten behöver därför själv ta fram en strategi och en handlingsplan som  

reglerar förutsättningarna inom den militära verksamheten. En IT-strategi skulle  

säkerställa och utveckla verksamheten som helhet men även avgränsat inom t.ex.  

indirekt bekämpning i allt som rör informations- och informationsteknologi. 

 

5.5 Acceptansanalys av SWOT- och risk & sårbarhetsanalyserna 

Utnyttjandet av kommersiell kommunikationsinfrastruktur och COTS i taktiska situationer är 

möjlig idag men inte som ett enskilt system. Sammanfattningen av SWOT- samt risk- och 

sårbarhetsanalysen innebär fortfarande att Försvarsmakten inte kan sätta all sin tillit till en 

lösning med endast COTS-produkter och kommersiella nätverk. Redundans måste skapas 

genom att fler system finns tillgängliga. Konsekvenserna blir för stora om de skyddsvärda 

tillgångarna inte kan skyddas, svagheterna och hoten blir för stora och därmed nedgår eller 

uteblir den militära nyttan då riskerna inte kan accepteras och de verksamhetsspecifika kraven 

inte kan uppfyllas i sin helhet. 

 

 

6 Resultat 

Slutsatserna av genomförda analyser leder fram till ett resultat som pekar på tre huvudsakliga 

områden som behöver utvecklas parallellt för att skapa förutsättning för att militära mobil-

applikationer ska kunna bidra till, eller öka tillgängligheten till förmågan indirekt bekämp-

ning. Dessa är: 
 

1. doktrin och strategi 

2. tekniska förutsättningar och mognadsgrad 

3. tillämpning och användarvänlighet. 

 

Först så innebär införandet av innovationer, i det här fallet militära mobilappar, i en organisat-

ion ett långt och mödosamt arbete. Det ställer krav på en fastställd doktrin eller strategi, en 

policy och att införandet sker från toppen av organsationen även om initiativet kommer under-

ifrån. Vidare måste tekniken fungera tillfredställande för att den ska vara till hjälp och inte en 

belastning i verksamheten och för det tredje måste det finnas en vilja och ett intresse för att 

använda militära mobilappar i organsationen. 

 

Inom området doktrin och strategi ses starka kopplingar mot Rogers innovationsteori men 

också mot svårigheten med att utvärdera och förutse konsekvenserna för olika tekniska  

innovationer (technological assessment). Detta gäller såväl vid uppgradering av befintliga 

system eller införandet av helt ny teknik. Här kommer även generations- och demografiska 

aspekter in som påverkar införandetakten och hur stor risk som är acceptabel. Det är också 

viktigt att analysera vilka påverkansområden inom den grundläggande förmågan verkan som 

berörs av den tekniska innovationen och hur det påverkar tekniken under alla skeden i livs-

cykelmodellen. Införandet av ny teknik kan även påverka metoder, utbildning och regelverk 

men det är lätt att enbart fokusera på tekniken och bortse från helheten och alla mjuka frågor 

som måste finnas på plats för att ge den effekt som eftersträvas.  

 

Resultatet visar på att nyttjandet av militära mobilappar kräver en robust och tillgänglig infra-

struktur för elektronisk kommunikation där de tekniska förutsättningarna är uppfyllda och 

den tekniska mognadsgraden innebär att COTS-produkter kan användas med framgång. På 

den avreglerade telemarknaden äger inte Försvarsmakten infrastrukturen och har i fredstid 

liten påverkan på utformning, utbyggnad och förvaltning av nätverken. Försvarsmakten har 

idag inga egna mobila system för mobiltelefoni och resultatet av empiri och analys visar på att 
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COTS-produkter och civil kommunikationsinfrastruktur allena inte går att förlita sig på i alla 

lägen.  Enligt Post och Telestyrelsen har Telias nät och RAKEL
2
 de strukturer som bäst mots-

varar Försvarsmaktens krav på robusthet. Infrastrukturen i sig är sårbar för avsiktliga, oavsikt-

liga och naturliga hot och redundansen och robustheten i systemen är idag inte tillräckligt hög 

för att vara det enda alternativet för kommunikation. Inom Försvarsmakten idag finns ryggra-

den för elektronisk kommunikation genom Försvarets telenät (FTN) och kommunikationslös-

ningar för IP-trafik ner till bataljonsnivå. Det som saknas idag är möjligheten för enskild sol-

dat att koppla upp sig mot kommunikationsnoderna via exempelvis 3G. Tekniken i sig finns 

men är inte anskaffad och alternativa uppkopplingar genom WiFi, WLAN, IR, Bluetooth eller 

satellit är också möjliga rent teoretiskt och tekniskt.  

 

I enighet med det välkända uttrycket ”i krig är endast det enkla möjligt” är det just enkelheten 

som användarna återkommer till när tillämpning och användarvänlighet diskuteras. Tekniken 

är ett verktyg som förenklar eller snabbar på en process eller verksamhet men tekniken är 

även det som först överges när det inte fungerar. Det är därför viktigt att det finns en vilja att 

använda tekniken. Resultatet av empiriunderlaget visar på att det i princip finns hur många 

användningsområden och tillämpningar som helst för militära mobilappar. Allt från minnes-

kort som kan användas off-line till avancerade appar som använder en mobiltelefons alla tek-

niska attribut som t.ex. kamera, GPS, kompass och gyron. Användarna tror däremot inte att 

mobiltelefonen i dagsläget kan ersätta nuvarande kommunikationslösning utan kan användas 

som ett komplement mot bakgrund av tillgängligheten till nätverk och mobiltäckning.  

 

I resultatet av intervjuerna anser användarna dessutom att en mobilapp inte kan förkorta eller 

ersätta all utbildning för en auktoriserad användare. Däremot kan kunskaper vidmakthållas 

genom träning, övning och simulering med hjälp av mobilappar och då inte bundet till tid 

eller plats. En icke auktoriserad användare men utbildad i likhet med en eldobservatör kan 

med denna rudimentära utbildningsnivå få stöd av en militär mobilapp för att på ett korrekt 

sätt överföra information till närmaste auktoriserade instans och därmed skulle tekniken 

kunna bidra till, och öka tillgängligheten till förmågan indirekt bekämpning på en bredare 

front. Det ställer dock andra krav så som att det måste finnas fastställda rapportvägar, en 

sammanställande och beslutsfattande ansvarig högre instans som kan effektuera den efterfrå-

gade förmågan enligt gällande rutiner och säkerhetsföreskrifter. Det krävs alltså mer än bara 

mobilapplikationen för att kunna öka tillgängligheten till indirekt bekämpning på soldat och 

gruppchefsnivå.  

 

Den militära nyttan uppstår när tekniken används inom operationskonsten för att åstadkomma 

önskvärda effekter. Möter då militära mobilappar de verksamhetskrav som definierades tidi-

gare? Resultatet visar att svaret är både ja och nej och det är beroende på hur kraven tolkas 

och i vilken situation som avses. En militär mobilapp har idag inte hög tillgänglighet då tek-

niken inte kan garantera att systemet fungerar inom hela bekämpningskedjan när så krävs. 

Delar av dagens teknik har hög tillförlitlighet och TRL nivå nio men robustheten i kommersi-

ella nätverk garanterar inte full tillgänglighet över tiden även om de tekniska produkterna i sig 

gör det.  

 

Att tekniken har hög användbarhet är uppenbart vilket bevisas av det utbredda nyttjandet av 

mobilappar i det civila samhället. Dock är system ofta inte integrerade med varandra eller 

med befintlig militär ledningssystemstruktur vilket minskar användbarheten.  

 

                                                 
2
 Nationellt kommunikationssystem för samverkan och ledning i syfte att stärka samhällets krishanteringsför-

måga och underlätta kommunikationen hos organisationer som arbetar med ordning, säkerhet eller hälsa. 
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Vad gäller säker informationshantering så finns säkerhetslösningar redan idag och medveten-

heten bland Försvarsmaktens personal är hög. Inte heller här går det att med all säkerhet  

garantera att ingen information försvinner, avlyssnas eller förvanskas vilket innebär att det 

alltid blir en bedömningsfråga för i vilken utsträckning system är tillförlitliga och hur stor risk 

som är acceptabel. Det finns även tekniska lösningar för hur säker kommunikation upprättas 

och hur ackreditering och identiteter för personalen säkerställs och skyddas och detta område 

är under ständig utveckling i syfte att hitta bättre och säkrare lösningar.  

