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Sammanfattning: 

Sett utifrån ett historiskt perspektiv har utvecklingen av soldatens utrustning skett relativt 

långsamt. Dock har utvecklingen under det senaste decenniet gått fort framåt. I början på 

2000-talet konfronterades flera länder av behovet av att utveckla soldaten och dennes person-

liga utrustning. Därför startade många länder egna framtida soldatsystemsprojekt. Tillgången 

till ett C4I-system är något som alla framtida soldatsystemsprojekt har gemensamt. Ett av 

C4I-systemets syfte är att underlätta för soldatens lägesuppfattning om egen position, egen 

enhets position och motståndarens position, samt den omgivande terrängen. 

 

Arbetets syfte är att ta reda på den militära nyttan av ett C4I-system vid bevakningstjänst. 

Två slutsatser som arbetet visar är att C4I-systemet bidrar till att öka soldatens förmåga för 

lägesuppfattning och orientering i terrängen. Tillgången till en digitalkarta underlättar orien-

tering vid svåra förhållanden som i okänd terräng, nedsatt sikt och mörker. Den ökade läges-

uppfattningsförmågan ger soldaten möjlighet att kunna skapa sig en överblick över och för-

ståelse om den aktuella situationen, vilket leder till ökad effektivitet vid bevakningstjänst.  
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The military utility of a C4I-system for a section 

Abstract: 

Seen from a historical perspective, the development of soldiers’ equipment has been relatively 

slow. However, developments this past decade have been faster. In the early 2000s several 

countries needed to develop soldiers’ personal equipment. Therefore, several countries have 

launched their own future soldier system project. The availability of a C4I system is some-

thing that all soldier modernization programmes have in common. One of the purposes of the 

C4I system is to provide the soldier situational awareness of his own position, the location of 

enemy and friendly forces, and the surrounding terrain. 

 

This study aims to investigate the military benefits of a C41 system for guard duty. Two 

conclusions of this study show that the C4I system helps enhance the soldier's situational 

awareness and orientation in the terrain. Access to a digital map facilitates orientation in 

difficult conditions in unknown terrain, poor visibility and darkness. The increased situational 

awareness capability gives the soldier the ability to get an overview and general knowledge 

about the current situation, which leads to greater efficiency during guard duty. 

   
Keywords: C4I, Situational Awareness, Land Warrior, Nett Warrior, Soldier modernization 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Sett utifrån ett historiskt perspektiv har utvecklingen av soldatens utrustning skett relativt lång-

samt. Dock har utvecklingen under det senaste decenniet gått fort framåt. Detta har främst skett 

på grund av den snabba teknikutveckling som ägt rum inom olika områden vilket gett möjlighe-

ten att utveckla tekniska lösningar som är användbara även för militärt bruk.
1
 I början på 2000-

talet konfronterades flera länder av behovet av att utveckla soldaten och dennes personliga ut-

rustning. Därför startade många länder egna framtida soldatsystemsprojekt
2
 vilket innebar ett 

system där det personliga vapnet fick större verkan med förbättrade riktmedel, effektivare 

skyddsutrustning, inbyggd dator med nätverkskommunikation, och stöd av navigeringshjälpme-

del. Grunden för alla soldatsystemprojekt är att underlätta för soldatens lägesuppfattning av den 

egna positionen, gruppmedlemmars positioner och motståndares position, samt att få en tydligare 

uppfattning av aktuella order.
3
 

 

I nuläget utvecklar mer än fyrtio länder egna framtida soldatsystemsprojekt. Länderna har kom-

mit olika långt i utvecklingen, där vissa länder endast har ritningar på soldatsystemet medan 

andra har färdigutvecklade soldatsystem som används operativt. Det franska, amerikanska och 

det tyska soldatsystemet har kommit längst i utvecklingen. Det franska soldatsystemet Félin 

(Fantassin à Équipement et Liaisons Intégrés), har använts i Afghanistan sedan slutet av 2011. 

Félin har tagits emot varmt av Frankrikes försvarsminister då dess avancerade egenskaper under 

svåra omständigheter har undsatt franska soldater i Afghanistan.
4
 IdZ2 (Infanterist der Zukunft) 

är den tyska motsvarigheten som är färdigutvecklat och tänkt börja användas operativt i Afghani-

stan.
5
 Nett Warrior är det amerikanska soldatsystemet som för tillfället befinner sig i Afghanistan 

men pågrund av krypteringsproblem först kan användas 2015 då problemet bedöms vara löst. 

Dock har Nett Warriors föregångare Land Warrior använts i Afghanistan sedan 2007.
6
 

 

  

                                                 
1
 Teknik och materiel möter människa – soldatsystemets utveckling. Arménytt nr 2, 18 

2
 Soldier modernisation programme 

3
 Defence industry daily, Europes 21

st
 century infantry programs 

4
 Armada International, Where do modern soldier programmes now stand? 

5
 Deagel, German IdZ Future Warrior to Be Deployed in Afghanistan  

6
 Gourley, Scott R. Soldier Armed: Nett Warrior. 81 
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1.2 Problemformulering 
Tillgången till ett C4I-system är något som alla framtida soldatsystemsprojekt har gemensamt. 

C4I-systemets främsta syfte är att underlätta för soldaten avseende lägesuppfattning om egen 

position, egen enhets och motståndarens position, samt terrängens beskaffenhet.  

 

Ett intressant citat från militärteoretikern Sun Tzu skrift ”Art of War” lyder. ”Hence the saying: If 

you know the enemy and know yourself, your victory will not stand in doubt; if you know Heaven 

and know Earth, you may make your victory complete.” Översatt till svenska innebär det. ”Kän-

ner man fienden och sig själv är segern inte i fara. Har man dessutom förstått terrängens bety-

delse blir segern fullständig.”
7
 

 

Vid en bevaknings uppgift bevakar soldaten vanligen en person, ett objekt eller ett område under 

en bestämd period. Efter en viss tid har soldaten erhållit en god erfarenhet över terrängen runt 

objektet och de olika aktörerna i området. Slutligen när den bestämda perioden är nådd avlöses 

den erfarna soldaten med en ny oerfaren soldat som tar över bevakningen. Detta innebär att 

mycket av samlade erfarenheten tappas när soldaterna löser av varandra.  

Detta innebär att mycket av den samlade erfarenheten förloras när soldaterna löser av varandra 

och en intressant fråga är om ett C4I-system kan tillföra någon nytta för den oerfarne soldat som 

ska verka i den okända miljön. 

 

1.2.1 Frågeställning 

Utifrån ovanstående resonemang är frågeställningen.”Vilken militär nytta kan ett handburet C4I-

system bidra med vid planering och ledning av en grupp vid bevakningstjänst?” 
 

1.3 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att analysera på vilket sätt ett handburet C4I-system kan vara ett stöd 

vid planering och ledning av en grupp vid bevakningstjänst. 

 

1.4 Avgränsningar 
Denna uppsats handlar om vilken militär nytta ett lägesuppfattningssystem på grupp och soldat-

nivå tillför. Arbetet behandlar endast det amerikanska systemet Nett warrior och dess tidigare 

version Land Warrior då det amerikanska systemet har kommit längst i utvecklingen. Anledning-

en till att även den tidigare versionen behandlas är att detta system har varit operativt sedan 2007 

och därmed har dokumenterad användning av systemet kunnat ackumuleras för studier. Nett 

Warrior, som börjat användas operativt 2014, saknar däremot tidigare dokumenterad användning. 

 

                                                 
7
Sun, Zi, SunZis krigskonst, 88 
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De olika soldatsystemen är uppbyggda utav flera funktioner. Uppsatsen behandlar främst den 

handburna C4I-funktionen i varje soldatsystem. Resterande funktioner behandlar uppsatsen en-

dast översiktligt och utan någon djupare utvärdering av dem. Anledningen är att avsikten med 

uppsatsen endast är att utreda vilken militär nytta det handburna C4I-systemet kan tillföra en 

grupp vid bevakningstjänst. 

Uppsatsen tar upp OODA-loopen och DOODA-konceptet för att kunna beskriva hur genomfö-

rande, uppföljning och planering hänger samman. Dock så kommer fokus ligga på den handburna 

enhetens stöd vid planering och genomförande. 

 

1.5 Datainsamling och Källgranskning 
I arbetet har skriftliga källor använts som datakälla. Vid användandet av dessa källor så måste 

deras validitet utredas. De fyra kriterierna autenticitet, trovärdighet, representativitet och innebörd 

har använts vid validering av dessa källor.8 
 

Lärobok i militärteknik är en bokserie som är utarbetat av lärare, professorer och experter vid 

försvarshögskolan. I officersutbildningen används böckerna som grundlitteratur inom ämnet 

militärteknik. Militärvetenskapliga institutionens publikationsråd har granskat böckernas innehåll 

vilket validerar bokserien som en godtagbar källa. 
 

En stor del av rapporterna som använts i arbetet kommer från Totalförsvarets forskningsinstitut 

(FOI). Myndigheten FOI bedriver forskning inom säkerhet och försvar. Deras största uppdragsgivare 

är Försvarsmakten och Försvarets materielverk (FMV) och det bedrivs mycket samarbete organisa-

tionerna emellan. FOI anses som en godtagbar källa eftersom de är ledande inom det området som 

studien har genomförts.   
 

Vid beskrivande av de olika systemen har främst källor tagits från tillverkaren eller från den ameri-

kanska försvarsmaktens hemsida. Informationen från dessa hemsidor kan vara missvisande eftersom 

de kan vara skapade för ett marknadsföringssyfte. Dess fördel är dock att informationen är lättillgäng-

lig och öppen, men bör läsas kritiskt. 

 

Beskrivningen av DOODA-loopen i detta arbete har sitt ursprung från vetenskapliga artiklar som är 

skriven av professor Brehmer vid Försvarshögskolan. Brehmers artiklars trovärdighet kan styrkas 

genom att han är ansedd inom ämnet ledningsvetenskap och där han också har undervisat och forskat 

i ämnet. 

 

  

                                                 
8
Denscombe, Martyn, Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, 301f 
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1.6 Centrala begrepp i arbetet 
De centrala begrepp som kommer tas upp under denna rubrik är lägesbild, lägesuppfattning, 

militär nytta och C4I. 

 

Lägesbild – Innebär att relevant information som samlats in från olika källor genom mätning med 

olika typer av sensorer eller mänsklig observation, sedan på ett överskådligt sätt kan förmedla 

den samlade informationen för olika beslutsfattare och stödja i deras beslutstagande.
9
 

 

Lägesuppfattning – Lägesuppfattning innebär den övergripande förståelse som uppnås av den 

information som finns tillgängligt.
10

 I den modell av Berndt Brehmer, professor på försvarshög-

skolan, som kallas DOODA-loopen används istället begreppet sensemaking, där en övergripande 

förståelse skapas av det dataunderlag som finns tillgängligt. Dataunderlag innebär i det här fallet 

underrätelse. Utifrån förståelsen kan sedan mål formuleras, för att därefter upprätta en planering 

av vad som ska göras.
11

 

 

Militär nytta – Med militär nytta avses i den här uppsatsen hur ett system som används på ett 

korrekt sätt förbättrar och effektiviserar en militärverksamhet. Boken ”Lärobok i militärteknik, 

vol.9: Teori och metod” beskriver följande om militär nytta. 

