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Sammanfattning:
Försvarsmakten har angett att senast år 2023 ska Försvarsmaktens insatsledningssystem vara
fullt ut FMN kompatibla. Detta arbete ska besvara vad som initialt behöver förändras i
Försvarsmaktens insatsledningsstödsystem för att dessa ska uppnå FMN kompatibilitet.
Nuvarande FMN spiralspecifikation innehåller i princip enbart stöd för de grundläggande
människa-till-människa kommunikationstjänsterna. Med hjälp av dessa ska funktionskedjorna för SA, JISR och MEDEVAC genomföras.
Försvarsmakten är tydlig med att interoperabilitet är viktigt för att kunna verka med andra,
både inom och utanför närområdet. Det framgår dock inte lika tydligt vilka av
Försvarsmaktens insatsledningssystem som berörs av FMN.
Detta arbete har kommit fram till att SWECCIS troligen är det insatsledningsstödsystem som
bäst motsvarar vad FMN försöker realisera idag och att SWECCIS i grunden är FMN
kompatibel. SWECCIS tillhandahåller dock bara fyra av de sex människa-till-människa
kommunikationstjänsterna, och Försvarsmaktens nuvarande lösning för att tillhandahålla
ljudbaserad samarbetstjänst är inte FMN kompatibel.
Framtida FMN spiralspecifikationer kommer att ställa ytterligare krav på Försvarsmaktens
insatsledningsstödsystem för att dessa fortsatt ska vara FMN kompatibla.
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What does the implementation of FMN mean for the Swedish
Armed Forces C2-systems?

Abstract:
The Swedish Armed Forces have declared that by the year 2023, the Swedish Armed Forces
C2-systems are to be fully FMN compliant. This thesis is to answer what initially needs to
change in the C4ISR to enable them to achieve FMN compatibility.
The current FMN Spiral specification provides, in principle, only support for the essential
human-to-human communication services. With this, the SA, JISR and MEDEVAC Mission
Thread are to be conducted.
The Swedish Armed Forces is clear about the importance of interoperability in order to act
together with others, both within and outside its region. But it is less clear which of the
Swedish Armed Forces C2-system that is affected by FMN.
This thesis has come to the conclusion that SWECCIS probably is the C4ISR that best
represents what FMN is trying to achieve today, and that SWECCIS basically is FMN
compliant. SWECCIS provides, however, only four of the six human-to-human
communications services, and the Swedish Armed Forces' current solution to provide audiobased collaboration services is not FMN compliant.
The future FMN Spiral specifications will place more demands on the Swedish Armed
Forces C4ISR for those to maintain their FMN compliant.
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1. Inledning
As a key component in delivering NATO Forces 2020, the Connected Forces
Initiative (CFI) addresses the full range of missions, …. It provides the
structure for Allies to … promotes interoperability, including with partners;
and leverages advances in technology, such as the Federated Mission
Networking framework, which will enhance information sharing in the
Alliance and with partners in support of training, exercises and operations
(NATO, 2014, para.69).
Mot slutet av 00-talet blev det tydligt att informationsdelning inom International Security
Assistance Force (ISAF) inte fungerade optimalt. En av orsakerna till detta var att nationella
insatsledningsstödsystem, som inte var ihopkopplade med varandra, hade driftsatts. För att
lösa detta började koalitionen 2010 koppla ihop de nationella systemen till en gemensam
informationsdomän, Afghanistan Mission Network (AMN) (HQ IJC, 2010, 1).
För att ta tillvara de positiva erfarenheterna ifrån AMN och för att mer ordnat och strukturerat
kunna skapa gemensamma informationsdomäner, bestående av nationella insatsledningsstödsystem, initierade Nato initiativet Federated Mission Networking (FMN) (NATO MC,
2012, 7).

2. Problemformulering
NATO IMS (2016) har inviterat de 28 Nato-nationerna jämte 7 andra nationer 1 att delta i
FMN Management som FMN Affiliates 2. Sveriges positiva svar löd:
Sweden hereby announces its intent to become an FMN Affiliate with the level
of ambition as a Mission Network Extension participant (Försvarsmakten,
2016a).
Detta svar är i linje med vad Försvarsmakten (2015a, bil.1 s.66) anger i den strategiska
inriktningen, där det framgår att FMN utgör en viktig grund för Försvarsmaktens
interoperabilitet.
Försvarsmakten HKV LEDS (2016) har taget fram ett direktiv avseende inriktningen för det
svenska FMN deltagandet, i vilket det framgår att senast år 2023 ska Försvarsmaktens insats-

Australien, Finland, Irland, Nya Zeeland, Schweiz, Sverige och Österrike utgör en partnergrupp som benämns
7NNN (non-Nato nations) och som har ett särskilt säkerhetsavtal med Nato.
2
Termen ”Affiliate” har av Nato valts för att beskriva en nations engagemang för FMN och för att inte förväxla
med termen ”Partner” som används i en större kontext.
1
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ledningssystem vara fullt ut FMN kompatibla. Av direktivet framgår det dock inte vad detta
innebär i realiteten och vilka eventuella förändringar som måste göras i Försvarsmaktens
insatsledningssystem för att dessa ska bli FMN kompatibla. Det är inte heller tydligt vilka
insatsledningssystem som berörs av Försvarsmaktens tänkta implementering av FMN.
2.1. Frågeställning
Vad behöver initialt förändras i Försvarsmaktens insatsledningsstödsystem för att dessa ska
uppnå FMN kompatibilitet enligt den första FMN spiralspecifikationen?

3. Syfte
Med avstamp ifrån Försvarsmakten HKV LEDS (2016) direktiv avseende inriktningen för det
svenska FMN deltagandet, var syftet med detta arbete att analysera vad FMN initialt innebar
för Försvarsmaktens insatsledningsstödsystem. Även om denna inledande analys inte har gått
in på alla implikationer kan resultatet ändå nyttjas i den implementering som Försvarsmakten
nu måste göra, samt i de fördjupade studier som behövs avseende FMN.

4. Teorianknytning
Enligt Brehmer (2013, 18) har förståelse för ledningssystem en central roll i ledningsvetenskaplig forskning, där ledningsvetenskapen som designvetenskap försöker utveckla
förmågan till att leda. Den tekniska utvecklingen som förbättrar förmågan att kommunicerar
och göra sig förstådd påverkar utvecklingen av ledningssystem. Vidare pekar Brehmer (2013,
155) på att snabbhet är ett viktigt designkriterium för ledningssystem. Detta samtidigt som
hierarkier för att hantera kontrollspannproblemet gör ledningssystemen långsamma då
aggregering och överföring av information måste ske mellan olika enheter. Andersson, et al.
(2009a 53) anger att med sömlös kommunikation, som flödar mellan system av system,
kommer förbättrad ledning sannolikt uppnås.
Det fanns ett ökat behov av informationsdelning mellan de olika nationella enheterna inom
ISAF, vilket ledde fram till att AMN skapades. En effektivare informationsdelning bedömdes
utgöra en av de avgörande förmågorna för insatsen (HQ IJC, 2010, 1). Även om N:et i AMN
står för nätverk inkluderades även delar av de operativa processerna som skulle stödjas av
nätverket och de tjänster som nätverket tillhandahöll. Metoden för att beskriva detta var

FÖRSVARSHÖGSKOLAN
Övlt(konst) Ingemar Bengtsson
HSU T 16-18

C-UPPSATS

Sida 6 (31)

2016-06-15

genom att definiera 8 stycken Coalition Mission Threads 3. Att kunna utföra de olika
funktionskedjorna fullt ut kräver mer än att bara kunna utbyta data. Därmed finns det ett
behov av en högre nivå av interoperabilitet än bara teknisk interoperabilitet för att effektivare
informationsdelning ska uppnås.
4.1. Centrala begrepp
4.1.1. Ledning, ledningssystem och ledningsstödsystem
Ledning är en av de grundläggande förmågorna enligt Försvarsmakten (2012, 45) och även
om de grundläggande förmågorna inte ska likställas med en funktion görs det ändå för just
ledning. Trots att olika ord nyttjas definierar både Brehmer (2013, 15) och Försvarsmakten
(2016c, 49) ledning som den funktion som syftar till att samordna och inrikta insatsens
resurser för att uppnå insatsens mål.
Inriktning och samordning uppnås med stöd av ett ledningssystem, vilket enligt
Försvarsmakten (2014a, 23) består av doktrin, organisation, personal, teknik och metoder.
Enligt Andersson, et al. (2009a, 12) ingår ledningssystemet i sin tur i insatssystemet som
därmed definierar de krav som ställs på ledningssystemet. Även om ovan nämnda definition
av ledningssystem skiljer sig något ifrån den som användes av armén under slutet av 1990talet och början av 2000-talet är bilden, Figur 1, som togs fram för huvudprojektet Arméstridskrafternas Taktiska Ledningssystem (ATLE) en bra illustrativ beskrivning av vad som
ingår i ett ledningssystem.

För AMN har NATO SHAPE (2014, A-1) definierat Mission Threads som en operativt driven, tekniskt stödd,
beskrivning av hela aktivitetskedjan som krävs för att utföra ett uppdrag. Ett snarlikt svenskt begrepp är
Funktionskedjor som av Försvarsmakten (2014b, 21) har definieras som beskrivning av hur verksamhet
genomförs, dokumenterat i en gemensam beskrivning av sambandet (kedja eller kluster) mellan flera typer av
verksamheter och funktionsobjekt.