 

Slutligen kräver ett eldledningssystem för indirekt bekämpning att informationen kommer 

fram i tid och att datatakterna medger korta tidsförhållanden. Då prioritet i nätverk inte är 

implementerat ännu så innebär det att risken för utebliven effekt är för hög för att vara  

acceptabel.  

 

Således visar resultatet på att några eller delar av de verksamhetsspecifika kraven uppfyllda 

medan andra inte är det och det påverkar i sin tur de dimensionerande kostnaderna. När de 

dimensionerande kostnaderna inte kan sägas reducera kostnaderna för att uppnå militära mål 

så blir den militära nyttan därmed också lägre.  

 

Resultatet visar sammanfattningsvis att tekniken i sig inte sätter några begränsningar och att 

det finns både ett behov och en efterfrågan av militära mobilappar inom indirekt bekämpning. 

Bristen på en övergripande strategi och policy är tydlig vilket medför att uppdrag och ambit-

ioner spretar vilket i sin tur innebär längre ledtider och kraftsplittring. Robustheten i civila 

kommersiella nätverk lever inte upp till de militära krav som ställs på mobil kommunikation 

främst vad gäller informations- och kommunikationssäkerhet. Inte heller civila mobiltelefoner 

lever upp till den tekniska ambitionsnivån som krävs för att kunna utfärda nödvändiga 

systemsäkerhetsgodkännanden. Även om en militär mobilapplikation i det här fallet inte gör 

anspråk på att ersätta ett fullödigt eldledningssystem så finns det krav och begränsningar som 

medför att Försvarsmakten inte kan fatta beslut om användning vilket också understryker be-

hovet av en övergripande strategi, målbild och gemensam kravställning.  

 

Som följd av att tillgängligheten inte kan garanteras bedöms den militära nyttan just nu som 

låg då det krävs omfattande insatser för att kunna utnyttja dagens civila mobiltelefoner för 

militära ändamål. Risken för utebliven effekt bedöms för stor för att vara acceptabel.  

 

 

7 Diskussion och slutsatser 

7.1 Diskussion 

Uppsatsen skrivs inom ramen för högre stabsofficersutbildning med militärteknisk inriktning 

och där tekniken som verktyg vid militär verksamhet varit i fokus under utbildningen. Därför 

har diskussionen fokuserats till att i huvudsak avhandla den tekniska delen av resultatet och 

endast i begränsad omfattning beröra strategier eller olika tillämpningsområden. Avslutnings-

vis genomförs en kort diskusson rörande metod.  

 

Vad säger då resultatet om vilka förutsättningar som finns för att militära mobilapplikationer 

ska kunna bidra till, eller öka, tillgängligheten till förmågan indirekt bekämpning för förband i 

fred och krig? I dagsläget handlar frågan kanske inte i så stor utsträckning om hur eller vilka 

utan snarare om. Tillämpningsområdena är många men för att ge ett exempel i dess allra enkl-

aste form så skulle införandet av ett mobilnummer för indirekt bekämpning, likt SOS alarm-

nummer 112, på varje bataljon vara en möjlighet. Det skulle medföra att en soldat som har en 
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egen mobiltelefon, med en applikation där tillvägagångssättet för hur begäran av understöd 

går till framgår, kunna ringa, sms:a eller via appen överföra måldata till närmast högre in-

stans. Väl medveten om alla utmaningar, risker och begränsningar som detta innebär så är det 

ändå ytterligare ett alternativ för soldaten i strid att kunna öka chanserna för överlevnad. Ge-

nom att ha utdelat ansvar och en fastställd intränad metod för detta så skulle möjligheten till 

att hinna agera i tid och därmed undsätta och rädda liv öka. Grovt förenklat men rent princi-

piellt är det inte konstigare än att någon i dagsläget ringer en kollega på tjänstetelefonen vid 

exempelvis ett motorhaveri eller punktering. Kollegan får positionen skickad via sms och kan 

åka ut för att undsätta kollegan i nöd.  

 

Den snabba civila utvecklingen och den ständigt ökande strömmen av nya system och använ-

dare av elektriska telekommunikationstjänster innebär inte bara att teknik och infrastruktur 

blir tillgängliga för militära tillämpningar. Tekniken blir också känd och accepterad viket 

kommer Försvarsmakten till godo. Den tekniska utvecklingen i kombination med en levande 

civil marknad som drivs av kommersiella krafter innebär att flera system kommer vara i drift 

samtidigt. Det medför redundans men även en problematik att kunna integrera system av sy-

stem och de upprätthålla de gränsytor och behov av konfiguration som detta kräver.  

 

Utmaningar med dagens teknik 

Militära tekniska kommunikationssystem ska kunna användas i en mängd olika miljöer där 

urban miljö är en av de miljöer som ställer de hårdaste kraven. Militära och civila system är 

tilldelade olika frekvensband och radiokanalen mellan sändare och mottagare är starkt bero-

ende av vilka bandbredder och vilket frekvensområde som används. Mobiltelefoni går via 

fasta basstationer vilket skiljer sig från ad-hoc-liknande taktiska mobila radionät. Den fasta 

infrastrukturen kan skadas och innebär att enheter eller noder inte alltid antas kunna nå 

varandra vilket gör att behovet av att kunna reläa (skicka vidare trafik) är väsentligt. Relä-

förmågan är viktig för att kunna lösa täckningen i nätet. 

 

Kraftförsörjningen är en viktig faktor i samtliga delar av systemet. Dels så begränsar den hela 

signalprocessen och dess kapacitet att överföra information i tillräcklig omfattning, dels så 

begränsar den soldatens mobilitet genom behovet att kunna bära med sig batterier i tillräcklig 

omfattning eller tillgången till uppladdningsmöjligheter. Tillgång till fordon skulle dock inne-

bära möjlighet att i större utsträckning kraftförsörja soldaternas mobilitet. 

 

För militära system är robusthet mot störningar ett viktigt krav. För civila system är det av 

underordnad betydelse jämfört med datatakt och näten kan därför bli överbelastade. Det stäl-

ler i sin tur krav på prioriet i nätverk och tillgång till nationell roaming för att kunna användas 

i militära sammanhang. Kapacitet och robusthet är vanligtvis två motstridiga krav. För att 

åstadkomma både ock måste möjlighet till hög datatakt uppnås där en del av kapaciteten an-

vänds för att skapa robusthet (FOI, 2010, s. 9). Dagens civila forskning är nästan uteslutande 

fokuserad kring hög kapacitet för civila tillämpningar och inte i samma utsträckning fokuse-

rad på robusthet som militära tillämpningar kräver. Eftersom en militär mobilapp eller andra 

nya tjänster troligtvis kommer att kräva högre datatakter och robusthet när de introduceras i 

militära system så krävs en anpassning av den civila tekniken. Se Figur 20 nedan.   
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Figur 20, Avvägning mellan robusthet och datatakt enligt (FOI, 2010, s. 9) 

 

Förutom den tekniska tillgängligheten av nätverk måste även informationssäkerheten säker-

ställas genom att systemet vet vilka som är inloggade eller uppkopplade. Systemet måste 

kunna säkerställa att informationen kommer fram i tid, till rätt mottagare och inte är förvans-

kad eller utbytt. Feedback i systemen är oerhört viktigt då avsändaren måste få bekräftelse på 

att informationen trängt fram t.ex. att begäran av understöd blir bekräftad och kommer levere-

ras. Att hitta tekniska lösningar för detta är inte helt enkelt men utveckling går idag snabbt 

framåt på den civila marknaden. Frågan är om det räcker för militära tillämpningar och att 

riskerna med tillämpningen är godtagbara?  