 

”Militär verksamhet kräver en betydande mängd tekniska system och artefakter (mänskligt 

tillverkade ting, artificiella produkter eller effekter). Någon eller några av dessa sägs ha 

militär nytta om de bidrar till att målen för en militär insats kan nås till en lägre kostnad. 

Kostnadsbegreppet har sällan enbart ekonomisk karaktär och kan omfattas så skilda ting 

som t.ex. sparade liv eller politiska risker.”
12

 

 

C4I (Command, Control, Communications, Computers and Intelligence) – C4I systemets huvud-

syfte är att ge användaren lägesuppfattning.  

Detta uppnås av underrättelse som inhämtats via sensorer, analyser och observationer. Den in-

samlade informationen behandlas av en dator som sedan sänder informationen vidare till andra 

användare i nätverket, datorn kan även ta emot information av andra användare. Slutligen kan 

användare i nätverket nyttja den samlade informationen som beslutstöd vid planering och stöd vid 

ledning.
13

 

                                                 
9
Lundholm, K. Lägesbild på informationsarenan : översikt och diskussion, 19f 

10
Ibid. 19f 

11
 Brehmer, Vad är ledningsvetenskap 54-55 

12
Axberg, S, et al. Teori och metod, 16 

13
Olsen, John. Command, Control, Communications, Computers and Intelligence (C4I), .46 
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1.7 Tidigare forskning 
FOI rapport från 1999”FRAMTIDENS SOLDAT – Teknikrevolution på soldatnivå”

14
 skriven av 

Folke Andersson och Per-Axel Karlsson. 

I rapporten har en ”teknisk grupp” från FOI beskrivit framtida tekniska möjligheter och teknisk 

utrustning. Studiens tidsperiod för systemen och hotmiljön sträcker sig fram till år 2020. Gruppen 

har undersökt utvecklingen av det framtida digitala slagfältet och hur det kan påverka den framti-

da soldatens roll. De presenterar också bedömningar av vilka möjligheter tekniken kan ge för att 

förbättra soldatens olika förmågor. 

 

De slutsatser som studien har är att den tekniska utvecklingen för soldaten kommer att kretsa 

kring inhämtning, bearbetning, överföring och presentation av information. Robusta och snabba 

informationsvägar krävs i strid för att kunna bestämma exakta positioner vid nyttjande av indirek-

ta eldsystem. Soldatens förmåga kommer att förbättras genom en integrering av olika tekniker. 

Denna integrering består av att soldatens personliga vapen utrustas med elektrooptiska sikten, 

laser, GPS med en elektronisk kompass och taktisk display i en integrerad dator. 

Soldatens förmåga att upptäcka mål samt på ett exakt sätt mäta in målpositioner kommer då 

förbättras. Det kommer även bli lättare att förmedla information uppåt i organisationen så att 

högre chef kan fatta beslut i realtid. Tidsaktuell information från andra enheter och beslut från 

högre chef kan på motsvarande sätt förmedlas direkt till soldaten. 

 

FOI rapporten ”Soldatens informationshantering: förmåga att minnas bäring och avstånd”
15

 

undersöker hur väl soldaten kan minnas riktning och positioner för en kortare förflyttning efter en 

genomgång liknande ordergivning före strid. 

 

Rapportens syfte har varit att undersöka soldatens spatiala lägesuppfattning i terrängen. Förutom 

att ha kontroll över den direkta omgivningen, krävs det att soldaten har kontroll över riktning och 

avstånd till ett fåtal nyckelpositioner bortom det direkta synfältet. Detta är grunden för soldatens 

spatiala lägesuppfattning i terrängen. Bakgrunden till rapporten är att FOI uppmärksammat att 

soldater som har hjälpmedel som ständigt tar uppmärksamhet från synfältet haft både för och 

nackdelar av detta. Hjälpmedlen har förbättrat förmåga för orientering, målhantering och spatial 

lägesuppfattning. Förbättringen har dock skett till priset av minskad uppmärksamhet på den 

närliggande omgivningen runt soldaten. 
 

Resultatet visar att det är enklare för soldaten att minnas hur de har rört sig i terrängen i förhål-

lande till startpositionen än att minnas och markera ut sträckan på en karta. Soldatens förmåga att 

kunna bedöma riktning minskar om de endast måste lita till minnet. Soldaten bör då få tillgång 

till ett tekniskt stöd som endast belastar soldatens uppmärksamhet vid behov av stöd. Vid av-

                                                 
14

 Andersson, Folke. Karlsson, Per-Axel. FRAMTIDENS SOLDAT- Teknikrevolution på soldatnivå 
15

Hellgren, Charlotte, Hörberg, Ulf & Sandberg, Stig, Soldatens informationshantering: förmåga att minnas bäring 

och avstånd 
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ståndsbedömning krävs det definitivt ett tekniskt stöd. 

 

En annan intressant undersökning är Charlotte Hellgren ”Taktisk Navigering i skogsterräng- En 

jämförande studie av två navigerings displayer”
16

 Studien bestod av en grupp försöksdeltagare 

som först fick orientera en sträcka med hjälp av en handburen GPS med kartfunktion och därefter 

en sträcka med ytterligare hjälpmedel i form av en HMD (Head Mounted Display)-display över 

ögat som visade riktning mot målet. Försöksdeltagarna bestod av kadetter och yrkesofficerare 

som förutom experimentutrustningen bar full stridsutrustning (hjälm, kroppsskydd, stridsväst och 

vapen). 

 

Deltagarna hade uppgiften att orientera i terrängen så säkert som möjligt. Deltagarna skulle även 

under orienteringen framrycka med vapnet i färdigställning i så stor utsträckning som möjligt 

samt söka av i terrängen efter helfigurer som var utplacerade. Vapnet var utbytt mot en vapenat-

trapp med sensor som registrerade tiden och antal gånger deltagarna släppte den främre delen av 

vapnet i syfte att mäta tiden deltagaren inte var i färdigställning. Då deltagaren släppte handskyd-

det och inte var i färdigställning utgick studiens författare från att soldaten istället kollade på sitt 

navigeringshjälpmedel och därmed hade en lägre eldberedskap. 

 

Studien kom fram till att HMD-displayen minskade soldatens arbetsbelastning vid orientering. 

Dock så försämrades soldatens förmåga att se och hålla reda på marken direkt framför sina fötter 

vilket gjorde att de hade lättare för att snubbla. Några deltagare lyckades till en högre grad fram-

rycka stridstaktiskt (undvek öppen terräng, orienterade i tät beväxt terräng och rundade sankmar-

ker) i terrängen med hjälp av navigeringshjälpmedel. 

 

Figur 1 Deltagare framryckt enklaste vägen.17. Figur 2 Deltagare framryckt stridstaktiskt18. 

                                                 
16

 Hellgren, Charlotte. Taktisk Navigering i skogsterräng- En jämförande studie av två navigerings displayer 
17

Ibid.  37-38 
18

 Ibid. 37-38 
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2 Teori 

2.1 Militärteknik 
Inom Försvarsmakten har den traditionella synen på teknik varit en uppdelning i olika kategorier 

av militär personal där officeren hanterar operationer och teknikern hanterat de tekniska syste-

men. Militärteknik har en annan syn vilket är att de tekniska systemen är officerens arbetsredskap 

och att en förståelse för dessa verktyg krävs för att kunna utöva professionen framgångsrikt.
19

 

Författarna till boken ”Lärobok i Militärteknik Vol. 1 Grunder” beskriver militärteknik på föl-

jande sätt. 

 

”Militärteknik är nämligen den vetenskap som beskriver och förklarar hur tekniken inver-

kar på militär verksamhet på alla nivåer och hur officersprofessionen påverkar och påver-

kas av tekniken. 

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

hallsvetenskapens förståelse av den militära professionen med naturvetenskapens funda-

ment och ingenjörsvetenskapens påbyggnad och dynamik. 

Militärtekniken behandlar således tekniken i dess militära kontext och utifrån officerens 

perspektiv.”
20

 

 

2.2 OODA - Loopen 
Beslutsfattande beskrivs ofta som en process med flera steg som behöver utföras innan ett beslut 

kan fattas. OODA-loopen är en teori som förklarar alla dessa steg. OODA står för Observe (upp-

täcka), Orient (orientera), Decide (besluta), Act (agera) och beskriver de fyra stegen som måste 

utföras vid beslutstagande och genomförande.
21

 

 

OODA-loopen utvecklades av den amerikanska flygvapenöversten John Boyd för att förklara vad 

som ledde till en vinst eller förlust i strid. Boyds ursprungliga syfte med att utveckla OODA-

loopen var att kunna förklara varför de amerikanska F-86 piloterna överlägset besegrade sina 

motståndare med Mig-15, trots att F-86 stridsflygplanen var underlägsna tekniskt. 

Boyd kunde konstatera att de amerikanska piloterna hade bättre sikt än sina motståndare (Obser-

ve) på grund av utformningen av förarkabinen vilket gav dem bättre möjligheter för att orientera 

sig och växla mellan olika manövrar. Till följd av bättre utbildning kunde de fatta snabbare beslut 

(decide) och agera (act) innan motståndaren. Detta innebär att den som snabbast kan utföra sin 

OODA loop har möjlighet att ta initiativet och agera vilket leder till att den långsammare sidan 

                                                 
19

Axberg, S. Teori och metod, 35 
20

 Andersson, Kurt, Grunder, 9 
21

Andersson, Jonas, Teknik till stöd för ledning, 13 f 
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måste börja reagera på vad motståndaren har gjort istället för att själv kunna agera och ta initiati-

vet.
22

 

 

Figur 3 Boyd´s OODA-loop
23

 

 

Att endast använda sig av OODA-loopen som modell för militärt beslutfattande räcker inte då 

OODA-loopen egentligen bara ger en rekommendation om att fatta snabbare beslut än motstån-

daren. Vid militära sammanhang räcker inte endast att beslut fattas snabbt utan det viktiga är att 

kunna leverera militära effekter snabbare än motståndaren. Detta representeras inte i OODA-

loopen då den saknar representation av dessa effekter. OODA-loopen begränsas till att endast 

förklara reaktiv ledning, där handlandet blir till att endast vara en reaktion på det motståndaren 

gör, och är därför av begränsat värde för beslutsfattaren/befälhavaren.
24

 Ett sätt att komma till 

rätta med dessa problem är DOODA-loopen. 

 

2.3 DOODA - loopen 
I den dynamiska OODA-loopen (DOODA-loopen) tillkommer benämningen ”sensemaking” och 

en möjlighet för yttre påverkan av att ta sig in i loopen i form av uppdrag. DOODA-loopen börjar 

med ett uppdrag. Detta uppdrag kan komma från högre chef men den enskilda beslutsfattaren kan 

även formulera egna uppdrag utifrån information han samlat in. Uppdraget behandlas i datain-

samling, sensemaking och planeringsfasen för att sedan leda fram till en order. 

I sensemakingfasen skapas en övergripande förståelse av det dataunderlag som finns tillgängligt 

och utifrån detta formuleras mål. Därefter upprättas en planering av hur uppdraget ska genomfö-

ras. Denna förmedlas i en order.
25

 

Begreppet datainsamling innebär här underrättelseinformation. I figur 2 visas relationen mellan 

sensemaking och datainsamling som dubbelriktad. I sensemakingfasen begärs data från datain-

samlingsfasen och där förväntas även att datasamlingsfasen sänder in ny viktig data, även om 

sensemakingfasen inte efterfrågat efter data som vid till exempel en oväntad händelseutveckling. 