3
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Figur 1 – HP ATLE definitionen av begreppet ledningssystem (Dicander, et al., 2015)

Det grå fältet i Figur 1 representerar till del de tekniska delarna av ledningssystemet och
benämns ledningsstödssystemet, vilket enligt Försvarsmakten (2014b, 35) just innefattar
informationssystem, sambandssystem och ledningsplatsernas övriga tekniska utrustning.
Liksom Brehmer (2013, 18) framför, ingår även chefen i ATLE. Dessutom kan placeringen i
centrum uttolkas del som att övriga delar av ledningssystemet stödjer chefen och dels att det
är chefen som utövar ledningen, vilket även Brehmer (2013, 112) nämner.
4.1.2. Interoperabilitet
Interoperabilitet är en av de viktigare förutsättningarna för FMN. NATO Standardization
Office (2015, 2-I-7) har definierat interoperabilitet som förmågan att agera tillsammans på ett
konsekvent och effektivt sätt för att uppnå taktiska, operativa och strategiska mål. Även
Försvarsmakten (2015a, bil.1 s.65) har en vid definition av interoperabilitet, som förmågan att
effektivt samverka med system, enheter, personal, organisationer och länder i syfte att
tillsammans uppnå ställda mål. Interoperabilitet delas in i tre huvudområden; teknik (t.ex.
hårdvara, systemlösningar), procedur (t.ex. doktriner, handböcker) och människa (t.ex. språkkunskaper, terminologi, utbildning). Andersson, et al. (2009a, 25) trycker på det faktumet att
interoperabilitet inte enbart uppnås genom teknik (att kunna utbyta information enligt
överenskomna standarder), vilket definieras som fysisk interoperabilitet. Utan att det även
krävs logisk interoperabilitet, vilket innefattar att dela metoder och nomenklatur, samt mer
mänskliga faktorer såsom kultur och tradition.
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Det finns flera olika, inte fullt kompatibla, modeller som beskriver nivåer av interoperabilitet
utifrån olika perspektiv. Det modellerna enligt Figur 2 har gemensamt är att lägsta nivån i
princip innebär ingen interoperabilitet, medan den högsta nivån innebär full interoperabilitet.

Figur 2 – Några olika modeller för att beskriva interoperabilitetsnivåer
(NATO Standardization Office, 2011), (Andersson, et al., 2009b), (Tolk, et al., 2013)

Inom ramen för informationsdelning innebär interoperabilitet följaktligen att ett system, enhet
eller förband från olika försvarsgrenar eller nationer kan överföra och ta emot data, samt
omsätta denna till information för att fungera effektivt tillsammans.
4.2. Tidigare och pågående studier
4.2.1. NATO Network Enabled Capability
Redan 2005, fem år innan AMN skapades, hade Nato börjat titta på möjligheten att skapa
federerade missionsnätverk. Detta i studien om NATO Network Enabled Capability (NNEC),
vilket NATO MC (2006, 2) beskriver på följande sätt NNEC is the Alliance’s cognitive and technical ability to federate the various
components of the operational environment, from the strategic level (including
NATO HQ) down to the tactical levels, through a networking and information
infrastructure (NII).
Det övergripande syftet med NNEC var att säkerställa sömlöst informationsutbyte för att
kunna uppnå informationsöverlägsenhet. Grunden för att uppnå NNEC var förmågan att
federera, Nato och nationella, nätverk för att möjliggöra utbyte av information och delande av
tjänster (NATO C3B, 2011, 1-2).
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FMN skulle kunna ses som ett realiserande av NNEC och i och med skapandet av FMN har
Nato avslutat NNEC-programmet (NATO ACT, 2014).
4.2.2. Huvudstudie Ledning
Försvarsmakten bedriver sedan 2015 en studie om framtida operativ ledningsförmåga med
krav på ett gemensamt, integrerat och interoperabelt synsätt för genomförande av operationer,
både nationellt och internationellt (Försvarsmakten, 2015c, 2).
Studien har levererat en delrapport som bland annat konstaterar att utvecklingen av tekniska
systemen och införandet av dessa inte sker i takt med metodutveckling, utbildning/rekrytering
av personal och nödvändiga organisationsförändringar. Detta ger en minskad ledningsförmåga
där utvecklingen inte motsvarar förväntningarna. Vidare konstaterar studien att en utökad
ledningsförmåga kräver en gemensam lägesbild med därtill hörande gemensam lägesuppfattning och att det krävs en högre precision i stabsarbetet rörande ledningsmetoder
(Försvarsmakten, 2015c, 28-31).
4.2.3. Delstudie Strid med system i samverkan
Utifrån nuvarande teknikutveckling som medger en ökad förmåga till integrering av system
har studien behandlat metoder och tekniker som möjliggör en gemensam och samordnad
bekämpning inom och mellan stridskrafter. Studien konstaterar att utvecklingen måste ses i ett
helhetsperspektiv och inte enbart till själva vapen- eller sensorsystemet. Den konceptuella
idén bygger på ett sömlöst och stridskraftsöverbyggande ledningsstödsystem där det finns
doktrinär samsyn (Försvarsmakten, 2016b, 2-4).
4.2.4. Interoperabilitet som förutsättning för gemensamma operationer
Per Lundbladh (2016) har granskat Försvarsmaktens styrande och inriktande dokument
utifrån interoperabilitet som en förutsättning för gemensamma operationer både nationellt och
internationellt. Han konstaterar att det finns en röd tråd mellan de olika dokumenten avseende
faktumet att Försvarsmakten ska kunna lösa sina uppgifter enskilt eller tillsammans med
andra. Dock saknas det en tydlighet avseende vilken grad av interoperabilitet som eftersträvas
och hur denna förmåga ska skapas (Lundbladh, 2016, 44).
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5. Metod
Första steget var att beskriva FMN och ta fram tydliga FMN relaterade kriterier som måste
uppfyllas av ett insatsledningssystem för att det ska vara FMN kompatibelt. Nato har
definierat en vision och ett koncept för FMN och utifrån dessa har sedan en
implementationsplan med krav på vad som krävs för att vara en FMN Affiliate tagits fram. För
att kunna implementera detta på ett ledningssystem har FMNs managementstruktur utarbetat
en specifikation som i detalj beskriver vad som krävs för den första spiralen. Det är utifrån
dessa dokument som de styrande kriterierna sammanställts.
Nästa steg var sedan att utifrån Försvarsmaktens olika styrande dokument få en bild över
behovet av FMN och vilka insatsledningssystem som kommer att beröras av FMN. För att få
en spårbarhet skedde detta med start i Försvarsmaktens strategiska inriktning, vilken utgör
överbefälhavarens inriktning av Försvarsmakten. Då inriktningen omsätts i Försvarsmaktens
verksamhetsplan behövdes även denna beaktas då den utgör grunden för planering på kort och
medellång sikt och styr hur Försvarsmaktens verksamhet ska genomföras. Därutöver
behövdes de mer specifika dokumenten som beskriver inriktningen för interoperabla
ledningssystem och målbilden för Försvarsmaktens ledningssystem studeras.
Därefter skedde en komparativ analys mellan de framtagna FMN kriterierna (steg 1) och de
identifierade insatsledningssystemen (steg 2). Utifrån denna analys kunnde slutligen behov av
förändring av de identifierade insatsledningsstödsystemen föreslås. Även om Försvarsmakten
(2016) anger att det är Försvarsmaktens insatsledningssystem som ska vara FMN kompatibla,
har analysen fokuserat på de tekniska stödsystemen då det är dessa som i första hand berörs
av det som FMN försöker realisera.

6. Kriterier för FMN kompabilitet
I detta kapitel kommer FMN och specifikationen för Spiral 1 beskrivas med focus på de krav
som ställs på FMN Affiliates. Kapitlet avslutas med att FMN relaterade kriterier, som måste
uppfyllas av ett insatsledningssystem för att det ska vara FMN kompatibelt, anges.
NATO MC (2012) beskriver en vision där chefer och staber effektivt utför fullständiga (endto-end) processer och delar information fullt ut inom en koalition. För att uppnå denna vision
krävs en gemensam förståelse för hur dessa processer beskrivs samt tillgång till gemensam
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och säker information. Chefer måste kunna delge inriktningar och styrningar ner till underställda likväl som rapporter och rekommendationer upp till överordnade. Information måste
vara tillgänglig inom hela koalitionen och för alla tänkbara scenarion. För att tydliggöra att
FMN inte enbart var en teknisk angelägenhet ändrade NATO MC (2014) N:et i FMN till att
inte vara nätverk utan istället nätverkande (networking), innefattande alla aktiviteter både
tekniska och mänskliga som krävs för att uppnå denna vision.
Enligt NATO MC (2014) är den främsta drivkraften för varje insatsledningssystem den
operativa chefens krav. Detta då insatsledningssystemet måste stödja chefens ledningsbehov
via relevanta funktionskedjor. NATO MC (2012) har identifierat sex mål som utgör de
operativa kraven för FMN. Dessa är:
1. Sömlös människa-till-människa-kommunikation.
2. En enhetlig lägesbild inom hela insatsområdet.
3. Snabbt tillhandahållande av ett insatsledningsstödsystem.
4. Tillhandahållande av exakt, konsistent, säker och tillförlitlig insatsdata.
5. Tjänstegrensstöd baserat på typen av insats.
6. Väl utbildad personal som kan stödja en effektiv beslutscykel och som drar full nytta
av de stödsystem som tillhandahålls.
Förmågan att uppnå ett sömlöst informationsutbyte är enligt NATO MC (2014) direkt kopplat
till behovet av federation och samordning mellan nationerna. NATO MC (2012) utgår ifrån
att nationerna kommer att ha olika ambitionsnivåer och bidra med olika kapaciteter. Det finns
dock en minsta gemensam nivå som alla nationer måste uppfylla. Detta minimum av militära
krav baseras på den operativa chefens ledningsbehov. NATO MC (2014) har angett att de
första funktionskedjorna som ska utvecklas för FMN är Situational Awareness (SA), Joint
Intelligence, Surveillance and Reconnaissance (JISR) och Medical Evacuation (MEDEVAC).
För att realisera visionen har tre milstolpar definierats, vilka återspeglar en evolutionär
förbättring utav informationsdelning och distribuerad tjänstehantering enligt följande:
1. Milstolpe 1 innebär separat fysisk infrastruktur för varje insats och informationssäkerhetsnivå.
2. Milstolpe 2 innebär sammanslagen infrastruktur för insatsen innehållande flera
informationssäkerhetsnivåer. Men fortsatt fysisk separation mellan olika insatser.
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3. Milstolpe 3 innebär en gemensam infrastruktur för alla insatser och för flera
informationssäkerhetsnivåer.
Istället för att uppnå dessa milstolpar i enbart tre steg ska ett inkrementellt tillvägagångsätt
nyttjas bestående av flera spiraler per milstolpe enligt Figur 3. För första milstolpen blir det
dock enbart en spiral då Milstolpe 1 sammanfaller med Spiral 1 (NATO MC, 2014).