 

Möjligheter med dagens teknik 

All digital kommunikation är enligt PTS i grunden osäker. Normalt överförs information över 

näten i klartext. För att säkerställa en säker kommunikation krävs flera olika sorters krypto-

grafiska funktioner på olika nivåer. Dagen kryptoteknik används för att uppnå konfidentialitet 

och därmed säkerställa att endast de som har tillgång till systemet kan tyda eller förändra den 

information som är skyddad. Krypto används även för att skapa elektroniska signaturer och 

för att identifiera komponenter och användare på ett säkert sätt och det går inte att förvanska 

information utan att detta upptäcks. Det medför även att avsändare inte kan förneka en trans-

aktion eller handling. Lösningar med personliga burna krypton medger enklare hantering och 

distribution vilket borgar för att möjligheterna utökas i takt med teknikutvecklingen.  

 

För tillämpning av detta på mobiltelefoner finns även möjligheter med fingertrycksavkännare 

på enheterna, identifiering genom kameran genom bildöverföring samt tillgångsskydd genom 

numerära och grafiska lösenord. Även biometeriska lösningar finns framtagna. Termen  

biometri användas för de tekniker som finns tillgängliga för att mäta delar av kroppen 

elektroniskt, och på så sätt identifiera personer. Tekniken går ut på att under en tidsperiod lär 

sig mobilen hur användaren pekar på skärmen och därefter används det inlärda mönstret för 

att identifiera användaren vid inloggning. Det framgår dock inte i hur stor utsträckning tekni-

ken är tillförlitlig eller hur den påverkas av andra beteendepåverkande faktorer i form av 

sjukdomar, alkohol och narkotika. 

 

Roamingfunktioner ger en användare möjlighet att utnyttja en operatörs nät utan att själv vara 

kund hos operatören. Inom Sverige tillämpas roaming vid nödsamtal i de situationer där den 

egna operatören av något skäl inte har täckning. PTS har ingått avtal med de största civila 

mobiloperatörerna som möjliggör användning av roamingfunktioner i samband med extra-

ordinära händelser. Det finns ca 4000 stycken SIM-kort förberedda för användning inom  

Sverige som förvaras hos SOS Alarm och distribueras till aktuell länsstyrelse efter beslut av 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Teknik
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PTS. PTS har även lämnat ett förslag till regeringen om införandet av prioritetsfunktioner i 

GSM- och UMTS-baserade mobila kommunikationsnät. Införandet omfattar både access- och  

kärnnät. Genom det föreslagna införandet kan behovet av prioriterad kommunikation för 

samhällsviktiga användare tillgodoses. Införandet är avhängigt en finansieringslösning för 

direkta och löpande kostnader varvid beslut ännu inte är fattat av regeringen.  

 

Runt ovanstående går det rent formellt för Försvarsmakten att träffa avtal med operatörerna. 

Dock måste faktum att många operatörer idag ägs helt eller till del av internationella företag 

uppmärksammas. Utländskt majoritetsägande försvårar kontrollen från Försvarsmakten. 

 

Infrastruktur är något som byggs långsiktigt, medan mobiltelefoner och kommunikationsut-

rustning som innehåller radio är slit- och slängprylar. Trenden är att det blir allt fler radionät 

och att terminalerna blir allt mer sofistikerade. Inte bara dualmode utan terminaler som klarar 

precis de nät som varje enskild användare behöver och som skräddarsys efter en viss grupp 

eller person. Om kunderna har multimode-terminaler, d.v.s. skräddarsydda mobiler kan an-

vändaren vara uppkopplad utan rikstäckande nät, vilket är särskilt viktigt för Försvarsmaktens 

mobila system. 

 

Täckningsproblematiken går att lösa genom reläfunktioner i fordonsmonterade utrustningar 

eller genom så kallade femtoceller som är små basstationer kopplade till fasta nätverk och där 

mobiltelefonen ringer upp den lokala basstationen och därmed inte heller belastar operatörer-

nas master. Idag används femtoceller i huvudsak utomlands i hem eller av småföretag men 

tekniken kräver idag tillstånd av PTS för att få användas i Sverige.  

 

Informationssäkerheten är en viktig nöt att knäcka men inte heller där saknas tekniska möjlig-

heter genom VPN-tunnlar och kryptoteknik. Mot bakgrund av den tekniska ambitionsnivån 

som ansatts för uppsatsen så finns möjlighet att sända information med klassning upp till 

restricted vilket täcker behovet för indirekt bekämpning. Det finns även möjlighet till andra 

tekniska möjligheter som priortering i nätverk och nationell roaming men detta kräver idag 

förändringar av regelverk och investeringar i hårdvara vilket inte är finansierat eller beslutat. 

 

Mobil kommunikation via satellit är också möjlig idag via IP och tekniken utvecklas och  

minityriseras kontinuerligt. Det innebär att det går att bygga egna mobila nätverk för nytt-

jande inom begränsade områden som exempelvis vid expeditionära insatser. Motsvarande  

mobila nätverk går att upprätta med anslutning till FTN där anlutning mot router kan  

genomföras via WiFi eller 2G, 3G och 4G teknik. Det innebär även anslutning mot Internet. 

Det är även fullt möjligt att idag ansluta en router som via gateway kommunicerar via radio 

och där exempelvis genom RA180, d.v.s. över FM IP-nät. Detta ger vid handen att den så 

viktiga och sårbara infrastrukturen har flera tekniska lösningar och möjligheter vilket redan 

idag medför större redundans än enbart genom de kommersiella nätverken.  

 

Försvarsmakten överser redan idag lagda beställningar till FMV rörande ledningssystem. Däri 

ligger även uppdrag att se över möjligheterna att bygga egna system i likhet med de civila 

kommersiella nätverken för Försvarsmakten och övriga berörda myndigheter.  

 

Ett utökat nyttjande av COTS-produkter och kommersiell kommunikationsinfrastruktur gene-

rerar inte bara lösningar utan även problem som tidigare nämnts. Dessa måste lösas. Tillämp-

ningsområdena är oändliga och kan implementeras i takt med att tekniken anskaffas och redan 

idag finns områden inom indirekt bekämpning som skulle kunna utnyttja mobilappar i den 

dagliga verksamheten. USA ligger långt fram i sin forskning inom detta område men även vad 
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gäller att ta fram en övergripande strategi och policy. I strategin redovisas en amerikansk 

målbild som saluförs via bl.a. National Security Agency (NSA) är Mobility Cabability Pack-

age som handlar om Enterprise Mobility Architecture. Se Figur 21 nedan. 

 

 

Figur 21, Målbild säker talkommunikation (NSA et al, 2012, s. 6) 

Målbilden bygger på att kunna utnyttja vilka enheter som helst, vad än du gör och var än du 

är. Inledningsvis är den övergripande målbilden att kunna förse användare med säker tal-

kommunikation (Secure VoIP) via mobila nätverk med en kommersiell smartphone för att 

kunna genomföra ålagda uppgifter och uppdrag effektivt och säkert, oavsett om det gäller 

krigföring, underrättelsetjänst eller affärer. Se Figur 22 nedan.  

 

Figur 22, Målbild Mobility Capability Package 2.2 (NSA et al, 2013, s. 1) 
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Användarutrustningen är kommersiella mobila enheter som smartphones, surfplattor och bär-

bara datorer med stöd för flera radioanslutningsmöjligheter (främst mobilnät och Wi-Fi). Be-

fintliga och framväxande tjänster tillhandahålls till alla användare. För närvarande omfattar 

och möjliggör arkitekturen data (e-post, chatt, position) och röst (telefon/ telefonkonferenser). 

De omfattar även datatjänster som används av applikationer och/ eller webbgränssnitt. Poten-

tiellt kan detta utökas i framtiden att omfatta videokommunikation och geografisk positioner-

ing. 

 

Även om kommunikation över säkra VPN-tunnlar, robust militär infrastruktur och militära 

mobiltelefoner till varje soldat enligt den amerikanska målbilden känns lite mer avlägsen för 

svenskt vidkommande så är det en trolig utveckling och allt pekar på att det är den riktningen 

som Försvarsmakten måste gå. 

 

Metoddiskussion 

I teorikapitlet så framgår att det inte finns en metod att välja när det gäller technology  

assessment, utan många, och metoderna skräddarsys i varje enskilt fall. Utvärderingar är mer 

kopplade mot enskild teknik än hela tekniska system vilket gör det hela svårare. Det är även 

enligt Collingridges dilemma svårt att förutse vilka negativa effekter som ny teknik eller in-

novation innebär. För att erhålla den nödvändiga akademiska och vetenskapliga förankringen 

i arbetet finns det forskningsstrategier och designer att förhålla sig till.  