                                                 
22

 Andersson, Jonas, Teknik till stöd för ledning, 14 
23

 Ibid. 15 
24

 Ibid. 14-15 
25

Brehmer, Vad är ledningsvetenskap? 53-57 
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Idealfallet är om datainsamlingsfasen kan ge en bild av läget om hur det har sett ut, hur det ser ut 

i nuläget och hur det kommer se ut i en nära framtid.
26

 

 

 

Figur 4 DOODA- Loopen
27

 

3 Metod 
Syftet med det självständiga arbetet var att ta reda på vilket sätt ett C4I-system med lägesuppfatt-

ning på soldat och gruppchefsnivå kan tillföra för militär nytta vid bevakningstjänst. 

 

Metoden som används är en litteraturstudie och fallstudie av ett fiktivt scenario för att besvara 

den ställda frågan. Litteraturen består av information om de olika systemen från tillverkaren samt 

akademiska rapporter och utvärderingar av systemen.  

 

Inledningsvis behandlas soldatsystemen och dess delar. Syftet med detta upplägg är att få en 

förståelse av vad som ingår i systemen utöver det handburna C4I-systemet. Därefter behandlas de 

resultat som uppnåtts i forskningsrapporterna om C4I-systemet. Sedan genomförs en fallstudie av 

ett fiktivt scenario på för att förtydliga den militära nyttan av C4I-systemem vid bevakningstjänst. 

Scenariot återkopplas till den använda teoretiska referensramen. Slutligen sammanställs resulta-

ten från fallstudien av det fiktiva scenariot angående vilken militär nytta som C4I-systemet på 

soldatnivå bidrar med gällande planering och ledning vid bevakningstjänst. 

 

                                                 
26

 Brehmer, Vad är ledningsvetenskap 54-55 
27

 Ibid. 52 
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4 Empiri 

4.1 Inledning 
Empirin kommer inledningsvis behandla det amerikanska soldatsystemet Nett Warrior och dess 

tidigare version Land Warrior. Därefter följer en sammanställning av de erfarenheter som har 

uppkommit om varje system. Anledningen till att även ”Land Warrior”-systemet behandlas är att 

det finns dokumenterat erfarenhet från tidigare insatser. Systemet har varit operativt mellan 2007-

2012 i Irak och Afghanistan.
28

 Nett Warrior har ännu inte använts operativt i en insats, trots att 

systemet befinner sig för tillfället 2014, i Afghanistan. Anledningen till detta är på grund av 

krypteringsproblem som bedöms lösas tidigast 2015.
29

 Detta innebär att forskning om nyttan med 

systemet i skarptjänst begränsad. Slutligen behandlas andra möjliga begränsningar och fördelar 

utifrån tidigare forskning som inte direkt behandlar systemet Land Warrior eller Nett Warrior. 

4.2 Land Warrior 

4.2.1 Bakgrund 

Land Warrior är ett projekt som startades 1994 och är ett system av system som är tänkt för att 

öka soldaten förmågor i strid. Det ökar soldatens taktiska omvärldsuppfattning, verkan och 

skydd. Systemen som är integrerade i Land Warrior är ett vapensystem, hjälm, dator, digital och 

röst överförings kapacitet, positions och navigeringssystem.
30

 

Under februari 2007 så beslöt USA’s försvarsdepartement att lägga ner projektet, på grund av för 

låg effekt i förhållande till kostnaden och tiden det hade tagit för att utveckla systemet. 

Problemet var att juni 2007 skulle ”4th Stryker Brigade Combat Team” sändas på insats i Irak 

och de hade tidigare fått öva och utvärdera systemet i över ett år från 2006. Detta hade lett till att 

bataljonerna var tränade i att strida enligt det nya systemet och det var då inte möjligt att utbilda 

om hela bataljoner på endast fyra månader vilket ledde till att systemet användes under just denna 

insats.
31

 

 

På grund av de framgångar som följde med systemet under insatsperioden så beslöts det att fort-

satta satsningar på systemet skulle ske och 2009 utrustades brigaden ”5th Stryker Brigade Com-

bat Team”
3233

 under insatsperioden i Irak med ”Land Warrior”-systemet.
3435

 Sedan dess har 

systemet även varit operativt vid insatser i Afghanistan och i slutet av 2012
36

 skedde sista insat-

                                                 

28Gourley, Scott R. Soldier Armed: Nett Warrior. 81 
29Mike Hoffman, Geo-Location Tool Delayed on Army’s New Smartphones  
30Keep Up the Fire:The story of 4/9 Land Warriors (TV-program).PEO Soldier. Tid 00:30-01:10 
31Major Rosen,Joseph L. Major Walsh, Jason W. The Nett Warrior System: A Case Study for the Acquisition of 
Soldier Systems,13 
32Ibid.3 
33 Keep Up the Fire:The story of 4/9 Land Warriors (TV-program).PEO Soldier,Tid 15:17-15:39 
34

Army Technology.Land Warrior Integrated Soldier System, 
35

Defense industry daily. Slimmer, Trimmer US Army Land Warrior System Moves Ahead.2010, 
36

Gourley, Scott R. Soldier Armed: Nett Warrior,81-82 
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sen med stridsgrupper utrustade med ”Land Warrior”-systemet innan det byttes ut mot det nya 

systemet Nett Warrior.
37

 

 

4.2.2 De olika delsystemen 

Land Warrior består som tidigare nämnt av olika delsystem och möjliggör då för soldaten att 

skräddarsy sin utrustning efter de uppdrag och uppgifter soldaten kommer ställas inför. 

”Land Warrior”-systemet finns i två versioner. Det ena är utformad för soldaten med vikten 3,3kg 

och den andra för gruppchefen med vikten 4,5kg.
38

 Soldatens system består av en radio för korta 

räckvidder i syfte att kunna föra röst och datakommunikation med gruppens medlemmar. 

Gruppchefens system består av en radio som förutom att kommunicera med sina underställda 

gruppmedlemmar även har SINCGARS-förmåga (Single Channel Ground and Airborne Radio 

System). SINCGARS möjliggör ledning av indirekt eld i form av flygunderstöd eller kommuni-

kation med resten av kompaniet. Utöver radion har gruppchefen tillgång till en handburen display 

med tangentbord. 
39

 

 

Figur 5 "Land Warrior”-systemet
40

 

 

                                                 

37Gourley, Scott R. Soldier Armed: Nett Warrior. 81-82. 
38

Major Rosen,Joseph L. Major Walsh, Jason W. The Nett Warrior System: A Case Study for the Acquisition of 

Soldier Systems,32 
39

Army Technology. Land Warrior Integrated Soldier System, 
40

 Ibid 
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Stridsvästen 

I stridsvästen bärs datorn och de olika gränssnitten för hantering av sensorer. Soldaten kan vid 

behov justera viktfördelning av systemet genom att flytta vikten från axlar till höften vid lång 

förflyttning till fots. Alla system är sammankopplade till en dataenhet med tio portar som är fäst 

på stridsvästen. 

Navigeringssystemet består av en GPS (Global Positioning System) och en stegräknare med 

inbyggt dödräkningssystem
41

 som håller reda på soldatens position vilket även möjliggör navige-

ring där GPS-signaler kan vara svaga eller obefintlig som till exempel i byggnader. GPS-systemet 

klarar av att positionera soldaten med en noggrannhet på 10 meter. 

Systemet kan drivas av både uppladdningsbara batterier och engångsbatterier. Batteriet väger 

1,1kg och är integrerad i västen. De uppladdningsbara batterierna klarar av att försörja systemen 

mellan 8 till 10 timmar och engångsbatterierna klarar av 4 till 12 timmar. Varje ”Land Warrior”-

system består av 2st batterier vilket innebär att systemet kan verka mellan 8 till 24 timmar. 

En dator är även inbyggt i västen med en 500 MHz Intel processor och operativsystemet Win-

dows 2000. Datorn behandlar data som de olika sensorerna tar in som t.ex. bilder, positioner, 

kartunderlag och presenterar informationen i displayen för ögat eller den handburna displayen. 

Soldatens radio ”Raytheon MicroLight” med MBITR (Multi-Band Intra and Inter Team Radio) 

fäst i västen möjliggör röst och datakommunikation mellan soldaterna i gruppen. Land Warriors 

gruppradio har SINCGARS funktion, möjlighet till åtta kanaler. Radion sänder i frekvenserna 

mellan 30 MHz till 88MHz.
42

 

                                                 
41

 Dödräkning är en metod som används vid navigering, och principen är att genom att veta hur lång tid, hastighet, 

och riktning som förflyttningen har skett utifrån en viss punkt så är det möjligt att räkna ut ens egen position.  
42

 Army Technology. Land Warrior Integrated Soldier System, 
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Figur 6 Bild över kommunikationen för Land Warrior (LW) och soldatens radio system (MicroLight EPLRS)
43

 

Hjälmen 

Hjälmen som ingår i ”Land Warrior”-systemet väger 2kg och förutom att den ger soldaten ballis-

tiskt skydd bär den huvuddelen av soldatens kommunikationssystem. WLAN-antennen (Wireless 

Local Area Network) är inbyggd i hjälmen och är kopplad med kabel till dataenheten och MBITR 

radion på stridsvästen. Räckvidden för radion sträcker sig upp till 1 km inom LOS(Line Of 

Sight). Hjälmen bär även en HMD, som är placerad över soldatens dominanta öga och förser 

soldaten med ledning, information och lägesbild. 

 

Displayen kan visa bild från det vanliga vapensiktet eller det infraröda siktet som är monterat på 

soldatens vapen. Det visar även satellit och topografikartor utmärkta med egna styrkor. Bilden 

uppdateras sedan var 30 sekund. Soldaten kan byta bild genom att använda sig av knappar monte-

rade ovanpå vapnets axelstöd. Displayen som visar vapensiktet vid vanligt dagsljus kalibrerar 

automatiskt vapnets riktpunkt utefter hur långt avstånd målet befinner sig på, vilket innebär att 

oavsett avstånd till målet så träffar soldaten punkten som riktpunkten pekar på. Vapensiktet kan 

även ta bilder som visas i HMD displayen, vilket kan sända eller ta emot bilder.
44

 

                                                 
43

Major Clifton, Nile L. Major Copeland, Douglas W. The Land Warrior Soldier System: A Case Study for the 

Acquisition of Soldier Systems, S216 

44
Army Technology. Land Warrior Integrated Soldier System  
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Figur 7 Hjälm med HMD display kopplad via kabeln till systemet45 

Kontrollsystemet 

Kontrollsystemet är monterat på stridsvästen och är soldatens hjälpmedel för att kunna navigera i 

menyerna i HMD displayen. Hjälpmedlet består av en liten joystick för att röra muspekaren och 

knappar för att göra olika menyval. Varje soldat får ett eget SIM-kort (Subscribe identity module) 

som identifierar soldaten och som krävs för att kunna sätta igång kontrollsystemet.
46

 

Vapensystem automatkarbin M4 

Land Warrior är beväpnat med automatkarbin M4 som består av ett magasin med 30 patroner. 