Figur 3 – FMN milstolpar och spiraler (NATO MC, 2014)

NATO MC (2014) anger att insatsledningsstödsystemet ska bestå av en gemensam
informationsdomän för att underlätta informationsutbytet mellan enheter från olika nationer
som deltar i insatsen. Insatsledningsstödsystemet upprättas med hjälp av en flexibel och
anpassningsbar uppsättning av materiella (t.ex. tjänster, stödjande infrastruktur, statiska och
mobila nät) och icke-materiella (t.ex. policys, processer, rutiner och standarder) delar. En av
de drivande faktorerna för möjligheten att dela information anges vara interoperabilitet vilket
förutsätter att FMN Affiliates följer FMN standarder och procedurer.
NATO MC (2012) ger anvisningar för olika alternativ av engagemang och resurser som FMN
Affiliates kan välja att bidra med till en insats utifrån fyra nivåer av kapacitet enligt Figur 4.
Samtliga dessa alternativ är kopplade till hur tjänster tillhandahålls i ett federerat insatsledningsstödsystem. Alternativ A och B är de alternativ som är mest intressanta, då
alternativ C är användare i annans nät (Hosted User (HU)) och alternativ Z är andra enheter
än militära.
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Figur 4 – FMN kapabilitetsalternativ i ett federerat insatsledningsstödsystem (NATO MC, 2014)

•

Alternativ A - Mission Network Element (MNE). En MNE innehåller nätverk och
informationsinfrastruktur (NII) samt tjänster för eget behov, och har tillräckligt med
stöd för de grundläggande uppdragstjänsterna. En FMN Affiliate som bidrar med en
MNE kommer att kunna tillhandahålla anslutning till alternativ B / MNX deltagare,
och kan ge grundläggande uppdragstjänster till specifika alternativ B / MNX deltagare
om lämpliga bilaterala avtal har upprättats.

•

Alternativ B - Mission Network Extension (MNX). En MNX har infrastruktur och
tjänster för eget behov, men har kanske inte tillräckligt med stöd för de grundläggande
uppdragstjänsterna. En FMN Affiliate som bidrar med en MNX kan förses med de
grundläggande uppdragstjänsterna från en alternativ A / MNE deltagare om lämpliga
bilaterala avtal har upprättats.

NATO MC (2014) har för Spiral 1 definierat de grundläggande uppdragstjänsterna i den
gemensamma

informationsdomänen

som

de

grundläggande

människa-till-människa

kommunikationstjänsterna enligt Tabell 1. För spårbarhet nyttjas de svenska översättningarna
av tjänsternas benämningar i stället för de förenklade beskrivningarna.
Ljudbaserad samarbetstjänst
(Audio-based Collaboration Services)

Telefoni

Informell meddelandetjänst
(Informal Messaging Services).

E-post

Textbaserad samarbetstjänst
(Text-based Collaboration services)

Chatt

Video-baserad samarbetstjänst
(Video-based Collaboration Services)

VTC

Dokumenthanteringstjänst
(Document Management Services)

DHS

Webbplattformstjänst
Web
(Web Platform Services)
Tabell 1 – De grundläggande människa-till-människa kommunikationstjänsterna (NATO MC, 2014)
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NATO MC (2016) har i generella termer angivet krav och skyldigheter som en FMN Affiliate
har. Kraven baseras på det kapabilitetsalternativ som nationen har valt och ska ses som en
minsta nivå som en FMN Affiliate måste uppfylla. Dessa generella krav redovisas i Tabell 2.
Även om MME och MMX är de alternativ som är mest intressanta redovisas även HU för att
beskriva helheten.
Kapabilitetsalternativ

Generella krav

MNE

MNX

HU

Kunna sätta upp nätverk och informationsinfrastruktur (NII)
i enlighet med FMN spiralspecifikationer.

√

√

N/A

Kunna tillhandahålla de grundläggande
uppdragstjänsterna som anges i FMN spiralspecifikationer.

√

O

N/A

Kunna använda de grundläggande uppdragstjänsterna
som anges i FMN spiralspecifikationer.

√

√

√

√ – krav

O – valfritt
N/A - inte tillämpbar
Tabell 2 – Generella krav (NATO FMN MG, 2016)

Med hjälp av specifikationen för Spiral 1 kan ett insatsledningsstödsystem som består av en
gemensam informationsdomän innehållande de grundläggande människa-till-människa
kommunikationstjänsterna skapas. Utöver detta finns stöd för de tjänster som krävs för att
hantera och verifiera användare (t.ex. utbyte av globala adresslistor (GAL), tillhandahållande
av en Public Key Infrastructure (PKI), Kerberos-baserad autentisering) samt tjänster för
nätverkssammanlänkning (t.ex. routing, domännamnsupplösning, distribuerad tid). För
Spiral 1 innebär dokumenthanteringstjänst att dokument antingen kan delas via e-post eller
via webbportaler. Webbplattformstjänst innebär för Spiral 1 förmågan att surfa på webben
och publicera webbplatser. Specifikationen för Spiral 1 ger även funktionsstöd åt SA, JISR
och MEDEVAC. Det finns däremot inget stöd för mobila/rörliga användare/enheter utan
specifikationen för Spiral 1 ger enbart ett grupperat insatsledningsstödsystem (NATO FMN
MG, 2016). Utifrån dessa olika tjänster redovisar Tabell 3 kapabilitetskrav kopplat mot
respektive kapabilitetsalternativ. Liksom tidigare redovisas även HU för att beskriva helheten.
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Kapabilitetskrav

Kapabilitetsalternativ
MNE

MNX

HU

Tillhandahålla ett paketbaserat nätverk som kan kopplas
till andra deltagare.

√

√

-

Tillhandahålla federerad domännamntjänst

√

√

-

Förbruka federerad domännamntjänst

√

√

-

Tillhandahålla distribuerad nätverks-tidtjänst

√

√

-

Förbruka distribuerad nätverks-tidtjänst

√

√

-

Stödja Public Key Infrastructure (PKI)

√

O

-

Stödja Kerberos-baserad autentisering

√

O

-

Stödja delad globala adresslistor (GAL)

√

O

-

Tillhandahålla federerad ljudbaserad samarbetstjänst

√

O

-

Förbruka federerad ljudbaserad samarbetstjänst

√

√

-

Tillhandahålla federerad informell meddelandetjänst

√

O

-

Förbruka federerad informell meddelandetjänst

√

√

-

Tillhandahålla federerad textbaserad samarbetstjänst
inkluderat närvarotjänst

√

O

-

Förbruka federerad textbaserad samarbetstjänst inkluderat
närvarotjänst

√

√

-

Tillhandahålla federerad video-baserad samarbetstjänst

√

O

-

Förbruka federerad video-baserad samarbetstjänst

√

√

-

Tillhandahålla federerad dokumenthanteringstjänst

√

O

-

Förbruka federerad dokumenthanteringstjänst

√

√

-

Tillhandahålla federerad webbplattformstjänst

√

O

-

Förbruka federerad webbplattformstjänst

√

√

-

Stödja SA med hjälp av människa-till-människakommunikationstjänsterna

√

O

-

Säkerställa att användarna är tränade i att utföra funktionskedjan för SA

√

√

O

Stödja JISR med hälp av människa-till-människakommunikationstjänsterna

√

O

-

Säkerställa att användarna är tränade i att utföra funktionskedjan för JISR

√

√

O

Stödja MEDEVAC med hjälp av människa-till-människakommunikationstjänsterna

√

O

-

Säkerställa att användarna är tränade i att utföra funktionskedjan för MEDEVAC

√

√

O

√ – krav
O – valfritt
- - inget behov
Tabell 3 – FMN Spiral 1 kapabilitetskrav (NATO FMN MG, 2016)
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Detaljerad beskrivning av vad respektive tjänst innebär återfinns i bilaga 1 - FMN Spiral 1
Referensarkitektur.
Nato använder en Consultation, Command and Control (C3) taxonomi för att överskådligt
beskriva relationer mellan olika delar av ledningssystem och deras stödsystem. Figur 5 återger
Spiral 1 i enlighet med denna taxonomistruktur, där respektive nivå utgör grund för
överordnad nivå.