 

Syftet med uppsatsen har inte varit att hitta nya tekniska lösningar för identifierade problem. 

Syftet har varit att kartlägga hur situationen är idag samt vilka förutsättningar som finns för att 

kunna tillmötesgå och lösa dessa problem eller utmaningar. Denna nulägesbild har sedan 

sträckts ut i ett försök att se runt hörnet och undersöka vilka tekniska möjligheter som är  

under utveckling. I litteraturen förordas fallstudier vid undersökningar av nulägesbilder och 

analyser av hur något är. För uppsatsen vidkommande hade det varit bättre om det redan fanns 

en militär mobilapp för indirekt bekämpning framtagen som hade gått att utvärdera från an-

vändarnas sida och att det därmed skulle gått att genomföra experiment och mätningar av 

överföringstider, mobiltäckning, strömförbrukning m.m. Det hade gett en bättre bild av vilka 

möjligheter som mobilappar skulle innebära för Försvarsmakten i fredstid. Därmed hade det 

även varit enklare att göra värderingar och bedömningar av hur väl det skulle fungera även i 

krigsliknande situationer. 

 

I frånvaro av uppmätta kvantitativa värden så blir metod och analys kvalitativ i sin natur. De 

data som finns att samla in är genom dokument och via intervjuer där respondenterna utifrån 

sin verklighet beskriver sin syn på dagsläget och uppfattning om hur utvecklingen i framtiden 

kan komma att se ut.  

 

Med ovanstående som utgångspunkt i diskussionen så blir det endast val av analysmetod som 

hade kunnat struktureras upp annorlunda samt valet att analysera utifrån två typfall och kopp-

lingen mot bakgrund av definitionen på militär nytta. Att analysera mot scenarion eller typfall 

är känsligt då det medger utrymme för tolkningar utöver det som framgår i texten. Det medger 

att tolkningarna kan bli olika om nya analyser genomförs med andra ingångsvärden. Scenario-

analys är en metod för att prognostisera, inte att försöka visa en exakt bild av framtiden. 

Följaktligen kan resultatet innebära flera eventuella framtida utfall och inte bara ett resultat 

utan även de utvecklingsvägar som leder fram till resultatet. I motsats till prognoser, är 

scenarioanalys inte en extrapolering av det förflutna. De är inte beroende av historiska data 

och förväntar sig inte heller tidigare observationer som fortfarande påverkar framtiden. Istället 

försöker den att överväga möjliga utvecklingar och vändpunkter.  
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SWOT-analys är i grunden ett företagsekonomiskt planeringshjälpmedel och inte en utpräglad 

militärteknisk analysmetod vilket medför att den lämpar sig bättre när det gäller att utvärdera 

styrkor, svagheter, möjligheter och hot i projekt eller affärsverksamhet. I uppsatsen har 

SWOT-matrisen varit ett lämpligt sätt att sammanställa utfallet av intervjuerna och att dedu-

cera ner innehållet till en mer överskådlig omfattning och utifrån detta sedan kunna dra slut-

satser av respondenternas svar. Det finns således andra metoder för att sammanställa vad som 

är centralt och viktigt i intervjuunderlaget för att sedan urskilja vilka tolkningar som är rim-

liga och vilka slutsatser som sedan kan dras. 

 

Risk- och sårbarhetsanalysen är beroende av i vilket syfte och situation analysen görs samt 

vilka parametrar som anses vara väsentliga. Det innebär att värderingarna kommer bli olika 

beroende på vem som gör analysen och under vilka förutsättningar den görs. Händelser i om-

världen påverkar i allt från politik till teknisk utveckling. Exempelvis hade förmodligen hot-

analysen sett annorlunda ut i denna uppsats om inte oroligheterna i Ukraina våren 2014 hade 

inträffat. Det innebär dock inte att risk- och sårbarhetsanalysen blir onödig i sig utan detta är 

något som inte går att bortse från och som den som gör analysen måste förhålla sig till främst 

i kvalitativa studier och undersökningar.  

 

7.2 Slutsatser 

I dagsläget skulle en mobilapplikation för indirekt bekämpning endast utgöra ett stöd vid ut-

bildning och vidmakthållande av kunskap, metodik och förståelse för indirekt bekämpning 

främst i fredstid. Utifrån dimensionerande kostnader, verksamhetsspecifika krav, påverkans-

områden och utifrån att robustheten i kommunikationsnäten fortfarande inte går att garantera 

så bedöms den militära nyttan som låg. Det ger slutsatsen att grundproblemet och risken för 

ett förmågeglapp kvarstår och måste adresseras och lyftas upp på agendan för morgondagens 

indirekta bekämpningsfunktion. En mobilapp i varje soldats smartphone är idag inte lösningen 

på problemet även fast tekniken medger detta, åtgärder måste vidtagas inom flera områden 

enligt DOTMLPFI eller TMPID-OIL.  

 

Även om alla förutsättningar inte riktigt finns på plats idag så är möjligheterna stora. Det  

gäller dock att Försvarsmakten har klart för sig vad som ska uppnås och hur detta ska reali-

seras. Slutsatsen blir att införandet av en tydlig strategi och policys är en förutsättning för att 

mobiltelefontekniken ska kunna bidra till, eller öka, den militära nyttan. 

 

Användning av civil kommunikationsinfrastruktur och COTS-produkter kommer inte att er-

sätta hela Försvarsmaktens kommunikationsbehov inom en översebar framtid. Slutsatsen är 

ändå att utvecklingen av systemen för mobiltelefoni kommer innebära att det finns en ekono-

miskt försvarbar resurs att nyttja i framtiden. Tillgänglighet till nätverk är en del av redundan-

sen i ett militärt nyttjande av olika kommunikationsnätverk. Det måste således alltid finnas 

fler nätverk som kan nyttjas för att upprätthålla kravet på redundans.   

 

Tillgängligheten går att öka genom roamingfunktioner eller som idag med specifika SIM-kort 

som medger sömlös övergång mellan de olika operatörerna. Slutsatsen blir ändå att bristen på 

prioriteringsmöjligheter gör det vanskligt att distribuera tidskritisk information oavsett om det 

rör sig om liten eller stor mängd data främst mot bakgrund att det inte är till fylles att militär 

information ska konkurera om överföringsutrymmet i begränsade nätverk.  

 

Det är oroande att ansvaret för en central del av Försvarsmaktens kommunikationsnätverk inte 

skulle styras av svenska företag eller myndigheter utan en avsevärd insats av den svenska 

statsmakten. Slutsatsen blir att informationssäkerheten fortfarande är ett problemområde som 

http://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6retagsekonomi
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inte enbart avgränsas till teknik utan även omfattar utbildning, attityd och rutiner.  

 

En viktig slutsats som inte går att bortse från är att utbildning och reservförfaranden måste 

finnas om, och när tekniken fallerar. Det innebär att strategier och policy måste innefatta detta 

så att inte en övertro på tekniken medför enkla besparingar i personal, utbildningstid eller öv-

ning och vidmakthållandet av kunskaperna bakom vad tekniken defakto gör. En god grund-

förståelse är viktig för att veta hur tekniken bakom fungerar och det är även en förutsättning 

för att kunna övergå till reservförfarande vid teknikbortfall. De tekniska systemen kommer 

alltid att vara relativt moderna med allmänt kända produkter som används av majoriteten av 

befolkningen. Utbildningsproblematiken blir således mer av förståelsekaraktär rörande säker-

het och sekretess. En slutsats av det är att det troligen inte kommer vara applikationen som 

sådan som kräver utbildning utan nätverksstrukturen och dess för- och nackdelar.  