Automatkarbinen har två valbara lägen, patronvis eller tre skottsalvor. Den har även en picatinny 

skena för montering av riktmedel eller granattillsats. Det vanliga riktmedlet som används vid 

dagsljus har en förstoring mellan 1,5x upp till 6x. Ovanpå vapnet finns det infraröda riktmedlet 

som verkar mellan våglängden 8 och 12 μmi det elektromagnetiska spektra. Objekt som håller en 

temperatur kring 25 grader strålar mest vid 10μm
47

 vilket innebär att IR-kameran är lämplig för 

att urskilja värmen från människor och fordon.
48

 

 

I HMD displayen kan soldaten sedan ändra vy för att se det som finns i riktmedlets synfält. Detta 

innebär att soldaten inte behöver hålla vapnet framför sina ögon för att rikta in sig på sitt mål med 

riktmedlet. Detta möjliggör för soldaten att verka med vapnet runt ett hörn eller bakom ett skydd 

                                                 
45

Army Technology. Land Warrior Integrated Soldier System 
46

Ibid. 
47

Artman, Kristian &Westman, Anders, Sensorteknik, 54-55 
48

Army Technology. Land Warrior Integrated Soldier System 
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utan att behöva exponera resten av sin kropp för fientlig eld. Således minskas soldatens kropp för 

exponering av fientlig eld med upp till 82 %.
49

 

 

 

 

Figur 8 Soldat verkar bakom skydd50 

 

Riktmedlet har även en lasermätare som mäter bäring och avstånd till målet och märker målet 

med en röd punkt. Vid handskyddet sitter det knappar som går att ställa in efter eget önskemål, 

t.ex. en för ”push to talk” funktion till radion, en för att ta bilder och en för att ändra vy i HMD 

displayen. Syftet med knapparna är för att soldaten ska kunna använda sig av systemet utan att 

behöva sänka vapnet. Vapnet är sedan kopplat med en kabel mot en dataenhet som sitter på 

stridsvästen. Lasermätaren och den digitala kompassen ger soldaten avstånd och riktning mot 

målet. Målet kan sedan utifrån soldatens egen GPS-position märkas ut på den digitala kartan. 

Detta ger soldaten möjlighet att med hög precision leda in indirekt eld eller snabbt få eldunder-

stöd från en annan enhet.
5152

 

 

                                                 
49

Major Clifton, Nile L. Major Copeland, Douglas W. The Land Warrior Soldier System: A Case Study for the 

Acquisition of Soldier Systems,225 
50

 Army Technology.Land Warrior Integrated Soldier System, 
51

Ibid. 
52

Major Clifton, Nile L. Major Copeland, Douglas W. The Land Warrior Soldier System: A Case Study for the 

Acquisition of Soldier Systems,225 
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Figur 9 M4 med monterat IR-sikte och kabel ansluten till systemet53 

 

”Land Warrior”- mjukvara 

Systemet består av flera programvaror för vapenriktmedlen och datahantering. Ett kartprogram 

hanterar visning av satellitgenererade och topografiska kartor. Satellitbildfunktionen möjliggör 

att kartunderlaget kan visas för soldaten inom tio minuter. Samtidigt uppdateras den egna truppo-

sitionen var 30 sekund. Echelongvalprogrammet tillåter soldaten att kontrollera mängden data 

som ska hanteras. Soldaten kan välja att endast visa enskilda positioner av gruppmedlemmar på 

gruppnivå men kan också stegvis välja att se plutonen eller hela kompaniets positioner. Ett bild-

hanteringsprogram gör det möjligt för soldaten att ta och sända bilder från stridsfältet.
5455

 

 

Stryker VIC (Vehicle Integration Kit) 

Ett tillägg som monteras i stridsfordonet Stryker och gör det möjligt för varje ”Land Warrior”-

soldat att koppla upp sig i fordonet för tillgång till strömförsörjning av systemet och sända 

röst/data-kommunikation. Soldaten kan även vid uppkopplingen kommunicera med andra solda-

ter inne- och utanför det egna fordonet samt med soldater i andra Strykerfordon. Varje Stryker-

fordon har även en större bildskärm med en lägesbild från brigad och nedåt och är uppkopplat 

                                                 
53

 Army Technology.Land Warrior Integrated Soldier System 
54

Ibid 
55

Major Clifton, Nile L. Major Copeland, Douglas W. The Land Warrior Soldier System: A Case Study for the 

Acquisition of Soldier Systems.,227 
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mot armens övergripande ledningssystem FBCB2 (Force XXI BattleCommand Brigade and 

Below).
5657

 

 

 

Figur 10 Lägesbild från Stryker VIK 

 

 

4.2.3 Studier och rapporter om Land Warrior 

Detta stycke kommer behandla de lärdomar och erfarenheter som har uppstått från tester och från 

insatser i Irak och Afghanistan. 

Erfarenheter från Irak och Afghanistan 

Erfarenheter från Irak visar att ”Land Warrior”-systemet bidrog till att kraftigt öka enhetens 

effektivitet i form av ökat antal lyckade operationer, högre verkan och högre stridstempo.  

Bataljonen som använde sig av systemet lyckades utföra dubbelt så många lyckade operationer 

tillskillnad mot de bataljoner inom brigaden som inte hade tillgång till systemet.
58
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Army Technology.Land Warrior Integrated Soldier System 
57

Major Clifton, Nile L. Major Copeland, Douglas W. The Land Warrior Soldier System: A Case Study for the 

Acquisition of Soldier Systems, 228 
58

Keep Up the Fire:The story of 4/9 Land Warriors (TV-program).PEO Soldier. Tid 10:16-10:55 
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Systemet gjorde det möjligt för ökad noggrann orientering, minskad risk för egen bekämpning 

och ökad effektivitet vid gemensamma operationer. Funktionen ”digitalchemlight”
59

 och ”breadc-

rumbing”
60

  bidrog till ökad lägesuppfattning och en snabbare beslutprocess både upp och ner 

genom beslutskedjan.
616263

 Mätningar från insatsen visade även att bataljonen utrustade med 

systemet var effektivare i sökoperationer med uppgiften att ta fast viktiga individer. Varje batal-

jon tilldelades en lika omfattande lista över individer som var eftersökta. Bataljonerna utan stöd 

av systemet grep 9-16% av alla individer de tilldelats. Bataljonen med stöd av systemet grep 44 

% av de individer som tilldelats.
64

 

 

Lägesbildsystemet som visade alla soldater och fordonens positioner ökade effektiviteten. Det 

bidrog till att stridsfordonen noggrant kunde lokalisera de avsuttna soldaterna i dess närhet och 

effektivare kunde kordinera och understödja den avsuttna truppen.
65

 Gruppchefen kunde även 

fokusera mer på att leda striden än över att behöva orientera övriga om gruppens position.
66

 En 

annan fördel med att chefer på olika nivåer hade tillgång till samma lägesbild i realtid på hela 

enheten var att gruppchefen tog bättre beslut baserat på soldaternas position. Ett exempel på detta 

var när en stressad och utmattad gruppchef begärde indirekt eld på en position, men nekades på 

grund av olämpliga koordinater och begärdes noggrannare kontrollera den egna enhetens positio-

ner innan ny begäran skulle ske. Systemet bidrog då till en lägre risk för egenbekämpning. Sy-

stemet underlättade även vid behov av CAS (Close Air Support) då piloten snabbt och enkelt 

kunde upptäcka avsutten egen trupposition och då undvika egen bekämpning.
67
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Figur 11 Visar pilotens display över en skyttegrupp (grön färg) med ”Land Warrior”-systemet och ett stryker stridsfor-

don utrustad med VIK68 

 

Bataljonen höga effektivitet ledde till att de användes i första hand vid HVT (HighValue Target) 

operationer. Dessa operationer genomfördes genom att soldater sattes in i ett område där en 

misstänkt person förväntades befinna sig i (ofta i urban miljö) och för att personen inte skulle 

hinna fly krävdes det att soldaterna kunde ta sig till rätt plats inom en viss tid. Med stöd av dess 

goda lägesbild och noggranna navigeringssystem kunde varje utrustad soldat förflytta sig i den 

okända terrängen med en god säkerhet och hastighet.
697071

 

 

En ytterligare lärdom som kom fram var betydelsen av att veta sin egen position. Vikten av att 

snabbt kunna veta sin position kom inte fram i testerna som utfördes innan insatsen. Utan dess 

betydelse insågs först i Irak då insatserna skedde i okänd terräng, med ont om tid, urban miljö och 

under mörker.
72

  Bataljonen noterade även att ”Land Warrior”-systemet bidrog till en betydande 

effektivitet på stridstaktisk nivå. Det gav chefer på olika nivåer möjlighet att ta bättre beslut 

utifrån den information som visades och order kunde utdelas tydligare och snabbare till de under-

ställda. Detta bidrog till att soldaterna kunde reagera och agera snabbare än motståndaren och då 

få en överlägsenhet i eldstriderna.
7374
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Funktionen av att kunna sätta ut digital chemlights som sedan delas med till resterande soldaters 

HMD displayer visade sig vara till stor nytta bland annat vid stridsledning i öppen terräng under 

mörker. En annan stor fördel var att kunna markera ut motståndaren och styra gruppens eldre-

glering. Ett exempel där man nyttjade funktionen digital chemlights är att enheten kunde skapa 

ett digitalt rutnät i öppen terräng och dessa utgjorde utgångspunkter vid stridsledning och målan-

givning. Med stöd av det digitala rutnätet kunde sedan gruppchefen leda sina soldater i horison-

tellt och vertikalt led (se figur 12).  

 
Figur 12 Illustrerar ett digitaltrutnät över ett öppet fält med hjälp av digital chemlights (gröna prickar). En omgång 

soldater (blå prickar) förflyttar sig norrut medans en annan söder ut
75
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Då en grupp utsattes för eldgivning från en prickskytt markerade någon i gruppen snabbt ut 

prickskyttens position i terrängen vilket möjliggjorde att hela gruppens eld snabbt kunde ledas in, 

eller att andra enheter i närheten snabbt kunde manövrera för att bekämpa prickskytten. 

 

Vid ett tillfälle i Irak hamnade en enhet i bakhåll där motståndaren var kraftigt numerärt överläg-

sen. Gruppchefen lyckades dock utan visuell kontakt med sin grupp leda gruppen med hjälp av 

systemet och nedkämpa 19 av 25 upptäckta fientliga soldater.
76

 

 

I Afghanistan uppstod stora problem med hantering av vikt och strömförbrukningen av systemet 

då operationsmiljön i Afghanistan består av varierad bergig terräng med kraftiga höjdskillnader 

till stora ökenlandskap. Samtidigt kunde soldaterna sakna tillgång till stridsfordon vid situationer 

där de behövde förflytta sig dolt eller när de ville bespara lokalbefolkningens mark från åverkan. 

Detta innebar att soldaterna i dessa situationer kunde vara tvungna att bära utrustning för flera 

dygn utan återfyllning eller att kunna ladda upp batterierna i strykerfordonen.  

Detta ledde till att soldaterna belastades kraftigt av den extra vikten som batterierna innebar. 