Figur 5 – FMN Spiral 1 Specifikationen enligt NATO C3 taxonomistruktur

6.1. Sammanfattning
FMN etablerades för att säkerställa informationsdelning i framtida insatsledningssystem.
Enligt ovanstående genomgång är detta inte enbart en fråga om teknik utan även icke-tekniska
delar måste ingå. Till exempel måste alla FMN Affiliates kunna använda de grundläggande
människa-till-människa kommunikationstjänsterna i utförandet av funktionskedjorna för SA,
JISR och MEDEVAC. Kriterium 1 blir därför:
De svenska insatsledningssystemen ska kunna stödja användande av de grundläggande människa-till-människa kommunikationstjänsterna i utförandet av
funktionskedjorna för SA, JISR och MEDEVAC.
Försvarsmakten (2016a) angav att den svenska ambitionen för FMN vara att kunna delta som
Mission Network Extension (MNX). Detta gör att vi då måste ha ett IP-baserat nätverk, med
stöd för domännamnsupplösning och distribuerad tid, som givetvis kan kopplas ihop med
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andra FMN Affiliates. Kriterium 2 blir därför:
De svenska insatsledningsstödsystemen ska ha ett IP-baserat nätverk, med stöd
för domännamnsupplösning och distribuerad tid, som kan kopplas ihop med
andra nätverk.
Även om det ur ett FMN perspektiv är frivilligt för en MNX att tillhandahålla de grundläggande människa-till-människa kommunikationstjänsterna kan några av dem ändå anses
som rimliga även för Försvarsmakten. Detta då Försvarsmakten har ett behov av att kunna
tillhandahålla dessa till sig själv. Framförallt är det frågan om ljudbaserad samarbetstjänst,
informell meddelandetjänst, dokumenthanteringstjänst och webbplattformstjänst. Kriterium 3
blir därför:
De

svenska

insatsledningsstödsystemen

ska

tillhandahålla

ljudbaserad

samarbetstjänst, informell meddelandetjänst, dokumenthanteringstjänst och
webbplattformstjänst.
Nuvarande FMN spiralspecifikation innehåller inte direkt något stöd för några
funktionsspecifika tjänster. Därmed bör de mer stridskraftsgemensamma insatsledningssystemen vara de som berörs av FMN. Vidare saknas stöd för mobila/rörliga
enheter, varför högre taktisk och operativ nivå torde var de som berörs av FMN.

7. Försvarsmaktens insatsledningssystem
I detta kapitel kommer Försvarsmaktens styrningar avseende insatsledningssystem beskrivas
med fokus på interoperabilitet. Kapitlet avslutas med att det insatsledningsstödsystem som
initialt kommer att beröras av FMN anges.
Hot mot freden och vår säkerhet avvärjs bäst i gemenskap och samverkan med
andra länder. … Sverige bör därför kunna ge och ta emot civilt och militärt
stöd (Regeringen, 2015, 20-21).
Försvarsmakten (2015a) anger att ledningssystemen ska möjliggöra att Försvarsmakten
självständigt eller med andra kan leda militära operationer inom hela riket och dess
angränsande närområde. Interoperabilitet är en förutsättning för att kunna ge och ta emot

FÖRSVARSHÖGSKOLAN
Övlt(konst) Ingemar Bengtsson
HSU T 16-18

C-UPPSATS

Sida 18 (31)

2016-06-15

militärt stöd. Detta ställer krav på att kunna tillämpa internationellt vedertagna processer,
procedurer, metoder och standarder.
Enligt Försvarsmakten (2015a) ska mark, luft- och sjöstridskrafterna kunna verka med andra
både i närområdet och utanför detta, även om operationer tillsammans med andra utanför
närområdet i huvudsak kommer att ha markoperativ tyngdpunkt. Inriktningen är att luft- och
sjöstridskrafterna ska vara interoperabla på plattformsnivå medan markstridskrafterna
generellt ska vara interoperabla på förbandsnivån bataljon. Förutom dessa nationella
ambitioner finns även kravet på att de förbandstyper Sverige anmält till de olika styrkeregisterna uppfyller nödvändig interoperabilitet.
Oavsett samarbetsforum ska Nato processer, procedurer, metoder och
standarder användas som grund för att uppnå efterfrågad interoperabilitet
(Försvarsmakten, 2015a, bil.1 s.66).
Vidare framgår det att för att öka förmågan att leda och genomföra gemensamma operationer
ska stabila ledningskedjor och ledningsmetoder skapas. Information ska kunna utbytas mellan
samtliga ledningsnivåer och inom samtliga informationssäkerhetsklasser. För att möjliggöra
interoperabilitet måste informationen organiseras enligt standarder och märkningar.
Inriktningen är att information ska vara tillgänglig i rätt tid och rum för rätt beslutsfattare
(Försvarsmakten, 2015a).
I verksamhetsplanen för 2015-2025 återkommer Försvarsmakten (2015b) med att
utvecklingen av Försvarsmaktens ledningssystem ska inriktas mot interoperabla och
beprövade system i enlighet med Natos standardiseringsnormer. I tidsperioden 2019-2025 ska
Försvarsmakten, så långt möjligt, vara interoperabel med Nato, EU och andra samarbetsparter
på taktisk, operativ och strategisk nivå.
För att öka förmågan till ledning ska insatsledningsstödsystemet Swedish Command and
Control Information System (SWECCIS) införas på både operativ och taktisk nivå fram till
2018. Fram till 2025 ska metoder för att utbyta information mellan samtliga ledningsnivåer
och mellan samtliga informationssäkerhetsklasser utvecklas. Avsikten är att Försvarsmaktens
nätverks- och informationsinfrastrukturer (NII), ska konsolideras så att det bara finns en
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domän per informationssäkerhetsnivå (NII H/TS, NII H/S samt NII H/R) med en
standardiserad grundklient för respektive domän (Försvarsmakten, 2015b).
Förmåga till informationsutbyte både internt och externt är viktig enligt Försvarsmakten
(2015b) och ska därför säkerställas. Fram till 2025 ska förmågan att snabbt kunna hantera rätt
och relevant information för beslut i rätt tid och rum utvecklas. Till 2018 ska möjligheten att
generera federerade lägesbilder med information insamlad från olika källor genom
interoperabla lösningar som FMN finnas.
I inriktningsdokumentet för interoperabla ledningssystem anger Försvarsmakten (2015d) att
interoperabla lösningar ska användas på alla nivåer och att basen för detta är att nyttja Nato
standarder eller USAs Military Standards (MIL-STDs). Detta kommer att säkerställa att
information kommer att kunna utbytas mellan både nationella och internationella enheter. Ett
effektivt utbyte av digital lägesinformation är grundläggande för alla insatser och är en viktig
faktor för förmågan att leda. Huvudsyftet med det effektiva informationsutbytet är att kunna
presentera en korrekt gemensam lägesbild för chefen.
För att framgångsrikt kunna utöva manöverkrigföring på det moderna
slagfältet är ett ledningsstödssystem med en lättillgänglig lägesbildspresentation med aktuell och relevant data en nödvändig förutsättning
(Försvarsmakten HKV PROD, 2013, bil.2 s.3).
Försvarsmakten (2015d) anger att huvudtjänsterna i ett ledningsstödsystem är förmågan att
utbyta lägesbilder, gemensam webbportal, fildelning, e-post, chatt, Voice over IP (VoIP) och
VTC. Vidare anger Försvarsmakten (2015d) att SWECCIS stödjer operativ- och högre
taktisk-nivås ledningsbehov genom att tillhandahålla både gemensamma och funktionsspecifika tjänster. Kontinuerlig utveckling av SWECCIS kommer att möjliggöra
interoperabilitet och framtida anslutning till koalitionsinsatsledningsstödsystem som till
exempel FMN.
Försvarsmakten HKV PROD (2013) ger en målbild som utgör en grov och övergripande
inriktning för kravställning av en ledningssystemlösning för 2020. I denna anges att materielanskaffningen inom stora delar av Försvarsmakten under lång tid har skett genom köp av
enskilda produkter som sedan i bästa fall byggts ihop till fungerande system. Marinens och
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Flygvapnets plattformar utgör till del ett undantag i och med att integrerade plattformssystem
har kravställts och anskaffats. Inriktningen är nu att minska antalet ledningsstödssystem för
att förbättra möjligheten att handha och leda systemen, men även för att minska behovet av
underhåll av flera system.
Informationssystem delas upp i olika nätverks- och informationsinfrastrukturer (NII) med
olika säkerhetsklasser. Dessa delas i sin tur in i olika logiska domäner som kan utbyta
information med hög nivå av informationsflöde 4. Mellan dessa logiska domäner finns det
möjlighet att utbyta information med lägre informationsflödesnivå. Det går till exempel att
skicka korta textmeddelanden eller mail mellan samtliga domäner inom samma säkerhetsklass. Avsikten är att allt informationsutbyte, både mellan domäner och mellan nätverk, ska
ske utan så kallat luftgap (Försvarsmakten HKV PROD, 2013).
För operativ ledning anger Försvarsmakten HKV PROD (2013) att informationsutbyte med
underlydande förband och staber sker med stöd av informationssystem i både NII H/S och NII
H/R till lägre taktisk nivå samt H/S tal och VTC till högre taktisk nivå. I NII H/S skapas
gemensam lägesinformation (GLI) som bygger på mark- sjö- och luftläget. För högre taktisk
och operativ nivå finns SWECCIS, vilket i första hand är avsett för kommunikation och att
dela gemensam information.
FMV (2014, bil.1) omsätter Försvarsmaktens styrningar och anger att inom markstridskrafterna införs SWECCIS för icke tidskritisk ledning från bataljonsnivå och uppåt. För
sjöstridskrafterna tillförs SWECCIS för flottiljledningar, sjöinformations- och basbataljonen
samt på fartygsdivisioner och enskilda fartyg. SWECCIS införs inom hela flygledningskedjan
för luftstridskrafterna.
7.1. Sammanfattning
Det är inte helt tydligt hur visioner och inriktningar ska omsättas i realiteten. Därmed går det
inte direkt att utläsa vilka insatsledningssystem som kommer att beröras av FMN. Då FMN i
sin nuvarande utformning inte har stöd för specifika plattformsbehov eller innehåller några
funktionsspecifika tjänster bör mer stridskraftsgemensamma insatsledningssystem vara de
Med nivå av informationsflödes menas olika tekniska lösningar för informationsutbyte som till exempel:
textförmedling, mail, replikering, ”surf” på annans portal, tillgång till annans databas.