 

Möjligheterna är utifrån diskussionen oändliga och tekniken finns idag framtagen men dock 

inte anskaffad och implementerad av Försvarsmakten vilket gör att det ändå finns begräns-

ningar som är värda att redovisa som slutsatser. Slutsatsen blir att den militära nyttan blir to-

talt sett begränsad i dagsläget när det gäller möjligheten att nyttja mobila applikationer för 

militära ändamål i syfte att bidra till, eller öka tillgängligheten till förmågan indirekt bekämp-

ning. Begränsad så till vida att det endast i utbildande och vidmakthållande syften i fredstid är 

möjligt att använda COTS-produkter i kommersiella nätverk. Begränsad så till vida att all 

information betraktas som öppen och icke tidskritisk. Begränsad så till vida att applikationer-

na endast kan nyttjas där och då mobiltäckning och dataöverföringshastigheten så medger. 

Begränsad så till vida att applikationerna är ackrediterade och godkända för dess syften och 

att systemsäkerheten är uppfylld så att Försvarsmakten kan fatta beslut om användning. Det är 

således möjligt att nyttja COTS i kommersiella nätverk redan idag om hänsyn tas till dessa 

begränsningar.  

 

Oavsett identifierade begränsningar är slutsatsen ändå att det finns goda anledningar att fort-

sätta driva dessa frågor. Framför allt i syfte att bygga upp erfarenheter och genomföra metod-

försök för att erhålla den kunskap som måste finnas när väl tekniken medger ett fullskaligt 

utnyttjande. Teknikutvecklingen går snabbt, därför är det väsentligt att i förväg upprätta nöd-

vändiga strategier och policys. Utan riktlinjer och styrningar så finns inte förutsättningarna för 

att kunna tillämpa tekniken fullt ut vilket kommer vara mer begränsande än tekniken i sig. 

 

7.3 Förslag på fortsatta studier och uppdrag 

Försvarsmakten behöver inledningsvis ta fram och fastställa en strategi för hur tillämpningen 

av mobil kommunikation ska gå till. Detta görs företrädesvis tillsammans med MSB på myn-

dighetsnivå för att sedan brytas ner till en policy för Försvarsmaktens särskilda behov. En 

produkt av den nedbrytningen kan vara att uppdatera den befintliga Systemplan Ledning. 

 

Generellt ställer Försvarsmakten mycket höga krav på kommunikationssystem. Kraven inom 

vissa områden är högt över de krav som ställs på kommersiell teknik. Utvecklingen går dock 

så fort att det blir svårt att exploatera tekniken om den inte införs succesivt och anpassat till 

Försvarsmaktens strategi, verksamhet och struktur. Det innebär att studier och utredningar om 

kvalificerade tekniska system för militärt bruk inom kommunikationsområdet måste samman-

hållas under ett gemensamt paraply men även medge att kraven får variera med vald metod 

och teknik.  

 

Även studier behöver genomföras för att identifiera hur dagens och framtida teknik kan svara 

upp mot fastställd strategi och policy. Vidare behöver Försvarsmakten samordna och synkro-
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nisera sina uppdrag mot FMV. I dagsläget har FMV flera olika uppdrag som var för sig inne-

bär upphandling av nya tekniska lösningar och därmed möjligheter till säker mobil kommuni-

kation men uppdragen strävar inte efter en gemensam målbild. Detta är kanske ännu viktigare 

i dagsläget då organisation och rutinerna mellan Försvarmakten och FMV är förändrade.  

 

På förbandsnivå måste behovet av mobil kommunikation och tänkbara tillämpningsområden 

kommuniceras upp till Försvarsmaktsledningen, detta görs genom uppdaterade system-

utvecklingsplaner, AUP via FMUP och slutligen FMI. Behoven underifrån kan därmed dialo-

giseras och sammankopplas med den uppifrån fastställda strategin. Högkvarteret samman-

ställer och ger nödvändiga uppdrag till FMV för att hitta de bästa tekniska lösningarna som 

svarar upp mot behoven.  

 

 

8 Författarens bakgrund 

Författaren har många års erfarenhet avseende indirekt bekämpning och har under hela sin 

karriär varit verksam inom artilleriet. Författaren är sedan 2004 anställd vid artilleri-

regementet (A 9) och har där haft olika chefs- och utvecklingsbefattningar. Mellan 2008 och 

2012 har författaren tjänstgjort vid högkvarterets produktionsledning Armé som materiel-

systemansvarig för bl.a. artilleri, granatkastare, close air support, artillerilokaliseringsradar,  

eldlednings- och vädersensorer och till systemen tillhörande ammunition. 

 

Författaren är väl insatt i bekämpningsfunktionen vad avser metoder, materiel och tillämp-

ningen av indirekt bekämpning i alla nivåer. Förutom förvärvade kunskaper vid Försvarshög-

skolan har författaren inga eller ringa erfarenhet inom ledningsområdet, IT-säkerhet och de 

tekniska förutsättningarna som krävs för mobil telekommunikation. Kunskapsuppbyggnad har 

därför skett genom litteraturstudier, personliga kontakter och intervjuer inom ramen för före-

liggande självständiga arbete. 
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10 Bilagor 

Bilaga 1: Fallstudieprotokoll 

Fallstudiens syfte 

Syftet med fallstudien är att undersöka om militära mobilappar kan öka förmågan till indirekt 

bekämpning. Detta kommer att studeras ur två aspekter grundat på definitionen av militär 

nytta, d.v.s. förutsättning och tillämpning. Aspekten förutsättning avser de tekniska förut-

sättningar som krävs för att kunna tillämpa en militär mobilapp. Aspekten tillämpning avser 

vilka fördelar som en militär mobilapp kan innebära för användaren. Vidare är syftet att  

undersöka om och hur förutsättning och tillämpning förändras under tre olika typsituationer 

definierade som fred och krig utgående från en fastställd teknisk ambitionsnivå. 

 

Frågeställningens problemformulering 

Frågeställningen utgår från uppstatsens problemformulering och har formulerats till två  

stycken frågor:  

 

Vilka tekniska förutsättningar krävs för att Försvarsmaken ska kunna implementera civil  

teknik och nyttja kommersiella nätverk för tillämpning av mobila militära applikationer? 

 

Hur kan militära mobilappar tillämpas för att öka förmågan av indirekt bekämpning förutsatt 

att de tekniska förutsättningarna är lösta? 

 

Frågeställningarna har sedan operationaliserats ner till intervjufrågor för att på så vis  

möjliggöra att de blir undersökningsbara.  

 

Fallstudiens teoretiska utgångspunkt 

Fallstudien tar sin teoretiska utgångspunkt från Rogers innovationsteori där tekniken förvisso 

inte i sig själv utgör innovationen utan det är tillämpningen av tekniken inom det militära  

området som avses. Vidare har Technology Assessment använts för att utgöra ett ramverk för 

hur teknik kan utvärderas samt vilka metoder som kan tillämpas för att göra det.  

 

Protokollets roll 

Det finns främst två syften med ett fallstudieprotokoll. Det första är att redovisa på vilket sätt 

fallstudien har genomförts, detta för att öka reliabiliteten och möjliggöra att studien kan  

upprepas. Det andra syftet är att utgöra en ledstång för tillvägagångssättet för hur fallstudien 

genomförs.  

 

Plan för datainsamling 

Intervjuer och dokument kommer utgöra empirin i uppsatsen. Insamlingen genomförs mot 

bakgrund av den operationaliserade frågeställningen. 

 

Förberedelser 

Författaren har genom litteraturstudier och uppsökta personkontakter fått tillgång till lämpliga 

dokument och respondenter. Tillvägagångssättet har diskuterats och utvecklats med hjälp av 

handledare vid FHS.  
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Dokument 

Som underlag har bl.a. Försvarsmaktens styrande dokument för utveckling studerats för att 

undersöka om Försvarsmakten identifierat behovet av militära mobilappar. Vidare har teknisk 

dokumentation nyttjats för att skapa förståelse för de tekniska förutsättningarna som krävs 

samt att reglementen och instruktioner använts för att identifiera hur tillämpningen kan bidra 

för att öka tillgängligheten.  