Förutom vikten av systemet 3,3kg så väger ett batteri 1kg, och systemet förbrukar 3 batterier per 

dygn vilket innebar att under en tredagars operation så bar soldaten på 12 kg utöver den vanliga 

utrustningen.
77

 Utöver dessa situationer kunde systemet nyttjas fullt ut av enheter som befann sig 

i urban miljö med stöd av strykerfordon, till skillnad från de som verkade ute på avlägsna platser, 

i bergig miljö.
78

 Det noterades även att gruppchefer och omgångschefer nyttjade HMD displayen 

som mest vid orientering och förflyttning fram till dess att gruppen intagit sin stridsställning. Vid 

stridskontakt minskades användandet markant.
79

 

 

Sammanfattningsvis anser användarna av ”Land Warrior”-systemet att det fullt ut uppfyller 

förmågan eller underlättade kraftigt för chefen att få god lägesbild övertiden, förbättra ledning av 

gruppens förflyttning och eldgivning, kunna ta emot/utdela en order med endast röst och digital-

bild, orientera avsutten trupp snabbt och effektivt i okänd terräng, samordning av intilliggande 

enheter, bekämpa motståndare med indirekt eld, begära och justera eldunderstödet från en annan 

enhet, underlättar orientering i urban miljö och i byggnader, bekämpa motståndare med direktrik-

tad eld.
8081
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Användarna ansåg att systemet inte tillförde någon ökad effekt vid duellsituation eller vid för-

flyttning under direkt beskjutning. Saker som användarna ansågs bör förbättras var nätverkets 

täckning utanför urbanmiljö, användarbekvämligheten då det ansågs för otympligt med alla kab-

lar som är fäst i vapen och hjälm, inte behöva använda HMD displayen som primär riktmedel för 

vapnet och batteriets livslängd samt vikt. Batteriets förmåga och vikt var av stor betydelse för den 

avsuttna soldaten som bar all sin utrustning. Då längre batteritid och mindre vikt innebar färre 

och lättare batterier att bära på, vilket medförde att mer ammunition och vatten kunde medfö-

ras.
8283

 

 

4.3 Nett Warrior 

4.3.1 Bakgrund 

Föregångaren till Nett Warrior, systemet Land Warrior, med mer än 15 års utveckling och som 

vid flera omgångar nyttjats i skarpa insatser i Afghanistan och Irak, bidragit till att dess efterfölja-

re Nett Warrior har kunnat utvecklas och bli det senaste systemet som integrerat den avsuttne 

soldaten till ett digitalt nätverk. 

Det nya systemet ger, som sin tidigare version, en lägesbild för den avsuttne soldaten upp till 

högsta ledningen. Detta möjliggör för att snabbare och noggrannare beslut kan ske på stridsfälts-

taktisk nivå. Systemet Nett Warrior består av tre delar: strömförsörjning, radiokommunikation 

och C4I-system.
84

 

 

”Nett Warrior”-systemet har konfigurerats så att det inte är lika otympligt och tungt som ”Land 

Warrior”-systemet där kablar var kopplade till olika delar av stridsutrustningen, bland annat 

vapnet och hjälmen. Detta har ersatts med radio och riktmedel som inte är kopplat med kablar 

mot vapnet eller hjälmen. Andra faktorer som ändrats pågrund av ny utrustning är datorns proces-

sorkraft, vikthantering av batterier samt strömhantering av systemet och behovet av att rikta 

vapnet genom en HMD display. Detta har möjliggjorts av att den civila teknikutvecklingen skett 

snabbare än den militära teknikutvecklingen. Denna utveckling har lett till att alla delar i systemet 

består av COTS (Commersal Of The Shelf) förutom radiosystemet som sänder krypterad trafik 

och mjukvaran i datorn.
85

 

 

Den extra utrustning som var fäst på vapnet enligt den tidigare versionen (Land Warrior) har 

monterats bort och är nu tilläggsutrustning. Likaså HMD displayen som riktmedel. Anledningen 

till detta var att den extra utrustningen och displayen uppfattades som onödig vikt och att funk-
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tioner som att skjuta runt hörn knappt nyttjades av soldater under strid. De var även otympliga 

och påverkade soldatens rörlighet. Dessa funktioner är istället lämpade vid statisk tjänst, som vid 

bevakning eller spaningstjänst, då soldaten kan befinna sig i sitt värn i skyl samtidigt som vapnet 

befinner sig i eldställning.
86

 

 

 

 

 

 

Figur 13 Bild över ”Nett Warrior”-systemet batteri, radio och smarttelefon
87

 

 

4.3.2 De olika delsystemen 

Strömförsörjning 

”CWB”(Conformal Wearable Battery)-batteriet är töjbart och utformat så att det går att bära inuti 

ett kroppsskydd. Det medför att det blir mindre otympligt och plats frigörs på stridsvästen för 

annan utrustning som magasin och granater och radioapparater. Batteriet försörjer systemets 

delar, som radion och handdatorn, med ström. Detta innebär att behovet av att behöva bära med 

sig flera olika typer av batterier för varje system försvinner.
88

 

Batteriet har en kapacitet på 14 timmar utöver radion och handdatorn inbyggda batteri på 8 tim-

mar.
89

 Batteriet är byggt och testat för att kunna ge ström även om det träffas och penetreras av 
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en ballistisk projektil utan att batteriets material ska börja välla ut. Det påverkar inte heller kopp-

skyddets egenskaper mot projektiler.
90

 

 

Figur 14 Bild över montering av batteri i kroppsskydd
91

 

Radio 

AN/PRC-154 Rifleman Radio kopplar upp gruppen till ett datanätverk, med möjlighet att kom-

municera inom gruppen eller med utomstående enheter. Då radion kombineras med en handdator 

så blir det möjligt för soldaten att sända och ta emot text och bild, samt se sina gruppmedlemmars 

positioner och annan delad information, som farliga positioner i terrängen. 

Radion fungerar likt ett modem till en dator med möjlighet att skicka och ta emot krypterad data-

information ifrån olika system. 

 

Radions vikt är 770g med batteriet. Radions batteri varar i 9 timmar och därefter tar det ström 

från CWB batteriet. Räckvidden på radion är 2 km och varje soldats radio fungerar som en nod, 

vilket innebär att om två soldater befinner sig 3 km ifrån varandra och behöver sända data så kan 

en tredje soldat som befinner sig mellan dem fungera som en nod och vidare förmedla data mel-

lan de två soldaterna.
929394
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Figur 15 Bild över fordonsburna/soldatburna radion AN/PRC-155
95

 

För att datatrafiken från gruppen sedan ska kunna sändas upp till bataljonen och vidare uppåt i 

hierarkin så används det soldatburna systemet AN/PRC-155 Networking Manpack Radios. Sy-

stem väger 6kg och kan bäras av en soldat inom plutonen (lämpligast plutonchefens signalist) 

eller monteras i ett fordon för att uppnå en längre räckvidd. Även detta system fungerar som en 

nod vilket sänder trafik mellan olika enheter.
9697

 

 

Figur 16 En förtydligande bild över hur radiokommunikationen kan sändas
98

 

 

Handdatorn 

Smarttelefonen Samsung Galaxy Note 2 är omgjord till en handdator. Innan smarttelefonen integ-

reras i Nett Warrior så inaktiveras dess fabriksinställda kommunikationsegenskaper vilka är 

kommunikationsantennen, ”Wi-Fi”-funktionen, och ”Bluetooth”-funktionen. Istället kommunice-

rar den via en USB kabel kopplad mot soldatens radio. Radion ansluter sedan mot det gemen-

samma nätverket där röst och datatrafik sänds.    
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Figur 17 Bild över handdatorn (Samsung galaxy note 2)
99

 

 

För att förenkla vid orientering till fots finns möjlighet att ladda in allt från högupplösta kartor till 

satellitbilder i handdatorn, där användaren senare kan ange upplösning efter behov. På kartan 

syns sedan en ikon som representerar användarens GPS position. Användaren kan sedan placera 

ut digitalchemlights på displayen som kan representera motståndarens positioner, den tänkta 

framryckningsvägen, misstänkta punkter i terrängen, skjutgränser med mera. Handdatorn kan 

sända och ta emot textmeddelanden, bild och video samt visa positioner av egen avsutten trupp 

och fordon. Samma information kan även ses av andra enheter. Det går även att sortera bort 

onödig information som riskerar att störa användarens brukande av systemet.
100
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Figur 18 Bilden visar handdatorns interface från applikationen Tactical Nav101 

 

Tillbehör  

”Nett warrior”-systemet är tillskillnad från Land Warrior inte knutet till ett visst kikarsikte eller 

sensor. Just nu används olika versioner av IR-riktmedlet AN/PAS-13 TWS beroende på vapen-

typ.
102

 

 

 

Figur 19 Bild på AN/PAS-13 TWS
103
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Som ledning av indirekt eld och spaning används kikaren LLDR 2H. Denna kikare består av 

värmekamera, ögonsäker laseravståndsmätare, astronomisk navigering, digital magnetisk 

kompass, GPS. Under dagtid är räckvidden för att upptäcka fordon 7 km och under nattetid är 

räckvidden 3km. Det är möjligt att leda in eld på avstånd upp till 5km.
104

 

 

 

Figur 20 Bild av LLDR 2H
105

 

Andra tillbehör som i Nett Warrior kan tillföras vid behov tillskillnad från i ”Land Warrior”-

systemet är möjligheten att lägga till olika applikationer. Applikationen Tactical Nav har en 

funktion där användaren tar en bild eller video på en viss plats i terrängen. Därefter kalkylerar 

applikationen automatiskt ut bildens GPS-position utifrån användarens GPS-position och bäring. 

Slutligen skapas en ikon på den digitala kartan vid koordinaten som bilden är tagen på. Andra 

användare inom det gemensamma nätverket kan sedan ta del av denna information som syns på 

den digitala kartan.
106

 

 

4.3.3 Studier och rapporter om Nett Warrior 

I och med att Nett Warrior inte har använts i en skarp insats så finns det begränsad dokumenterad 

erfarenhet kring systemet. Studien ”Nett Warrior C3Conflict Experiment: Measuring the Effect of 

Battlefield Awareness in Small Unit”
107

 undersöker de fördelar inom ledning som ”Nett warrior”- 

systemet kan bidra med till en grupp. Undersökningen genomfördes med datorspelet 

”C3Conflict” där deltagarna endast fick kommunicera genom textmeddelande i en chatt. Använ-

darna fick endast använda röstkommunikation då de befann sig i direkt anslutning till varandra. 

En av grupperna hade full tillgång till de funktionerna ”Nett warrior”- systemet bestod av och 

denna grupp jämfördes med en annan grupp utan dessa funktioner.  

 

Studien kom fram till att Nett Warrior bidrog till att en effektivare informationsöverföring kunde 
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ske både upp och ner i ledningskedjan. Gruppchefen behövde inte samla gruppen lika ofta för 

ordergivning och delade ut färre order för att leda gruppen till rätt position eller riktning att ob-

servera mot. Möjligheten att sätta ut digital chemlights på kartan med en kort beskrivning av 

innebörd bidrog till denna effekt. Gruppchefen sände även mer relevant information till pluton-

chefen vid stridskontakt och kunde snabbare hantera och effektivare delge en order från pluton-

chefen ner till omgångschefen. Gruppens hastighet vid förflyttning och orientering i terrängen 

ökade.  

Slutligen nämner studien att fördelarna som uppstår av effektivare kommunikation och truppför-

flyttning leder till en lägre kognitiv belastning för gruppchefen. Detta ledde till att gruppchefen 

valde att använda den frigjorda tiden till att planera inför sitt nästa beslut och sända viktigare 

information uppåt till plutonchefen.  

 

4.4 Möjliga risker med C4I-system 
Författaren Gerry Larsson tar upp i boken ”9 noter om NBF” intressanta tankar om vad den mo-

derna informationsutvecklingen kan innebära. Det informationsöverskott som kan uppstå i grup-

pens gemensamma lägesbild kan skapa en falsk känsla av säkerhet och leda till en ökad risk för 

”groupthink”. Företeelsen ”groupthink” kan inträffa i en grupp som utsätts för stark stress där en 

strävan efter enighet uppstår istället för ett kritiskt förhållningssätt mot gruppens egna idéer. En 

ökad informationstillgång kan innebära en förhöjd risk av att en chef på en högre nivå detaljstyr 

enheter på lägre nivå. Detta innebär att chefen istället för att säga vad som ska göras även be-

stämmer hur en chef på lägre nivå ska utföra detta. 