4
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som berörs av FMN. Vidare saknar FMN med nuvarande spiralspecifikation stöd för
mobila/rörliga enheter, varför högre taktisk och operativ nivå torde vara de som berörs av
FMN. Utifrån Försvarsmaktens styrande dokument blir det då tydligt att SWECCIS är det
stödsystem som mest liknar det som FMN försöker åstadkomma med specifikationen för
Spiral 1. Därför kommer den följande komparativa analysen enbart att genomföras mellan
FMN Spiral 1 och SWECCIS.

8. Komparativ analys
I detta kapitel kommer en jämförelse göras, mellan tidigare framtagna kriterier och identifierat
insatsledningsstödsystem. Jämförelsen sker genom att FMN’s tekniska beskrivning på
respektive kriterium jämförs mot SWECCIS förmågor enligt bilaga 2 - Teknisk beskrivning
av SWECCIS relaterat FMN Spiral 1. Resultatet av denna jämförelse nyttjas sedan i nästa
kapitel där behov av förändring för att uppnå FMN kompatibilitet föreslås.
Kriterium 1
De svenska insatsledningssystemen ska kunna stödja användande av de
grundläggande människa-till-människa kommunikationstjänsterna i utförandet
av funktionskedjorna för SA, JISR och MEDEVAC.
Även om detta kriterium kan uppfattas som tekniskt då det innefattar människa-till-människa
kommunikationstjänsterna är det frågan om att personalen (stabsmedlemmarna) som verkar i
insatsledningssystemet är rätt utbildade. Detta både avseende hur människa-till-människa
kommunikationstjänsterna nyttjas men även hur SA, JISR och MEDEVAC genomförs.

Även om FMN inte har angivet hur dessa funktionskedjor ska genomföras bör Natos
procedurer och metoder gälla som utgångspunkt. För MEDEVAC finns Allied Joint
Publication (AJP) 4.10 Allied Joint Medical Support Doctrine, AJP 4.10.2 Allied Joint
Doctrine for Medical Evacuation och Standardization Agreement (STANAG) 3204
Aeromedical Evacuation som beskriver hur medicinsk evakuering ska genomföras. När det
gäller SA och JISR är det inte lika lätt att hänvisa till Nato dokumentation då dessa båda som
funktionskedjor är väldigt vida. Något som också NATO FMN MG (2016, 5) påtalar. Därmed
finns det inga referenser för hur dessa funktionskedjor ska genomföras.
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Kriterium 2
De svenska insatsledningsstödsystemen ska ha ett IP-baserat nätverk, med stöd
för domännamnsupplösning och distribuerad tid, som kan kopplas ihop med
andra nätverk.

FMN IP-kommunikation - Gränssnittet inom det federerade insatsledningsstödsystemet är baserad på IP-teknik, IP version 4, som ger en säker IP transporttjänst.
SWECCIS stödjer idag IP version 4 men är förberett för IP version 6. Mellan
datorer i systemet nyttjas IPsec Encapsulating Security Payloads (ESP) tunnel
mode för att skydda all nätverkstrafik som inte skyddas med starkare säkerhetsmekanismer. Nätverkstrafik filtreras av brandväggar, både lokalt på varje dator
och via traditionella brandväggar som placeras mellan nätverk.

FMN domännamntjänst - Domain Name Services (DNS) stödjer decentraliserad
och federerad administration genom att delegera ansvaret för tilldelning av
domännamn och mappning mellan dessa namn och IP-adresser till utsedda
auktoritativa namnservrar. En auktoritativ namnserver är ansvarig för en specifik
zon, som består av en eller flera underdelar i domännamnsutrymmet.
Domännamnsuppslagning ger tillgång till tjänster som värdnamn/IP bestämning,
e-post och andra webbtjänster.
SWECCIS nyttjar Microsoft DNS med zoner integrerade i Active Directory. Varje
förbands system utgör en egen DNS-domän där varje nod utgör en separat
underdomän i samma zon. Multimaster replikering nyttjas mellan DNS-servrar i
samma förband. Samtliga datorer nyttjar DNS search order eller service records
för att hitta de datorer som tillhandahåller en viss tjänst.

FMN nättidssynkronisering - Network Time Protocol (NTP) arkitekturen baseras
på en hierarkisk distribuerad topologi av nätverksservrar som garanterar
synkronisering av tiden mellan dem och de slutliga klienterna oavsett nätverkets
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prestanda och egenskaper. Tidssynkronisering är en förutsättning för korrekt
funktion av användarapplikationer och infrastrukturtjänster som autentisering,
tillståndstjänster och meddelandeloggar.
SWECCIS nyttjat NTP för tidssynkronisering. En hierarkisk struktur byggs upp
där rätt tid hämtas från öppna nätverk via GPS, kryptoapparater eller via diodlösningar. Mellan noderna inom ett förband byggs en full-mesh hierarki. Mellan
förband byggs även en peer-hierarki upp med full-mesh mellan noder som
markerats som ”huvudnoder” i grunddatat.

Kravet att kunna kopplas ihop med andra nätverk innefattar inte enbart ett tekniskt perspektiv
utan detta måste även tillåtas utifrån ett säkerhetsmässigt perspektiv. SWECCIS kan enbart
förhålla sig till de säkerhetspolicys som gäller. Därmed måste dessa medge att SWECCIS kan
kopplas ihop med andra system.
Kriterium 3
De

svenska

insatsledningsstödsystemen

ska

tillhandahålla

ljudbaserad

samarbetstjänst, informell meddelandetjänst, dokumenthanteringstjänst och
webbplattformstjänst.
För FMN Spiral 1 tillgodoses dokumenthanteringstjänst genom att dokument antingen kan
delas via e-post eller via webbportaler (NATO FMN MG, 2016, 5). Därmed omhändertas
detta krav med informell meddelandetjänst och webbplattformstjänst.

Ljudbaserad samarbetstjänst - Det federerade insatsledningsstödssystemets
ljudtjänst är baserade på Voice over IP (VoIP) med hjälp av Session Initiation
Protocol (SIP) tillsammans med Session Description Protocol (SDP) för
samtalssignalering och använder Real Time Protocol (RTP) för röstmedia. Om en
FMN Affiliate väljer att nyttja säkert tal oberoende av nätverket ska Secure
Communications Interoperability Profiles (SCIP) nyttjas.
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SWECCIS har inte stöd för VoIP. Även om Försvarsmakten använder VoIP och
SIP sker detta i ett separat nätverk som därmed kan ha annan informationssäkerhetsklass. För att uppnå säkerkommunikation tillför Försvarsmakten särskild
kryptoutrustning.

Informell meddelandetjänst - FMN Affiliates får använda vilken e-postdirigeringsprogramvara (från vilken leverantör) som helst, så länge den stödjer
SMTP-relä och vidarebefordran. Hur e-post skapas och tas emot inom det
federerade insatsledningsstödsystemet är inte styrt av FMN. Varje FMN Affiliate
är ansvarig för att garantera säkerheten med avseende på att utföra virus och malware kontroller av inkommande och utgående e-post, samt genom att se till att alla
regler och policys för klassificering av e-postdata följs under transporten. Detta
innebär bland annat att (klassificerad) e-post med sekretessbelagt innehåll endast
ska vidarebefordras till nätverk och användare som har en lämplig nivå av
klassificering.
SWECCIS nyttjar Microsoft Exchange som har stöd för SMTP. Tilläggsprogram
för att få klassning och metadata på mail enligt STANAG 4406 och SMTP
X-headers finns. Denna klassning följer med meddelandet även under transport
mellan mailservrar. Det finns dock inget stöd för att begränsa vilka mail som
skickas baserat på klassning i metadata. Virus kontroll av mail finns i tillägg till
viruskontroll av filsystemet.