 

Dokument Syfte 

MSB strategi för samhällets informationssä-

kerhet 2010-2015 

Identifiera risker och sårbarheter rörande 

information 

MSB handlingsplan för samhällets informat-

ionssäkerhet 2012 

Identifiera vilka åtgärder som behöver vidtas 

för ett säkrare nätverk 

MSB svar på regeringens uppdrag om till-

gänglig och skyddad kommunikations-

infrastruktur för offentlig sektor 

Identifiera risker och sårbarheter rörande 

tillgänglig och skyddad infrastruktur 

MSB svar på regeringens uppdrag om åtgär-

der för att förbättra samhällets samlade för-

måga att förebygga och hantera IT-incidenter 

Identifiera vilka åtgärder som behöver vidtas 

för att förbättra förmågan att förebygga IT-

incidenter 

 

Intervjuer 

Då frågeställningen berör Försvarsmaktens förutsättningar och tillämpning av hur civil teknik 

kan nyttjas för militära ändamål så kommer endast personal inom Försvarsmakten att  

intervjuas utifrån dessa två fokusområden baserade på tolkningen och definitionen av militär 

nytta. Personalen som intervjuats är antingen verksamma inom indirekt bekämpningskedjan 

och därmed en potentiell användare av appen. Den andra kategorin av personal som  

intervjutas är verksamma eller har kunskap om Försvarsmaktens tekniska förutsättningar för 

att implementera civil teknik. Följande personer har intervjuats: 

 

Namn Enhet Erfarenhet Aspekt 

Fredrik Skogenäs FACTEC A 9 Utbildad och certifierad FAC och eld-

ledare med erfarenhet från internation-

ella insatser. 

Tillämpning 

Per-Erik Forsberg ArtSS A 9 Funktionsansvarig för eldledning inom 

A 9 med erfarenhet av utbildning och 

certifiering av eldledare och eldobser-

vatörer. 

Tillämpning 

Lars Kron MSS Funktionsansvarig indirekt eld vid MSS 

med erfarenhet av utbildning och certi-

fiering av eldledare och eldobservatö-

rer. 

Tillämpning 
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Johan Sigholm FHS Doktorand vid FHS i ämnet militär-

teknik med inriktning på informations-

säkerhet. 

Förutsättning 

Rasmus Nordström HKV Materiel- och förbandssystemansvarig 

för ledningssystem inom armén vid 

HKV PROD Armé. 

Förutsättning 

Anders Gradh LedR Stf sektionschef på ledningssystem- 

sektionen på EUs stridsgrupp 2015 med 

lång erfarenhet från insats och förvalt-

ning av ledningssystem. 

Förutsättning 

 

Fallstudiefrågor 

I operationaliseringen av frågeställningarna tas utgångspunkt från Yin som beskriver  

nedbrytningen av fallstudiefrågan och hur frågenivåerna relateras ner till intervjufrågorna på 

ett spårbart och transparent sätt (Yin, 2007, ss. 100-101). 

 

Fallstudiefrågor 

 

Uppsatsens frågeställning 
Vilka förutsättningar finns för att militära mobilapplikationer ska kunna bidra till, eller öka, tillgäng-
ligheten till förmågan indirekt bekämpning för förband i fred och krig? 

 

Förutsättning Tillämpning 

Empirifråga 1: 

Vilka tekniska förutsättningar krävs för att 

Försvarsmaken ska kunna implementera civil 

teknik och nyttja kommersiella nätverk för 

tillämpning av mobila militära applikation-

er? 

Empirifråga 2: 

Hur kan militära mobilappar tillämpas för 

att öka tillgängligheten till förmågan indirekt 

bekämpning förutsatt att de tekniska förut-

sättningarna är lösta? 

 

Nivå 3 och 4 
Frågor på nivå 3 och 4 härrör sig enligt Yin till om forskaren avser undersöka flera fall vilket 

inte är syftet med denna rapport som endast undersöker fallet med att använda befintlig civil 

teknik för militära ändamål. Nivå 3 och 4 berörs därför inte i detta protokoll.  

 

Nivå 2 

Frågor på nivå 2 skapar förutsättning för att utveckla intervjufrågorna, d.v.s. nivå 1 samtidigt 

som de skapar spårbarhet tillbaka till forskningsfrågan.   

 

Förutsättning Tillämpning 

Vilka tekniska möjligheter har Försvarsmak-

ten idag till att implementera militära mobil-

applikationer i befintliga nätverk? 

 

Vilka styrkor skulle militära mobilappar till-

föra och på vilket sätt skulle det kunna öka 

förmågan till indirekt bekämpning? 

Vilka begränsningar eller hot finns för att 

implementera militära mobilapplikationer i 

befintliga nätverk?   

 

Vilka svagheter skulle militära mobilappar 

medföra och på vilket sätt skulle det kunna 

minska förmågan till indirekt bekämpning? 
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Bilaga 2, Intervjufrågor (nivå 1) 

Tillämpning 

1 Inom vilka delar av bekämpningskedjan med art/grk eller flyg/UAV skulle en militär 

mobilapp kunna vara användbar och vad skulle den i så fall lösa för uppgifter? 

 

2 Vilka styrkor eller fördelar skulle militära mobilappar tillföra och på vilket sätt skulle det 

kunna bidra till, eller öka, tillgängligheten till förmågan indirekt bekämpning? 

 

3 Vilka möjligheter ser du med användning av militära mobilappar? 

 

4 På vilket sätt skulle dagens metod/arbetssätt påverkas vid användandet av militära mo-

bilappar? 

 

5 På vilket sätt skulle en militär mobilapp underlätta verksamheten för eldledare, FAC eller 

eldobservatörer? 

 

6 Inom vilka av följande områden skulle en militär mobilapp bäst bidra till, eller öka, till-

gängligheten till förmågan indirekt bekämpning? 

- Övning 

- Utbildning 

- Simulatorer 

- Insats 
 

7 Vad är din erfarenhet av att använda teknisk utrustning i taktiska situationer så som strid 

eller stridsliknande förhållanden? 

8 Vilka hot ser du med användning av militära mobilappar? 

 

9 Vilka risker och sårberheter ser du med användandet av militära mobilappar? 
 

10 Övriga inlägg och kunskapsöverspridande idéer. 

 

 

Förutsättning 

1 Vilka tekniska möjligheter har Försvarsmakten idag för att implementera militär mobil-

kommunikation i civila och militära befintliga nätverk? 

 

2 Vilka tekniska förutsättningar anser du krävs för att upprätthålla den tillgänglighet som 

militär mobilkommunikation skulle omfatta? 

 

3 Vilka begränsningar finns för att implementera militär mobilkommunikation i befintliga 

nätverk?   

 

4 Vilka möjligheter har Försvarsmakten till att själv bygga upp nätverk vid skadad infra-

struktur? 
 

5 Vilka hot finns med användningen av militär kommunikation? 
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6 Vilka risker och sårbarheter ser du med användandet av militära mobilappar? 
 

7 Vilka möjligheter ser du med användandet av militära mobilappar? 

 

8 Vilka förutsättningar har Försvarsmakten för att uppbringa den informationssäkerhet som 

krävs? 

 

9 Vilka tekniska och metodmässiga förändringar skulle behöva införas för att skapa de 

förutsättningar som en militär mobilapp kräver? 
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Övriga inlägg och kunskapsöverspridande idéer. 
 

 

Analysschema för intervjuer 

Analysschemat beskriver vad som ska mätas i varje intervjufråga, d.v.s. vilka indikatorer som 

är intressanta och möjliggör ett mätbart resultat. En förutsättning för att kunna mäta resultat är 

att indikatorerna formuleras på ett sätt så att de är möjliga att mäta. För att mäta förändring 

bestäms vad som skulle vara ett konkret tecken på den förändringen och sedan jämföra det 

med den ursprungliga situationen. Det konkreta tecknet på förändring kallas indikator. En 

indikator är tecken på något eller gör något troligt, d.v.s. en förändring eller händelse som är 

möjlig att observera och som ger belägg för resultatet. Indikatorn jämförs eller svarar upp mot 

frågeställningen eller en tidigare situation. Indikatorer kan medföra behovet av att ställa följd-

frågor eller att svar från respondenten tillför ny kunskap och därmed bildas nya indikatorer.  

 

Tillämpning 

Fråga 1: 

Inom vilka delar av bekämpningskedjan med art/grk eller flyg/UAV skulle en militär mo-

bilapp skulle kunna vara användbar och vad skulle den i så fall lösa för uppgifter? 