 

Författaren skriver även att en svag chef som leder en grupp löper risk för att en soldat oavsett 

grad som befinner sig på en lämpligare plats i nätverket får en mer framträdande position än 

chefen, då resten av gruppen kan anse att soldaten har lika mycket information som deras chef 

har. En gemensamlägesbild för alla i en enhet kan då medföra en förhöjd risk för en otydlig led-

ningskedja.
108 

5 Analys 
Fallstudien av det fiktiva scenariot syftar till att belysa hur ett handburet C4I system liknande 

Nett Warrior på soldatnivå i gruppstorlek kan användas och bidra till en effektivare ledning och 

planering vid bevakningstjänst. Detta genomförs genom att först belysa hur en grupp soldater 

med systemet löser uppgifter samt hur en grupp soldater löser samma uppgift utan stöd av syste-

met. Scenariot utspelar sig på Drottningholm och utgår ifrån en grupp soldater som bevakar ett 

objekt och illustrerar hur gruppen löser de olika uppgifter som de ställs inför. Soldaternas uppgift 

är att bevaka ett objekt. I Nomenklatur för markstrid definieras begreppet bevaka som: ”Uppgift 

som syftar till att observera, rapportera och försvåra viss typ av hot mot visst objekt eller viss 

verksamhet”
109

.  
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Reglementet Markstridsreglemente 4 pluton beskriver vaktens uppgifter vid bevakning och hot 

mot skyddsvärda objekt. Vakten ska kontrollera och undersöka personal, patrullera i och utanför 

objektet samt övervaka området. Hotet mot objektet består av element som försöker stjäla doku-

ment, vapen och ammunition.
110

 

 

Bevakning av objektet sker genom en patrullerande dubbelpost (Benämns PD) bestående av två 

soldater som övervakar objektet och dess kringliggande omgivning.
111

 En grupp (benämns larm-

styrka) bestående av åtta soldater, varav en gruppchef, befinner sig i en vaktlokal invid objektet i 

beredskap med uppgift att understödja den PD. Larmminor är även utplacerade i terrängen runt 

objektet och inuti de tre byggnaderna i objektet finns det rörelsesensorer. Motståndaren i scenari-

ot är beväpnade med lättare eldhandvapen.(se figur 21) 

Scenariot fokuserar på de möjligheter och begränsningar det tekniska systemet medför. Det som 

har tagits fram i scenariot nedan har sitt ursprung ur arbetets tidigare redovisade material om 

”Land Warrior”- och ”Nett Warrior”-systemen.  

 

 

Figur 21 Översikt över viktiga byggnader som bevakas (inringad), vaktlokal (blå cirkel) med larmstyrkan (8man), patrul-

lerande dubbelpost (2man) och larmminors utplacering i terrängen. 

                                                 
110

 Markstridsskolan, Markstridsreglemente 4 Pluton, 149 
111

 Ibid. 150 
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5.1 Scenario 
Scenariot är uppdelat i tre moment. Det första momentet inleds med att den patrullerade dubbel-

posten dagtid kontrollerar behörighet till objekten. Därefter under det andra momentet patrullerar 

och övervakar området. Det tredje momentet sker nattetid då ett tystlarm utlöses av rörelsesen-

sorn i en av byggnaderna. 

 

5.1.1 Soldater med tillgång till ett handburet C4I-system 

En individ begär inträde till objektet. PD kontrollerar individers behörighet. Det visar sig att 

individen har glömt sitt passerkort. Namn tas av individen som sedan via C4I-systemet matchas 

med en databas för kontroll av behörighet. Fotoidentifikation av individen skickas från databasen 

till displayen så att PD kan bekräfta identitet. 

 

Därefter patrullerar PD området och upptäcker möjligt sabotage på en av byggnaderna. PD foto-

graferar byggnaden och med applikationen ”Tactical Nav” visas historik från tidigare patrullrun-

dor utifrån koordinaterna från platsen. PD upptäcker att det möjliga sabotaget uppkommit nyligen 

genom att jämföra med tidigare bilder på byggnaden. Därefter skriver PD en rapport på plats som 

sedan laddas upp på nätverket. PD patrullerar vidare och tittar i historiken över vart i området 

som tidigare dubbelposter har patrullerat för att kontrollera de områden som inte har övervakats 

under den senaste tiden. 

 

Rörelsesensorn till ett objekt utlöses och PD ser i sitt C4I-system vilken byggnad sensorn har 

utlöst i samt att de befinner sig närmare objektet än larmstyrkan. PD tar beslut att framrycka mot 

objektet och samtidigt framrycker larmstyrkan mot objektet. Den PD framrycker den kortaste 

sträckan mot objektet och med stöd av C4I-systemet tar de eldställningar mot ingången och in-

väntar larmstyrkan. PD anmäler i radion att de bevakar utgången och inte upptäckt någon lämna 

objektet. Efter en stund upptäcker PD att en obehörig individ lämnar byggnaden och beordrar 

halt. Individen tar skydd och beskjuter PD. PD besvarar elden och märker samtidigt ut individen 

på den digitala kartan i C4I-systemet.  

 

Larmstyrkan närmar sig objektet och dess gruppchef ser PD och motståndarens positioner på den 

digitala kartan. Gruppchefen tar beslutet att framrycka genom den larmminerade terrängen, men 

utan att röja de, i syfte att anfalla motståndarens flank. Gruppchefen markerar ut på den digitala 

kartan vart larmstyrkan ska fram till. Med hjälp av C4I-systemet kan larmstyrkan orientera ige-

nom skogen och undvika larmminorna. Gruppchefen anropar sedan PD på radio och berättar att 

de framrycker mot motståndarens flank. PD kan via C4I-systemet se larmstyrkans position. Slut-

ligen medför gruppens samlade eldstyrka till att motståndaren ger upp. Händelsen rapporteras och 

lagras i en databas i C4I-systemet. (figur 22 illustrerar händelseförloppet)  
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Figur 22 Soldater med tillgång till C4I-system. Larmet har utlösts i byggnaden.  Larmstyrkan har framryckt genom 

skogen och den minerade terrängen i syfte att bekämpa mot motståndaren från två håll. 

 

5.1.2 Soldater utan stöd till handburet C4I-system 

En individ begär inträde till objektet. PD kontrollerar individens behörighet. Det visar sig att 

individen har glömt sitt passerkort. ID tas av individen och PD anropar vaktlokalen via radion för 

att kontrollera individen. Därefter patrullerar PD området och upptäcker möjligt sabotage på ett 

av objekten. PD fotograferar objektet. Efter patrullrundan skrivs en rapport och förvaras fysiskt i 

ett arkiv. 

Rörelsesensorn i en byggnad utlöses och sänder en signal till vaktlokalen. PD anropas och med-

delas med koordinater vid vilken plats ett larm har utlösts och får ordern att framrycka mot bygg-

naden. Även larmstyrkan påbörjar att framrycka mot bygganden. PD når fram till objektet tar 

eldställningar mot ingången och inväntar larmstyrkan. PD anmäler i radion sina koordinater. De 

bevakar utgången och har inte upptäckt någon lämna byggnaden. Efter en stund upptäcker PD att 

en individ lämnar byggnaden och beordrar halt. Individen tar skydd och beskjuter PD. PD besva-

rar elden. 
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Larmstyrkan närmar sig byggnaden och dess gruppchef anropar PD för att få uppdaterad informa-

tion om deras och motståndarens position. Gruppchefen tar beslutet att framrycka längs stigen för 

att underlätta förflyttningen samt behålla ett högt tempo i syfte att möta upp PD och undvika 

risken för egenbekämpning för att därefter samordnat bekämpa motståndaren. Slutligen medför 

gruppens samlade eldstyrka till att motståndaren ger upp. 

Händelsen rapporteras och förvaras i ett fysiskt arkiv. (figur 23 illustrerar händelseförloppet) 

 

Figur 23 Soldater utan tillgång till C4I-system.  Larmstyrkan är beroende av att framrycka efter stigen genom skogen, 

samt är i behov av att få överblick över hela enheten för att undvika egenbekämpning 
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5.1.3 Analys av scenariot 

I detta stycke sker en analys av scenariot utifrån de två olika fallen där soldaterna i det ena fallet 

har stöd av C4I-systemet och soldaterna i det andra fallet saknar det. Med utgångspunkt i 

DOODA-loopen studeras sedan effektivitet av beslutsfattande och handlande i de olika fallen.  

Första momentet 
Under det första momentet i scenariot kontrollerar PD en individs behörighet till objektet. Indivi-

den har glömt sitt passerkort och PD tar stöd av det handburna C4I-systemet. Med systemet kan 

PD mata in namnet på individen och få tillgång till bild på individen om denne är behörig. Detta 

möjliggör för tidsaktuell information om individens behörighet är giltig, vilket minskar risken för 

obehörig personal i objektet. Personal som tidigare ägt behörighet kan till exempel ha avskedats 

följande dag men inte lämnat tillbaka passerkort. En fotodatabas över efterlysta individer kan 

upprättas och användas då individer vägrar identifiera sig eller saknar id. En bild tas av individen 

som sedan automatiskt jämförs mot fotodatabasen. Utan stöd av C4I-systemet vid behörighets-

kontroll kan PD endast begära legitimation på individen för att sedan anropa på radio till högre 

chef för kontroll av behörighet. PD behöver även minnas alla efterlysta individers utseende. 

Tillgång till C4I-systemet är ett mer effektivt stöd än tidigare vid behörighetskontroll då det 

medför att sensemakingfasen i DOODA-loopen uppnås snabbare. Tillgång till ett C4I-system 

bidrar till datainsamlingsfasen genom att det förser PD med senaste data om behörighet och 

presenterar den grafiskt. Data syftar här till bilder på individer som har behörighet eller är efter-

lysta. Genom detta har PD ett konstant flöde av underlag för sensemakingfasen. När PD har 

skapat sig en förståelse om situationen och förstått vad som ska göras med individen kan PD i 

detta fall neka eller bevilja tillträde samt gripa individen.  

 
Andra momentet 
Under det andra momentet patrullerar PD området och möjlig sabotage upptäcks vid ett av objek-

ten vilket sedan leder till dokumentation av en rapport. Med stöd av systemet kan PD enklare 

upptäcka förändringar i miljön genom grafiskt kunna se tidigare historik över omgivningen kring 

objektet. Detta innebär att PD inte behöver vara bekant med området som bevakas för att kunna 

upptäcka en förändring. PD kan enkelt dokumentera händelsen och lagra denna händelse på C4I-

systemet under platsen på den digitala kartan. Efterföljande patruller kan sedan ta del av informa-

tionen. Utan stöd av systemet är risken att PD inte upptäcker sabotaget om inte PD varit vid 

platsen tidigare. Vid dokumentering av platsen lagras sedan händelsen fysiskt i en pärm som 

förvaras vid vaktlokalen. Detta innebär att tillgången till ett C4I-system medför en ökad effekt 

vid patrullering och övervakning. Systemet hjälper PD att snabbare få en förståelse av situationen 

genom att sensemakingfasen förser PD med lättåtkomlig tillgång av lagrad data om omgivningen 

via datainsamlingsfasen.  