FMN webplattformstjänst - Standardprofiler för att underlätta webbaserade
tjänster nyttjas innefattande HTTP och HTTPS samt RSS och Atom för feeds. För
visning av webbinnehåll ska egenutvecklade eller kompilerade komponenter
undvikas (t.ex. Microsoft Silverlight eller Adobe Flash).
SWECCIS nyttja Microsoft SharePoint portal där all webtrafik transporteras med
HTTPS och servercertifikat. Tjänster som nyttjar plugins i webbläsaren nyttjas
generellt sett inte med undantaget för vissa komponenter som kräver Java.
SharePoint har stöd för RSS och ATOM feeds, men dessa nyttjas i princip inte.
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9. Resultat
Utgående ifrån nuvarande FMN spiralspecifikation har tre kriterier identifierats som måste
uppfyllas av ett insatsledningssystem för att det ska vara FMN kompatibelt. Två av kriterierna
är kopplade till de tjänster/funktioner som insatsledningsstödsystemet måste tillhandahålla,
medan det tredje kriteriet innefattar själva nyttjandet av insatsledningsstödsystemet.
Kriterierna är framtagna utifrån den ambitionsnivå Sverige angav i sitt svar avseende att bli
FMN Affiliate. Därför har i princip enbart de krav som relaterar till MMX beaktats. Därmed
skulle det kunna tillkomma ytterligare kriterium/krav utifrån att Sverige vill mer än bara
MNX.
Förmågan att kunna ge och ta emot stöd återfinns tydligt i Försvarsmaktens styrande
dokument. Därmed är det enkelt att finna stöd för varför FMN är viktigt för Försvarsmakten.
Dock är det inte lika enkelt att utläsa vilka eventuella insatsledningssystem som berörs av
FMN. Här skulle förtydligande i bland annat ”Inriktningsdokument interoperabla ledningssystem” kunna hjälpa. Tydlighet kommer att bli än viktigare när framtida FMN spiraler
kommer att innehålla stridskrafts- och funktionsspecifikt stöd. Med den nuvarande FMN
spiralspecifikationen är det rätt logiskt att anta att framförallt SWECCIS är det stödsystem
som i första hand kommer att beröras av FMN.
FMN och Försvarsmakten beskriver båda ett sömlöst nätverk där rätt information finns
tillgänglig i rätt tid inkluderat utbytet mellan olika informationssäkerhetsklasser. Detta så att
en korrekt och gemensam lägesbild kan skapas. Båda anser också att huvudtjänsterna i ett
ledningsstödsystem är de grundläggande människa-till-människa kommunikationstjänsterna.
Konceptuellt skulle därmed i princip inget behöva förändras för att Försvarsmaktens insatsledningsstödsystem ska bli FMN kompatibla.
Enligt den komparativa analysen som gjorts uppfyller SWECCIS inte de MNX krav som just
nu finns på ett FMN kompatibelt insatsledningsstödsystem. Detta då Försvarsmaktens
ljudbaserade samarbetstjänst är placerad i ett eget nätverk. Det som ytterligare utgör en
skillnad är att Försvarsmakten tillför kryptoutrustning för att erhålla säkert tal. Av de sex
människa-till-människa

kommunikationstjänsterna

stödjer

SWECCIS

bara

informell

meddelandetjänst, textbaserad samarbetstjänst, dokumenthanteringstjänst och webbplattformstjänst. Dessa stödjs enligt de krav som finns i specifikationen för Spiral 1 och därmed
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tillkommer inge direkta krav på SWECCIS för att vara FMN kompatibel utifrån denna
jämförelse. Nu är detta inte så överraskande då FMN bygger specifikationen för Spiral 1 på
det som åstadkoms med AMN, till vilket Sverige anslöt just SWECCIS.
Även om Försvarsmakten använder VoIP för ljudbaserad samarbetstjänst sker detta i ett eget
nätverk. Därmed uppkommer frågan hur Försvarsmakten ska kunna koppla ihop både ett
datornätverk och ett VoIP-system med FMN, och samtidigt hålla dem isär, se Figur 6. Har
dessutom datornätverket en annan informationssäkerhetsklass ter det sig än mer omöjligt.

Figur 6 – Inkoppling utav svensk VoIP till FMN

Kravet på en MMX är att kunna förbruka federerad ljudbaserad samarbetstjänst och om denna
tjänst inte själv kan tillhandahållas ska man kunna erhålla den från en MNE, om bilateralt
avtal har upprättats. Då Försvarsmakten har behov av denna tjänst i sina egna ledningssystem
så kommer den nationella lösningen troligen ändå att finnas. Därmed måste det ske en
dubblering av utrustning för att även kunna verka med andra. Alternativt är detta ett av de
områden där förändring måste ske för att Försvarsmaktens insatsledningsstödsystem ska vara
FMN kompatibla.

Även om Försvarsmaktens styrande dokument är samstämmiga i att interoperabilitet är viktigt
för Försvarsmaktens förmåga att ge och ta emot stöd, nämns inget avseende till vilken
eventuell interoperabilitetsnivå. Men utgående ifrån att syftet är att kunna verka tillsammans
med andra torde det vara de högre interoperabilitetsnivåerna som avses. Därmed innefattas
även processer och metoder i kraven på interoperabilitet. För Spiral 1 saknas utförliga
funktionskedjor som beskriver hur SA, JISR och MEDEVAC ska genomföras med stöd av de
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grundläggande människa-till-människa kommunikationstjänsterna. Detta gör att det i nuläget
inte finns något FMN genererat behov utav förändring av Försvarsmaktens insatsledningssystem. Dock kommer detta bli annorlunda framöver då funktionskedjorna kommer
att utvecklas när det finns ett behov av att nyttja metoder och procedurer som är
gemensamma. Analys av samstämmigheten mellan framförallt Nato dokument för SA, JISR
och MEDEVAC mot svenska handböcker och reglementen bör vara första steget.
9.1. Svar på frågeställning
För att Försvarsmaktens insatsledningsstödsystem initialt ska uppnå FMN kompatibilitet
enligt den första FMN spiralspecifikationen måste Försvarsmaktens nuvarande lösning för
ljudbaserad samarbetstjänst ses över. Övriga tjänster som krävs för FMN kompatibilitet
uppfylls av SWECCIS, som bedöms vara det insatsledningsstödsystem som mest liknar det
som FMN försöker åstadkomma med specifikationen för FMN Spiral 1.

10. Diskussion
Med nuvarande FMN spiralspecifikation finns enbart rudimentärt stöd för SA, JISR och
MEDEVAC beroende på att tjänstegrenstjänster (Functional Area Services (FAS)) och
ordentligt stöd för geografisk data saknas. Det är tveksamt om ett insatsledningssystem som
enbart bygger på specifikationen för Spiral 1 i realiteten kan skapa en gemensam lägesbild.
En av orsakerna till att specifikationen för Spiral 1 har en så låg teknisk förmåga är att det var
viktigt att säkerställa att alla FMN Affiliates har möjlighet att uppfylla kraven. Detta gjordes
genom att nyttjades AMN som mall för vilka tjänster som skulle ingå. Avsikten är sedan att ta
fram nya FMN spiralspecifikationer för att succesivt öka den förmåga som FMN
tillhandahåller. Utöver bättre stöd för SA, JISR och MEDEVAC har den FMN arbetsgrupp
som tar fram operativa krav redan indikerat att Joint Targeting och Freedom of movement ska
vara kandidater till framtida funktionskedjor. Dessutom finns ett önskemål om att lämna den
generella nivån och även innefatta stridskraftsspecifika delar. Framförallt har kritik framförts
om att FMN är för markfokuserat och att stöd för sjö och luft operationer måste inkluderas.
Allt detta gör att det kommer att ställas nya krav på FMN Affiliates och deras
insatsledningsstödsystem.
Relativt snart kommer behovet utav att kunna hantera strukturerad information att tillkomma.
Detta är inte bara en fråga om att utbyta information, utan denna måste även kunna tolkas och
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förstås på samma sätt. Därmed kommer det ställas krav på en gemensam och överenskommen
begreppsapparat som är etablerad innan informationen kan börja utbytas. Det är högst troligt
att någon FMN Affiliates nyttjar begrepp som saknar en exakt motsvarighet hos andra FMN
Affiliates. Vilket då leder till att aktiva åtgärder måste ske hos någon av FMN Affiliates för att
möjliggöra sömlöst informationsutbyte där datorsystem inte enbart kan utbyta information
utan att de kan även kan förstå varandra.
I och med att fler tjänster kommer att läggas till i framtida FMN spiralspecifikationer kommer
det troligen finnas ett behov av att se över hur tjänstebegreppet nyttjas. Idag måste en MNE
kunna tillhandahålla alla tjänster men när fler tjänster tillkommer kommer detta inte vara
hållbart. Istället måste det föras ett resonemang om leverantör respektive konsument av olika
tjänster. En FMN tjänstekatalog blir då viktig där beskrivning av tjänsten finns men även
beskrivning på hur denna kan erhållas. Konsumenten kommer att ha ett behov av att styra
tillgången på den erhållna tjänsten varvid Service Level Agreements (SLA) mellan FMN
Affiliates måste upprättas. Då en av tankarna med FMN är att snabbt kunna driftsätta
insatsledningsstödsystemet måste dessa avtal vara upprättade i förväg.
Interoperabilitet upplevs vara viktigare nu än när vi skulle verka utanför närområdet. Då FMN
är Natos sätt att säkerställa interoperabla ledningssystem leder detta till att FMN utgör en
viktig grund för Försvarsmaktens interoperabilitet. Det är också tydligt att för att kunna verka
tillsammans måste hela funktionskedjan fungera. Det räcker inte med att kontakter passar i
olika tekniska apparater eller att meddelandeformat kan tolkas utav olika applikationer. Om
slutanvändaren inte kan agera enligt chefens avsikt utifrån erhållen information är
interoperabilitet inte uppnådd. En nyckel till lyckad interoperabilitet är att dessa funktionskedjor är enhetliga redan från början.
Redan i början av 2000-talet demonstrerade Sverige under interoperabilitetsövningen
Combined Endeavor att det gick att skicka e-post ifrån ett svenskt insatsledningsstödsystem
till andra nationers stödsystem. Trots detta var det inte förrän 2013 som Sverige kunde göra
detta under en skarp insats. Orsaken till denna fördröjning berodde inte på att teknisk
interoperabilitet inte fanns utan snarare på att säkerhetspolicys inte tillät det. Just detta är
något som FMN måste inkludera i framtida FMN spiralspecifikationer. För om vi inte kan
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komma över säkerhetströskeln kommer vi aldrig att kunna verka tillsammans även om våra
funktionskedjor är helt enhetliga.