 

Svar/indikator Följdfråga Ny indikator 

Eldledning Vilken del av eldledningstjänsten? -Måluttag 

-Egen position 

-Eldreglering 

-Verkansbedömning  

Stabsfunktion Vilken del av stabsfunktionen? -Targetingprocessen 

-Beslutsprocessen 

Batteriplats Vilken del av bpl-tjänsten? -Beräkning av riktvärden 

Pjäs 

 

Vilken del av pjästjänsten? -Parallellställning 

-Bäringsbestäming 

-Display av riktvärden 

-Riktförfarande 

Rekognosering Vilken del av rekognoseringstjänsten? -Koordinatomvandling 

-Utvärdering 

-Positionering 

Spaningsfunktionen Vilken del av spaningstjänsten? -Videomottagning 

-Fjärrstyrning 
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Skyttegruppchef   

Alla Specificera 

Är det någonstans det är olämpligt? 

 

 

 

Fråga 2: 

Vilka styrkor eller fördelar skulle militära mobilappar tillföra och på vilket sätt skulle det 

kunna bidra till, eller öka, tillgängligheten till förmågan indirekt bekämpning? 

 

Svar/indikator Följdfråga Ny indikator 

Användarvänligt Avser du MMI-interaktionen? 

Avser du funktion? 

Hög 

Låg 

Användbarhet Skulle du använda den? 

Kan du använda den? 

Avser du att den ska lösa uppgiften? 

Hög 

Låg 

Tillgänglighet Avser du driftsäkerhet? 

Avser du fysisk tillgänglighet? 

Hög  

Låg 

Kortare utbildnings-

tid 

Avser du som ersättning till nuvarande 

utbildning? 

Avser du utbildning av själva appen? 

 

Viktreducering Som ersättare för befintlig utrustning? 

Som komplement till befintlig utrustning? 

 

Finns inga fördelar 

 

  

 

 

Fråga 3: 

Vilka möjligheter ser du med användningen av militära mobilappar? 

 

 

Svar/indikator Följdfråga Ny indikator 

Navigering   

Måluttag   
Utbildning   

Minneskort   
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Fråga 4: 

På vilket sätt skulle dagens metod/arbetssätt påverkas vid användandet av militära  

mobilappar? 

 

Svar/indikator Följdfråga Ny indikator 

Förenklas Beskriv vad som är irriterande eller svårt i 

de tillvägagångssätt som används idag och 

varför är det så? 

Uppstartstid 

Försvåras  Omstartstid 

Underlättas  Flera enheter 

Kompliceras  Mulittasking 

Tunga enheter 

Skrymmande 

 

 

Fråga 5: 

På vilket sätt skulle en militär mobilapp underlätta verksamheten för eldledare, FAC eller 

eldobservatörer? 

 

Svar/indikator Följdfråga Ny indikator 

Komplettera utr   

Ersätta utr   

En enhet i stället för 

fler enheter 

  

Underlättar ej   

 

 

Fråga 6: 

Inom vilka av följande områden skulle en militär mobilapp bäst bidra till, eller öka, tillgäng-

ligheten till förmågan indirekt bekämpning? 

- Övning 

- Utbildning 

- Simulatorer 

- Insats 

 

Svar/indikator Följdfråga Ny indikator 

Övning Vad skulle konsekvensen om det inte fun-

gerar i fredstid bli? 

 

Utbildning Vad skulle konsekvensen om det inte fun-

gerar i fredstid bli? 

 

Simulatorer Vad skulle konsekvensen om det inte fun-

gerar i fredstid bli? 

 

Insats I vilka taktiska situationer? 

Vad skulle konsekvensen om det inte fun-

gerar i insats bli? 

 

Annat   
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Fråga 7: 

Vad är din erfarenhet av att använda teknisk utrustning i taktiska situationer så som strid eller 

stridsliknande förhållanden? 

 

Svar/indikator Följdfråga Ny indikator 

Goda   

Dåliga   

Beror på situationen   

 

 

Fråga 8: 

Vilka svagheter eller nackdelar skulle militära mobilappar medföra och på vilket sätt skulle 

det kunna minska förmågan till indirekt bekämpning?     

 

Svar/indikator Följdfråga Ny indikator 

Dålig täckning Vad skulle konsekvensen bli?  

Kort batteritid   

Ljusdisciplin    

Miljöpåfrestningar   

Tillgänglighet   

Informationssäkerhet Vad skulle konsekvensen bli?  

Kommunikationssäkerhet Vad skulle konsekvensen bli?  

 

 

Fråga 9: 

Vilka hot ser du med användningen av militära mobilappar? 

 

 

Svar/indikator Följdfråga Ny indikator 

Dataintrång Vad skulle konsekvensen bli?  

Avlyssning   

Sabotage   

 

 

Fråga 10: 

Vilka risker och sårbarheter ser du med användandet av militära mobilappar? 

 

 

Svar/indikator Följdfråga Ny indikator 

Störning Vilket är det skyddsvärda objektet?  

Sabotage Vad blir konsekvensen?  

Avlyssning   

Röjd position   

Dålig täckning   
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Förutsättning 

 

Fråga 1: 

Vilka tekniska möjligheter har Försvarsmakten idag för att implementera militär mobilkom-

munikation i civila och militära befintliga nätverk? 

 

Svar/indikator Följdfråga Ny indikator 

Inga   

Begränsade Vilka system? 

På vilket sätt? 

 

Enstaka system Vilka system?  

Under uppbyggnad Vilka system?  

Goda Vilka system?  

 

 

Fråga 2: 

Vilka tekniska förutsättningar anser du krävs för att upprätthålla den tillgänglighet som mili-

tär mobilkommunikation skulle omfatta? 

 

Svar/indikator Följdfråga Ny indikator 

Egna master   

Egna servrar i be-

fintliga system 

 

 

 

Nationell roaming   

Interagera mellan 

olika tekniska lös-

ningar 

  

Vet ej   

 

 

Fråga 3: 

Vilka begränsningar finns för att implementera militär mobilkommunikation i befintliga nät-

verk? 

 

Svar/indikator Följdfråga Ny indikator 

Avsaknad av tek-

niska lösningar 

Hårdvara? 

Mjukvara? 

 

Avsaknad av tek-

niska gränssnitt 

  

Avsaknad av policy 

och strategier 

  

Avsaknad av säker-

hetslösningar 

  

Sekretess   
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Fråga 4: 

Vilka möjligheter har Försvarsmakten till att själv bygga upp nätverk vid skadad infrastruk-

tur? 

 

Svar/indikator Följdfråga Ny indikator 

Inga möjligheter   

Begränsade möjlig-

heter 

Vad kan Försvarsmakten uppbringa?  

Goda möjligheter Hur snabbt? 

Lokalt? 

Globalt? 

 

 

 

Fråga 5: 

Vilka hot finns med användningen av militär kommunikation? 

   

 

Svar/indikator Följdfråga Ny indikator 

Dataintrång   

Avlyssning   

Störning   

Sabotage   

Elförsörjning   

Infrastruktur   

Dålig tillgänglighet   

 

 

Fråga 6: 

Vilka risker och sårbarheter ser du med användandet av militära mobilappar? 

 

 

Svar/indikator Följdfråga Ny indikator 

Ingen verkan   

Låg verkan   

Röjda positioner   

Störd miljö   

Strömförsörjningen   

 

 

Fråga 7: 

Vilka möjligheter ser du med användandet av militära mobilappar? 

 

 

Svar/indikator Följdfråga Ny indikator 

Navigering   

Måluttag   
Utbildning   
Minneskort   
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Fråga 8: 

Vilka förutsättningar har Försvarsmakten för att uppbringa den informationssäkerhet som 

krävs? 

 

Svar/indikator Följdfråga Ny indikator 

Inga   

Begränsade Vad är begränsande?  

Enstaka system   

Goda   

 

 

Fråga 9: 

Vilka tekniska och metodmässiga förändringar skulle behöva införas för att skapa de förut-

sättningar som en militär mobilapp kräver? 

 

Svar/indikator Följdfråga Ny indikator 

Inköp av hårdvara   

Inköp av mjukvara   

Införande av strategi och 

policy 

  

Införande av säkerhets-

lösningar 

  

Införande av kommuni-

kationslösningar 

  

 

 

Fråga 10: 

Övriga inlägg och kunskapsöverspridande idéer? 