Tredje momentet 
Vid det tredje momentet utlöses ett larm i en av byggnaderna. PD och larmstyrkan framrycker 

mot byggnaden. Därefter uppstår en eldstrid mot förövaren vilket senare leder till att förövaren 

grips. I det första fallet har PD stöd av systemet och blir därigenom uppmärksammad på det larm 
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som har utlösts i en av byggnaderna. Genom C4I-systemet ser PD de positioner där larmet har 

gått samt där PD och larmstyrkan befinner sig. PD kan med GPS-stödet i systemet framrycka den 

snabbaste vägen mot objektet utan att behöva ödsla tid på att med hjälp av en karta finna de 

koordinater som byggnaden befinner sig på och sedan hitta sin egen position på kartan. Detta 

innebär även att PDs förmåga vid orientering i terräng inte påverkas nämnvärd av förhållanden 

som innebär sämre sikt och orientering som till exempel dimma, mörker eller snötäckta stigar och 

vägar. Detta gäller även vid orientering inomhus vilket underlättar PDs möjlighet att snabbt nå 

fram och veta exakt vilket våningsplan och rum som larmet har utlösts i. PD når fram till objektet 

och meddelar gruppchefen att de bevakar utgången. Gruppchefen ser direkt i sin display vart de 

befinner sig och vilken utgång som bevakas. När förövaren lämnar byggnaden märks förövaren 

sedan ut av PD på den digitala kartan och gruppchefen ser personens position i sin display.  

Gruppchefen för larmstyrkan har nu en tydlig lägesbild över situationen där han ser terrängen, 

med utmärkta larmminor och stigar, samt aktörernas (PD, larmstyrkan och förövaren) position i 

terrängen på den digitala kartan. Gruppchefen för larmstyrkan väljer då att angripa förövaren från 

ett annat håll än PD för att kunna bekämpa förövaren mer effektivt. Larmstyrkan kan därför 

obehindrat framrycka och orientera sig genom skogen och undvika de larmminor som är utsatta i 

skogen utan att riskera att bekämpa PD. Slutligen kan händelsen rapporteras med plats och tid för 

att sedan lagras i systemet. Efter en tid kan flera olika händelser som sparats i systemet enkelt 

analyseras för att få reda på vid vilken tidpunkt och plats det är störst risk för angrepp.  

 

Utan stöd av systemet så krävs det att PD meddelas via radio att ett larm har gått i en byggnad. 

Därefter orientering sig PD fram till byggnaden med hjälp av karta. Vid dålig sikt eller om PD 

inte har hög kännedom om terrängen så begränsas de till att framrycka efter vägar och stigar. När 

PD når objektet meddelar de sin position genom att ange sina koordinater på kartan för gruppche-

fen för larmstyrkan. Gruppchefen för larmstyrkan märker ut deras position på sin karta. Grupp-

chefen leder larmstyrkan den snabbaste vägen mot objektet och även här begränsas framryck-

ningen efter vägar och stigar. Gruppchefen tar beslut att framrycka mot PD i syfte att undvika 

egenbekämpning. Att lämna stigen och framrycka genom skogen skulle innebära att gruppchefen 

måste ödsla tid på att orientera sig rätt och kräver en hög samordning inom larmstyrkan under 

förflyttningen i betäckt terräng. Större delen av gruppchefens fokus tas då i anspråk av att leda 

larmstyrkan i terrängen, undvika egen bekämpning, samt att vara beredd att leda larmstyrkan vid 

stridskontakt. Direkt innan larmstyrkan anländer till objektet anropar återigen gruppchefen PD 

för att orientera sig om deras position. Efter eldstriden då förövaren grips skrivs en rapport över 

händelsen som förvaras i fysisk form i ett arkiv. 

 

Tillgång till det handburna C4I-systemet under det tredje momentet i scenariot bidrar till en 

allmän högre effektivitet då C4I-systemet ser till att DOODA-lopens sensemakingfas kortas ned 

vilket innebär att soldaten får en snabbare förståelse av situationen och leder till snabbare beslut 

och handlingstempo. Inledningsvis i datainsamlingsfasen hämtas information om att ett larm har 

utlösts och positionen där detta skett samt information om var användaren befinner sig. C4I-

systemet kortar ned tiden det tar för information att samlas in samt ger en större mängd relevant 
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information vilket gör att datainsamlingsfasen tar mindre tid. C4I-systemet sorterar och bearbetar 

informationen och visar den på ett begripligt sätt vilket bidrar till att soldaten snabbare kan bilda 

sig en förståelse av situationen i sensemakingfasen och snabbare ta sig till planeringsfasen för att 

planera hur denne ska agera för att sedan, i orderfasen, konstruera en konkret anvisning av vilka 

åtgärder som skall vidtas. Under soldaternas framryckning underlättades deras orientering vilket 

ledde till förflyttningen kunde ske snabbare. Utifrån DOODA-Loopen skickas automatiskt stän-

dig grafisk data om terrängen, egen position och andra viktiga positioner från datainsamlinsfasen 

till sensemakingfasen. Detta innebär att soldaten spenderar mindre tid i sensemakingfasen för att 

bilda sig en förståelse om vilken riktning förflyttningen ska ske. Även gruppchefen spenderar 

mindre tid i sensemakingfasen för att bilda sig en förståelse av läget. I scenariot har gruppchefen 

tillgång till automatiskt uppdaterad data om motståndarens position, egen trupps positioner, 

terrängen och mineringar. Detta leder till att gruppchefen får större valmöjlighet i hur uppgiften 

ska lösas. 

6 Resultat 

6.1 Slutsats 
Utifrån analysen kan man dra slutsatsen att soldaten vid stöd av ett C4I-system ökar förmågorna 

orientering, lägesuppfattning och ledning. 

6.1.1 Orientering 

Soldatens förmåga till orientering i terrängen ökar då systemet i realtid visar soldatens position på 

den digitala kartan. Soldaten ödslar då mindre tid på att orientera sin egen position i förhållande 

till terrängen. Detta innebär att soldaten lättare kan förflytta sig i svårframkomlig terräng eller 

under svåra siktförhållanden. Soldaten blir då mindre beroende av att framrycka längs vägar och 

kan då lättare framrycka den taktiskt effektivare vägen. Detta kan innebära kortare förflyttnings-

tid eller en säkrare förflyttning i form av skydd eller skyl, till exempel igenom kraftigt betäckt 

terräng. Med stöd av systemet minskas även annan påverkan på orientering som kan uppstå vid 

förhållande som innebär lägre sikt och svårare att finna sin egen position, till exempel mörker, 

dimma, rök, med mera. Slutligen innebär detta att soldatens kännedom av området kring objektet 

inte blir en avgörande faktor som påverkar orienteringsförmågan då denna faktor blir irrelevant 

när soldaten nyttjar C4I-systemet.  

6.1.2 Lägesuppfattning 

Den ökade lägesuppfattningsförmågan syftar här på soldatens möjlighet att lättare kunna skapa 

sig en överblick över, och förståelse om den aktuella situationen. Genom att lagra uppdaterad 

data i realtid om till exempel tidigare händelserapporter, viktiga individer och foton på objektet, 

så kan soldaten vid behov underrätta sig om viktiga individer, upptäcka förändringar i miljön 

eller ta del av viktig underrättelseinformation och tidigare händelserapporter. Slutligen innebär 

detta att soldatens erfarenheter efter att ha tjänstgjort vid objektet inte blir en avgörande faktor 

som påverkar soldatens uppfattning av omgivningen då även denna faktor blir mindre relevant 

när soldaten nyttjar C4I-systemet. 
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6.1.3 Ledning 

Ökad ledningsförmåga innebär i denna kontext att samordna soldater i en viss situation för att 

uppnå ett eget mål. C4I-systemet medför att DOODA-lopens sensemakingfas kortas ned hos 

användaren vilket leder till en högre effektivitet då användaren får en snabbare förståelse av 

situationen vilket leder till snabbare beslut och handlingstempo. Genom att sensorer skickar data 

till C4I-systemet så uppnås ett högre handlingstempo hos soldaten då soldaten inte behöver vänta 

på order från chefen utan istället genom information från sensorerna kan fatta egna beslut. Med 

C4I-systemet får chefen en kontinuerligt uppdaterad överblick över sina underställdas positioner 

och kan tydligare sända ut order och leda utan att behöva befinna sig i direkt anslutning till solda-

ten för att ge en order. Svårigheter som uppstår vid ledning under mörker, svår terräng eller 

ogynnsamt väder får då en mindre inverkan vid ledning. Detta innebär att chefen inte behöver ta 

lika stor hänsyn till yttre förhållanden som i regel medför begränsningar vid ledning. Chefen 

behöver inte heller ödsla tid på att orientera sig om sin enhets position vilket innebär att mer tid 

frigörs för planering av handlingsmöjligheter inför ordergivning. 

6.2 Svar på frågeställning 
För att återkoppla till arbetets inledande avsnitt redovisas här arbetets frågeställning vilken däref-

ter besvaras: 

”Vilken militär nytta kan ett handburet C4I-system bidra med vid planering och ledning av en 

grupp vid bevakningstjänst?” 

 

C4I-systemet bidrar till att öka soldatens förmåga vid orientering. Tillgången till en digitalkarta 

underlättar orientering vid svåra förhållanden som i betäckt terräng, nedsatt sikt och mörker. 

Soldaten får en ökad förmåga att underrätta sig om viktiga aktörer och tidigare händelser som 

skett vid objektet vilket gör det lättare att upptäcka förändringar i miljön. Utan stöd av C4I-

systemet så krävs det att soldaten tidigare har tjänstgjort vid objektet och samlat på sig kunskap 

och erfarenhet. Detta innebär att en nyplacerad soldat, som har begränsad erfarenhet och kunskap 

om objektet och dess omgivning, med C4I-systemet snabbt kommer upp i samma nivå som en 

erfaren soldat som bevakat objektet en längre tid. 

 

Systemet ger soldaten möjlighet att samla in data om händelser som kan lagras och presenteras 

direkt på den digitala kartan för chefen, vilket leder till att en större förståelse för situationen kan 

nås på kortare tid än vid användande av analog utrustning. 

 

C4I-systemet ger även en högre stridseffektivitet och flexibel ledning. Chefen kan tydligt visa i 

terrängen vart han vill gruppera soldaterna utan att behöva ha en samlad ordergivning. Chefen 

kan snabbt få en god överblick över egen enhet, motståndaren och terrängen, vilket leder till att 

chefen får ett informationsöverläge jämfört med motståndaren. Detta innebär att chefen enklare 

kan ta initiativet och utnyttja de tillfällen som ger en taktisk fördel. 

 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2014-06-08 

OP 11-14 

Kd Aram Kerro 

 

 

 - 43 -  

6.3 Diskussion utifrån resultatet 
Med min egen erfarenhet av bevakningstjänst och de kunskaper jag nu inhämtat genom detta 

självständiga arbete bedömer jag att C4I-systemets största fördel vid bevakning, är möjligheten 

för en soldat som är obekant med terrängen eller objektet att snabbt tillägna sig en lägesuppfatt-

ning om platsen. Soldaten kan med stöd av C4I-systemet orientera i terrängen och få tillgång till 

viktig information om aktörer och händelser genom att läsa äldre händelserapporter. På den digi-

tala kartan kan soldaten under markerade positioner se vad som tidigare hänt i området med 

tillhörande bilder på hur terrängen tidigare sett ut. Jag tror också att detta är en stor fördel vid 

bevakning under en längre period då enheter och soldater ofta byts ut och tillgången till en kun-

skapsbank minskar behovet av tidigare erfarenhet. Den kollektiva kunskapsbanken utökas stän-

digt vilket gör att man inte går miste om de erfarenheter och information som tidigare vakt tilläg-

nat sig och som pågående vakt kan behöva. Den pågående vakten slipper då göra samma misstag 

som avgående vakt gjort för att tillägna sig samma erfarenhet, vilket skapar en effektivare organi-

sation. 