11. Fortsatta studier
FMN är just nu i sin linda och Försvarsmakten har inte tydligt angett vilka ledningsnivåer
eller vilka ledningssystem som berörs av FMN. Redan inom ett par år kommer FMN att ha
utvecklats och troligen har Försvarsmakten då också blivit tydligare. Det vore då lämpligt att
göra en förnyad studie om vad som behöver förändras i Försvarsmaktens insatsledningsstödsystem för att dessa ska uppnå FMN kompatibilitet.
Ett stöd som Nato kommer att nyttja för att implementera FMN är funktionskedjor. Genom att
fokusera på alla relevanta aspekter av processerna, både tekniska och icke-tekniska, vid
gränssnitten mellan olika enheter kan användningen av funktionskedjor underlätta och bidra
till att enhetlighet uppnås. Liksom för Nato är detta nytt för Försvarsmakten. Därför är detta
ett område som bör studeras närmare. Nyttjande av funktionskedjor skulle även kunna
motverka den obalans som idag finns inom insatsledningssystem där organisation, personal
och metod inte hanteras parallellt med teknikutvecklingen.
Även om det inte direkt tillkommer några krav på SWECCIS för att vara FMN kompatibel
finns det troligen konfigurationsförändringar som behöver göras. Dessa har inte beaktats i
detta arbete och därmed är detta något som bör ske. Framförallt behövs det en djupare analys
av vad de olika FMN Standard profilerna anger.
Tanken med FMN är att skapa ett gemensamt insatsledningsstödsystem bestående av
respektive FMN Affiliates system. I detta gemensamma system ska sedan information delas.
Detta arbete har inte avhandlat de säkerhetsmässiga implikationer detta får. Därför finns det
ett behov av att särskilt studera hur nuvarande nationella policys påverkar möjligheten att vara
interoperabel och verka med andra.
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FMN Spiral 1 Referensarkitektur
Federated Mission Networking (FMN) Spiral 1 Specifikation består av fyra delar där varje del
har sin egen läsekrets. För att säkerställa samstämmigheten mellan de olika delarna är
dokumentet skrivet i den databas och respektive del genereras ut när väl dokumentet skall
skapas. Därmed finns samstämmighet mellan de olika delarna då texten i grunden är den
samma. De fyra delarna är: FMN Spiral krav, FMN Referensarkitektur, FMN Standars profil
och FMN Instruktioner.
Referensarkitekturen utgör omfattning och krav för FMN Spiral 1 genom att ge designen
vägledning. Arkitekturen beskriver verksamhetsprocesserna, informationsprodukterna och de
tekniska arkitekturvyerna för förmågorna i FMN Spiral 1 (NATO FMN MG, 2016, Annex A).
Figur 1 beskriver FMN Sprial 1 Referensarkitektur i enlighet med Nato C3 taxonomistruktur,
där respektive nivå utgör grund för överordnad nivå. En mer detaljerad beskrivning återfinns i
Figur 2.

Figur 1 – FMN Spiral 1 Referensarkitektur

Nedanstående sammanfattning är sammanställd utifrån NATO FMN MG (2016).
Federerad IP-kommunikation
Gränssnittet inom det federerade insatsledningsstödsystemet är baserad på IP-teknik, IP
version 4, som ger en säker IP transporttjänst.
Federerad domännamntjänst
Domain Name Services (DNS) stödjer decentraliserad och federerad administration genom att
delegera ansvaret för tilldelning av domännamn och mappning mellan dessa namn och IP-
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adresser till utsedda auktoritativa namnservrar. Där en auktoritativ namnserver är ansvarig för
en specifik zon, som består av en eller flera underdelar i domännamnsutrymmet.
Domännamnsuppslagning ger tillgång till tjänster som värdnamn/IP bestämning, e-post och
andra webbtjänster.
Federerad nättidssynkronisering
Network Time Protocol (NTP) arkitekturen baseras på en hierarkisk distribuerad topologi av
nätverksservrar som garanterar synkronisering av tiden mellan dem och de slutliga klienterna
oavsett nätverkets prestanda och egenskaper. Tidssynkronisering är en förutsättning för
korrekt funktion av användarapplikationer och infrastrukturtjänster som autentisering,
tillståndstjänster och meddelandeloggar.
Federerad digitala certifikattjänst
Public Key Infrastructure (PKI) är en samling av oberoende hierarkiska PKIs som betjänar
separata betrodda domäner, var och en med sin egen rot Certification Authority (CA). PKI ger
det federerade insatsledningsstödsystemet en gemensam infrastruktur för att administrera
digitala certifikat och offentlig/privata nyckelpar, inklusive möjligheten att utfärda, behålla,
validera och återkalla nyckelcertifikat.
Federerad autentisering
Federerad autentisering åstadkommas genom NTLMv2 / Kerberos och Inter-forest trusts.
Syftet med federation av autentisering är att skapa en nivå av förtroende inom det federerade
insatsledningsstödssystemet samtidigt som respektive informationsägare behåller kontrollen
inom sitt område.
Federerad ljudbaserad samarbetstjänst
Det federerade insatsledningsstödssystemets ljudtjänst är baserade på Voice over IP (VoIP)
med hjälp av Session Initiation Protocol (SIP) tillsammans med Session Description Protocol
(SDP) för samtalssignalering och använder Real Time Protocol (RTP) för röstmedia. Om en
FMN Affiliate väljer att nyttja säkert tal oberoende av nätverket ska Secure Communications
Interoperability Profiles (SCIP) nyttjas.
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Federerad informell meddelandetjänst
FMN Affiliates får använda vilken e-postdirigeringsprogramvara (från vilken leverantör) som
helst, så länge den stödjer SMTP-relä och vidarebefordran. Hur e-post skapas och tas emot
inom det federerade insatsledningsstödsystemet, t.ex. med hjälp av POP, IMAP, etc., är inte
styrt av FMN. Varje FMN Affiliate är ansvarig för att garantera säkerheten med avseende på
att utföra virus och malware kontroller av inkommande och utgående e-post, samt genom att
se till att alla regler och policys för klassificering av e-postdata följs under transporten. Detta
innebär bland annat att (klassificerad) e-post med sekretessbelagt innehåll endast ska
vidarebefordras till nätverk och användare som har en lämplig nivå av klassificering.
Federerad katalogdatasynkronisering (Globala adresslistor (GAL))
En överenskommen uppsättning kontaktinformation kan replikeras mellan de olika FMN
Affiliates identitetskataloger med hjälp av Lightweight Directory Access Protocol (LDAP).
Det finns två möjliga topologier beroende på hur många deltagare det federerade
insatsledningsstödsystemet består av. Mesh fungerar upp till tre deltagare, därefter gäller Huband-Spoke. Genom att genomför denna katalogdatasynkronisering kommer använder från
olika FMN Affiliates kunna söka upp varandra i en gemensam adressbok.
Federerad textbaserad samarbetstjänst
I princip kan FMN Affiliates använda vilken chatt programvara och standard de vill, för att
skicka, ta emot och vidarebefordra chattmeddelanden inom deras eget nätverk, så länge som
utbytet mellan nätverksdelarna sker enligt XMPP standard. Chattjänsten möjliggör både entill-en och en-till-nånga meddelandeutbyte samt närvarotjänst.
Federerad video-baserad samarbetstjänst
Video Tele-Conferencing (VTC) nätarkitekturen bygger på två modeller som kan samexistera
inom det federerade insatsledningsstödsystemet. Båda dessa modeller nyttjar ett fullständigt
IP-nätverk och ger punkt-till-punkt och multipla punkter, rum baserad studiokvalitet samt
skrivbordskonferenser.
Federerad webplattformstjänst
Standardprofiler för att underlätta webbaserade tjänster nyttjas innefattande HTTP och
HTTPS samt RSS och Atom för feeds. För visning av webbinnehåll ska egenutvecklade eller
kompilerade komponenter undvikas (t.ex. Microsoft Silverlight eller Adobe Flash).

SMC Information

SMC Applications

CIS Security
Applications

Sustain

CIS Security
Information

Engage

SMC Processes

Project

CIS Security
Processes

Prepare

Inform

Land Applications

Special
Operations
Applications

Maritime
Applications

Electronic
Warfare
Applications

JISR Applications

Logistics
Applications

Space
Applications

Joint Applications

Plans

Management Processes

Consult, Command & Control

Missile Defence
Applications

CIMIC
Applications

Environmental
Applications

Tasking & Orders

Stratcom
Applications

ETEE
Applications

Nuclear
Applications

Legal
Applications

Requests & Responses

Support Processes

Operational Context

Reports

Information
Products

Business
Processes

Capability Hierarchy,
Codes and Statements

Operational Capabilities

Mission Types
and Tasks

Policy and
Guidance

Missions and Operations

Office Automation
Applications

Human
Resources
Applications

Information
Management
Applications

Communication
and Collaboration
Applications
Geospatial
Applications

User
Applications

User
Equipment

User-Facing Capabilities

Communication and Information Systems (CIS) Capabilities

Resource Status

Modelling and
Simulation
Applications

Situational Awareness

C2 Processes

Enforcement of Sanctions and Embargoes (ESE)

Cooperation Processes

CBRN
Applications

Consultation Processes

Extraction Operation (EOP)

Permanent Tasks

Military Aid/Support to Civil Authorities (SCA)

Support of Non-Combatant Evacuation Operations (NEO)

Support to Disaster Relief (DR)