 

 

Svar/indikator Följdfråga Ny indikator 

   

   

 

Analysschema dokument 

Granskning av dokument genomförs som kvalitativ textanalys. Innehållsanalysen genomförs i 

huvudsak enligt boken Content Analysis: An Introduction to Its Methodology (Krippendorff, 

2013, ss. 35-36). Först läses hela texten igenom upprepade gånger för att få en känsla för hel-

heten. Därefter plockas meningar eller fraser som innehåller information som är relevant för 

frågeställningarna ut. Omgivande text måste tas med så sammanhanget kvarstår. Dessa me-

ningar eller fraser kallas meningsbärande enheter. De meningsbärande enheterna kondenseras 

i syfte att korta ned texten men ändå behålla hela innehållet. De kondenserade meningsenhet-

erna kodas och grupperas i kategorier som återspeglar problemformuleringen och frågeställ-

ningarna i genomförda intervjuer. Dessa kategorier utgör slutligen det manifesta innehållet 

som kommer jämföras med de svar som intervjuerna ger. 
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   Bilaga 3, Riskanalysverktyg 

 

Skyddsvärda 

tillgångar

Sannolikhet (1-

10)

Konsekvens (1-

10)

Risknivå     (1-

5)

Sannolikhet (1-

10)

Konsekvens (1-

10)

Risknivå (1-

5)

Oönskade händelser Konkret hot Hotnivå
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s

B
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V
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Bortfall av tillgångar orsakade av hårdvarufel 2 Infrastruktur 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5 7 4 5 7 4

Kortvarig störning i elförsörjning med efterföljande fel i befintlig 

reservkraftförsörjning 

2 Infrastruktur 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 6 7 4 7 7 5

Fel i programvara som styr tillgångar 2 Infrastruktur 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7 4 4 7 4

Oavsiktliga överbelastningar av tillgångar och förbindelser 4 Infrastruktur 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 7 6 4 7 8 5

Överbelastning av mobila kommunikationsnät 4 Infrastruktur 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 7 5 9 8 2

Förlust av förmåga att övervaka och styra informationstillgångar och 

nätfunktioner 

3 Verksamhet 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 3 2 5 7 4

Klimatologiska fenomen (som torka och global uppvärmning) 1 Infrastruktur 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 1 5 2 1 5 2

Seismiska fenomen (som jordbävning) 1 Infrastruktur 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 1 5 2 1 5 2

Vulkaniska fenomen (som vulkanutbrott) 1 Infrastruktur 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 1 5 2 1 5 2

Stormar/snöstormar/isstormar 2 Infrastruktur 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 7 7 5 7 7 5

Värmeböljor 1 Infrastruktur 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 5 2 2 5 2 2

Översvämning (orsakade av dammbrott eller andra orsaker) 2 Infrastruktur 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 2 7 3 5 8 4

Avgrävning av förbindelser 2 Infrastruktur 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 5 7 4 7 7 5

Brand 3 Infrastruktur 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 5 7 4 7 7 5

Vattenskada 2 Infrastruktur 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 5 7 4 5 7 4

Damm, korrosion och förfrysning 2 Infrastruktur 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 6 7 4 6 7 4

Förorening (som radiologisk eller biologisk kontaminering) 1 Operativ förmåga 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 7 4 6 7 4

Händelser som förhindrar åtkomst till tillgångar inom sektorn 

elektronisk kommunikation

5 Operativ förmåga 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 2 7 4 7 7 5

Skadegörelse som påverkar tillgångar och förbindelser inom sektorn 

elektronisk kommunikation

5 Infrastruktur 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 2 7 4 8 7 5

Stölder eller stöldförsök som direkt eller indirekt påverkar tekniska 

system

2 Infrastruktur 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 5 7 4 7 7 5

Sabotage som riktas mot tillgångar, förbindelser och kritiska resurser 

inom sektorn elektronisk kommunikation

5 Infrastruktur 0 0 0 4 0 3 0 0 0 0 0 3 8 4 9 8 5

Angrepp med elektromagnetiska vapen mot anläggningar där 

tillgångar inom sektorn elektronisk kommunikation förvaras (inklusive 

elektromagnetisk puls, EMP)

4 Infrastruktur 0 0 0 4 0 3 0 0 0 0 0 2 8 4 9 8 5

Väpnade angrepp med konventionella vapen mot anläggningar där 

tillgångar inom sektorn elektronisk kommunikation förvaras 

5 Operativ förmåga 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 1 8 4 10 8 5

Väpnade angrepp med kärnvapen, biologiska eller kemiska vapen 

som påverkar områden där tillgångar inom sektorn elektronisk 

kommunikation förvaras 

3 Operativ förmåga 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 1 8 4 8 8 5

Avbrott i elförsörjningen längre än befintliga reservkraftsystem 4 Infrastruktur 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 5 7 4 7 8 5

Bortfall av GNSS-försörjning 3 Infrastruktur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 3 6 5 4

Otillgänglighet av personal 3 Verksamhet 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 3 5 5 3

Manuell frånkoppling i elbristsituationer 2 Verksamhet 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 7 4 2 7 4

Förlust av luftkonditionering eller kylning 2 Infrastruktur 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 2 5 2 2 6 3

Fel i användning av tillgångar 3 Verksamhet 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 3 2 6 3

Brister eller fel i funktioner för felavhjälpning 3 Verksamhet 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 3 4 5 3

Förekomster av brister i förebyggande arbete inklusive bristfälliga 

rutiner vid uppgradering av mjukvara

2 Verksamhet 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 3 5 5 3

Förekomst av brister i ledningsfunktioner (krisledningsfunktioner samt 

nätövervakning)

3 Verksamhet 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 2 6 2 2

Avsiktliga (icke-förstörande) elektromagnetiska störnignar 3 Identitet 0 0 0 0 3 0 2 2 2 2 1 4 7 4 8 8 5

Åska 3 Infrastruktur 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 7 2 3 7 2 3

Rymdväder 2 Infrastruktur 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 5 2 2 5 2 2

Andra oavsiktliga eller naturligt förekommande elektromagnetiska 

störningar 

2 Infrastruktur 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 4 2 2 4 2 2

Termisk strålning 2 Infrastruktur 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 4 2 2 4 2 2

Överbelastningsattacker som riktar sig mot kritiska logiska funktioner 

som gränsrouting och DNS 

5 Operativ förmåga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 7 4 9 8 5

Avlyssning av information i trådlösa kommunikationsnät1 5 Information 0 0 0 0 3 0 0 2 2 2 1 6 3 3 9 4 3

Stöld av information genom logiska attacker 3 Information 0 0 0 0 3 0 0 2 2 2 1 6 2 2 9 5 4

Avslöjande av informationstillgångar (som positionsinformation eller 

annan skyddsvärd information) av aktör inom sektorn elektronisk 

kommunikation 

4 Information 0 0 0 0 3 0 0 2 2 2 1 5 2 2 6 7 4

Manipulation av tillgångar genom logiska attacker i syfte att skapa 

avbrott (genom virus, maskar, trojaner eller andra mekanismer) 

5 Information 0 0 0 0 3 0 0 2 2 2 1 5 5 3 9 7 5

Signalspaning 5 Operativ förmåga 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 5 3 2 9 4 3

Förvrängning av information 4 Information 0 0 0 0 3 0 0 2 2 2 1 5 7 4 8 8 5

Falsksignalering 4 Operativ förmåga 0 0 0 0 3 0 0 2 2 2 1 3 7 4 9 8 5

Falska basstationer 3 Operativ förmåga 0 0 0 0 3 0 0 2 2 2 1 5 7 4 8 8 5

Krig

Hot Identifierade skydd och bedömda sårbarheter

Fred

Administrativa      

skydd

Fysiska skydd Datasäkerhet Kommunikations-

säkerhet

Informations-säkerhetshot

Teknik-

nivå 3

Elektromagnetiska och 

termiska hot

Fel eller brister i kritiska 

resurser och funktioner 

Fysiska skador 

Tekniska fel och brister 

Naturligt     förekommande 

hot 