 

Avslutningsvis har jag i under arbetet inte lyckats hitta någon dokumenterat erfarenhet av pro-

blem som uppstått med användande av ett C4I-system, bortsett från den tekniska aspekten. Dock 

anser jag att en viktig aspekt att ta hänsyn till är det författaren och professor i ledarskapspsyko-

logi Gerry Larsson i boken ”9 noter om NBF” anser om vad den moderna informationsutveck-

lingen kan innebära. 

 

Författaren menar att informationsöverskott som kan uppstå i gruppens gemensamma lägesbild 

kan skapa en falsk känsla av säkerhet och leda till en ökad risk för ”groupthink”. Företeelsen 

”groupthink” kan inträffa i en grupp som utsätts för stark stress där en strävan efter enighet upp-

står istället för ett kritiskt förhållningssätt mot gruppens egna idéer. En ökad informationstillgång 

kan innebära en förhöjd risk av att en chef på en högre nivå detaljstyr enheter på lägre nivå. Detta 

innebär att chefen istället för att säga vad som ska göras även bestämmer hur en chef på lägre 

nivå ska utföra detta.  

 

Slutligen anser författaren att en gemensam lägesbild för alla i en enhet kan medföra en förhöjd 

risk för en otydlig ledningskedja. En svag chef som leder en grupp löper risk för att en soldat 

oavsett grad som befinner sig på en lämpligare plats i nätverket får en mer framträdande position 

än chefen då resten av gruppen kan anse att soldaten har lika mycket information som deras chef 

har. Starka individer får i detta system en möjlighet till ett större inflytande. De kan se till att de 

hamnar i en gynnsam position vilket gör att de kan påverka hela enhetens handlande, men starka 

individer kan även under vissa omständigheter påverka gruppens handlande även från en ogynn-

sam position.
112
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6.4 Förslag till fortsatta studier 
Dagens C4I-system på soldatnivå är fortfarande väldigt nytt och har endast hunnit användas 

under en begränsad omfattning i skarpa insatser. Förutom det amerikanska systemet har det 

franska systemet Félin och det tyska IdZ2 börjat användas operativt i Afghanistan
113

. Dock har 

systemen endast använts mot lågteknologiska motståndare. Förslag för fortsatta studier inom 

ämnet ges nedan.  

 

Vilken militär nytta har ett C4I-system på soldatnivå mot en högteknologisk motståndare? 

 

Vilka faktorer påverkar utgången av striden då C4I-system på soldatnivå används av två stridande 

parter?  

 

  

                                                 
113

Armada International, Where do modern soldier programmes now stand? 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2014-06-08 

OP 11-14 

Kd Aram Kerro 

 

 

 - 45 -  

7 Referenser 

7.1 Tv-program 
Keep Up the Fire: The story of 4/9 Land Warriors (TV-program).PEO Sol-

dier.2010.http://www.youtube.com/watch?v=UvEvq2Mal1A (hämtad 2014-05-13) 

7.2 Litteratur 
Andersson, Jonas, Teknik till stöd för ledning, 1. uppl., Försvarshögskolan, Stockholm, 2009 

 

Andersson, Kurt, Grunder, 1. uppl., Försvarshögskolan, Stockholm, 2007 

 

Artman, Kristian & Westman, Anders, Sensorteknik, 1. uppl., Försvarshögskolan, Stockholm, 

2007 

 

Axberg, Stefan, Teori och metod, Försvarshögskolan, Stockholm, 2013 

 

Denscombe, Martyn, Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsve-

tenskaperna, 2. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2009 

 

Larsson, Gerry (red.), 9 noter om NBF, Institutionen för ledarskap och management, Försvars-

högskolan, Stockholm, 2005 

 

Sun, Zi, SunZis krigskonst. samt Taigongs sex strategier. Simas metoder. Wu Zis krigskonst. Wei 

Liao Zis krigskonst. Gulstensgubbens tre strategier. Samtalen med kejsarTaizong av Tang. Sun 

Bins krigskonst, Santérus, Stockholm, 2010 

 

7.3 Avhandlingar, uppsatser och rapporter 
Brehmer, Berndt, Vad är ledningsvetenskap? Kungliga krigsvetenskapsakademins handlingar och 

tidskrift, 2008-1 

 

Hellgren, Charlotte, Hörberg, Ulf & Sandberg, Stig, Soldatens informationshantering: förmåga 

att minnas bäring och avstånd, Avdelningen för informationssystem, Totalförsvarets forsknings-

institut (FOI), Linköping, 2011 

 

Hellgren, Charlotte. Taktisk Navigering i skogsterräng- En jämförande studie av två navigerings 

displayer, Linköpings universitet, 2011. 

 

Major Clifton,Nile L. Major Copeland, Douglas W. The Land Warrior Soldier System: A Case 

Study for the Acquisition of Soldier Systems. Naval Postgraduate SchoolMonterey, California, 

2008 

 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2014-06-08 

OP 11-14 

Kd Aram Kerro 

 

 

 - 46 -  

Major Rosen,Joseph L. Major Walsh, Jason W.TheNett Warrior System: A Case Study for the 

Acquisition of Soldier Systems. Naval PostgraduateSchool, Monterey, California, 2011 

 

Lundholm, Kristoffer,  Lägesbild på informationsarenan: översikt och diskussion, Informations-

system, Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), Stockholm, 2011 

 

Smith, Christian. Nett Warrior C3Conflict Experiment: Measuring the Effect of Battlefield 

Awareness in Small Unit.Naval Postgraduate School, Monterey, California, 2011 

 

7.4 Handböcker, reglementen, utbildningsanvisningar ochskrivelser 
Markstridsreglemente 4 Pluton, Försvarsmakten.2011 

Markstridsreglemente 1:4 Nomenklatur för Markstrid. Försvarsmakten. 2011 

7.5 Tidskrifter och publikationer 
Armada, Compendium Modern Soldier Programmes- All About Power. Armada international, 

2013 http://www.armada.ch/modern-soldier-programmes-compendium/(hämtad 2014-05-13) 

 

Försvarsmakten. Teknik och materiel möter människa – soldatsystemets utveckling. Armé-

nytt nr 2 (2011) http://www.forsvarsmakten.se/Global/Myndighetswebbplatsen/6-

akutellt/Tidningar%20ej%20FF/armenytt/Armenytt%20nr%202_2011.pdf (hämtad 2014-05-

13) 

 

Gourley, Scott R. Soldier Armed:NettWarrior.ARMY Magazine 62 no. 3 (2012) 

http://www.ausa.org/publications/armymagazine/archive/2012/03/Documents/SA_0312.pdf 

(hämtad 2014-05-13) 

 

Gourley, Scott R. NettWarrior:Mission.ARMY Magazine(2013). 

http://www.ausa.org/publications/armymagazine/archive/2013/06/Documents/Gourley1_June201

3.pdf (hämtad 2014-05-13) 

 

Olsen, John. Command, Control, Communications, Computers and Intelligence (C4I) Sys-

tems.Raytheon Technology Today.ISSUE 2.(2012) 

 

7.6 Elektroniska dokument och hemsidor 
Apple. Tactical NAV. https://itunes.apple.com/se/app/tactical-nav/id412650650?mt=8(hämtad  

2014-05-14) 

 

Army Technology.Land Warrior Integrated Soldier System, United States of America.2011. 

http://www.army-technology.com/projects/land_warrior/(hämtad 2014-05-13) 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2014-06-08 

OP 11-14 

Kd Aram Kerro 

 

 

 - 47 -  

 

Armada International, Where do modern soldier programmes now stand?.(2012). 

http://www.armada.ch/where-do-modern-soldier-programmes-now-stand/(hämtad 2014-05-13) 

 

Deagel.German IdZ Future Warrior to Be Deployed in Afghanistan(2014) 

http://www.deagel.com/news/German-IdZ-Future-Warrior-to-Be-Deployed-in-

Afghanistan_n000000302.aspx(2014-05-14) 

 

Defense industry daily.Slimmer, Trimmer US Army Land Warrior System Moves Ahead.2010. 

http://www.defenseindustrydaily.com/Slimmer-Trimmer-US-Army-Land-Warrior-System-

Moves-Ahead-05890/(hämtad 2014-05-13) 

 

Defence industry daily. Europes 21
st
 century infantry programs(2005) 

www.defenseindustrydaily.com/europes-21st-century-infantry-programs-0350/(hämtad 

2014-05-14) 

 

DOT&E. ARMY PROGRAMS Nett Warrior. 2013.  

http://www.dote.osd.mil/pub/reports/FY2013/pdf/army/2013nettwarrior.pdf (hämtad 2014-05-14) 

 

Federation of American Scientists.Lightweight Laser Designator/Rangefinder (LLDR) AN/PED-

1 .2012.http://www.fas.org/man/dod-101/sys/land/wsh2012/222.pdf(hämtad 2014-05-14) 

 

General Dynamics C4 Systems.AN/PRC-154A Nett Warrior Radio.2012. 

http://www.gdc4s.com/Documents/Products/Radios/Networking-Radios/GD-Nett-Warrior-

Radio.pdf(hämtad 2014-05-14) 

 

General Dynamics C4 System.AN/PRC-154A Rifleman Radio.http://www.gdc4s.com/anprc-

154a-rifleman-radio.html (hämtad 2014-05-15) 

 

General Dynamics C4 System. Joint Tactical Radio System HMSAN/PRC-155 Networking 

Manpack Radios.http://www.gdc4s.com/Documents/Products/Radios/Networking-Radios/GD-

JTRS-Manpack-2-Channel-Radio.pdf(hämtad 2014-05-15) 

 

Mike Hoffman, Geo-Location Tool Delayed on Army’s New Smart-

phones.2013.http://kitup.military.com/2013/10/geo-location-tool-delayed-armys.html(hämtad 

2014-05-26) 

 

Security Affairs. CBMEN, DARPA’s peer-to-peer technology for battlefield.2013. 

http://securityaffairs.co/wordpress/17719/intelligence/cbmen-darpas-peer-peer-technology-

battlefield.html(hämtad 2014-05-14) 

 

 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2014-06-08 

OP 11-14 

Kd Aram Kerro 

 

 

 - 48 -  

Thales. AN/PRC-154A Rifleman Radio. 

http://www.thalescomminc.com/userimages/Documents/Data%20Sheets/Thales_PRC154A_Rifle

man.pdf (hämtad 2014-05-14) 
 

U.S.ARMY. Conformal battery unburdens Army's networked Soldiers. 2013.  

http://www.army.mil/article/107362/Conformal_battery_unburdens_Army_s_networked_Soldier

s/(hämtad 2014-05-14) 

 

U.S.ARMY. Nett Warrior gets new end-user device. 2013. 

http://www.army.mil/article/107811/(hämtad 2014-05-14) 

 

 

 

 