Peacebuilding (PB)

Rules & Measures

Air Applications

Policies and Directives

C3 Taxonomy

2016-06-15

C-UPPSATS

Support to Humanitarian Assistance (SHA)

Intent & Guidance

Governance Processes

Protect

Peacemaking (PM)

Peace Enforcement (PE)

Peacekeeping (PK)

Counter Insurgency (COIN)

Consequence Management (CM)

Antiterrorism (AT)

Allied Publications

Conflict Prevention (CP)

Military Guidance

Counter Terrorism (CT)

Political Guidance

Collective Defence (CD)

Strategic Concept

FÖRSVARSHÖGSKOLAN
Övlt(konst) Ingemar Bengtsson
HSU T 16-18

Bilaga 1
Sida 4 (5)

FÖRSVARSHÖGSKOLAN
Övlt(konst) Ingemar Bengtsson
HSU T 16-18

Figur 2- FMN Spiral 1 i relation till Nato C3 taxonomi

2016-06-15

C-UPPSATS

Bilaga 1
Sida 5 (5)

FÖRSVARSHÖGSKOLAN
Övlt(konst) Ingemar Bengtsson
HSU T 16-18

C-UPPSATS
2016-06-15

Bilaga 2
Sida 1 (4)

Teknisk beskrivning av SWECCIS relaterat FMN Spiral 1
Swedish Command and Control Information System (SWECCIS) utvecklades för att utgöra
operativt/högre taktiskt system för tillfälliga insatsförband i utlandsstyrkan som bl.a. NBG 08,
ME02, NBG11 samt ISAF. För att med kort leveranstid kunna leverera instanser har
SWECCIS baserats på att integrera ihop ett antal programvaror till en fungerande helhet. 2014
började SWECCIS bredd utrullas på förband ingående i IO 14/16 för att vara förbandens
operativa, högre taktiska ledningsstödssystem med en livscykel som följer förbandets
livscykel (FMV, 2014, Bilaga 4).
Nedanstående sammanfattning är sammanställd utifrån FMV (2012), (2014), (2015) och
Lindholm (2016).
Figur 1 beskriver SWECCIS enligt Federated Mission Networking (FMN) Sprial 1 Referensarkitektur i enlighet med Nato C3 taxonomistruktur, där respektive nivå utgör grund för
överordnad nivå.

Figur 1 — SWECCIS enligt FMN Spiral 1 Referensarkitektur

Federerad IP-kommunikation
SWECCIS stödjer idag IP version 4 men är förberett för IP version 6. Mellan datorer i
systemet nyttjas IPsec Encapsulating Security Payloads (ESP) tunnel mode för att skydda all
nätverkstrafik som inte skyddas med starkare säkerhetsmekanismer. Kommunikationen
mellan noder skyddas med hjälp av Virtual Private Network (VPN) krypton. I större system
med komplexare behov av routing skapas tunnlar överlagrade på dessa VPN.
Nätverkstrafik filtreras av brandväggar, både lokalt på varje dator och via traditionella
brandväggar som placeras mellan nätverk.
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Federerad domännamntjänst
SWECCIS nyttjar Microsoft Domain Name Services (DNS) med zoner integrerade i Active
Directory. Varje förbands system utgör en egen DNS-domän där varje nod utgör en separat
underdomän i samma zon. Multimaster replikering nyttjas mellan DNS-servrar i samma
förband.
Samtliga datorer nyttjar DNS search order eller service records för att hitta de datorer som
tillhandahåller en viss tjänst och väljer genom denna mekanism den server som ligger i
samma nod som klienten om inte annat anges.
Eftersom det vanligtvis inte finns någon central punkt i dessa system och de inte är anslutna
till internet, nyttjas en DNS struktur där koppling till riktig root domän normalt sett saknas.
Vid koppling mot externa system som inte är definierade i grunddatat kan en av
organisationerna sätta upp root DNS-servrar och delegera till respektive organisations DNS
topp-domän.
Federerad nättidssynkronisering
Network Time Protocol (NTP) nyttjas för tidssynkronisering. En hierarkisk struktur byggs upp
där rätt tid hämtas från öppna nätverk via GPS, kryptoapparater eller via diodlösningar och
presenteras av en eller flera servrar inom det slutna nätet. Varje autonom nod har en sådan
server som ger tid till all annan utrustning inom noden. Dessa servrar nyttjar också peering för
att bygga en full-mesh hierarki mellan noder inom ett förband. Mellan förband byggs en peerhierarki upp med full-mesh mellan noder som markerats som ”huvudnoder” i grunddatat. För
att systemet ska kunna behålla synkroniserad tid även om rätt tid från extern källa saknas så
nyttjas ”orphan mode”.
Federerad digitala certifikattjänst
SWECCIS nyttjar generellt sett certifikat utfärdade av Försvarsmaktens centrala Public Key
Infrastructure (PKI) Certification Authority (CA). Detta gäller bl.a. samtliga certifikat som rör
användarautentisering. Varje nod i systemet har även en intern CA som baseras på Microsoft
Certificate Services. Denna CA nyttjas för sådana certifikat som är av mindre känslig natur
och som är svåra att praktiskt hantera med en extern CA, t.ex. för de datorcertifikat som
nyttjas av klienter för nätverksautentisering. Spärrlistor för såväl intern som extern CA
hanteras av SWECCIS.
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SWECCIS har konfigurerats med en mycket begränsad lista över betrodda certifikatutfärdare
och certifikat kan inte läggas till automatiskt av t.ex. installationsprogram. Klientprogramvaror är konfigurerade för att inte acceptera certifikat som gått ut eller som inte är betrodda,
funktioner för att låta användaren acceptera manuellt och gå vidare är avstängda.
Eftersom certifikat från extern CA nyttjas (som är generellt sett betrodd) vid kommunikation
mellan system så behövs inga ytterligare åtgärder för att göra certifikat betrodda. Vid behov
av kommunikation mellan system där certifikat från den interna CA måste nyttjas behöver CA
läggas in som betrodd i det andra systemet och spärrlistor underhållas.
Federerad autentisering
Active Directory och Kerberos nyttjas generellt sett för Single Sign-on (SSO) inom ett
förband. Inter-forest-trust kan sättas upp mellan system vid behov, både enkel- eller dubbelriktat. NTLM nyttjas inte.
Federerad informell meddelandetjänst
SWECCIS nyttjar Microsoft Exchange och Outlook som mailsystem. Som tillägg nyttjas
Systematic IRIS Organizational Messaging för att få rollbaserad mail, klassning, workflows
och stöd för metadata på mail enligt STANAG 4406 och SMTP X-headers. Denna klassning
följer med meddelandet även under transport mellan mailservrar. Som ett enklare alternativ
för klassning nyttjas även Boldon James Classifier. Detta verktyg hjälper användaren att
lägga till text i mailets titel. Det finns just nu inget stöd för att begränsa vilka mail som
skickas baserat på klassning i metadata. Genom att klassning transporteras i mailens headers
finns dock den information som krävs för att kunna implementera en sådan lösning.
I de fall där det krävs nyttjas viruskontroll av mail i tillägg till viruskontroll av filsystemet.
Varje förband har sin egen maildomän där varje nod har sin egen mailserver. Inkommande
mail routas automatiskt av Exchange till rätt nods server baserat på var mailbox finns.
Mailboxar flyttas från en server till en annan i de fall användare omgrupperar till annan nod.
Exchange har stöd för bl.a. SMTP, POP och IMAP, även över TLS. S/MIME kan nyttjas, men
inget stöd finns för rollbaserad mail i detta fall.
Federerad katalogdatasynkronisering (Globala adresslistor (GAL))
Katalog med adresslistor lagras i Active Directory. Mellan system som nyttjar Active
Directory som katalogtjänst kan trust sättas upp och synkronisering av GAL ske. Det finns
även möjligheter att hantera informationsutbyte med manuell export/import via verktyg som
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stöder LDIF. I dagsläget finns inga andra generella verktyg som t.ex. MIIS för att hantera
utbyte av katalogdata.
Federerad textbaserad samarbetstjänst
Chatt implementeras av Ignite OpenFire och Pidgin. All kommunikation inom SWECCIS
sker med hjälp av XMPP. Sammankoppling mot andra system via XMPP stöds därmed.
Varje förband har enbart en aktiv chattserver då redundanta lösningar saknas. Övriga noder i
förbandet har passiva chattservrar som kan ta över om aktiv nod faller bort.
Utöver personlig chatt stöds chattrum.
I chattklient visas närvaro baserat på andra användares status.
Plugins för t.ex. tal är inte aktiverade och transport av bifogade filer är aktivt avstängda.
Federerad webplattformstjänst
Som portal nyttjas Microsoft SharePoint där all webtrafik transporteras med HTTPS och
servercertifikat. Användarcertifikat nyttjas generellt sett inte utan i stället nyttjas Kerberos för
Single Sign-on (SSO).
Varje autonom nod har sin egen SharePoint portal. Varje sådan portal har en hierarki av
websiter med olika behörighetsnivåer. På varje site ligger ett eller flera dokumentbibliotek
och andra typer av listor. För mer ostrukturerad information nyttjas SharePoints Wikifunktioner. Ett antal olika webparts har utvecklats för att anpassa SharePoint till
verksamhetens behov, t.ex. för att hantera klassning inklusive, koppling mot stämplar i
Microsoft Office.
Tjänster som nyttjar plugins i webbläsaren nyttjas generellt sett inte med undantaget för vissa
komponenter som kräver Java. SharePoint har stöd för RSS och ATOM feeds, men dessa
nyttjas i princip inte.

